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„A rét szélén álló nagy tölgyrõl hullani kezdett a levél. S hulldogált
valamennyi fáról.
A tölgynek egy ága magasan a többi fölött állott s messzire kinyúlt
a rét fölé. A legeslegvégén összebújva két levél üldögélt.
- Már nem úgy van, mint azelõtt - mondta egyik levél a másiknak.
- Nem - válaszolta a másik. - Az éjjel megint annyian mentek el
közülünk ...
- Már csaknem egyedül vagyunk az águnkon.
- Nem tudni, kit talál el ... - mondta az elsõ. - Mikor még meleg volt
s forrón csókolt bennünket a nap, néha jött egy vihar vagy egy felhõszakadás és sokan már akkor elmentek közülünk, pedig még fiatalok voltak. Nem tudni, ki a soron következõ.
- Most csak nagy ritkán süt a nap - sóhajtott a másik levél -, s ha süt
is, akkor se ad erõt. Új erõ kéne
a tagjainkba.
- Vajon igaz-e az ... - tûnõdött a
másik -, ugyan igaz-e, hogy mások jönnek majd a mi helyünkbe, ha mi már elmentünk; aztán
ismét mások és ismét mások ...
- Bizonyára így van - susogta a
második levél -, az ember el se
tudja képzelni ... meghaladja a
mi értelmünket ...
- És el is szomorodik tõle az
ember - tette hozzá az elsõ.
Hallgattak egy ideig. Aztán
csöndesen, csak mintegy önmagának, felsóhajtott az elsõ:
- Miért is kell elmennünk ...?
- És mi lesz velünk, ha lehullunk ...? - szólt a másik.
- Szállingózunk lefelé ...
- És mi van odalenn?
- Nem tudom - felelte az elsõ. Egyik ezt mondja, a másik azt
... de senki se tudja ...
A másik megkérdezte:
- Vajon érez még valamit, vajon tud még magáról valamit az, aki
odalenn van?
- Ki a megmondója? - felelte az elsõ. - Akik lehullottak, azok közül
soha senki nem jött még vissza, hogy beszéljen errõl.
Ismét elhallgattak. Ekkor az elsõ levél gyöngéden így szólt a
másodikhoz:
- Ne emészd magad annyira ... Hiszen reszketsz ...
- Hagyd csak - felelte a másik -, én mostanában olyan könnyen
reszketek. Hiába, az ember nem érzi már magát olyan biztosan a
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helyén.
- Ne beszéljünk többet ilyen dolgokról - mondta az elsõ levél.
- Nem ... ne beszéljünk róla ... De ... hát mi másról beszéljünk
akkor? - válaszolta a másik.
Elhallgatott, majd kisvártatva újra megszólalt:
- Vajon kettõnk közül melyiknek kell elõbb lehullania ...?
- Arra még ráérünk - nyugtatta meg az elsõ. - Inkább emlékezzünk
vissza, mily szép volt, milyen csudaszép! Mikor olyan forrón sütött
a nap, hogy majd kicsattantunk az egészségtõl. Emlékszel? És a
harmat a hajnali órákban ... és az enyhe, tündéri éjszakák ...
- Most rémesek az éjszakák - kesergett a másik -, és alig akar végük
szakadni.
- Nem panaszkodunk - mondta szelíden az elsõ -, mi tovább éltünk,
mint sokan, sokan mások.
- Ugye nagyon megváltoztam? érdeklõdött félénken, de sürgetõen a második levél.
- Szó sincs róla - bizonygatta az
elsõ.
- Te persze abból gondolod,
hogy én olyan sárga s csúf lettem. Nem, énnálam másként áll
a dolog ...
- Ugyan menj ... - hárította el a
másik.
- De igazán - ismételte buzgón
az elsõ -, hidd el! Te olyan szép
vagy, mint az elsõ napon. Itt-ott
tán egy kis sárga csíkocska, alig
észrevehetõ ... és az is még csak
szebbé tesz. Hidd el!
- Köszönöm - susogta meghatottan a második levél. - Ugyan
nem hiszem el ... nem egészen
..., de köszönöm, hogy olyan jó
vagy ... te mindig olyan voltál
hozzám ... csak most látom,
hogy milyen jó is voltál ...
- Hallgass - mondta az elsõ s õ is elnémult, mert már nem tudott
beszélni a bánattól.
Mindketten hallgattak. Múltak az órák. Jött egy nedves szélroham s
ellenségesen, hidegen suhant el a fák felett.
- Jaj ... most ... - szólt a második levél -, én ...
De nem tudta tovább mondani. Valami szelíden leválasztotta az
ágáról s õ lassúdan lebegett lefelé.
Itt volt a tél.”
Felix Salten: Bambi
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Mezõberényi Hírmondó

VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
Cservenák Pál Miklós polgármester
támogatási szerzõdést módosított az Országos Széchenyi Könyvtárral, mivel a 2005.
évi 13 fõ után járó 221 000 Ft normatív
támogatást (17 000 Ft/fõ) gazdasági
nehézségek miatt csak 2006-ban tudja
kifizetni. a Könyvtár.
Kása Józsefné a Magyar Posta Rt. KeletMagyarországi Területi Igazgatósága értékesítési menedzsere tett látogatást a polgármesternél, mely során többek között beszámolt a Magyar Posta megújulásáról, és tájékoztatást adott az elektronikus feladójegyzékrõl. A 2006. évi esetleges világtalálkozó esetére szóba került az ún. személyes bélyegrendelés is.
A szeptemberi testületi döntésnek megfelelõen levelet küldött az Országos Mentõszolgálat fõigazgatójának, Dr. Takács
Zoltánnak Cservenák Pál Miklós polgármester a mentõállomás ügyében. Korábban a képviselõ-testület felajánlotta a volt
Démász
épületét
mentõállomás
kialakítására, de az ottani vezetés akkor
nem fogadta el. Jelenleg egy telek átadásával tudna Mezõberény Város hozzájárulni a
zöldmezõs beruházáshoz.
Október 5-én a Közbeszerzési Bizottság
ülésén döntöttek Mezõberény 2 öblözetének
csapadékvíz elvezetésének tervezésére
kiírt meghívásos közbeszerzési eljárásról. A
tervezéssel a legjobb ajánlatot tevõ békéscsabai Duplex Kft-t bízták meg 8,8 millió Ft
+ ÁFA összegben, a Csabai út, Petõfi utca,
Fõ utca és Köröstarcsai út vonalától keletre
esõ rész vízelvezetésére.
A Polgármesteri Hivatal átadta a városi
Könyvtár részére a testületi ülésekrõl készült videóanyagokat 1999-ig bezárólag.
1993 óta készül videófelvétel a testületi ülésekrõl. Összesen 130 db kazetta került a
Könyvtárhoz megõrzésre.
A szokásos év végi véderõmûfelülvizsgálat zajlott október 11-én a gyulai
Vízügyi Igazgatóság közremûködésével. A
védekezési
helyzetrõl
decemberre
intézkedési tervet kell készíteni.
"Joga van az igazsághoz" címen az
Igazságügyi Minisztérium támogatásával
létrejött az un. Nép Ügyvédje szolgálat. A
06-80-244-44-44 számon jogi szakembereknek lehet kérdéseket feltenni kizárólag
rászorultsági alapon.
A Deák utcai iskolában Csávás István
képviselõ rendezett fórumot a 9. sz. választókerület lakóinak az állattartási rendeletrõl, a fásítási programról valamint a
belvízzel kapcsolatos problémákról. A fórumon megjelent Cservenák Pál Miklós polgármester, Dr. Hantos Katalin jegyzõ és
Varga Józsefné al-jegyzõ is.
Átszervezés miatt a békéscsabai Közútkezelõ Kht. új nevet kapott: Magyar Közút

Állami Közútkezelõ Fejlesztõ Mûszaki és
Információs Közhasznú Társaság Békés
Megyei Területi Igazgatósága (röviden:
Magyar Közút Kht.). Az új cég megbízott
területi igazgatója a mezõberényi származású Virág Mihály.
Októberben több fórumon vett részt
Cservenák Pál Miklós polgármester, melyek
témája a jövõ évi költségvetés volt. Költségvetési szempontból 2006 nehéz év lesz
az önkormányzatok számára.

MIRÕL TÁRGYALT
A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?
A napirendi pontok elfogadása után a
képviselõ-testület elfogadta az elõzõ zárt
testületi ülésen hozott döntésekrõl szóló
tájékoztatót és Cservenák Pál Miklós
polgármester beszámolóját a két ülés között
történt fontosabb eseményekrõl és
intézkedésekrõl.
2006-ban március 15., augusztus 20. és
október 23. számít városi nagyrendezvénynek. Jövõre augusztus 18-20. között kerül
megrendezésre a X. Berényi Napok, és lesz
ipari kiállítás is. A Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központnak 2 millió Ft-ot
szavazott meg a testület a Berényi Napok
szervezésének elõkészítésére.
A képviselõk elfogadták a város közmûvelõdési intézményeinek mûködését
vizsgáló munkacsoport beszámolóját. A
Városi Könyvtár, a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ és az Orlai Petrics
Soma Muzeális Gyûjtemény esetleges
összevonásáról a következõ testületnek kell
majd döntenie.
A mezõberényi szennyvíztisztító telepen
a Békés Megyei Vízmûvek Rt. által leselejtezett eszközök árverésével a Közszolgáltató Intézményt bízta meg a testület.
Mivel ebben az évben megszûnt a
Csatornamû Társulat, önkormányzati rendeletben szabályozzák a Gyomai út Rákóczi sugárút és Edison utcai
szennyvízcsatorna-beruházás közmûfejlesztési hozzájárulásának fizetési kötelezettségét. Az érintetteknek 144 000 Ft hozzájárulást kell fizetni az Önkormányzat
költségvetési számlájára egy összegben, ill.
4 éves futamidõvel havi 3 000 Ft-ot. (Akik
korábban 185 000 Ft-ot fizettek be, azok
kaptak támogatást.)
Tudomásul vették a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, valamint az
átruházott hatáskörökben hozott döntésekrõl szóló beszámolót.
A képviselõ-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló
beszámolót, és döntött arról, hogy a Hivatal
meghirdessen egy közterület-felügyelõi
álláshelyet. A novemberi testületi ülésre elõ
kell készíteni, hogy a Városi Közszolgáltató

Intézmény 2006. január 1-tõl kibõvített
tevékenységi körrel, önállóan mûködjön.
Elfogadták az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság beszámolóját munkájáról.
Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület az augusztusi belvíz miatt nem tudta megvalósítani a csantavéri tûzoltók táboroztatását,
ezért a nemzetközi kapcsolatok támogatására elnyert 60 000 Ft összeget a jövõ
évi nemzetközi kapcsolatok pályázati
keretében kell majd felhasználni.
A képviselõ-testület jóváhagyta a Petõfi Sándor Gimnázium Szervezeti és
Mûködési Szabályzatának és Házirendjének
módosítását.
A 2005. november 1-tõl hatályba lépõ
Közigazgatási Eljárási Törvény kötelezõvé
teszi az e-ügyintézésrõl szóló rendeletalkotást. Mezõberény Város Polgármesteri
Hivatalában az Okmányiroda központi
rendszerén keresztül a következõ ügyeket
lehet elektronikus úton intézni: gépjármûvezetõi engedély ügyintézés, ill. vezetõi
jogosultság
megszerzése;
születési,
házassági anyakönyvi kivonat ügyintézése bejelentés; lakcímváltozás bejelentése bejelentkezés; útlevéligénylés és útlevéllel
kapcsolatos egyéb ügyintézés - bejelentkezés; jármûvek nyilvántartásával kapcsolatos
ügyintézés, jármûigazgatás; vállalkozói igazolvány ügyintézés - bejelentése.
Módosították az egyes gépjármûvek
önkormányzati közúton tárolásának
tilalmáról szóló rendeletet. A szabálytalanul parkoló gépjármûvekre a rendõrség
nem szabhat ki helyszíni bírságot, a feljelentést a Szabálysértési Osztálynál kell
megtenni.
A képviselõ-testület döntésének értelmében az önkormányzatok és a rendõrség
együttmûködésén alapuló bûnmegelõzési
programok megvalósításának támogatására
közös pályázatot nyújt be az Önkormányzat
és a Mezõberényi Rendõrõrs, melyhez
maximum 25 000 Ft önerõt biztosítanak.
Nyertes pályázat esetén a Közlekedésbiztonsági Nap bûnmegelõzési programmal
bõvülhet.
A képviselõ-testület ezután zárt ülésen
folytatta munkáját, ahol személyiségi jogot
és üzleti érdeket érintõ vagyoni ügyekben
tárgyaltak.
A következõ képviselõ-testületi ülés
idõpontja 2005. november 25. 15 óra.
Fesetõné Sipos Judit

Erdõs Norbert, a térség országgyûlési
képviselõje november 25-én 14 órától
a Városházán fogadóórát tart.

Mezõberényi Hírmondó
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TÁJÉKOZTATÁS
KÉRDÉSEK A MINISZTERHEZ

Képviselõi önálló indítványt intézett Erdõs Norbert, a térség országgyûlési képviselõje Magyar
Bálinthoz, „Megállják-e helyüket az új iskolai adminisztrációs szoftverek?" címmel:
„A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérõl szóló 2004. évi CXXXV. törvény 8. számú mellékletének I. rész 3.b pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott, a közoktatási intézmények
informatikai fejlesztését szolgáló, kötött felhasználású támogatás felhasználásával történõ beszerzések igénylési rendjérõl szóló 3/2005. (III. 1.) OM rendelet 1. § (2) bek. b. pontjában
meghatározott támogatásrész terhére megszerezhetõ iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverekre
vonatkozó, a Rendelet 4. § (1) bek. b pontjában meghatározott akkreditációs eljárás elsõ szakasza
lezárult, a Programtanács határozatait Miniszter Úr elfogadta. Jelenleg két cég, az AROMO Konzorcium által benyújtott AROMO Iskolaadminisztrációs Szoftver valamint a Commitment Kft. és az
Eduware Kft. által alkotott konzorcium által benyújtott Taninform 2005. elnevezésû akkreditált
szoftver közül választhatnak az intézmények, illetve fenntartóik. A mezõberényi önkormányzatnak
1745000 Ft-os árajánlatot tett az AROMO Konzorcium. Lássuk, mit nyújt, de talán még fontosabb,
hogy mit nem, ezért a pénzért a nyertes cég! A szoftver igénye legalább Windows 2000 és Office
2000, tehát a nagyon sok iskola és önkormányzat által használt Windows 98-as operációs rendszeren
nem fut. Valamint jelenleg nem képes adatok átvitelére a Magyar Államkincstár által használt személyügyi és munkaügyi programokból (IMI, EMMA). Az internet különbözõ fórumain élénk vita
alakult ki az akkreditációs eljárásról, a kiírás és a bírálatok alacsony szakmai színvonaláról, illetve ez
utóbbi anonimitásáról, valamint a nyertes cégek rövid múltjáról.
Tisztelt Miniszter Úr!
- Meghosszabbítja a szerzõdéskötés határidejét szeptember 30-ig?
- Ebben az esetben képes lesz-e a két cég az igények kielégítésére?
- Hány szerzõdés köttetett eddig?
- Igaz-e, hogy az OM honlapjának fórumán törölték vagy cenzúrázták az üggyel kapcsolatos hozzászólásokat?”
Az oktatási miniszter válasza:
„Felhívnám a Képviselõ Úr figyelmét, hogy a tényként kezelt állítása tekintetében tévedésben van.
Ugyanis a közoktatási intézmények informatikai fejlesztését szolgáló, kötött felhasználású támogatás
felhasználásával történõ beszerzések igénylési rendjérõl szóló 3/2005. (III. 1.) OM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján lefolytatott akkreditációs eljárás lezárását követõen három cég által kínált
szoftverek közül választhatnak a fenntartók illetve az intézmények. Ennek megfelelõen a három cég
- kérdésére válaszolva - képes az igények kielégítésére.
Arra a kérdésre, hogy az Oktatási Minisztérium meg kívánja-e hosszabítani a szoftverek megrendelésére irányuló szerzõdéskötés határidejét 2005. szeptember 30-ig, a válaszom az, hogy a rendelet
módosítása megtörtént, Magyar Közlöny 2005/106. számában az 5915. oldalon megjelent.
A megkötött szerzõdések pontos számáról jelenleg még nincs adatunk, de lépéseket
kezdeményeztünk annak érdekében, hogy szerzõdések valamennyi, számunkra releváns adatát
megismerhessük.
Az OM honlapján szereplõ fórumot valóban megszüntettük. Addig, amíg ténylegesen az informatikai normatívával kapcsolatban merültek fel kérdések, addig munkatársaink igyekeztek miharabb
megválaszolni azokat. Azonban egy idõ elteltével a kérdések nemhogy nem az informatikai normatívával kapcsolatban merültek fel, hanem rágalmazásokba csaptak át. Ennek bekövetkeztével úgy
gondoltuk, hogy a fórumot - tekintettel arra, hogy a funkcióját betöltötte - megszüntetjük. Az Ön
pártjának honlapján sincs egyébként Képviselõ Úr olyan fórum, ahová bárki, bármit, bármikor moderáció nélkül beírhat. Az akkreditációs eljárás és a közbeszerzési eljárás eredményérõl, illetõleg a
Programmal kapcsolatos valamennyi eseményrõl a minisztérium a honlapján minden szükséges
tájékoztatást továbbra is közzétesz.”

OKTATÁS
TEGYÜNK
EGÉSZSÉGÜNK SZÍNVONALÁÉRT
A Mezõberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolába október hónapban egy felhívás érkezett - az egészséges életmódra nevelés érdekében - a Tegyünk Egészségünk Színvonaláért
Alapítványtól.
Közismert tény, hogy az egészségtudatos nevelést már gyermekkorban el kell kezdeni a gyermekek életmódjának és gondolkodásának formálásával. Iskolánk Pedagógiai Programjában
fõ feladatként jelölte meg az egészséges életmódra nevelést, ezért örömmel fogadtuk az
alapítvány figyelemfelkeltõ tanácsadó iskolai
akcióját, az Almakommandót. Az Almakommandó célja, hogy felhívja a szülõk, a pedagógusok és a gyerekek figyelmét az egészséges
táplálkozás fontosságára.
Az akció a következõ lépésekbõl állt:
Minden 5. és 6. osztályos tanuló kapott egy-egy
almát és egy összeragasztható piramist, amelynek lapjain hasznos információk olvashatók az
egészséges táplálkozásról. A piramisok egyben
játékra is hívták tanulóinkat. Arra buzdították a
gyerekeket, hogy rajzolják le kedvenc
gyümölcsüket vagy reggelijüket, és írják le,
miért jó a szervezetüknek, ha ezt reggelizik. A
jól sikerült rajzokkal és a fogalmazásokkal
sportolók által aláírt pólókat lehet nyerni.
Az 1. Sz.-, illetve az Orlai tagintézményben a
biológia szakos tanáraink, Bélmegyeren a
védõnõ "rendhagyó tanóra" keretében - az
alapítvány által küldött óravázlat és fóliák
segédletével - a helyes táplálkozási szokásokról
adott felvilágosítást tanulóinknak. Rengeteg
hasznos tanács hangzott el a gyerekek részérõl
is. Bíznunk kell abban, hogy ezek a beszélgetések mély nyomot hagynak diákjainkban, s
valóban megpróbálnak változtatni helytelen
táplálkozási szokásaikon.
Köszönet a TESZ Alapítványnak, amiért
akciójával segítette az iskola egészségnevelési
munkáját, valamint lelkes pedagógusainknak és
a bélmegyeri védõnõnek a rendhagyó órák
megtartásáért!
Babinszki Szilárdné
általános igazgatóhelyettes

Folyamatosan induló
angol nyelvtanfolyamok
Mezõberényben!

BERILL ÉKSZER

FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS,
UNIÓS ÖNÉLETRAJZOK,

ARANY ÉS EZÜST ÉKSZEREK
nagy választékban, AKCIÓS ÁRON!

PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSE

Jeggyûrû vásárlásnál kísérõ gyûrût ajándékozunk.
Záloghitel ARANY ÉKSZEREKRE Békésen.
Cím: Békés, Kossuth út 4., Mezõberény Kossuth tér 13.

Érdeklõdni:
Kecskeméti Gizella
30/3048870

ANGOLUL.
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TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Olvasó!

Ígéretünknek megfelelõen folytatjuk a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályainak ismertetését. A tájékoztatóban szeretnénk példákkal megvilágítani az
elvont jogszabályi rendelkezéseket. (A 2004. évi
CXL. törvényt Ket. -ként rövidítjük)
Mit nevezünk közigazgatási-hatósági ügynek?
Ebbe a körbe tartoznak mindazon ügyek,
melyekben a hatóság az ügyfelet érintõ jogot,
kötelezettséget állapít meg, adatot, tényt igazol, illetve jogszabállyal létrehozott nyilvántartást vezet, vagy hatáskörbe tartozó
hatósági ellenõrzést végez.
A hatósági ügyekre példák: jogot állapít meg
a hatóság akkor, amikor valaki lakóházat akar
építeni és kérelmére a hatóság kiadja az engedélyt. Kötelezettséget állapít meg a hatóság
akkor, ha jogszabály alapján kötelezi a szülõt
arra, hogy tanköteles gyermekét iskolába járassa, vagy a helyi adót fizesse be. Adatot, tényt
igazol a hatóság akkor, amikor kiadja a gyermek
születése esetén a születési anyakönyvi kivonatot, vagy ingatlan értékelésérõl az adó- és értékbizonyítványt. Hatósági ügynek minõsül a
jogszabályban elõírt nyilvántartás vezetése,
például az ingatlan-nyilvántartás, vagy a Polgármesteri Hivatalokban a népesség-nyilvántartás.
A hatósági ellenõrzés körébe tartozik egyebek mellett az építésfelügyeleti ellenõrzés.
Ki az ÜGYFÉL a hatósági eljárásban?
Az új törvény jóval bõvebben szabályozza
az ügyfél fogalmát. Ügyfél lehet a természetes
személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezet, akinek (amelynek)
jogát, jogos érdekét, vagy jogi helyzetét az
eljárás tárgyát érintõ ügy érinti, illetve az is, akit
hatósági ellenõrzés alá vontak, illetve akire
nézve - tulajdonjogát, jogait, vagyontárgyait is
ide értve - a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz.
A kibõvített ügyfél fogalom markáns új elemeit képezik:
Ø a létesítménnyel kapcsolatos, illetve a
tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásokban a hatásterületen levõ ingatlanok tulajdonosai és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerû használói, illetõleg
Ø
az érdekvédelmi szervezetek, illetve
azok a társadalmi szervezetek, amelyek nyilvántartásba vett tevékenységei valamely alapvetõ
jog védelmére vagy valamely közérdek érvényre
juttatására irányulnak.
Az ügyfél témakörével összefüggésben a
Ket-ben további új elemként jelentkezik az
ügyféli oldalon való jogutódlás szabályozása,
ami eddig nem volt. ( örökös jogutód is egyben).

A Ket. önálló paragrafust szentel az
adatvédelem kérdésének. Ennek keretében
fontos elõírásokat tartalmaz három fõ adatkörrel,
úgymint :
1. a védett adatokkal,
2. a hivatásbeli titkokkal, illetõleg
3. a személyes adatokkal összefüggésben
Hatáskör, illetékesség, joghatóság
Mit jelent a hatáskör ?
A hatáskör azt jelenti, hogy az adott közigazgatási ügyben milyen típusú, milyen szintû szerv
jár el, és mit tehet.
Példával élve: vállalkozói igazolvány
kiadására a vállalkozni kívánó személy lakóhelye szerinti okmányiroda rendelkezik hatáskörrel, azaz ezt az igazolványt nem minisztérium,
nem a Közigazgatási Hivatal adja ki, hanem a
Polgármesteri Hivatal keretében mûködõ
okmányiroda.
Mi az illetékesség?
Az illetékesség azt jelenti, hogy az adott ügyben azonos hatáskörû szervek közül melyik
jogosult eljárni.
Például, a mezõõri járulékot annál az
adóhatóságnál kell befizetni, ahol az ingatlan
fekszik, még akkor is, ha a tulajdonos más
településen lakik.
Mi a joghatóság?
A joghatóság azt jelenti, hogy a közigazgatási ügyben melyik állam hatóságának kell
eljárni.
1. A Ket. a joghatóság fogalma keretében
meghatározza:
Ø az általános szabályt: a Magyar Köztársaság területén magyar állampolgár vagy magyarországi székhellyel rendelkezõ jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet hatósági ügyében a magyar
hatóságnak van joghatósága, feltéve, hogy uniós
jogi aktus, törvény vagy nemzetközi szerzõdés
másként nem rendelkezik, illetõleg
Ø a speciális szabályokat (egyfelõl a Magyar
Köztársaság területén a nem magyar állampolgár, valamint a külföldi székhelyû jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ
szervezet hatósági ügyében; másfelõl külföldön
a magyar külképviseleti szervek eljárásában)
3. A Ket. az alapvetõ illetékességi okokat
1. az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási
helye, illetõleg székhelye
2. az ingatlan fekvése, valamint
3. az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött
tevékenység végzésének helyét változatlanul
hagyja, azonban ezek körét egy negyedik
illetékességi okkal,
4. a jogellenes magatartás elkövetésének
helyével bõvíti ki.
Az elsõfokú eljárás
1. Az elsõfokú eljárás megindítása a Ket.

alapján is vagy kérelemre vagy hivatalból
történik.
2. A Ket. meghatározza azokat az
esetköröket, amelyekben a hatóságnak meg kell
indítania az eljárást. E kötelezettség akkor terheli a közigazgatási hatóságot, ha:
Ø jogszabály ezt elõírja,
Ø a hatóság felügyeleti szerve ezt elrendeli,
Ø a bíróság kötelezi erre, illetõleg
Ø életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetõ
helyzetrõl szerez tudomást.
3. Az új törvény elõírja a hatóság számára - a
hivatalból indult eljárásoknál - az ügyfél, a
kérelemre indult eljárásoknál az ellenérdekû fél
értesítésének kötelezettségét, a kérelem
beérkezésétõl számított 5 napon belül. Például :
ha a gyámhatóság hivatalból elindítja egy gyermek védelembe vételét, akkor 5 napon belül
köteles az eljárás megindításáról a gyermek
törvényes képviselõjét értesíteni. A külön élõ
szülõk esetén, ha az egyik a gyámhatóságtól kéri
a láthatás szabályozását, a hatóság a kérelem
beérkezésétõl számított 5 napon belül köteles a
másik szülõt az eljárás megindításáról értesíteni.
4. Új elemként a Ket. összefoglalja mindazokat az eseteket, amelyekben a közigazgatási
hatóságnak érdemi vizsgálat nélkül végzéssel el
kell utasítania a beérkezett kérelmet.
Ezek az alábbiak:
Ø az eljárásra magyar hatóságnak nincs
joghatósága,
Ø a hatóságnak nincs hatásköre vagy nem
illetékes és a kérelem áttételéhez szükséges adatok a kérelembõl hiányoznak és azok hivatalból
sem állapíthatóak meg,
Ø a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra
irányul,
Ø
jogszabály az igény érvényesítésére
határidõt állapít meg és ehhez képest a kérelmet
elkésetten nyújtották be,
Ø a hatóság az ügyet érdemben már elbírálta és változatlan tényállás és jogi szabályozás
mellett ugyanazon jog érvényesítésére irányuló
újabb kérelmet nyújtottak be és újrafelvételnek
nincs helye, feltéve, hogy a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását jogszabály nem zárja ki,
Ø a kézbesítési vélelem megdöntése iránti
kérelmet késedelmesen terjesztették elõ,
valamint
Ø a kérelem tartalmából megállapítható,
hogy az ügy nem minõsül közigazgatási hatósági ügynek.
5. Az ügyintézési határidõ alapvetõ konstrukcióján a Ket. nem változtat, az általános
ügyintézési határidõ a továbbiakban is harminc
nap. Indokolt esetben az eljáró közigazgatási
hatóság vezetõje az ügyintézés határidejét egy
alkalommal és legfeljebb harminc nappal
meghosszabbíthatja.
(folytatás az 5. oldalon)
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HITÉLET

(folytatás a 4. oldalról)

REFORMÁCIÓ ÜNNEPE /ZSOLT. 36,6-10/

6. Újdonság a Ket-ben - a polgári eljárásjogban már jó ideje ismert - soronkívüliség megjelenése.
Kötelezõ a soronkívüliség akkor, ha
Ø az ügyfél kiskorú természetes személy,
Ø az életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetõ helyzet elhárítása ezt indokolja vagy
Ø az a közbiztonság érdekében egyébként szükséges.
7. Az új törvény elõírja a közigazgatási szerv számára, hogy az ügyféltõl nem kérheti olyan adat
igazolását, melyet valamelyik közigazgatási hatóság jogszabály alapján nyilvántartani. Például, egy
gépjármûadó ügyben a tulajdonjog igazolását a hatóság kéri meg az okmányirodától ezután.
8. Egyes európai országokban bevált példákból merítve új jogintézményként jelenik meg a Ket.ben a hatósági közvetítõ, akit a közigazgatási hatóság a nagyszámú ügyfelet érintõ eljárásban vehet
igénybe.
7. A Ket. a szakhatósági közremûködés jelentõsen bõvebb és koncepcionális új elemeket is
magában foglaló szabályozásával a jogintézmény megerõsítését, komolyabbá tételét kívánja elõmozdítani. A megújult szabályozás fontosabb elemei az alábbiak:
Ø az eljáró hatóság kötve van a szakhatósági állásfoglaláshoz,
Ø törvény vagy kormányrendelet adott ügyfajtában - az engedélyezési feltételek megállapítása
céljából - egyeztetésre kötelezheti az eljáró hatóságot és a szakhatóságokat,
Ø a Ket. maga is elõír egyeztetési kötelezettséget, amennyiben az érintett hatóság és szakhatóság(ok) ellentétes egyedi elõírásokat állapítanak meg, és/vagy ellentétes feltételeket támasztanak,
Ø a szakhatóság hallgatása nem jelenti a hozzájárulás megadását, ebben az esetben az eljáró
hatóság köteles a szakhatóság felügyeleti szervéhez fordulni
Ø állásfoglalásának figyelmen kívül hagyása esetén a szakhatóság felügyeleti eljárást
kezdeményezhet.
8. A tényállás tisztázásának alapképlete nem változott, a közigazgatási hatóság szabad bizonyítási
rendszerben (szabadon megválasztva az alkalmazandó bizonyítási eszközt) tisztázza a tényállást, a
bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, s ezen alapuló meggyõzõdése szerint állapítja
meg a tényállást. Az eljárás során csak olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás
tisztázásának megkönnyítésére. Az eljáró hatóság által hivatalosan ismert, illetõleg a köztudomású
tényeket nem kell bizonyítani.
9. A tanú, illetõleg a tanúvallomás körében néhány fontosabb változás is található az új törvényben, úm.
Ø lehetõvé válik a tanú adatainak zárt kezelése (amennyiben a tanú valószínûsíti, hogy õt a tanúvallomás miatt súlyosan hátrányos következmény érheti), illetõleg
Ø megjelenik a hatósági tanú speciális szabályozása (hatósági tanú a szemle során, valamint a
hatósági helyszíni ellenõrzésnél vehetõ igénybe).
10. Az eljárás akadályozásának következményei cím alatt a Ket. alaposan megreformálja az
eljárási bírság jogintézményét, ezen belül különösen az alábbiak kiemelése fontos:
Ø új bírsághatárok kerültek rögzítésre,
Ø természetes személy esetén a bírság kiszabása ötezer forinttól ötszázezer forintig terjedhet,
Ø jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet esetében a bírsághatárok
ötezer forint és egymillió forint között vannak.

Isten kegyelmességének teljessége Jézus
Krisztusban jelent meg. Benne és általa
találjuk meg a kegyelmes Isten egész
gazdagságát. A reformáció a Szentírásnak ezt
a központi tanítását állította vissza méltó
helyére. Luther azzal a kérdéssel "hogyan
találhatok kegyelmes Istent ... a legdöntõbb
kérdést vetette fel, mert az egyedül helyes
úton járt, amikor Isten kegyelmes mivoltán
keresztül akart a keresztény hit és élet
szívébe eljutni. Az ingyen kegyelembõl hit
által való megigazulás szentírási tanítása,
kitárja Isten kegyelmes mivoltának teljességét. Innen nézve a reformáció mûve sem
egyéb, mint himnusz a kegyelemrõl, határtalan bizakodás Isten kegyelmes voltában":
Uram, az égig ér a te kegyelmességed, a te
hûséged a felhõkig.
Isten hitben nyújtott ajándéka és gondviselõ
szeretete elhívja az embert Isten világfenntartó munkájában való részvételre, hûséges
és szorgalmas életre. A reformáció a Szentírás alapvetõ tanítását emelte ki, amikor
megtisztította az istentiszteletet, és az ige
tisztán és igazán való hirdetését, a szentségek helyes kiszolgáltatását állította a középpontba. Az Isten szava áradásának útjából
elhárított minden akadályt, és szabaddá tette
az utat, hogy mindenki részesülhessék Isten
házának bõséges javaiban és Isten gyönyörûségeinek folyóvizébõl.
A reformáció "az igaz világosság" fényével
szolgál az embernek. A középpontba állított
ige azért hangzik a reformált egyházakban,
hogy az emberek életösvényének világossága legyen, igazítsa õket keresztyén magatartásukra nézve, átadja Isten üzenetét az
emberi élet teljességére nézve. A "viva vox
evangeli" így válik életközel világossággá,
kokrét iránymutatássá. Istené a hála, hogy a
reformáció alapvetõ igazságait gyõzelmesen
lehet lemérni az ige mérlegén. Azért elévülhetetlen a reformáció, mert mindenestõl
Isten igéjén alapszik.

11. Új jogintézmény a Ket-ben a közmeghallgatás. Közmeghallgatást a közigazgatási hatóság
akkor tart, ha ezt jogszabály elõírja, vagy ha ezt a hatóság a nyilvánosság véleményének megismerése céljából szükségesnek látja.

Zsoltár 36. 6-10 v.

12. Új elemként szabályozza a Ket. a közigazgatási hatóság azon kötelezettségét, hogy - ha az
adott ügyben az ügyfél értesítését mellõzték és bizonyítási eljárást folytattak le - határozatának
meghozatala elõtt ismertese a bizonyítékokat az ügyféllel, s lehetõséget adjon számára
észrevételeinek megtételére, a nyilatkozattételre, illetve további bizonyítás indítványozására. Ennek
érdekében a hatóság a bizonyítási eljárás befejezésétõl számított öt napon belül köteles az ügyfelet
értesíteni, akinek öt nap áll rendelkezésére az említett jogainak gyakorlására.

Uram, szereteted az égig ér,
Hûséged a fellegekig
Igazságod olyan mint a hatalmas hegyek,
Ítéleteid mint a nagy mélység,
Embert és állatot megtartasz, Uram ...!
Mert nálad van az élet forrása,
A Te világosságod által
Látunk világosságot.

Folytatás a következõ számunkban.
Dr. Hantos Katalin

Feyér Sándor
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KISVÁROSI KAVICSOK
10 ÉVES A MEZÕBERÉNYI JUHÁSZ GYULA UTCAI IDÕSEK OTTHONA
Szinte hihetetlen, hogy elszaladt ez a 10 év.
1995. október 1-jén, éppen az Idõsek Világnapján költöztek be az elsõ lakók otthonunkba.
E jeles évfordulón visszaidéztük az elmúlt 10
év legjelentõsebb eseményeit. Jelenlétükkel
megtiszteltek bennünket: Szabó Endre esperes
úr, az Érdekképviseleti Fórum részérõl: Tóth
Sándor önkormányzati képviselõ úr és Nagy
Ferencné.
Az emlékezésben nagy segítségünkre volt az
igazgatónõ, Kovács Edina megnyitó beszéde,
amelyet ünnepi mûsor követett. A mûsorban
elsõként Mezei Réka - a Petõfi Sándor Gimnázium diákja - mély átérzéssel szavalta Kovács
Imre Idõmalom címû versét. Ezután a Városi Fúvószenekar Matajsz János vezetésével színvonalas, szívet, lelket melengetõ dallamokkal kedveskedett a jelenlévõknek. Az ünnepi ebéd
elõtt rózsaszállal köszöntöttük az otthonba beköltözõ elsõ lakókat: Prorok Ilonát, Komiszár
Jánosnét, Nagy Jánost, Bacsó Ernõnét, Pusztai Margitot, Schäffer Ádámot és Fodor Zoltánt. A
délután folyamán szabadidõs programokat szerveztünk (szellemmi TOTÓ, activity stb.), majd
közös énekléssel zártuk a napot.
Dr. Hegyesi Péterné mentálhigiénés asszisztens

GÓLYAAVATÓRÓL

A

PETÕFI SÁNDOR GIM-

NÁZIUMBAN

KITTENBERGER KÁLMÁN, az egyik legismertebb magyar Afrika-kutató és vadászíró
tiszteletére EMLÉKKIÁLLÍTÁS nyílt „Ez elment vadászni, ez meglõtte, ez hazavitte ...” címmel
a mezõberényi Orlai Petrics Soma Gyûjteményben. A kiállítás a Magyar Természettudományi
Múzeum vándorkiállítása. A látogató megismerkedhet Kittenberger életével, láthatja
gyûjtõeszközeit, értékes preparátumait és átélheti az afrikai szavannák hangulatát. A kiállítás
november 14-ig látogatható.

* „A feladatok jók, a buli fergeteges, az
elvárások nagyok, de az élmény annál is
nagyobb volt." Vass Angelika 9. évfolyam
* „Ez a csütörtök más volt, mint a többi.
Ezen az estén több, mint 100 diákot avattak
be a "középiskolás életbe". Az újoncoknak
rengeteg vicces, muris dolgot kellett teljesíteni. Az egész nagyon jó buli volt."
Tímár Ágnes Csilla 9. évfolyam
* "Személyre szabott feladatok voltak,
melyekbõl az újonnan érkezett tanárok sem
maradtak ki. Mindenki izgult, hogy milyen
teljesítendõ feladat vár rá. Végezetül le kellett tennünk az esküt. Én nagyon jól éreztem
magam, remélem más is."
Szabó Éva 9. évfolyam

A POSTAI VILÁGNAPON - október 9-én - két
mezõberényi is átvehetett törzsgárda kitüntetést. Nagy Erzsébet 15 éves, Gyuricza
Mihály kézbesítõ 25 éves törzsgárda kitüntetésben részesült.

A Munkaügyi Központ által támogatott
GYORSÉTKEZTETÉSI TANFOLYAMnak a mezõberényi Cigány Közösségi Ház adott otthont.
A résztvevõ 20 fõ sikeres vizsgát tett október
27-én.

A

Cigány

Kisebbségi Önkormányzat
tartott a Cigány
Közösségi Házban. Vendégek voltak: Varga
Zoltán, Cservenák Pál Miklós, Dr. Hantos
Katalin Dr. Sziráczki Magdolna, Dógi János,
Debreczeni Gábor, Fekete Zoltánné, Barna
Márton, Surman László.

LAKOSSÁGI

HALLOWEEN PARTY A GIMIBEN
Október 24-én közkívánatra az idén is megrendeztük az iskolában a Halloween partyt. A
gyerekek az angol szakos kollégák segítségével idézték fel az ünnep hagyományait. Volt tökfaragás, arcfestés, boszorkánykodás.

FÓRUM-ot
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MEZÕBERÉNYBÕL INDULT ...
A Könyvtári napok vendégeként
könyvbemutatót tartott Szabó Benjamin villamosmérnök, aki ott volt a
Paksi Atomerõmû létrejötténél, miniszteri biztosként, kormánybiztosként
irányította azt.
Életútjáról kérdeztük, írásbeli
válaszát az alábbiakban közöljük:

„73 éves vagyok és ebbõl 10 évet éltem
Mezõberényben, mint bejelentett lakos, de a
városhoz való kötõdésemet nem ez határozza
meg.
Édesanyám oldaláról - úgy gondolom - a
Hoffmannokon és Schupkégeleken keresztül az
1700-as évektõl mindenki mezõberényi
születésû volt.
Édesapám is Mezõberényben született. Az Õ
felmenõi az 1800-as évek végén Tiszanánáról
illetve Békésrõl települtek át.
Hogy a "berényi háromszög" teljes legyen,
nevelõanyám, aki édesanyám korai halála után
nyolc éves koromtól nevelt, szintén mezõberényi születésû "tót" lány volt.
Én Mezõberényben születtem, ott jártam
óvodába, ott végeztem a polgári iskola utolsó két
osztályát, ott voltam villanyszerelõ inas, majd
segéd. Mezõberényi volt az elsõ szerelmem,
meg az utolsó is, az a Nemes Magdi, aki 48 éve
a feleségem, és aki szintén mezõberényi családból származik. Mezõberényben született elsõszülött gyermekem, a fiam. A temetõkben,
ahogy megmozdulok, lépten-nyomon szívemnek nagyon kedves rokon, ismerõs sírfelirata
idézi fel bennem az emlékeket.
Ebben az évben több elõadást tartottam az év
elején megjelent könyvem témakörével összefüggésben. Többen, akik elolvasták, olyan
kérdést is feltettek, honnan vettem az erõt, hogy
ezt a nagyon kemény feladatot sikeresen, sok
mindenkivel és sok mindennel dacolva
megoldottam. A válaszom ez volt.

A szülõi házból magammal hozott akarat,
küzdeni tudás, makacsság, meg a biztos családi
háttér segített hozzá. Úgy gondolom, eddigi életutam egyik fontos meghatározója az a széles
körû és egészséges szellemiség, küzdeni tudás és
akarás, amit innen az Óvoda közbõl, a Hunyadi
János és a Mónus Illés utcából, Kerekibõl,
Tarafiból és az akkori nagyközség minden
zugából vittem magammal.
Életutam másik meghatározója az a korszak,
amibe születtem, felnõttem, éltem.
A nagy gazdasági válság kitörésének évében
jöttem a világra, amelynek hatása négyéves
koromban elvitte édesapámat Budapestre
munkát vállalni.
A második világháború kemény, embert
próbáló idõszaka tizenéves gyerekként érintett
meg.
A nagy politikai és társadalmi változások sok
és különbözõ elõjelû nyomot hagytak bennem.
Akkor természetesnek vettem - ma már
tudjuk, hogy nem mindig az -, hogy amikor a pár
hónapos segédlevéllel a zsebemben megjelentem a budapesti munkaközvetítõben, másnap
már jó kereset reményében véstem a falat, húztam a vezetéket. Amikor két év múlva megérett
bennem a továbbtanulás vágya, alapvetõen csak
az én akaraterõmön múlott, hogy végigcsinálom-e vagy nem. Hét évi kemény tanulás
után friss diplomával a táskámban, egy hét
pihenés után már az ország egyik legnagyobb
erõmûvében, az Ajkai Erõmûben dolgoztam,
ahol munkát és otthont adtak egy akkor induló
családnak.
A sors egyik legnagyobb ajándékának azt tartom, hogy egy olyan iparághoz kerültem, ami a
villany szolgáltatásával a második világháború
után fokozatosan az emberiség alapvetõ létszükségletei közé tartozik. Ezt az utóbbi idõkben jól
mutatják a nagy áramkimaradások a különbözõ
országokban, ahol ezekbõl az eseményekbõl
számottevõ halálesetek is származtak. Az áramszolgáltatás Magyarországon és a világon
általában az 1800-as évek végén indult meg, de
pl. itthon a háború után nagyon sok településen
nem volt még bevezetve a villany. Ahol volt, ott
is elsõsorban világításra, rádiókészülék hallgatására, ritkább esetben vasalásra, még ritkábban fõzésre, melegítésre használták. Az igazi
fejlõdés e tekintetben az ötvenes évektõl indult
meg. A villamos energiának van egy nagyon
egyedi, minden más árutól eltérõ tulajdonsága,
az, hogy nem lehet tárolni. Minden pillanatban
annyit kell termelni, amennyit elfogyasztanak.
Ezért ez a rendszer nagyon összetett, sokrétû és
magasan kvalifikált szakértelmet igényel. A
lényeg az, hogy 1958-ban egy olyan iparágba
kerültem, amelynek nagy ívû fejlõdése ezekben
az években kezdõdött, és minden területen nagyon képzett, a technikával szemben nagy alázatot, elkötelezettséget mutató szakemberek dolgoztak, akikkel élmény volt megismerkedni és
barátságot kötni.
A véletlenek úgy hozták, hogy 28 évesen,
ennek a nagyvállalatnak, az Ajkai Hõerõmûnek

a vezetõje lettem, amitõl kezdetben nagyon idegenkedtem. Késõbb rájöttem, hogy ezt a "szolgálatot" szeretem és sokak megelégedésére
hasznos tudok lenni. Az ajkai munkát iparági
szintû vezetõi feladat követte és 1967-tõl - megint a jórészt véletleneknek köszönhetõen - megbíztak az elsõ magyar atomerõmû beruházásának irányításával és az üzemeltetõ vállalat késõbbi megszervezésével. Ezt a feladatot, mint
miniszteri biztos, késõbb a Paksi Atomerõmû
Vállalat megalakításától a vállalat vezérigazgatója, legvégén pedig, mint a létesítés kormánybiztosa végeztem. Itt térek vissza arra,
hogy többek között miért tartom szerencsének
azt, hogy ebbe a korszakba születtem. Az, hogy
egy ember olyan feladatot kapjon az élettõl,
ahol addig búzát arattak és birkát legeltettek, ott
sok ezer társával együtt építse meg az ország
elsõ nagy teljesítményû atomerõmûvét, egy
olyan beruházást irányítson, amely a huszadik
század legnagyobb magyar beruházása,
szervezzen meg egy vállalatot, amely ötven éven
keresztül biztonságosan üzemelteti majd ezt a
bonyolult, de nem veszélytelen technikát, ez
több mint szerencse. Keserves és örömteli
élményektõl váltakozó 16 év következett, de sok
ezren, együtt megcsináltuk.
1963-ban úgy jöttem el Paksról, hogy
mûködött az elsõ reaktorblokk, és ennek a
felépítésén keresztül megszereztük mindazon
ismereteket, amelyek egy itthon eddig nem
ismert minõségi követelménynek megfelelõ
kivitelezést biztosítottak. Kiépültek azok a
szervezetek, amelyek hosszútávon garantálják a
nemzetközi normáknak megfelelõ üzemeltetést
és folyamatos ellenõrzést. Erre az idõre a teljes
beruházás fele elkészült.
Munkás életem utolsó 10 évében az Országos Villamostávvezeték Vállalat munkáját
irányítottam. Ez a nagyvállalat felelt az ország
különbözõ területein felépített erõmûvekben termelt, a külföldrõl behozott villamos energia mindenkori elszállításáért a fõbb fogyasztói
csomópontokra.
Tizenhárom éve vagyok nyugdíjban, azóta
több idõm van a családra. Emellett, mint szakértõ a villamos energia ipar területén több
munkában részt veszek. 2003-ban a családom,
több ismerõsöm, barátom és a Paksi Atomerõmû
vezetésének biztatására hozzákezdtem az
ATOMKORKÉP címû könyvem megírásához,
amely feladat már régóta foglalkoztatott. Ebben
a könyvben feldolgozom az elsõ magyar atomerõmû eldöntésének és megvalósításának
történetét, ahogy azt én megéltem. Úgy gondolom, hogy ez egy hiteles ipartörténeti munka,
akkori életünk korrajza, nagyon sok eredeti,
egykor titkosnak minõsített dokumentummal
alátámasztva. A könyv 5000 példányban jelent
meg és nagy örömömre a legkülönbözõbb
korosztályokhoz tartozók olvassák, forgatják. Ez
az év számomra arról szól, hogy különbözõ
érdeklõdési körökben - felkérésre - elõadásokat,
könyvismertetõt tartok.”
Szabó Benjamin
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SPORT - NÕI KÉZILABDA
A 2005/2006 évi bajnokság a kézilabdás lányok
részére nem õsszel kezdõdött, hanem közel egy
hónappal hamarabb, augusztus elején.
Ugyanis ekkor vettek részt a már hagyományos
Gútai Kupa Nemzetközi Kézilabda Tornán. Az
idei évben csak kevesen tudtak eljutni Szlovákiába elfoglaltságaik miatt, de a kint lévõ maroknyi csapat tisztességesen helytállt. (A részvételt
önkormányzati pályázati támogatásból, szponzori támogatásból, valamint a játékosok saját költségbõl fedezték az idén is.)
Sajnos már itt történt egy sérülés, Papp Edit játékos komoly mûtét elõtt áll. Ez alapvetõen befolyásolta a csapat jövõbeni összetételét, a bajnoki
mérkõzésekre való felállást.
Komoly problémát jelent a játékosok munkahelyi elfoglaltsága is, külön szervezést igényel,
hogy a lehetõ legtöbben részt vehessenek egyegy fordulón.
Az alkalmi betegségek szintén felborítják a tervezett csapatösszetételt. Az idei õszi szezonban
Fábián Mónika esett ki hosszabb idõre a játékból, s mint meghatározó védõjátékost nehéz pótolni. Kozma Eszternek a már szokásos boka vagy térd - sérülése jelenti a játéktól való távolmaradást.
A problémák mellett azonban örömöt jelent,
hogy a csapat bármikor számíthat - a már aktív
játékot befejezõ - Beinschródt Ádámné Bánfalvi
Gabi játékára, s az újonnan igazolt fiatal játékosokra, Babinszki Nórira és Iványi Anikóra.
(hamarosan Hoffmann Mártira is, akinek igazolása folyamatban van.)
Játékosok:
Kéki Rita - csapatkapitány, irányító. Fontos szerepe van a játék szervezésében, a lövõk kiszolgálásában. Örök pesszimizmusa ellenére nagy
küzdõ tud lenni.
Jónás Mariann - jobb szélsõ. Rutinjára, gyorsaságára számíthatott eddig a csapat, az utóbbi
idõben azonban, mint remek védekezõ játékos is
bemutatkozott.
Beinschródt Ádámné Bánfalvi Gabi - eredeti
posztja jobb - betörõ - lövõ, de azon játékosok
egyike, aki tudása alapján bármelyik poszton, ha
szükséges, bevethetõ.
Maczkó Andrea - beállós. Jelentõs feladatot
vállal a védekezõ játékban, mint középsõ. Jó napokon a támadójátékban aktívan részt vesz 3-5
góllal, és eredményesen értékesíti a megítélt
büntetõket is.
Bozsó Mónika - átlövõ. Magasságát, kiváló testi
adottságait kihasználva a legeredményesebb góllövõ. Átlaga 7 gól/mérkõzés. Sokat jelentett a
csapat hangulatának szempontjából, hogy eddig
az összes mérkõzésen részt tudott venni.
Novák Ágnes - bal szélsõ. A volt berényi gimnazista gyulai lakhelyû, jelenleg szegedi
egyetemista a leggyorsabb játékosa a csapatnak.
Gyorsaságának, lövõ erejének köszönhetõen
igen eredményes. Legjobb mérkõzése: a Gerla
elleni volt. Környezeti adottságaiból következõen rengeteg idõt áldoz a kézilabdának.
Kiss Zsuzsanna - átlövõ. Átlaga 5,4 gól/
mérkõzés. Fizikai adottságai révén bármelyik
poszton játszatható, gyorsasága, szemfülessége

révén több indításos gól szerzõje. Sajnos munkahelyi elfoglaltsága miatt rendszeresen nem tud
részt venni a mérkõzéseken.
Hegedûs Ágnes - beállós. Fontos szerepet tölt be
a védekezésben. Tapasztaltsága miatt eredményes betörõ lövõ poszton támadásban is.
Fábián Mónika - beállós. A védekezés egyik
fontos láncszeme. Stabil, gyors reagálású. Megfelelõ induló gyorsasága miatt védekezésbõl indulva eredményes. Sajnos jelenleg beteg.
Kozma Eszter - bal szélsõ, irányító. Sajnos az
egyik legsérülékenyebb játékos. Fontos szerepe
lenne a középvédekezésben, támadó játékban az
irányításnál.
Babinszki Nóri - fiatal kora ellenére több poszton játszatható. Elsõsorban jobb lövõben, szélen,
de játszott már több alkalommal beállót is.
Iványi Anikó - jobb szélsõ. Szintén fiatal játékos, de egy-egy alkalommal már õ is bizonyította tehetségét. Gyorsaságára szüksége van a csapatnak.
Kiss Gabriella - kapus. Stabil, megbízható háttere a csapatnak. Pontos védései, gyors indításai
eredményeztek már nagyobb arányú gyõzelmet.
Munkahelyi elfoglaltságai miatt õ is több mérkõzésrõl hiányzott.
Kálmán Tünde - kapus. A fiatal lány korát meghazudtolva végzi "háttérmunkáját". Született
adottságai, fokozatosan fejlesztett képességei
biztosítják hosszú távú eredményességét.
Papp Edit - bal szélsõ. Gyorsasága, merész cselezései segítik a csapatmunkát. Irányító poszton
is bevethetõ.
Bálint Anna: edzõ.
Vidéki munkahelyi, tanulmányi munkái miatt
távol van, de igazolt, bevethetõ játékos: Vincze
Anita, Gyõri Ági, Szikora Andi, Kovács Anita.
Két fordulóval a bajnokság vége elõtt a csapat

helyezése hétrõl hétre változik, de mindenféleképpen a tabella elsõ felében - 1-6. helyig helyezkedik el. A lejátszott kilenc mérkõzésbõl
hetet (!) megnyertek, egyet az ellenfél megnyert,
egyet elvesztettek. Az utóbbi megjegyzés nem
véletlen, papírforma szerint a Kondoros csapata
ellen nyerni kellett volna. De a szokásos bajnoki
rajtnak megfelelõen az elsõ mérkõzés negatív
mérleggel zárult.
Eredmények: Kondoros-Mezõberény 22 : 18
(nyerhetõ lett volna!), Mezõberény-Füzesgyarmat 18 : 13, Bcs. Fõiskola-Mezõberény 37 :
27 (nem reális a nagy különbség!), MezõberényDoboz 29 : 17, Gádoros-Mezõberény15 : 16 (bitumenes pályán, majdnem meglepetéssel!)
Mezõberény-Szarvas 32 : 18, GyomaendrõdMezõberény21 : 25, Mezõberény-Gerla 18 : 17
(csak titkon remélt gyõzelem, nagy játék!), Mezõberény-Békésszentandrás 18 : 17 (presztízs
mérkõzés, küzdelmes játékkal!).
Hátra van még: Kétsoprony- Mezõberény (bitumenes pálya), Mezõberény-Békés (presztízs!)
A mai amatõr sportban a támogatók mellett óriási áldozatot - helyesebben nagy anyagi áldozatot
- vállalnak a játékosok.
Tagdíjat fizetnek, a felszereléseket maguk vásárolják - egy-egy kivétel, elsõsorban mez -, saját
költségükön érkeznek edzésre, saját, vagy családjuk gépjármûivel utaznak a mérkõzésekre.
Mindez azért, hogy sportolhassanak!
Köszönet nekik, hogy mindezek mellett viselik
mezükön településünk nevét, s hozzájárulnak ahhoz, hogy Mezõberény neve a megyei kézilabda
történetében maradandó legyen.
Támogatók: Mezõberény Város Önkormányzata, Penta Drink Mini Pool Kft., Páka-Duplex Bt.,
Vad-Ász Sörkert.
a csapat

Állnak balról: Papp Edit, Bálint Anna edzõ, Hegedûs Ágnes, Jónás Mariann, Beinschródt Ádámné,
Kiss Gabriella, Kiss Zsuzsanna, Stibán Zoltánné.
Középen balról: Gombkötõné Maczkó Andrea, Bozsó Mónika, Novák Ágnes.
Guggolnak balról: Babinszki Nóra, Kéki Rita, Kálmán Tünde, Iványi Anikó
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EMLÉKEZÜNK
DR. JUHÁSZ ANNA
FÕORVOSNÕRE EMLÉKEZVE

Városunk egészségügyi közössége és lakossága
egyaránt megrendülten fogadta szeretett és nagyrabecsült Doktornõnk korai halálának hírét.
Mindössze 59 évet élt.
1975-ben költözött Mezõberénybe fiatal belgyógyász szakorvosként, és 30 évig szolgálta
odaadóan a város laosságát. 15 éven át dolgozott
üzemorvosként a Mûszaki KTSZ-ben, gyógyította a csárdaszállási betegeket is, 10 évig vezette
a szívbetegek úgynevezett „Infarktus-klubját”, és
éveken keresztül ellenõrzõ Fõorvosként irányította a körzeti rendelõket. Szinte minden családot
ismert Mezõberényben, ki tudná megszámolni,
hogy ez idõ alatt hány beteget gyógyított meg, hány
szenvedõnek enyhítette testi-lelki fájdalmait, s hányszor szaladt súlyos beteghez, vagy éppen baleseti
helyszínre? ...
Aztán két évvel ezelõtt eljött a kérlelhetetlen pillanat, amikor
Neki is ki kellett inni a szenvedés keserû poharát. Súlyos
betegségének híre mindannyiunkat megdöbbentett.
Ez év tavaszán, amikor megtudta, hogy már nincs remény a gyógyulásra, otthonába visszahúzódva csendben, méltósággal szenvedett, s nem jajveszékelve, hanem alázattal hordozta
egyre nehezebb keresztjét. Állapotának válságosra fordulásakor - kívánsága szerint szentségekkel megerõsítve indult a végsõ nagy útra. A költõ szavait idézve: „mikor a testem
roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten”.
Orvosi példamutatását, emberségét, kedves, szelíd mosolyát, és mértéktartásra intõ józan tanácsait szívünkben megõrízzük.
„Fogadd be ezt a holtat, õsi sír, / Felõle gyönge toll most mit sem ír. / Szûk lakára hulljatok levelek, / Most már egyedül marad veletek. / De nem, ha majd lehull az éj körül, / Még sok szív
gyújtja õt szövétnekül,/ Idõ emlékét mélyebbre ássa. / A keblekbe - s lesz feltámadása.”
(Reményik Sándor)
Dr. Dóczy Balázs

"VONJÁTOK URALMATOK ALÁ A FÖLDET"/GEN.1,28/
A Teremtõ Isten akarata: uralkodjék az ember az egész világon. Ám uralkodni csak az tudhat, aki
ismeri azt, amin uralkodnia kell. Más szóval Isten akarata, az ember tanuljon. Legyen minél nagyobb tudása. Ezt a nagy parancsot, hogy párat említsünk a legnagyobb közül, Pasteur, Galvani, Volta,
Amper híven teljesítették és nagyban elõrevitték az emberi mûveltséget. Viszont mások nagyon sokszor eredménytelenûl, sõt kárára kutattak a világnak. Mi a különbség a kettõ között? Tudjuk, Jézus
apostolainak tekintélyes része halász volt. Nem egyszer éjt napallá téve dolgoztak eredménytelenûl.
Viszont mikor Jézus szavára vetették ki a hálót, mindig bõséges volt az eredmény. Ma is vannak
kutatók, akik saját erejükre támaszkodva akarnak eredményt elérni. És akik a teremtõ Isten segítségével, az õ nyomában kutatnak. Gondoljunk csak az elektromosságra. Micsoda kincs. Felfedezõi
mélyen vallásosak voltak. Imádkozva dolgoztak. Ha ilyen tudósaink lennének, ma már nem létezne
a rák. Nem kellene félni az atomtól. Nem lenne éhezõ ember a Földön.
Nagyon is áll a parancs: uralkodjunk az egész világon, de a Teremtõ elõtt leborulva, imádságos
lélekkel.
Dr. Marosi Endre

FELHÍVÁS!
FELHÍVJUK A TISZTELT LAKOSSÁG FIGYELMÉT,

HOGY A MEZÕBERÉNYI KÖZTEMETÕBEN LÉVÕ SÍRHELY

HASZNÁLATI IDEJE A TEMETÉSTÕL, ILL. ELÕREVÁLTÁSTÓL SZÁMÍTOTT

25 ÉV, URNAFÜLKE HASZNÁLATI

IDEJE 10 ÉV. A MEGJELÖLT HASZNÁLATI IDÕ LEJÁRTA UTÁN UGYANAZON IDÕTARTAMRA DÍJFIZETÉS MELLETT MEGHOSSZABBÍTHATÓ.
ILLETVE URNAFALBAN

AMENNYIBEN

ÚJRA KÍVÁNJÁK VÁLTANI HOZZÁTARTOZÓJUK SÍRHELYÉT,

LÉVÕ HELYÉT, AZT A

VÁROSI KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY MEZÕBERÉNY,

BÉKÉSI U. 3. SZÁM ALATTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁJÁBAN MEGTEHETIK.
VÁROSI KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

TEL.: 66/515-545, 515-546

„Mezõberényért" kitüntetésben részesült
Jeney István tanár, festõ. 2005. október
23-án ünnepi testületi ülés keretében méltatták munkásságát.
Lapunk 2005. májusban közölt terjedelmesebb írást a Tanár úr életútjáról, munkásságáról abból az alkalomból, hogy alkotásaiból,
módszertani tablóiból „Egy élet a mûvészetre nevelésért" címmel kiállítás nyílt az Orlai
Petrics Soma Gyûjteményben, illetve városunknak adományozta életmûvének jelentõs
darabjait. A kitüntetés indoklását - melyet az
ünnepi ülésen Siklósi István, az Oktatási és
Kulturális Bizottság elnöke olvasott föl éppen ezért teljes terjedelmében az Interneten, a Mezõberényi Hírmondó Online
rovatában tettük közzé
(http://www.mzb.hu/hirmondo/hirmondo.htm).
Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy a nemrég
kitüntetett Jeney István 2005. október 28án elhunyt.
"Egész életében adakozó volt. Adta mûvészetét, szeretetét a tanítványainak, a vállalt
ügy iránti elkötelezettségét, valami olyat,
amit szavakkal nem lehet pontosan megfogalmazni.
… De ennél többet is ajándékozott a városnak: önmagát, pedagógusi, emberi értékeivel."
Nagyon szeretett volna részt venni az ünnepi
testületi ülésen, s személyesen átvenni és
megköszönni a kitüntetést, de egészségi állapota ezt már nem tette lehetõvé.
Üzenetét küldte el Siklósi Istvántól a Képviselõtestület felé: "Úgy gondolja, az elismerés
annak a munkának szól, amit élete során
végzett, s ezáltal nemcsak személyének, hanem egy kicsit az egész pedagógus társadalomnak is szól. Szól annak a munkának, amit
a felnövekvõ generációk emberré válásában,
szellemi és testi megerõsítése érdekében
végzett. Szól annak a "mûvészetnek",
amellyel az élõ "anyagot" az embert próbálta
tökéletesre formálni."
Nyugodjék békében!
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HIRDETÉS
November 14-én induló angol
nyelvtanfolyamok
már

499 Ft-ért!

Szintfelmérés és beiratkozás
november 10-én 16.30-kor.
A beiratkozás helyszíne:
Mezõberény, Bélmegyer Kistérségi
Általános Iskola
Petõfi u. 17-19.
Egyéni
fizetõk
részére
részletfizetési lehetõség!

kamatmentes

A tanfolyami díj 30%-a adójóváírás formájában
visszaigényelhetõ!
5600 Békéscsaba, Jókai u. 23
Tel.: (66)44-46-48, (20)9475-570
www.lingva.hu
lingva@lingva.hu
OKÉV:06-0161-03 FAT: AL-0868

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÜZLET
MEZÕBERÉNYBEN
A LUTHER TÉR 4. SZÁM ALATT!
Tel.: 66/424-166
FIGYELEM!
Év végi nyeremény akció október 1-jétõl.
Azok a vásárlóink, akik 5000 Ft felett vásárolnak,
sorsjegyet kapnak, mellyel decemberben értékes
nyereményeket nyerhetnek. Fõdíj: egy gáztûzhely.
Megkezdjük a Siemens elektromos szerelvények forgalmazását!

TOVÁBB TART A RADIÁTOR CSEREAKCIÓ!
33 %-OS KEDVEZMÉNY!
Részletfizetési lehetõség!

KOMFORT ABC Mb. Kodály Z. u. 2.
NOVEMBERI AKCIÓ
RENDKÍVÜLI AKCIÓ:november 3-tól - november 13-ig csak a
KOMFORT ABC-ben: KAKAÓS CSIGA nagy méret db 35,Mindennap a készlet erejéig!!!
KÁVÉ ÁRZUHANÁS:
Aranyfekete kávékeverék 250 g 159,Tchibo Family õrölt kávé 250 g 299,Omnia õrölt kávé 250 g 429,Aranyfekete õrölt kávékeverék 1000 g 499,ÉLELMISZER:
CBA sütõpor 12 g 8,CBA csokoládépuding 44 g 19,Étkezési lencse 500 g 89,Delikát 8 ételízesítõ 75 + 15 g 99,Dunakavics, francia drazsé 70 g 99,Deko különleges vagdalthús 130 g 105,Knorr alföldi gulyásleves 61 g 119,Ringa löncshús 400 g 139,Csemege uborka 720 ml 139,Boci táblás csokoládék 8-féle 100 g 149,Cerbona Norbi tészták 3-féle 500g 169,Kölyök pezsgõ 3-ízben 750 ml 229,Hohes-C rostos üdítõk 8-féle 1 l 259,Happy Day rostos üdítõk 8-féle 1 l 269,Lady Rose desszert 200 g 349,Cerbona gabonagolyók 375 g 359,Globus majonéz 420 g 399,Cherry Queen konyakmeggy 2-féle 132 g 439,Walton pezsgõ 3-féle 0,75 l 519,-+ü.
Törley pezsgõ 3-féle 0,75 l 549,-+ü.
VEGYI ÁRU:
Hangulat szalvéta 40 db-s csg 65,Palmolíve glicerines szappan 100 g 79,Lanolinos babaszappan 125 g 89,Szilvia koktél szalvéta csg 89,Diana mintás szalvéta csg 99,Ász mosópor 2-féle 450g 129,Dosia mosópor 2-féle 500 g 149,Ajax mosogató utt. 3-féle 500 ml 179,Cif mosogató flakonos 500 ml 189,Szilvia Maxi-Mini kéztörlõ 2 tcs 199,Lux szappan duopack 2x100 g 199,Dove szappan 2-féle 100 g 199,Tomi Kristály mosópor 2-féle 600 g 199,WC-papír Crepto Virág 4 tekercses 259,Ultra Viola mosópor 20% ajándék 720 g 269,Ultra mosogatópor zacskós 500 g 299,Caola kamillás tusfürdõ 2-féle 250 ml 299,Domestos fertõtlenítõszer 750 ml 359,Londeston hajfesték 11-színben 399,Caola kamillás testápoló 2-féle 250 ml 399,Caola kamillás habfürdõ 2-féle 500 ml 399,Palmolive folyékony szappan 300 ml 399,Cillit WC-tísztító 2-féle 500+250 ml 399,Herbal Essences sampon 200 ml 499,Palmolíve foly. szappan duo 2x300 ml 569,Ász mosópor 3 kg 599,Ariel Mountain Spr. mosópor 1,5 kg 759,Cillit Bang folyékony 2-féle 750 ml 899,Uniper mosópor 9 kg 899,Biopon Economy mosópor 3+1 kg 1099,-
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SPORT
KOSÁRLABDA
A mezõberényi Sportcsarnok SE NB II. csapatai:
Nõk: Balogh Emese, Szenteszki Márta, Móricz
Andrea, Jónás Erzsébet, Ács Gyöngyi, Bányai
Judit, Kondé Klára, Szenteszki Annamária,
Balog Melinda, Zolnai Szilvia, Liska Judit,
Smíri Dalma. Edzõ: Iványi László.
(Elsõ bajnoki mérkõzés okt. 29.,
novemberi bajnoki mérkõzések: 5-én: Mb.Nyíregyháza, 20-án: Kiskunfélegyháza-Mb.)

A MEZÕBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. OSZTÁLYÁNAK KOSARAS LÁNYAI 2005. október 9-én
Zákányszéken rendezett Egészségheti Kupán szerepeltek. A tornán hat csapat vett részt: Békés,
ZákányszékI, ZákányszékII, Hódmezõvásárhely, Sándorfalva és Mezõberény. A lányok négy
meccset nyerve az elsõ helyen végeztek.
A csapat tagjai: Pikó Ágnes, Fehér Krisztina, Styaszni Gina, Bordás Renáta, Egeresi Zsóka,
Zuba Zita, Beindschrodt Adél, Mészáros Magdolna, Kohut Veronika Lili, Hoffmann Flóra,
Csibor Erzsébet, Barna Zita, Molnár Tímea. A csapat legjobbja: Mészáros Magdolna.
A csapat edzõje: Iványiné Dombi Julianna.

BEMUTATJUK
A BERÉNYI GYERMEK FC
UTÁNPÓTLÁS NEVELÕ
EGYESÜLETET
Alapítás éve: 2001
Elnökségi tagok: Vrbovszki Zoltán - elnök,
Kajlik Péter - szakmai vezetõ, Buzás József technikai vezetõ, Koncsag Ferenc - tag,
Rónai Ádám - tag.
Az egyesület célja: a 6 - 16 éves korosztály labdarúgó képzése, versenyeztetése.
Igazolt sportolók száma: 80 fõ (öt korosztály).
Az egyesület tagjai mezõberényi fiatalok, akik
nagyrészt az Orlai tagintézmény és a Petõfi S.
Gimnázium tanulói.
A foglalkozásokat megfelelõ edzõi- és pedagógiai végzettséggel rendelkezõ szakemberek
irányítják (Kajlik Péter, Oláh Zsolt, Tóth
Olivér).
Az edzések minden labdarúgást kedvelõ fiatal
számára nyitottak.
Helyhiány miatt nem sorolható fel minden csapat névsora. A serdülõ csapatról azonban illik

ejteni néhány mondatot. Az együttes két éve
veretlen a Békés megyei serdülõ bajnokságban,
idén megnyerte a Szuperkupát. A serdülõ csapatból "kiöregedett" játékosok (Fábián Zsolt,
Kanó Balázs, Laudisz Péter) jelenleg a
Mezõberényi FC ifjúsági csapatában játszanak.
A generációváltás ellenére a Gyermek FC
serdülõ csapata az új bajnoki szezonban is
veretlenül vezeti a tabellát. Nyolc mérkõzés után
hét gyõzelemmel, egy döntetlennel, 67 rúgott, 8
kapott góllal.
A csapat tagjai: Toldi Ákos, Kanó Bence - kapusok, Bondár Lajos, Bögre Tamás, Csákó Attila,
Fábián Tamás, Fekete Zsolt, Hegedûs Bálint,
Kajlik Alpár, Kéki Gergõ, Kiss András, Molnár
Dániel, Ramos Miron, Stibán Richárd, Sinka
Dániel, Szadai Attila, Tóth János, Tóth Tibor,
Vincze Sándor - mezõnyjátékosok.
Edzõ: Kajlik Péter.
Az egyesületnél végzett szakmai munka sok
évig megoldhatja a mezõberényi utánpótlás
nevelést, folyamatosan biztosítva képzett
játékosokat a Mezõberényi FC számára. n

A MEZÕBERÉNYI HORGÁSZOK EGYESÜLETE tagsága tisztelettel köszöni mindazok segítségét, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlották, melynek összege 48.351 Ft.
A befolyt összeget a Petõfi u. 8. szám alatti székházunk üzemeltetésére, fenntartására
(szennyvízbekötés) és rendezvények (versenyek) költségeire fordítottuk.
Felajánlásukat ismételten köszönjük és továbbra is várjuk szíves támogatásukat.
Adószámunk: 19977946-1-04.
Köszönettel: Mezõberényi Horgászok Egyesülete
Vezetõsége és tagsága

Férfiak: Bátori Károly, Bálint Péter, Honhalmi
Péter, Zolnai Róbert, Frey Tibor, Gál Imre,
Ignácz János, Ignácz Tibor, Nagy József, Szabó
Gábor, Szekeres József. Játékos edzõ: Frey
Tibor.
Október 21: Mezõberény SSE-Domaszék KF
76:102.
50 nézõ. A mérkõzés elején 23:15-re még a hazaiak vezettek, de ezután fölénybe került a volt
öt NB I-es játékost soraiban tudó vendég
együttes.
Novemberi bajnoki mérkõzések:
11. 04 . Gyula-Mezõberény,
11.12. Békéscsaba-Mb.,
11. 18. (péntek!) Mb.- Nagykõrös,
11.26. Békés-Mb.
Támogassunk szurkolással is minden
mezõberényi csapatot.
Hajrá Mezõberény!
Gurmai Sándor

LABDARUGÁS - MEGYE I. OSZTÁLY
Szeptember 25. Tótkomlós-Mezõberény F.C.
1:1 (1:0). Küzdelmes mérkõzésen reális eredmény. Góllövõ: Sajben. Jó: Bereczki, Lakatos,
Benyovszki. Játékos edzõ: Barabás István.
Október 1. Szeghalom- Mezõberény F.C. 2:1
(0:0). A jól játszó Mezõberény gyõzelmét a
kitûnõen védõ szeghalmi kapus akadályozta
meg. Góllövõ: Fejes. Jó: Bereczki, Benyovszki.
Október 8. Mezõberény F.C.-Mezõkovácsháza
2:1 (1:0). A mérkõzést végig támadó
Mezõberény nagyobb arányban is gyõzhetett
volna, ha gólhelyzeteit jobban kihasználja. Góllövõ: Szûcs (2). Jó: Szûcs, Bereczki, Benyovszki, Wagner.
Október 15. Erzsébethely S.E.- Mezõberény F.C.
1:0 (0:0). A sok kihagyott mezõberényi gólhelyzet megbosszulta magát. Jó: Benyovszki.
Október 22. Mezõberény F.C.-Gyomaendrõd
V.S.E. 3:1 (1:1). A mezõberényi csapat a feljavult 2. félidei játéka alapján nagyobb arányú
gyõzelmet is arathatott volna a gólhelyzetek
jobb kihasználásával. Góllövõk: Szûcs,
Lakatos, Benyovszki. Jó: Benyovszki, Gidófalvi, Lakatos, Szûcs.
Gurmai Sándor
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RENDÕRSÉGI HÍREK

HIRDETÉS

RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS!
Az õszi-téli idõjárási viszonyok, valamint a korlátozott látási viszonyok váratlan helyzet elé állíthatják a jármûvezetõket, éppen ezért
idõben fel kell készülni arra, hogy egyik pillanatról a másikra olyan
idõjárási- és útviszonyokkal találkozhatunk, melyek a nyári vezetési
stílustól lényegesen eltérõ vezetéstechnikát igényelnek.
A vezetési szokásokban és a vezetési stílusban az elõrelátásnak, az
óvatosságnak és a biztonságnak kell érvényesülnie.
Talán a téli idõjárási viszonyok között történõ közlekedés során van
leginkább szükség a másik közlekedõ partnerrel szemben tanúsított
elõzékenységre, messzemenõ toleranciára.
A téli idõszakban a hidakon, felüljárókon, az erdõsávval védett útszakaszokon fokozottan számolni kell az úttest eljegesedésével.
A vizes útszakaszról a jeges útszakaszra való ráfutás ismertetõ jelei
lehetnek az úttest felületének színváltozásai, valamint a jármûvek
kerekeinek gördülése által okozott hanghatás csökkenése.
Haladásunk során az autó stabilitása jeges útszakaszra való ráfutáskor
váratlanul megváltozik, az autó remegni kezd. Ebben az esetben a kormánnyal, a fékkel illetve gázpedállal okozott hirtelen mozdulat
tragédiához vezethet. Ennek elkerülése érdekében gázelvétellel és
motorfékkel csökkenthetjük a sebességet.
A téli idõszakban nagyobb gondot kell fordítani a jármûvek mûszaki
állapotára, a jármû biztonsági berendezéséinek üzemképességére,
használhatóságára.
Nagyon fontos a téli gumiabroncs, amely lágyabb összetételének és
mintázatának köszönhetõen megfelelõ tapadást biztosít.
A téli idõszakban fontos útitárs a hólánc, a jégoldó, a jégkaparó, a
lapát, homok, valamint a seprû is. Az elõrelátó jármûvezetõ meleg
teát, valamint takarót is elhelyez indulás elõtt a jármûben.
A közlekedésben résztvevõknek különbözõ fronthatással is számolni
kell. Az arra érzékenyek a hidegfront hatását a front átvonulása után
csak néhány órával érzékelik. Ez esetekben megnõ a reflexidõ, késve
reagálnak konkrét szituációkban, állandó álmosságérzet, szédülés,
kábultság és fejfájás is jelentkezhet. Ilyenkor a megszokottnál is óvatosabban és figyelmesebben közlekedjenek.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az õszi és a téli hónapokban is tartsák be a közlekedési szabályokat, hiszen a balesetmegelõzés legfontosabb tényezõi magunk vagyunk, így elsõsorban rajtunk múlik,
hogy elõidézünk, vagy megelõzünk baleseteket.
Mezõberényi Rendõrõrs

A SPEKTRUM ALAPÍTVÁNY köszönetet mond mindazoknak, akik
2004. évben személyi jövedelemadójuk 1 %-át az alapítvány
részére felajánlották.
A felajánlott 32.618 Ft-ot gyermekek napközis táborozására,
valamint önkéntes tevékenységek támogatására használtuk fel.
Adószám: 18380747-1-04
Spektrum Alapívtány

LÁZÁR VÁSÁR
A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN
25- ÉN (PÉNTEKEN)
9-16 ÓRÁIG!!!

NOVEMBER

CSEMPECENTRUM
ÉS CSILLÁRSZALON
5500 Gyomaendrõd, Toldi út 1/1.
(a mezõberényi úton, a helységtábla után 200 m-re)
PEZSDÍTÕ ÁRAK, FANTASZTIKUS AKCIÓK NOVEMBERBEN!
* RITA BASIC 140X140 HIDROMASSZÁZS KÁD:
124.900 FT+ELÕLAP 21.125 FT
(4 standard fúvóka, 4 mikro forgó fúvóka, 2 mikro fúvóka).
* DÁRIA BASIC 150X100, 160X105 HIDROMASSZÁZS KÁD:
124.900 FT + ELÕLAP 21.125 FT
(4 standard fúvóka, 4 mikro forgó fúvóka, 2 mikro fúvóka).
* KLÁRA BASIC 180X70, 160X170, 170X170
117.900 FT+ELÕLAP 21.125 FT

HIDROMASSZÁZS KÁD:

* EGYENES AKRYL KÁD: 24.790 FT - TÓL
* 150X150 AKRYL SAROK KÁD: 38.900 FT - TÓL

MÁRTON NAPI LAMPIONOS FELVONULÁS
2005. NOVEMBER 11-ÉN 17 ÓRÁTÓL
Gyülekezõ:
Széchenyi István
Német Nemzetiségi Tagóvoda
Útvonal:
Luther utca-Széchenyi utca-Gyomai útFõ út-Kossuth tér
Mûsor:
Szent Márton legendájának bemutatása

* 80X80 ÍVES ZUHANY KABIN (BIZTONSÁGI HULLÁM MINTÁS
ÜVEGGEL): 53.719 FT HELYETT 41.900 FT.
* EGYES ZALAKERÁMIÁS FAGYÁLLÓ PADLÓLAPOK
20% ÁRENGEDMÉNNYEL KAPHATÓK A KÉSZLET EREJÉIG.
* FÜRDÕSZOBAI KIEGÉSZÍTÕK: FAKERETES TÜKÖR,
TÜKRÖK, SZEKRÉNYEK, KAPASZKODÓK, SZANITEREK.

HOMOKFÚVOTT

* LAKÁSVILÁGÍTÁSI FELSZERELÉSEK: KONYHAI LÁMPÁK,
ÁLLÓLÁMPÁK, SPOTLÁMPÁK, ASZTALI LÁMPÁK,
GYERMEK FA FÜGGESZTÉKEK, ÉJJELI FÉNYEK, KÜLTÉRI LÁMPÁK ...
Nyitvatartás: hétköznap: 8-17.00-ig, szombaton: 8-12 óráig
Békés megye területén 40.000 Ft felett díjtalan házhozszállítás!

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

ANYAKÖNYVI HÍREK

MEZÕBERÉNYBEN ÜNNEPELTEK A MEGYEI NÉMETEK
A Békés Megyei Németek XIV. Anyanyelvi Kulturális Napjára invitálták a szervezõk (Békés Megye
Képviselõ-testületének Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Bizottsága, Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége, Mezõberény Város Német Kisebbségi Önkormányzata) az érdeklõdõket.
A rendkívül színes programcsokor dicsérte a
rendezõket és a több településrõl érkezett fellépõket. Volt német nyelvû áhítat a templomban, német nemzetiségi kultúrmûsor, táblaavató a német óvodánál. Az összetartozás, a
közös haza és a népek barátsága jegyében felléptek a németeken kívül Mezõberény magyar, szlovák és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat csoportjai is. (Õk mondhatják, hogy
cigány, én nem - ezért a teljes név)Ahogyan
Wagner Márton, a helyi német kisebbségi
önkormányzat elnöke köszöntõjében fogalmazott:"… a mi városunk példája annak, hogyan
él hosszú ideje egymás mellett három
nemzetiség, azok a más nemzetiségû emberek,
akiknek a haza ezt az országot jelenti, bár gyökereik máshonnan erednek, de ez a föld számukra
mindig a szülõföld marad."
A kulturális nap támogatói a rendezõszervek mellett: Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közlalapítvány, Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete, Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ, Mezõberényi Német Hagyományápoló Egyesület.

POPRÁDON A MEZÕBERÉNYI ISKOLÁSOK
Ebben az évben is szép sikereket értek el a mezõberényi diákok Poprádon, ahol a kosaras fiúk megnyerték a tornát, a lányok II. helyen végeztek. A matekosok is szép eredménykekkel tértek haza: 7.
osztályosok: Olej Bálint 2. helyezés, Szugyiczki Zsuzsa, Ilyés Máté 6 helyezés, Tóth László 9.
helyezés, 8. osztályosok: Zuba Tamás 1. helyezés, Savolt Dániel 2. helyezés, Szugyiczki Viktória 4.
helyezés, Csíbor László 4. helyezés.
MESÉLÕ NAGYMAMÁKAT
KERESÜNK!
A Városi Könyvtár kéri azokat a nagymamákat, akik szívesen mesélnének
gyerekeknek, jelentkezzenek személyesen
a könyvtárban, vagy telefonon: 515-558
számon. Szeretettel várja õket:
Várfalvi Erzsébet
és munkatársai

Fábián György és Frey Mária november 24-én ünnepli 50. házassági évfordulóját.
Ebbõl az alkalomból szeretettel
köszönti õket két fia, két menye,
Gyuri és Erzsi, Marci és Marika,
unokáik, Annamari, Gyuri és
menyasszonya, Gabi és Erzsi.

Október hónapban
közülünk:

eltávoztak

Hoffmann Mártonné Gyuris Ilona
(1920) Mb. Ady E. u. 36., Hegedûs
János (1923) Mb. Báthori u. 85.,
Fábián Pál Gábor (1939) Mb. Bajcsy Zs. u. 51., Mészáros Gábor (1937)
Mb. Kodály Z. u. 9., Frey Mártonné
Gottschik Magdolna (1907) Mb.
Juhász Gy. u. 1., Jeney István (1910)
Mb. Teleki u. 10. szám alatti lakosok.

FELHÍVÁS!
Felhívom Mezõberény lakosságának figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláin
megtekinthetik a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenõrzési Fõosztályának MADÁRINFLUENZA elleni védekezésérõl szóló
utasítását, közleményét, amely a vadon élõ madarakról baromfira és más, fogságban tartott
madarakra történõ átvitele veszélyének csökkentésére irányuló egyes biológiai biztonsági
intézkedéseket tartalmazza.
Dr. Hantos Katalin
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TÁJÉKOZTATÁS
A MAGYAR RÁKELLENES LIGA
MEZÕBERÉNYI SZERVEZETE
2005. november 25-én (péntek) 9-tól
CSONTSÛRÛSÉG,
ULTRAHANGOS VIZSGÁLAT-ot
és ANTIOXIDÁNS MÉRÉS-t szervez.
Helyszíne: Humánsegítõ Szolgálat
Idõsek Klubja, Hõsök útja 3.
(a Drogériával szemben)
A vizsgálatok díja:
csontsûrûség vizsgálat: 2000.- Ft / fõ
ultrahangos vizsgálat: 2000.- Ft / fõ
antioxidáns mérés: 1000.- Ft / fõ
Részvételi szándékukat kérjük november 21-ig jelezzék a Humánsegítõ Szolgálat Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatánál (Petõfi út 27.),
vagy a 352 - 462 telefonszámon.

A MAGYAR RÁKELLENES LIGA
MEZÕBERÉNYI SZERVEZETE
szeretettel vár minden érdeklõdõt
2005. november 15-én (kedd) 15-tól
tartandó, soron következõ
KLUBFOGLALKOZÁSÁRA
Helyszíne: Humánsegítõ Szolgálat
Idõsek Klubja, Hõsök útja 3.
(a Drogériával szemben)
Vendégünk: Dr. Szabó Bernadett
a Réthy Pál Kórház adjunktusa,
a Mezõberényi Laboratórium
megbízott vezetõje
Téma: A laboratórium szerepe a
daganatos megbetegedések korai
felismerésében. Szûrés, nyomonkövetés.

A MAGYAR RÁKELLENES LIGA
MEZÕBERÉNYI SZERVEZETE

2005. november

14.

PROGRAMAJÁNLÓ - NOVEMBER
5-én 18 óra

ÖSSZTÁNC TÁRSASTÁNCOT KEDVELÕKNEK
Helye: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ (PSMK), aula
8-án 17 óra
PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLÕI ÉRTEKEZLET a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola szervezésében. Helye: PSMK, I. sz. klubterem
9-én 12 óra
IFJÚSÁGI BÉRLETI HANGVERSENY. A mûsoron Hegedûs Endre és
Hegedûs Katalin zongoramûvészek Liszt, Chopin zongoramûveit és négykezeseit adják elõ. Helye: PSMK, színházterem
10-én 15 óra:
EURÓPAI NÉPEK MESÉI c. játékos foglakozás gyerekeknek
Helye: Városi Könyvtár
11-én 17 óra
MÁRTON NAPI LAMPIONOS FELVONULÁS: Luther u. - Széchenyi u. - Gyomai út - Fõ út - Kossuth tér
12-én 19 óra
MÁRTON NAPI MULATSÁG. Helye: Tópart Vendéglõ
19-én 11-17 óra
KICK-BOX VERSENY Helye: Molnár Miklós Sportcsarnok
19-én 15 óra
ÓVODAI ALAPÍTVÁNY MÛSORA. Helye: PSMK, színházterem
19-én 18 óra
ÖSSZTÁNC TÁRSASTÁNCOT KEDVELÕKNEK. Helye PSMK, aula
20-án 11 óra
EGY HAZÁBAN… Zorkóczyné Lázi Éva babakiállítása.
Helye: Orlai Petrics Soma Gyûjtemény
20-án
KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TEREMKUPA. I. forduló
Helye: Molnár Miklós Sportcsarnok
23-án 17 óra
SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK- ismeretterjesztõ elõadás
Elõadó: Dr. Márk László kardiológus fõorvos
Helye: PSMK, I. sz. klubterem
24-én 18 óra
GOMBAVATÓ NYILVÁNOS FÕPRÓBÁJA. Helye: PSMK, színházterem
26-án 15-17 óra
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ - Adventi koszorúk és ajtódíszek
Helye: Orlai Petrics Soma Gyûjtemény
26-án 9 óra
RÖPLABDA VÁROSI BAJNOKSÁG
Helye: MM Sportcsarnok, Martinovics úti tornaterem
26-án 19 óra
GOMBAVATÓ. Helye: PSMK
30-án 18 óra
VOZÁR MÁRTON (a városi zeneiskola tanára) ZONGORAESTJE
(Az est során Bach, Beethoven, Chopin és Debussy darabok hangzanak el.)
Helye: PSMK, 1. sz. klubterem
Minden csütörtökön FÉRFI KOSÁRLABDA VÁROSI BAJNOKSÁG
Helye: Martinovics úti tornaterem
DECEMBER
2-án 14 óra
WASS ALBERT VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY
Helye: Városi Könyvtár
3-án 9.00
FOGJUNK ÖSSZE A MÁSSÁG ELFOGADÁSÁÉRT!
Ünnepi program a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja alkalmából
Helye: PSMK
3-án 9-12.00
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ - Fonott kosarak készítése
Helye: PSMK, 2. sz. klubterem
5-én 15.00
TÉLAPÓSZOLGÁLAT - a város egész területén
TÉLAPÓSZOLGÁLAT
A nagyszakállú télapó arról értesít benneteket, hogy december 5-én 15 órától elmegy minden gyermekhez, akinek a szülei ezt december 2-án 17 óráig a Mûvelõdési Központban a csomagok leadásával megrendelik. Díja: 250.-Ft/csomag (kettõ vagy több csomag esetén 220.-Ft/csomag).

szeretettel meghívja Önt és kedves ismerõseit
2005. november 29-én (kedd) 17 órától
Árvai Magdolna
a Családi Lap fõszerkesztõje
korábban a Nõk lapja szerkesztõje, az

"ÉLEK, JÓL VAGYOK
ELÕZZÜK MEG A DAGANATOT!"
címû könyv szerzõjének közremûködésével
megrendezésre kerülõ kötetlen beszélgetésre.
Helyszín:
Családsegítõ Szolgálat Petõfi út 27.
A belépés ingyenes!!!

MÁRT ON NAPI MULATSÁG
2005. november 12-én 19 órától a Tópart Étteremben
Fõvédnök: Dán Márton, Bélmegyer polgármestere
A zenét a Dominó Zenekar szolgáltatja
Belépõ: 2.000.-Ft, mely tartalmazza a vacsorát (libabecsinált, libatál:
libamájjal töltött sertésszelet - libamell lioni hagymakarikákkal - párolt
káposzta - burgonyapüré, rétes)
Program: 19.30 vacsora, 20.30 Mártonok köszöntése
Ezt követõen tánc reggelig, közben tombola és libatollas játékok
Asztalfoglalás, belépõjegy vásárolható november 8-ig: a Széchenyi István Tagóvodában,
a Mezõberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Orlai Tagintézményének iskolatitkáránál, a Német Hagyományápoló Egyesületben és a Mûvelõdési Központban.

