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A 2010/2011-es tanév zárása 
a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában

Június 11-én elballagtak 8. évfolyamos diákjaink. Iskolánk minden évben jutalmazza azokat a ballagó tanulókat, akik eredményeikkel éveken át
kimagaslottak a többiek közül. Kiváló tanuló díjat tantestületünk azoknak a tanulóknak ítélt oda, akik az 5-8. évfolyamon, év végén összesen
legfeljebb három jó érdemjegyet szereztek, a többi jegyük jeles, magatartásuk, szorgalmuk példás vagy jó, versenyeken rendszeresen és ered-
ményesen szerepeltek, közösségi munkájuk kimagasló. A díj mellett tantestületi dicséretben is részesültek kitüntetettjeink:

(folytatás a 8. oldalon)

A Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai a kosárlabdázó lányok
Miskolc város volt a helyszíne a III. korcsoportos (1998 és

azután születettek) diákolimpiai döntőinek. A Mezőberény – Bél-
megyer Kistérségi Általános Iskola leány kosárlabda csapata a megyei
döntő és az országos elődöntő megnyerése után utazott el a végső
megmérettetésre, nem esélytelenül, hiszen a tavalyi évben, ebben a
korcsoportban a bronzérmet sikerült megszerezniük. A jó összetételű,
tehetséges együttes négy éve kezdte el a közös munkát Iványiné
Dombi Juliannával. Az elmúlt években folyamatosan versenyeztek a
különböző korosztályos bajnokságokban. Előbb a kenguru, majd a
gyermek bajnokságokban. Ebben az évben az
egy évvel idősebb korcsoportban játszottak év
közben, ami remek felkészülést jelentett a
diákolimpiára. Miskolcon, ahol nyolc csapat
szerepelt az országos döntőben, a nehezebb
négyes csoportba kerültek. Itt győzelemmel
kezdtek a budapesti Grosics Gyula Sport-
tagozatos Iskola ellen, utána viszont nagy
küzdelemben kétszeri hosszabbítás után alul-
maradtak a hazai csapat ellen. Az elődöntőbe
jutáshoz le kellett győzni a nagykanizsaiakat,
akiknél a torna legeredményesebb játékosa a
194 cm magas Kis Virág szerepelt. Remek tak-
tikával, fegyelmezett játékkal ezt sikerült tel-
jesíteni. Következett az elődöntő a másik cso-
port veretlenje, a Kecskemét ellen. Az egyre
jobb formában játszó csapat meggyőző
játékkal nyerte meg a találkozót. A döntőben
végig vezetve, elsősorban remek védőjátékkal
sikerült visszavágni a miskolci csapatnak a
csoportmérkőzésen elszenvedett vereségért.
Így 21 év után szerzett újabb diákolimpiai
győzelmet városunk általános iskolai csapata.
Az elsőző csapatban olyan játékosok játszot-
tak, mint Iványi Dalma, Kosjár Lea, és Püski
Zsuzsanna, akik később meghatározó szerepet
játszottak a magyar kosárlabdázásban.
Reméljük a mostani sikercsapatból is többekről
hallunk még a későbbiek folyamán!

A győztes csapat tagjai, zárójelben a dobott kosarak száma: Szen-
teszki Berta (60), Vrbovszki Andrea (44), Liska Nikolett (39), Konyár
Viktória (26), Vrbovszki Emese (21), Varga Andrea (20), Váradi Nóra
(18), Bartó Boglárka (17), Gézárt Sára (15), Balogh Dóra (4), Pikó
Zita (3), Tóth Kata (2)

Az All Star csapatba beválogatták Szenteszki Bertát.
A legeredményesebb testnevelő edzőnek járó különdíjat Iványiné

Dombi Julianna kapta. 

Álló sor: Váradi N., Liska N., Konyár V., Varga A., Tóth K., Iványiné Dombi Julianna edző 
Térdelnek: Pikó Z., Gézárt S., Balogh D., Vrbovszki A., Bartó B., Elöl: Vrbovszki E., Szenteszki B.
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VÁROSHÁZI HÍREK

EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

Május 31-én „Német napot” tartottak a gimnáziumban, ahol
környékbeli iskolák 7. osztályosai is részt vettek, mintegy előzetes
kedvcsinálóként a következő évi iskolaválasztáshoz. A programon
csantavéri gyerekek is jelen voltak, akik a tehetségpont kapcsán jutot-
tak el a programra, függetlenül a meglévő testvérvárosi kapcsolatok-
tól.

Június 8-án érkezett információ arról, hogy a gyermekeknek rá-
szorultsági alapon nyári időszakra tervezett étkezési támogatásra
benyújtott pályázat a pályázott – 1.359.000 Ft – összeget nyerte.

Június 9-én Bojtár Endrénének, Teleki utca 14. szám alatti lakosnak
90. születésnapja alakalmából került átadásra Orbán Viktor mi-
niszterelnök úr emléklapja és az önkormányzat ajándékkosara.

15-én a Békés Megyei Kormányhivatalban történt egyeztetés a 47-
es főút vonalán tervezett vasúti felüljáró miatt szükségessé vált
kisajátítások ügyében. Az egyeztetés a május 31-i tárgyalás folytatása
volt. Akkor 1 területről folyt egyeztetés, s az önkormányzat számára
kedvezőtlen ajánlat nem lett elfogadva. Most 7 terület került terítékre,
s a megbeszélésen szintén nem jött létre megegyezés a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. képviselője és az önkormányzat között. Az
igazságügyi szakértő által ajánlott árak az önkormányzat számára elfo-
gadhatóak lennének, de a NIF-et képviselő ügyvéd azt nagyon magas
árnak tartotta. Előreláthatóan bíróság hoz majd döntést az ügyben.
Július 7-én még további 4 terület esetében történik egyeztetés. Az
önkormányzat érdekeit képviselve, a polgármester egyben szerette
volna kezelni a 12 terület kisajátítását, valamint azt a kérdést, amire
továbbra sem kapott választ: meg lesz-e valósítva az ókerti ingatlanok
temető felőli megközelíthetőségét célozó, új nyomvonalon kialakítani
tervezett szilárd burkolatú út.

17-én reggel rendkívüli testületi ülés keretében az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központnál tervezett, napenergia beruházás pályá-
zatról döntött a képviselő-testület. A pályázat megnyerése esetén vil-
lamos energiatermelés történhet, melynek éves szinten való kiadás
csökkentési értéke mintegy 400 ezer Ft, ami a teljes beruházás önere-
jét tekintve 4-5 éves megtérülést eredményezhet.

20-án fogadta a polgármester a III. korcsoportos országos bajnok
kosárlabdás lányokat, és edzőjüket, Iványiné Dombi Juliannát, akik
újra csúcsra jutottak ebben a sportágban. A Miskolcon lebonyolított
országos döntőben Mezőberény történetében immáron harmadik
általános iskolai országos bajnoki címet ünnepelhettek. Az 1987-es és
1989-es diadal alkalmából is Iványiné Dombi Julianna volt a csapat
edzője.

22-én értesítés érkezett a Békés Megyei Múzeumok Igaz-
gatóságától, hogy a Polgármesteri Hivatal dísztermének falán lévő
Orlai Petrics Soma képet, a Coriolánus-t 2011. szeptember 16-tól
2012. január 15-ig Békéscsabán a festő műveiből rendezendő kiállítás
keretein belül fő helyen kívánják bemutatni. 

Június 30-ig lezárul a TIOP-1.1.1.-07 kódszámú pályázati projekt,
mely keretében többek között  interaktív táblák kerültek beüzemelésre
az iskolákban.

Június 23-án szomorú hírről kapott a polgármester – sajnos
csak most – tájékoztatást. 2010. október 15-én, 93 éves korában
elhunyt Dr. Irányi István, volt mezőberényi tanár, országosan
ismert Petőfi kutató, aki életművéért 2001-ben „Mezőberényért”
kitüntetést kapott.

(folytatás a 3. oldalon)

Mezőberény központjában 
a „Berény” Étterem Szállodában
2011-ben igényesen felújított fürdőszobás, televízióval, 

hűtővel felszerelt 8 db 2 ágyas szobával várjuk 
pihenni vágyó vendégeinket. Az udvarban zárt parkoló biztosítja

autója épségét, benne lévő értékei őrzését. 

A szobák ára: 3500 Ft/fő/éj/+150,- Ft idegenforgalmi adó.
Reggeli igény szerint biztosított.

Július 1-jétől kibővített menüválasztékkal várjuk 
ebédelni érkező vendégeinket. 

Vállaljuk lakodalmak, családi és egyéb rendezvények színvonalas
lebonyolítását, kellemes környezetben városunk központjában

elhelyezkedő éttermünkben, vagy kitelepüléssel is.

Ételek házhozszállítását vállaljuk.

Várjuk megrendelésüket, szobafoglalásukat 
a Kossuth tér 11. szám alatti éttermünkben 

a 66/352-902-es vagy a 30/313-0359-es telefonszámon, 
vagy a m.marton1@globonet.hu e-mail címen. 

Legyen a vendégünk – nem fogja megbánni.

2011-ben is számos szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget
kínálunk Mezőberény és a környék lakosságának augusztus 19-20-
21-én. Ebben az évben ünnepeljük Gútával 10 éves, Gronauval 20
éves testvérvárosi kapcsolatunk évfordulóját, aminek alkalmából
hozzánk érkező külföldi vendégeink számos különleges produkcióval,
műsorral készülnek. Idén sem maradhat el a Körös-körül Kistérségi
Fesztivál, aminek keretében a Békési Kistérség amatőr művészeti cso-
portjainak színvonalas műsorát láthatják, valamint 2009 után ismét
megrendezzük a nagysikerű II. Békés Megyei Amatőr Összművészeti
Fesztivált, ahol a Szülőföldünk Békés Megye rendezvény legjobbjai,
arany és kiemelt arany minősítést érdemelt együttesei, amatőr
művészei mutatkoznak be. Természetesen sztárfellépőkből sem lesz
hiány az idei Berényi Napokon. Többek között itt lesz velünk: Király
L. Norbi, Janicsák Veca, SP, Zséda.

2011. augusztus 21-én (vasárnap) újra megrendezzük a már évek
óta nagy sikernek örvendő Pörköltfőző versenyt. Várjuk csapatok
jelentkezését Mezőberényből és a térségből egyaránt.

Jelentkezés: augusztus 14-ig az OPS Kulturális Központ informá-
ciós pultjánál vagy az 515-553 és 515-552-es telefonszámokon.

Részletes program az augusztusi Hírmondóban és a plakátokon
lesz olvasható.

A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják!
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MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET?

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011.
június 27-én tartotta soron következő ülését.

Dr. Baji Mihály jegyző tolmácsolásában hangzott el tájékoztató a
2011. május 30-i zárt ülésen hozott döntésekről, valamint a június 17-
i rendkívüli ülésen született határozatokról, majd Siklósi István pol -
gár mester két ülés között történt fontosabb eseményekről, in téz ke dé -
sek ről szóló beszámolójára került sor.

A képviselő-testület felhatalmazta Siklósi István polgármestert,
hogy a Mezőberény, külterület 083/326 hrsz.-ú közutat az ingatlan
nyilvántartás szerinti helyére átépíttesse, és a vállalkozói szerződést
megkösse az Euro Mobil Track Kft-vel nettó 100.000 Ft, bruttó
125.000 Ft értékben. 

Módosításra került az Összevont Óvodák és a Mezőberény-Bél-
megyer Kistérségi Általános Iskola Alapító Okirata.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011-
2012. tanévben a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Isko-
la, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és
Pedagógiai Szakszolgálat részére 36 tanulócsoport, 12 napközis cso-
port és 1 kollégiumi csoport indítását engedélyezte.

A képviselő-testület a 2011-2012. tanévben a  Mezőberény – Bél -
me  gyer Kistérségi Általános Iskola alábbi osztályaiban, a közoktatási
tör vényben meghatározottak szerint, az  osztálylétszám túllépését és a
lét számokat a következőképpen engedélyezte: 2. a (német nem ze ti sé -
gi): 30 fő; 2. c (emelt testnevelés): 28 fő; 2. d (általános tantervű): 30
fő; 2. e (általános tantervű): 28 fő; 3. a (német nemzetiségi): 33 fő; 3.
c (emelt testnevelés): 29 fő; 4. e (általános tantervű): 28 fő; 5. c (emelt
test nevelés): 35 fő; 5. d (általános tantervű): 31 fő; 5. e (általános tan -
ter vű): 31 fő; 6. c (emelt testnevelés): 31 fő; 6. e (általános tantervű):
31 fő; 7. a (német nemzetiségi): 32 fő; 7. c (emelt testnevelés): 35 fő;
7. d (labdarúgó): 33 fő; 8. a (német nemzetiségi): 32 fő; 8. d (lab da rú -
gó): 33 fő; a napközis csoportokban legfeljebb 20%.  

A testület a 2011-2012. nevelési évre az Összevont Óvodák maxi -
má lis csoportlétszámairól szóló tájékoztatót tudomásul vette. A számí-
tott maximális létszám minden esetben belefér a törvény által meg ha -
tá rozott %-ba, így a megnevezett óvodai csoportok maximális létszám
túl lépését az alábbiak szerint engedélyezte:Kálvin úti óvodában Mini
csoport 26 fő, Nagycsoport 29 fő, Kinizsi úti óvodában Középső cso -
port 26 fő, Nagycsoport 30 fő, Kodály úti óvodában Kiscsoport 26 fő,
Kö zépső csoport 28 fő, Mátyás király úti óvodában, Vegyes csoport 28
fő, Nagycsoport 27 fő.

Módosították a Polgármesteri Hivatal és az Orlai Petrics Soma
Kul turális Központ Alapító Okiratát. A módosításra azért volt szükség,
mert a képviselő-testület a városi honlap szerkesztésével, valamint a
Me zőberényi Hírmondó önkormányzati újság kiadásával kapcsolatos
fe ladatok ellátásával, illetve a Civil Fejlesztő Központ működtetésével
2011. július 1. napjától az Orlai Petrics Soma Kulturális Központot
bízta meg.

Módosításra került az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, a Vá -
ro si Humánsegítő és Szociális Szolgálat, a Városi Közszolgáltató In -
téz mény, valamint a Petőfi Sándor Gimnázium Szervezeti és Mű kö dé -
si Szabályzata.

Barna Márton képviselő, mint a napirendi pont előterjesztője, szá-
molt be Mezőberény Város sportéletéről. A képviselő-testület a beszá -
mo lót színvonalasnak, tartalmasnak találta és elfogadta.

Körösi Mihály az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke,
előterjesztő, Mezőberény Város Ifjúsági Koncepciójáról tartott beszá-
molót. A testület az Ifjúsági Koncepciót tovább tárgyalásra alkalmas-
nak tartotta. Felkérte az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, a
Szo ciális és Egészségügyi Bizottság, a Pénzügyi-, Gazdasági Bi zott -
ság, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, a Polgármesteri Hi va -
tal dolgozóit, az intézmények vezetőit, illetve kérte szakértő bevonását
a koncepció végleges elkészítéséhez. 

A képviselők elfogadták az Önkormányzat vagyonáról és a va -
gyon nal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet mó do sí -
tását.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Össze -
vont Óvodák nyári nyitva tartását az alábbiak szerint fogadta el:
Időszak Nyitva Zárva
2011.06.13 – 2011.07.04-ig Luther u. óvoda 
2011.06.13 – 2011.07.15-ig Mátyás kir. u. óvoda Kodály u. óvoda

Kálvin u. óvoda Kinizsi u. óvoda
2011.07.18 – 2011.08.19-ig Kodály u. óvoda Luther u. óvoda

Kálvin u. óvoda 
Mátyás kir. u. óvoda
Kinizsi u. óvoda

2011.06.13 – 2011.08.12-ig Bélmegyeri óvoda
2011.08.15 – 2011.08.31-ig Bélmegyeri óvoda 

Tárgyalásra került a közterületen történő szeszesital fogyasztás
korlátozásáról szóló rendelet-tervezet. A képviselő-testület a ren-
deletet továbbtárgyalásra alkalmasnak tartotta, további egyeztetések,
pontosítások után még az idei év folyamán ismételt előterjesztését
kérte.

A testület úgy döntött, hogy a Békési Rendőrkapitányság által
2011. szeptember 17-én megrendezendő „Közlekedésbiztonsági Nap”
lebonyolításához térítésmentesen biztosítja a Piactér, illetve a Vásár -
csarnok használatát. A rendezvényt anyagilag is támogatja 80.000 Ft
összeggel.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elvben
egyetértett egy önkormányzati cég alapításával. A képviselő-testület
felhatalmazta Siklósi István polgármestert, hogy a 2011. augusztusi
testületi ülésre az alapítandó cég alapdokumentumait készítse elő,
valamint további tárgyalásokat folytasson mezőberényi vál-
lalkozókkal a közös cég alapításának részletkérdéseiről, továbbá a
működés részleteit  terjessze be. Az alapdokumentumok elő ké szí té sé -
hez cégjogász munkájának igénybevételéhez maximum 250.000 Ft +
ÁFA, azaz 313.000 Ft  költséget engedélyezett az önkormányzat.

A testület egyetértett az épített örökség helyi értékeinek védelmé-
vel összefüggő szabályokról és önkormányzati támogatásról szóló
ren de let, valamint a helyi építési szabályzatáról szóló rendelet 3
számú füg gelékének felülvizsgálatával. Felkérte Mezőberény Város
fő épí té szét, hogy a képviselő-testületi tagok javaslatainak figyelembe -
vé te lé vel készítsen előterjesztést a 2011. októberi képviselő-testületi
ülésre a fenti rendelet módosítására.

Az önkormányzat nem tudja biztosítani a fedezetet a Piknik Park
bitumenes pályájának felújítására. A pálya mellett kosárlabda pa lán -
kok felállítására legfeljebb bruttó 250.000 Ft összeget biztosít.

Döntés született arról, hogy a képviselő-testület 6.003.000 Ft fe de -
ze tet biztosít az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ által megren -
de zésre kerülő XV. Berényi Napok program költségeire.

Az önkormányzat 58.000 Ft fedezetet biztosított a vezetői megbí -
zás visszavonása jogellenességének megállapítására vonatkozó bí ró -
sá gi ügy költségeire az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részére.

200.000 Ft fedezetbiztosítás lett megítélve a Mezőberényi Ma-
zsorett Együttes Európa Bajnokságra történő kiutazásának költségeire.

A képviselő-testület a Kálmán-fürdő belépő jegyeinek, bérleteinek
2011. évi szezonnyitástól érvényes díjait az alábbiakkal egészítette ki:

Nagycsaládosok számára kedvezményes belépő: (csak napi jegy):
5 fő (2 felnőtt + 3 gyermek) 1.800,-Ft, további gyermek 200,-Ft/fő
A kedvezményt kizárólag a Nagycsaládosok Országos Egyesülete

által kiadott plasztik kártyával rendelkezők, az azon szereplő szemé-
lyek után vehetik igénybe. 

A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület,
melyen személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek
megtárgyalására került sor. 

A következő testületi ülés időpontja 2011. augusztus 29.

Jakab Krisztina
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- Egy találkozás, bármikor alkalom a visszatekintésre. Hogyan
telnek Wéber tanárnő, Magdi néni mindennapjai? 

- Itt, Mezőberényben 25 évet tanítottam. Előtte 16-ot Köröstarcsán.
A nyugdíjazás egy kicsit nehezen indult, a lendület még vitt volna
tovább. De elteltek az évek, ha nem is érzi az ember, s egy másik ge-
nerációnak kell tovább dolgoznia. Ennyi év után minden az iskolához
kapcsolt, és amikor kikerültem ebből a környezetből, úgy éreztem,
megszűnt minden, nagyon nehezen viseltem. Az eltelt négy év alatt
megtaláltam a mindennapi új feladataimat. Ebben sokat segítenek a
volt tanítványaim. Állandóan jelen vannak, élőben vagy levélben. Ez
segített átállni erre az egészre. Azért még dolgozom egy szakértői cso-
portban. Hátrányos helyzetű gyerekek beiskolázásához keresek támo-
gatókat civil szervezeteken keresztül. Fontos, hogy tényleg azért jöj-
jenek, mert ide valók, és ne csak azért, mert szegények. Érettségi
elnök is maradtam emelt és középszinten egyaránt. Meg van mindig
néhány magánórám is. Jó, mert szinten tart. A legfontosabb persze a
család, szűkítve ,az unokák. A két kicsi, akiknél  sokszor van szükség
segítségre, a nagyok meg alkalmanként jelentkeznek Ők már önálló-
sodtak, megoldják gondjaik java részét. Annyit olvasok, amennyit
akarok, és az összes eddig összegyűjtött DVD-t, filmet is most van
időm megnézni. Valójában ma sem dolgozom kevesebbet, mint
amikor naponta tanítani mentem.

- Mit olvas? Milyen filmet nézett utoljára? 
- Most olvasom Sofi Oksanen: Tisztogatás című regényét.

Érdekesnek ígérkezik, még nem olvastam végig. Történelem, de az
egyszerű emberek szemén át nézve. A filmek lazábbak általában. Most
éppen Pannával készülök megnézni a két Lottit. Előtte pedig A király
beszéde című filmet láttam, miután olvastam a regényt előtte, kívánc-
si voltam az adaptációra is.

- Milyen érzésekkel gondol vissza a „régi” és az „új” gimnázium-
ra, kollégákra, tanítványokra?

- Amikor ide jöttem, abba a gimnáziumba, egy családias hangulat-
ba kerültem. A kollegialitás, a gyerekekkel való kapcsolat nagyon po-
zitív volt. Amikor elindult a kéttannyelvű oktatás, megváltozott az
iskola létszáma, struktúrája, ez befolyásolta az iskola hangulatát. Más-
részt változtak az oktatással kapcsolatos követelmények, a szülők
elvárásai, a pedagógusok megítélése. Ez alól nem tudott ez az
intézmény sem kibújni. 5 évet abban, 20 évet ebben a gimnáziumban
tanítottam. Ebből a 20 évből az utolsó 7 év, az „Arany János”-ban sok
mindent megváltoztatott. Gyerekekhez lehajló munkát kellett végezni,
segíteni nekik. Úgy érzem ez volt az egész pedagógus pályám megko-
ronázása. A legtöbbet érő munka volt, amit valaha is csináltam. Az
eredményeik alapján ma már tudom, hogy amiért az „Aranyt” létre-
hozták az sikerült, legalábbis az első évfolyamoknál, többek lettek
mint szüleik valaha is lehettek. Gondolom, így alakul majd a további-
akban is. Amióta eljöttem, tudom, hogy megérte, hogy ők is érezték a
sok-sok odafigyelést, mert  soha semmilyen gyerekcsoporttól nem jött
vissza annyi törődés, emberség mint az „aranyosoktól”. Ők olyan ter-
mészetesen adtak, segítettek. Ez nagy öröm. Ma is minden
eseményükről értesítenek és csak úgy érdeklődnek, benéznek.

- Mezőberényben mindenki tudja, sok sikeres tanítvánnyal is
büszkélkedhet a gimnázium. Mi volt a legfőbb nevelési elve?

- Nem tudom igazán megfogalmazni, hiszen minden gyereknél más
és más, de igyekeztem, hogy soha ne csapjam be őket, meg talán az,

hogy minden büntetés után tiszta lap-
pal kezdtük a holnapot. 

- Sokszor beszélgetünk a gimnázi-
umban eltöltött évekről, amihez ter-
mészetesen hozzátartoznak a kedves,
poénos tör té ne tek vagy akár a
tanárainkról–má ra már akár le gen -
dá vá nőtt–tör ténetek is. Ahogy diák-
nak, úgy tanárnak is vannak em lé ke -
ze tes történetei. Mesélne né há nyat?

- Sok szép történet van. Ál ta lá ban
két fajta diákot jegyez meg jól az ember, a nagyon ki vá lót, és a nagy-
on „ördögöt”. Volt egy olyan tanítványom, aki történész lett. Szen -
zációs feje volt hozzá. Arra utazott, hogy sarokba szorítson. Egy szer
diadalmasan bejött, kérdezte, hogy olvastam-e, mondtam nem, de ha
vár két napot, utána néznek. „Jé, egy tanár, aki bevallja, hogy valamit
nem tud” - reagált. Ma is beszámol élete nagy fordulóiról. Tőle tanul-
tam meg tudatosan, hogy nem csaphatom be őket, addig szerintem
inkább ösztönös volt. Emlékszem, egy csapatversenyen az egyik
tanítványom megjelent másnaposan. 8 órakor kezdődött a ver seny, a
szünet 10 órakor volt, az első fordulóban mindent elvesztettünk, amit
lehet, mert addig csak evett és ivott. A második forduló után a második
helyen végeztünk. Bevallom, nem kapott tőlem dicsérő szavakat.

- Egy sikeres életpálya tapasztalatával, Ön mit gondol, mi lehet
biztató üzenet a jövő pedagógusainak?

- Ez egy nagy türelmet igénylő feladat. Az alapvető, tudom-e tisz -
tel ni a gyerekeket vagy nem. Tudok-e úgy viselkedni, hogy tanuljon
meg  ő is engem tisztelni? Tudok-e az oktatás mellett nevelni is? Van-
e bennem elég érték ahhoz, hogy valamiben példa lehessek? Em be rek -
kel, gyerekekkel csak alázattal lehet bánni. Megtanulni, tanár vagyok,
de ott értük vagyok és  bármikor odafordulhatunk hozzám. Ne félje -
nek, legyen közöttünk kölcsönösségen alapuló tanár-diák viszony bíz -
za nak bennem. 

Ne szeressenek – az egy másik érzés – fogadjanak el. 
Aztán ha kell, megbüntetem, de másnaptól már tovább lépünk. So -

ha többet nem beszélünk róla. Ha rendszeresen teszi a rossz dolgokat
igen, de ha egyszeri, meg lehet bocsátani. Hogy ezek sikerültek-e nem
tu dom. Néha biztosan igen, máskor ... ?

- Változó korunk nem kíméli a pedagógia világát sem. Mi viszi
előbbre? Merre tart?

- Ez igaz, a világ változik. Szokták mondani: ezek a gyerekek már
má sok. Persze, de hát a tanárok is. Kell, hogy tudjanak egymással
együtt dolgozni. Ez a pálya lényege. Remélhetőleg csak olyan em be -
rek lépnek tanári pályára, akik tudnak ehhez a változó világhoz és a
ben ne felnövő gyerekekhez alkalmazkodni. Mert mindig a felnőttnek
kell először lépni, utat mutatni, majd az alakítja a fiatalt is. De menet
köz ben szabad ám tőlük tanulni is. Nem szégyen, rengeteg dolgot tud -
nak, amit mi nem. Szeretik is, ha „taníthatnak”. A kapcsolatnak is jót
tesz a kölcsönös munka.

De ezt az új, fiatal kollegák is ugyanilyen jól tudják. Ezt már nekik
kell megcsinálni.

- Örülök, hogy néhány mondat erejéig visszaemlékeztünk, mi
„berényi gimisek”. 

Mezeiné Bátori Valéria

Beszélgetés Wéber Károlynéval

Mezőberény Város és Környéke 
Mozgáskorlátozottainak Egyesülete 

új iroda helyiségbe költözött! Békési út 3."Civilek Háza"
/ a Takarékszövetkezettel szemben /.

Ügyfélfogadási idő változatlan: 
hétfő: 9-11-ig, szerda: 16-18-ig, csütörtök: 9-11-ig.   

Telefon: 06-20/ 616-5050

Augusztus 7-14. között 8. alkalommal rendezzük meg
a Kelet- Békési Evangélikus ZENEI TÁBORT.

Kezdőknek és haladóknak egyaránt: gitár, billentyűs, furulya, fúvós,
dob  és ének szekciókban, 7-25 éves korig.

Mezőberényieknek 10.000 Ft vidékieknek 15.000 Ft

I. kerületi Evangélikus Egyházközség 
Lázárné Skorka Katalin (T.: 20/ 8243805)
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Döntős lett a Berény Táncegyüttes tagja
Június 3-án megkezdődött Szarvason a Gyermek Néptáncosok XII.

Országos Szólótánc Fesztiváljának döntője, amelybe 15 növendék
jutott be Békés megyéből. A kétévenként megrendezett, három napos
eseményen 66 produkciót láthatott a nagyérdemű. Mintegy 117 gyer-
mek mutathatta be néptánctudását a szabadon választott, valamint a
kötelező táncok kategóriájában egyaránt.

Balogh Dávid Attila, a Berény Táncegyüttes tagja, a leg idő -
sebbek között indult. A „Leg a láb” Alapfokú Művészetoktatási In téz -
mény tanulója nyírségi oláhos és inaktelki legényes táncot adott elő a
kö zönség hangos ovációja közepette. A zsűri a stílushű előadásmódot
emelte ki.

Ezúton gratulálunk Dávidnak a döntőbe jutásért, és reméljük, hogy
a következő fesztiválon még többen szerepeltetik magukat városunk -
ból. 

Tanévzáró a „Leg a láb”-nál
Ismét eredményes évet zárt a „Leg a láb” Alapfokú Mű vé szet ok ta -

tá si Intézmény. Közel 200 gyermek mutatta be tánctudását 2011.
május 27-én, az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban.

A szülőkkel, rokonokkal és ismerősökkel színültig megtelt színház -
te remben a 16:30-kor kezdődő előadást Siklósi István polgármester úr
nyi totta meg köszöntőbeszédével. A zenei kíséretet a gyomaendrődi
Suttyomba zenekar biztosította.

A legkisebbek mesejátékkal, népi játékokkal örvendeztették meg a
közönséget, a nagyobbaktól mezőségi, ugrós, dél-alföldi, méhkeréki,
szatmári, rábaközi, moldvai és szilágysági táncokat láthattunk. Az
estét a Berény táncegyüttes zárta küküllő-menti táncelőadásával, me -
lyet a néptáncoktatók produkciója foglalt keretbe.

A tanév során a szokásos Mikulás ünnepségen és Folk-bálon kívül
számos iskolai és városi rendezvényen felléptek gyermekeink.

A július 2-4. között Gyulán megrendezett, XII. Körös-völgyi So ka -
da lom első napján is sikeresen szerepelt a „Leg a láb” iskola több cso-
portjával, ahol immár hagyománnyá vált részvételük.

A fesztiválok és a nyári pihenő után szeptemberben újult erővel
folytatjuk a néptáncoktatást, ahová minden érdeklődőt szeretettel
várunk! 

TÁBOROZÁS
2011.

Felhívjuk Közösség - Tudás - Jövő (TÁMOP 3.2.3/09/02-2010-0022)
projekt keretében megvalósuló nyári táborainkra jelentkezők
figyelmét, hogy a táborok az alább felsorolt időpontokban indulnak:
Alkotó tábor: 2011. július 4-9.
tábornyitó: július 4. 8 óra „Madarak Háza” Látogatóközpont

Népi kismesterségek tábor: 2011. július 11-16.
tábornyitó: július 11. 8 óra „Madarak Háza” Látogatóközpont

Környezetvédelmi és természetvédelmi tábor: 2011. július 18-23.
tábornyitó: július 18. 8 óra „Madarak Háza” Látogatóközpont

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 5650 Mezőberény Fő út 6.
Telefon:66/515-552, Fax: 66/515-551
E-mail: opskk@mezobereny.hu, Honlap: opskk.mezobereny.hu

A STROKE ELLEN
Egy igen ijesztő adat a népbetegségnek számító agyi érbetegségről,

a stroke-ról. Ma Magyarországon 50 000 beteg kap stroke-ot (agyér-
betegséget) évente.  Az 50 000-ből 14 000 1-2 napon belül meghal. A
túlélő 36 000 beteg 22 % -ának valamelyik alsó végtagi bénulása lesz,
48 %-nak a keze és lába is lebénul. 

A riasztó adatok kapcsán Dr Tajti Jánossal, a SZAOTE Neurológia
Klinika egyetemi docensével beszélgettünk a betegségről, a
megelőzésről a Főnix Orvosi Centrumban.

Dr. Sziráczki Magdolna és Dr. Zuberecz Zoltán házi orvosok
vendégeként látogatott városunkba a specialista.

- Az előadáson az agyi érkatasztrófának két csoportjáról beszélt?
- Igen, nagyon röviden talán úgy tudnám ismertetni, hogy az egyik

csoport az, amikor a betegséget, az agyi ér elzáródása és a mögötte
lévő terület elhalása /ellágyulása/ okozza. Ez az agyinfarktus. Az
érelzáródás azért tud kialakulni, mert a fő nyaki ütőér smirgliszerűen
elhasználódik és, a rátapadó véralvadék, mint egy dugó, elzárja az eret.
Szóródhat a véralvadék a kisebb erek felé és azokat is elzárhatja .

A szív és a szívbillentyű hibáiból keletkező kórós véralvadékok
komoly veszélyforrások/ezek okozzák a szívinfarktust is/. A szívpitvar
rendellenes összehúzódásai ezekből a véralvadékokból sörétszerű
golyócskákat képeznek, és ezek fellökődhetnek az agyba.

A másik a vérzéses típus, melynek 2 alcsoportjáról is beszélhetünk.
Az érfala megreped és  lágyagyhártya alatti vérzést okoz. Ilyenkor
hirtelen, erőteljes, ütésszerű tarkótáji fejfájás lép fel. Ebben az esetben
azonnali kivizsgálás és műtét ajánlott.

A másik alcsoport, amikor az agyállományban képződik a vérzés.
Ezt régen gutaütésnek hívták. Ebben az esetben a történés, ha nagy
területet vagy életfontos központokat érint, akkor halálos is lehet.

- Igaz, hogy a stroke hirtelen jön, de vannak figyelmeztető
tünetei?

- Ilyen az egyoldalú zsibbadás, tarkótáji felfájás, szédülés,
beszédzavar, beszédértés képességének a csökkenése, homályos látás,
egyensúlyérzék vesztése. A tünetek megjelenése esetén azonnal orvost
kell hívni.

- Kik a legveszélyeztetettebbek?
- Annyit tudni kell, hogy a cukorbetegeknél és a kórosan magas

vérnyomásban és a túlsúlyban szenvedőknél az agyi érbetegségek
kialakulásának a kockázata jelentősen magasabb. A dohányzás és
alkohol is fokozza a betegség kialakulásának veszélyét, de nem annyi-
ra, mint az előbb felsorolt három másik tényező. 

- Hogyan lehet megelőzni a betegség kialakulását?
- A helyes táplálkozással, mozgással, életmódbeli változtatással, a

túlsúly kialakulásának elkerülésével, a dohányzás abbahagyásával
megelőzhetjük a stroke-ot. A só fogyasztásra nagyon oda kell figyelni,
csökkenteni kell. Ma Magyarországon rendelkezésre állnak megfelelő
gyógyszerek a szívbetegségek, magas vérnyomás, cukorbetegség
kezelésére. Szükséges a kontrollvizsgálat, ellenőrzés, és mindenkép-
pen az orvosi utasítások betartása. Fontos tudni, hogy az orvos egyedül
nem tud tenni a stroke ellen! Együttműködésre van szükség és a stroke
elkerülhető.

A legfontosabb mégis az, hogy az egészségünk érdekében soha
nem késő elkezdeni a helyes életmódot!

- Köszönjük szépen a beszélgetést. 
Olejné Mertz Judit
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EMLÉKKÉP
Mezőberény. II.sz.Ált. isk. Fizika óra. 12 éves vagyok.
Az ajtó kinyílik, belép rajta a tanár bácsi, de nem egyedül jön ám.
Hozza magával a szigorú, 
nagytudású  Szabó Antal  igazgató urat. Ez nem jó jel!
Pisszenésmentes a csend az osztályban, csak a terem olajos padlója
merészel nyikorogni néha.
A tanári asztal tele van szertárszagú huzalokkal, gömböcskékkel, ezek
a fizika óra varázslatos 
eszközei. Mert a mi tanárunk mindig tartogat számunkra valami izgal-
mas meglepetést. 
Most például ott a kezében a napló és már peregnek is a lapok!
30 szempár figyel. 30 pár fül fülel. Hisz egyvalaki rögtön felel!
Eközben a falon egy pók gurul végig. Ő aztán nem zavartatja magát.
Éppen becserkészi az arra 
tévedt piaci legyet.
Hirtelen a nevemet hallom, s rögtön a nekem szegzett kérést is :

-  Mesélj nekünk az Ohm törvényéről !
Óóó......hm !!! ??? Csak állok némán.  A szívem zakatol, az agyam
leblokkol. ....pedig emlékeznem kéne..... Ohm törvénye....????
Apró  rövidzárlat.  Jelenleg az áramról csak a sors pillanatnyilag rám-
mért ütése jut eszembe. A 
nagy belső ellenállásom miatt a feszültségem meg főleg a pulzusomon
tapintható......
A tudásom meg......?? hol volt, hol nem volt......( esetleg coulomb.... de
különb is lehetne....)
Eszembejutnak a korábbi órák kisérletei : Egy botot roppantul dörzsöl-
gettünk, ami aztán odavonzotta a selyempapír szeletkéit. Máskor meg
valami hókusz-pókuszt követően a tanár bácsi mutatóujjával az orrunk
hegyéhez ért, amitől ott egy nagy, csípős szikra keletkezett. Dőltünk a
nevetéstől.  Vicces kisűlés volt.  De ebből most gyászos felsűlés lesz! 
S mintha elhangozott  volna többször is egy híres professzor neve:
valami Üveges.......vagy 
Öveges???  Ő most biztosan kihúzna a csávából. Töröm tovább a
fejem. Éget a szégyen a tanárom előtt. Hisz jól ismerem Őt.  Tudom,
hogy kiváló ember, mint ahogyan az iskola többi nevelője is. Érdeke-
sek az órái, figyelnek rá a tanítványai.  S ha egy fárasztó nap után
innen hazamegy, van türelme megsimogatni  mindhárom gyermeke
fejét,  gondozni mézelő méhecskéit, hétvégén kapálni a kukori-
caföldet, hogy a malacoknak legyen mit enniük. S még azt a titkot is
tudom róla, hogy hegedűje  is van, amivel a téli, disznótoros vac-
soráknál elmuzsikálja szerettei kedvenc dalát. De ha ebben a pillanat-
ban nem szólalok meg, az én nótámat fogja elhúzni! Ezt biztosra
veszem! Ekkor világosság gyúl az agyamban! No, lám! Így lesz az
áramforrásból örömforrás! Megvan! Hát persze! Mert a feszültség és
az áramerősség a fizikában jóbarátok,  függetlenül attól, hogy néha
egyenes arányban állnak egymással, néha nem.  De mindig  ellenségük
az ellenállás! S már írom is a táblára a képletet: U = I x R  Ez az Ohm
törvénye !
Öveges professzor is megsövegelhetne érte! Megmenekültem!  5 - öst
kapok. 
Már mindent értek. 
S  most, sok-sok  év  elteltével azt is tudom,  miért van a konnektorban
az az őrült nagy   220 VOLT !!! 
Mert ez a fizika tanár, a néhai Anda Károly, az én édesapám volt.....
Rég volt, nagyon rég volt.......

Ordasné Anda Klára

2011. június 4-én IPR pályázat keretében meg nyert pénzből
kirándulást tettünk vonattal a Visegrádi Mátyás Király Múzeum Ját-
szóparkba. A parkban lévő játszószerek mind természetes anyag  ból
készült egyedi ter vezésű műalkotások, me lyek játékosan illeszked-
nek be a környezetükbe. Megnéztük Mátyás ki rály vadas és
madaras kert jét, remetealakot, a kápolnát. Bolyongtunk az út vesz tő -
ben, megmásztuk a tor nyokat, és Beatrix trónját. Felszálltunk a kirá-
ly ha jó jára, néhányan próbáltak meg küzdeni a forgóvitézzel. Illatos
növények övezte li get padjain figyeltük, hogy kelnek életre a kert-
ben a mesék évszázados alakjai. Elsétáltunk a Királyi Palotába, a
veretes díszkapuin keresztül a mesék világába léphettünk be, melyet
két hatalmas magyar és török vitéz őriz mindazoktól, kik nem
hisznek a mesékben. Megtekintettük a palota fogadóudvarát, a gyal-
ogos tornák színhelyét, a reneszánsz Múzsák kútját. A kápolna
teraszáról szép kilátás nyílt a környező tájra. Sétáltunk a Duna-par-
ton, láttuk a tovasikló vitorlásokat, hajókat. A program zárásaként a
Budapesti Aréna Plaza Mc Donald’s éttermében fogyasztottuk el a
vacsorát ahol a gyerekek játékot, kaptak ajándékba. A hazautazás
során elmondták mi tetszett nekik, mit szerettek volna még egyszer
kipróbálni, milyen jó volt a hajót kormányozni. Elértük célunkat,
mindenki új ismeretekkel, élményekkel gazdagabban tért haza.

Mátyás király úti óvoda gyermekei és  dolgozói

Utazás a történelmi mesék világába

Május hónapban eltávoztak közülünk: Csatári Józsefné Somogyi
Margit (1919) Mezőberény, Váradi László (1951) Mezőberény, 

Június hónapban eltávoztak közülünk: Fehér Imre (1947)
Mezőberény Vésztői u. 13., Wagner Mihályné Mladonoczky Olga
(1916) Mezőberény, Juhász Gy. u. 1. szám alatti lakosok.

95 éves korában
csendesen elaludt Olga néni

Sokszor beszélgettünk arról, hogy tel-
nek napjai. Akik ismerték, tudják, vidáman
élt, szívesen mesélt fiatalságáról, még a jó -
vá tételi munkán eltöltött évekről is, a fiá -
ról, ma is a fülemben cseng, ahogy mond -
ta: 46 sárgadinnyét élt meg férjével. A
Mezőberényi Hírmondót minden hónap-
ban, éve ken keresztül 120 is me rősének,
so  kaknak névreszólóan megcímezve vitte
el. Most búcsúzunk!

Mezeiné Bátori Valéria

BIBUCZI projektzáró
A BIBUCZI Nonprofit Kft az „Az a csodálatos zene, azok a

csodálatos hangszerek” című Európai Unió támogatásával az Euró-
pai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló TÁMOP-
3.2.11/10-1-2010-0025 sz. projektjét – mely nek megvalósításában a
mezőberényi óvodák és általános iskola pedagógusai és diákjai is
részt vettek – stílszerűen, a projekt tartalmához igazodóan egy, a
Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagintézményével kö -
zösen szervezett gyermekeknek szóló rendez vénnyel zárta le. A
„Gyermeknapi so ka dalom” című rendezvényen, a BIBUCZI Non -
profit Kft-vel együttműködő, Dél-alföldi ré gióbeli, elsősorban
Békés megyei ne ve lé si, oktatási intézmény több száz tanulója, gyer -
meke szórakozhatott együtt a házigazda in tézmény diákjaival. A
rendezvényen a gye re kek, tanáraik és a projekt megvalósításában
részt vevők felelevenítették az elmúlt tanévben, az iskolákban,
óvodákban megrendezett gyermekszínházi és hangszerbemutató
előadások, foglalkozások egy-egy vidámabb, emlékezetesebb pil-
lanatát. A BIBUCZI Nonprofit Kft egy 220 foglalkozásból álló
előadássorozatot bonyolított le 23 Békés és Csongrád megyei
település 44 iskolájában és óvodájában az elmúlt tan év ben. 

Az általános iskolai és óvodai ének-ze ne oktatást kiegészítő
előadások fog lal ko zá sok nézőinek, résztvevőinek száma meghalad-
ta a 20.000 főt. A program sikerességét mi sem támaszthatja jobban
alá, mint a nagy né ző szám, a rendezvényen, és magukon az elő adá -
sokon résztvevő gyerekek mosolya és há lás köszönete. 
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Lányok: Babinszki Zsuzsanna, Baksai Mária, Bánegyi Erzsébet, (Bezzegh Zsuzsanna†), Bobály Mária, (Boldizsár Julianna†), Borgula
Mária, Budai Judit, Eczeti Mária, Elek Irma, Gulyás Judit, Harcsa Ilona, Hegedűs Zsuzsanna, Irányi Anikó, Kiszely Mária, Komlódi Anna,
Kőszegi Anna, Lestyán Irén, (Mészáros Éva†), Nagy Lidia, (Oláh Éva†), Oláh Ilona, (Palotai Éva†), (Patai Éva†), Pauló Katalin, Pásztor Ilon,
Pikó Róza, Pintér Ilona, Savolt Anna, Sinka Ilona, Tóth Ilona, Urhegyi Erzsébet, Vékony Orsolya, Zacharidesz Éva, Zsibrita Zsuzsanna.

Fiúk: Ábelovszki György, Antal Ferenc, (Borgula Pál†), Csollár Gábor, Dezső Tibor, Eőry István, Fehér Imre, Galló János, Hajkó János,
(Harich József†), Harmati József, (Hegedűs Pál†), (Hidvégi Gábor†), Hidvégi Tibor, Károlyi Pál, Király Pál, (Kisuczki József†), (Litvai
András†), (Mihalik Pál†), Nagy Lajos, Oláh Lajos, Patai Sándor, Plavecz Ferenc, Prekopa János, Raspotnik Rezső, Rónai Ádám, (Solymosi
László†), (Styaszni János†), Szabó László, Szenteszki György, (Táncos József†), Tímár Imre, Tóth József, Tóth László, Tóth László Csaba, Zuba
Mihály.

50. OSZTÁLYTALÁLKOZÓ 
(1953-1961) 

90. születésnap
Bojtár Endréné Julika nénit 90. születésnapján

köszöntette Siklósi István polgármester, majd beszélget-
tek a  rég volt idők történeteiről. 

Mint mindig, most is bebizonyosodott, hogy
fontosak a születésnapok, ünneplésre gyűjti össze a
családot. Julika nénit  unokái és 14 dédunokája is öröm-
mel köszöntötte. Mosolyogva, szeretettel mesélt róluk,
többek között a kick-boksz-os érmekről, a kitűnő tanul-
mányi eredményekről, a „rosszaságukról”. 

Felelevenítette fiatalságát, mesélt a há bo -
rú alatti nélkülözésekről, munkájáról, hob bi -
já ról – melynek bizonyítékai láthatók ott ho -
ná ban, a keresztszemes hímzéssel ké szült
szép díszpárnák, a makramék, fa li dí szek, vi -
rág tartók, hímzett terítők, az előtér falán
megszámolhatatlan sok dísztányér gyűj te mé -
nyé ből, mind-mind életének fontos részei.
„Megtaláltuk” a közös ismerősöket is, uno ká -
it! Kedvesen mosolygós, derűsen éli minden -
nap  jait. Kívánok neki egészséget, sok-sok
szép napot!             Mezeiné Bátori Valéria
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(folytatás az első oldalról: A 2010/2011-es tanév zárása 
a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában)

Német nemzetiségi díjat olyan nyolcadikosok kapnak, akik az 5-
8. évfolyamon 4,00 átlag feletti tanulmányi eredményt, német

nemzetiségi nyelvből az 5-8. évfolyamon, év végén jeles
eredményt értek el, és nyelvi versenyeken, bemutatókon
rendszeresen szerepeltek, vagy sikeres nyelvvizsgát tettek.
A díj mellett a német nemzetiségi tantárgyból dicséretben
részesülnek:

Iskolánkban jó sportoló díjazásban részesülnek azok a
nyolcadikosok, akik a 5- 8. évfolyamon, év végén legalább
4,00 átlagot értek el, magatartásuk, szorgalmuk példás vagy
jó, s a választott sportágban kiemelkedő munkát végeztek
és kimagasló eredményeket értek el. A díj mellett test-
nevelés tantárgyból dicséretben részesültek:

Bereczki Áron 8.a

Kovács Péter 8.a

Weigert Timót 8.a Adamik Imola 8.c Csipke Csaba 8.c

Dudás Barbara 8.b Dinya Zsófia 8.c

Kardos Péter 
8.c

Ilyés Gerda 
8.c

Hoffmann Anna 
8.d

Hudák Angelika
Márta 8.d

Molnár Anett 8.a Szilágyi Nelli 8.a

Jakusovszki Vivien
8.a

Károlyi Levente 8.a

Rónai Adrienn
8.a

Szilágyi Borbála
8.a
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Felhívás!

AEGON MAGYARORSZÁG 
BIZTOSÍTÓ ZRT. 

Minden héten kedden 8.30-tól 12 óráig 

ügyfélszolgálatot tart 

az OPS Kulturális Központban. 

Elérhetőség: Virág Katalin 30/6488492

Pünkösdölés a Földi Harmónia Házban
"Elhozta az Isten piros pünkösd napját,
Mink is meghoztuk a királykisasszonykát,
Nem anyától lettem, rózsafán termettem,
Piros pünkösd napján hajnalban születtem."

A fogyatékos emberek ellátását végző nappali intézményünkben
június 14-én ünnepeltük meg a Pünkösdöt. Az egész nap a hagyo -
mányok felelevenítésének jegyében telt: énekeltünk, táncoltunk és ját-
szottunk, elsősorban népi játékokat, melyek során próbatételeken vet-
tek részt gondozottaink. Kis csapatunkon belül megválasztottuk
pünkösdi királyunkat és királynénkat. Szalonnát sütöttünk, emellett a
népszokásokhoz kapcsolódó hagyományos ételeket, rántottát és sós
kalácsot ettünk, bodzateát ittunk.

A program nagy sikert aratott ellátottaink körében, nagyon jól
érezték magukat, öröm volt nézni, ahogy részt vettek az
előkészületekben és a megvalósításban.

Egyúttal szeretnénk tájékoztatni az érintett szülőket, hogy az isko-
lai szünetek idejére fogyatékos gyermekek számára felügyeletet
tudunk biztosítani. Jelentkezni lehet Intézményünkben, a Luther utca
7. szám alatt.           

„Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület

Elsődlegesen megállapíthatom: munkás tanévet hagytunk magunk
mögött. Azon dolgoztunk, hogy tanulóink belássák, eredményt csakis
kitartó munkával lehet elérni. A hatékony tanulás feltételezi a kompe-
tenciák elsajátítását, a gyerekek rendszeres munkához való szokását, s
nem utolsósorban azt, hogy a diákok szeressék meg az iskolát, a ta-
nulást. Fontos, hogy a tanulóban kialakult/kialakított vágy az
ismeretlen megismerésére meghatározója legyen egész személy-
iségének az élete során. Mindezek érdekében igyekeztünk változatos
tanítási-tanulási munkaformákat alkalmazni a tanórákon belül, de
azokon kívül is. 

Ebben nagy segítséget
jelentettek/jelentenek kü lön -
bö ző pályázatokkal megva -
ló sult fejlesztése.

Diák, szülő egyaránt
nagy izgalommal várja az
éves munkáról számot adó
bi zonyítványt. A bi zo nyít -
ványt, mely közös al kotás:
ben ne van a pedagógus
mun kája, törődése, a szü lő
odafigyelése, és ami nem

helyettesíthető, benne van a
diák önrésze, tanulása, szor -
galma is.

Ennek eredményeképpen a tanév végén 32 tanuló ki vá -
ló tanulmányi előmenetelű lett. 98 kitűnő tanuló bi zo nyít -
vá nyába kerültek csupa jeles osztályzatok. Jeles tanulók
szá ma 80 fő. Sajnos ez az év is okozott nehézséget néhány
ta nulónak. 5 fõ augusztusban bizonyíthatja, hogy bepótol-
ta a hiányosságait.

Az iskolai versenyekről a legjobbak megyei, illetve or -
szá gos fordulókba jutottak tovább. Nagyon büszkék va -
gyunk tanulóink teljesítményeire. Köszönet érte azoknak
a pedagógusoknak, akik a pluszmunkát, időt nem sajnálva
vál lalták tanulóink felkészítését, s külön dicséret azoknak
a tanulóknak, akik tanulmányi, művészeti és sport ver -
senyeken iskolánk hírnevét öregbítették. 

Az elért eredményeket megtekinthetik iskolánk
honlap ján: www.mbkai.mezobereny.hu/versenyek link
alatt.

Köszönöm az intézmény valamennyi dolgozójának azt a lelkiisme -
retes munkát, odafigyelést, segítséget, amellyel hozzájárultak a tanév
sikeres zárásához. Köszönöm a szülők támogató segítségét. Mindan-
nyian tudjuk: az iskola és a szülői ház jó együttműködése elenged-
hetetlen feltétele az iskolában folyó eredményes oktató-nevelő
munkának.

Az iskola minden egyes tanulójának munkatársaimnak kívánom,
hogy teljen kellemesen a nyara! 

Öreg István, főigazgató

Miklós Gábor 8.c Szekeres Barbara
Mariann 8.c

Szelezsán Patrik 8.c

Vári Renáta 8.c Budai Bálint 8.d Drenyovszki Dávid
Pál 8.

Ladányi Zoltán 8.d 

Május hónapban házasságot kötöttek: Karlik Roland és Szabó
Zsuzsanna Veresegyház, Solymosi Tamás és Csuvár Katalin
Kőszeg, Perei Károly István és Kertész Tünde Julianna Kamut, 
Június hónapban házasságot kötöttek: Csák László és Varga
Bernadett Anikó Mezőberény, Kruzics János és Varga Krisztina
mezőberényi lakosok.
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Zöldültünk és fordultunk a természetben
Május és június folyamán az időjárás és az év vége is arra csábítja az osztályokat, óvodás cso-

portokat, hogy kimerészkedjenek a szabadba. Ez az osztálykirándulások  időszaka. Idén a Körösök
Völgye Natúrpark Egyesület jóvoltából, az általa indított  KEOP 6.1.0/B/09-2010-0063 számú,
„Zöldülj! Fordulj! – komplex szemléletformáló programsorozat megvalósítása a Körösök Völgyében” című projektje keretében „Zöldülj!
Fordulj! – a természetben” címmel sor került egy olyan programsorozatra, amely megmutatta, hogy közvetlen környezetünkben is mennyi
felfedezésre váró természeti csoda, megismerésre váró helyi érdekesség van – és miközben ismereteinket gyarapítjuk és aktívan kirándu-
lunk, a környezetünket is kíméljük, hiszen minimálisra csökken például a közlekedés okozta környezeti terhelés.

Hat héten keresztül tartott a rendezvénysorozat, melyen összesen csaknem 900-an zöldültek és fordultak a természetben. Hogy ez mit
is jelent? A kisebbeknek, azaz óvodásoknak és kisiskolásoknak a békéscsabai Széchenyi liget és a liget mellett található lepkebarát kert
kínált érdekes és felfedezésre váró természeti kincseket – és hogy az élmény maradandó és „hazavihető” legyen, kézműves foglalkozás
egészítette ki a programot. Összesen 523 fő vett részt ezen az úgynevezett „Ligeti sétán”. A nagyobbakat, vagyis a felső tagozatosokat és
a középiskolásokat már igazi ökoturisztikai élmény várta: egy, a Körösök vidékéről és a természetben való helyes viselkedésről szóló

ismeretterjesztő előadás után a csoportok életkoruknak,
érdeklődésüknek és kondíciójuknak megfelelően
választhattak különböző hosszúságú gyalogos, kerékpáros
vagy kenus túrák közül. A legnépszerűbb természetesen az
Élővíz-csatornán való kenuzás volt, melyet 251 fő tel-
jesített. A program emellett lehetőséget biztosított pedagó-
gusok számára is, hogy a három túranemet ingyenesen
kipróbálják és így megismerjék annak lehetőségét, hogy
hogyan lehet élménydús, élvezetes, ismereteket gyarapító,
ökotudatos és – az utazás- és szállásköltség alól mentesülve
– kedvező árú osztálykirándulásokat szervezni. Most pedig
a gyerekeken a sor. Itt a nyár, a szünidő, reméljük minél
többen csábítják ki a szüleiket a természetbe és mutatják
meg azokat a csodákat, melyeket ők maguk a program
során megtapasztaltak. Jöhet a családi zöldülés és fordulás!
www.zolduljfordulj.eu

MARTINOVICS UTCAI 
SPORTUDVAR

Nyitva tartási idő: hétfő kivételével min-
den nap 9,00 - 21,00 óráig (jó idő esetén)
Üzemeltető: Mezőberény - Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola
A létesítményt felügyeli, a nyitásról és a
zárásról gondoskodik: Mezőberényért
Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület
Cél: Sportolási és szabadidős te vé keny ség
(kosárlabda), szabályozott ke re tek között
a nyitva tartási időben, saját felszereléssel
(labda). Szabályok: Kérünk mindenkit a
ren del tetésszerű használatra, az esz -
közök (pa lánkok), kerítés, kapu állapotá-
nak meg óvására! A szemetet a kijelölt tá -
ro ló ba helyezze el mindenki, erre a töb-
bieket is figyel mez tes sétek /fi gyel mez -
tessék! A sportudvaron tilos a dohányzás
és az alkohol fogyasztása!Fontos a
sportszerű játék, a saját és a ver seny tár -
sak testi épségére köteles mindenki figyel-
ni! A pályán sportolók saját felelős sé --
g ük re ját szanak, testi épségükért, egész sé -
gü kért az üzemeltető és a felügyelő szer -
ve zet felelősséget nem vállal!

(folytatás a 11. oldalon)

Tűzoltóverseny
Húsz csapatban százhetven önkéntes tűzoltó mérte össze tudását a Békés Megyei
Tűzoltószövetség XIV. Nemzetközi CTIF Vízsugár-kupaversenyén június 19-én, vasárnap a
békéscsabai repülőtéren. A mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület négy csapattal vett részt
a küzdelmekben, és elismerésre méltó eredményekkel zárta a versenyt. 
A felnőtt nők versenyében első, az ifjúsági kategóriában második, a felnőtt férfi kategóriában
1-1 második és harmadik helyezést szereztek versenyzőink.              Halász József ÖTE elnök

Bobály András 
épület és bútorasztalos, 

faipari technikus
Nyílászárók gyártása, 

egyedi bútorok gyártása,
belsőépítészet, gipszkartonozás, 

egyedi igények kielégítése.

Mezőberény, Kismester u. 6/a

06/30/225-7253, 
bobalyandras@szucsnet.hu

KÁVÉ ÉS ITALAUTOMATÁK  
FORGALMAZÁSA!

Üzlethelyiség
ELADÓ

Mezőberény 
központjában.

Tel: 30/2199705
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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 
MEZŐBERÉNYBEN

Az országosan már jó néhány éve nagy látogatottságnak ör vendő
Mú ze u mok Éjszakája prog ram so ro zat hoz ebben az évben Me -
 zőberény is csat lakozott.

- 2011-ben a Me ző berényi Helyt ör té neti és Táj vé delmi Egyesület
az önkormányzatnál pályázott és nyert, így az anyagi alapja meg te -
rem tődött a júniusi estének. Az OPSKK-val, annak Muzeális
Gyűjteményével együttműködve pedig a szakmai, személyi és tárgyi
feltételei is adottak voltak az első mezőberényi Múzeumok Éjszakája
program megrendezéséhez.
- tájékoztat a szervező munka  előkészületeiről Henger Péter, az
egyesület elnöke.

- Nem titkolt szándékunk a hagyományteremtés. Fontosnak tartjuk,
hogy a Múzeumok Éjszakáján Mezőberényben is mutassuk meg

értékeinket. Egyszerre, egy időben kínáljunk az érdeklődőknek látni-
valót, kikapcsolódást, bepillantást a város gasztronómiai hagy-
ományaiba, sétát, kirándulást, bemutatkozási lehetőséget. Az OPSKK
Muzeális Gyűjteményének vezetőjével és az intézmény munkatár-
saival lelkesen fogtunk bele a tervezésbe, az előkészítésbe. Nagy
örömünkre nyitott kapukat döngettünk. A mezőberényiek szép szám-
mal tisztelték meg a rendezvényt, még az eső sem tántorította el az
érdeklődőket. 

- Melyek voltak a legnépszerűbb események?
- Sokan látogattak el a nyitott templomokba, a Patika

Gyűjteménybe. A lovaskocsik folyamatosan utasokkal telve járták a
várost. Jól fogyott a mákos guba, amit szinte megállás nélkül készítet-
tek az asszonyok egész este. Nagy sikere volt a pincetúrának. Bár nem
kerékpáron, hanem busszal, de az érdeklődők kijutottak a Bodoky
Károly Vízügyi Múzeumba. Az Alföldi TE éjszakai túrájához is szá-
mosan csatlakoztak. Tovább gyarapodott a Mezőberénnyel kapcso-
latos kiadványok köre. Méltó bemutatkozása volt a Múzeumok Éjsza-
kája az Epizódok Fejérváry Celesztina életéből című helytörténeti
kiadványnak, amelynek megjelenését a Nemzeti Kulturálius Alap
támogatta. Fellépett a Szlovák Népdalkör, az Orlai Színpad. Kádár
Ferenc tárogatón játszott.

- Hogyan ítéli meg szervezőként a rendezvényt?
- Örömmel tapasztaltuk, hogy nem volt hiábavaló az előkészítő

munkálatokba fektetett energia. Van igény, érdeklődés a helytörténeti
értékeket felvonultató és az emberi kapcsolatok erő sí tését is szolgáló
eseményre. A múzeum udvara ideális helyszínünk volt. Mezőberény
középpontjában, mégis védve a város zajától, kellemes környezetben
fogadhattuk a vendégeinket.

Köszönjük a támogatást mindenkinek, aki a program meg-
valósításához hozzájárult. Külön köszönetemet fejezem ki a
következő szervezeteknek, magánszemélyeknek: Mezőberény Város
Önkormányzata, az I. és II. kerületi Evangélikus Egyházközség,
Római Katolikus Egyházközség, Mezőberényi Szlovákok Szervezete,
Schäffer József, Madarász Ferenc, Nyeregben Alapítvány, Tóth János,
Virág János, Jámbor Zoltánné, KÖRKÖVIZIG Gyula, Kádár Ferenc
(Körösladány), Berény Nyomda, Mezőberényi Polgárőr Egyesület,
Tóthné Máté Katalin.

- Mi, résztvevők pedig örömmel vettük a kezdeményezést, a város
értékeinek bemutatását, amelyek a város, a kultúránk, és az itt élők
életének  fontos részei.

Mezeiné Bátori Valéria

MARTINOVICS UTCAI 
SPORTUDVAR

FONTOS

Baleset, sérülés esetén értesítendő:
Az egyesület képviselője, segítségkérés:
+36 30 337 4215
Orvosi ügyelet: munkaidőben: 
06/66/ 424 044; 0666 424 294;
munkaidőn kívül: 06/66/ 352 122

Szükség esetén a mentők: 104

Bárminemű rendbontás, károkozás,
szemetelés esetén, amíg a vétkesek
személye nem tisztázódik, az üzemeltető
bezárja a sportudvart!

Öreg István főigazgató

Beszélgetés a szóvivővel
Az OPSKK Könyvtára és a Könyvtárpártoló

Alapítvány „Mesélj nekem!”     programsorozatának
eseményei júniusban

Június 10-én vendégünk volt Csomós Lajos, a Békés
Megyei Jókai Színház színművésze, aki az „Adjisten,
egészségére”, „A hét holló” és a „Kacor király” c.
meséket olvasta fel. A mesehallgatás után a gyerekek a
már szokásos foglalkozáson vettek részt. A program-
pontnak a címe ezúttal „Kacor király lakomája” volt. A
gyerekek apró falatkákból álló kis „szendvicseket”,
„süteményeket” készítettek. Innivalónak málnaszörp
került az asztalokra.

Ezzel a programmal a programsorozat tavaszi féléve lezárult a gyerekek számára, ám a
sorozat a felnőtteknek tartogatott még egy „meglepetést”. Június 16-án könyvtárunkban Bakos
Piroska, a magyar EU-elnökség szóvivője beszélgetett az érdeklődő mezőberényiekkel az
Európai Unióról, Magyarország helyzetéről, kilátásainkról; saját élményeiről és terveiről. A
beszélgetést Pocsaji Richárd, a Békés Megyei Hírlap felelős szerkesztője vezette.

Programsorozatunk ősszel: 2011. szeptember 16-án folytatódik. Ekkor Iványi Dalma
válogatott kosárlabdázó lesz a vendégünk, aki nagymamájától tanult mesét ad elő a
gyerekeknek. Nagy szeretettel várjuk a meseszerető gyerekeket, és szüleiket.                 

Csabay Károly



12. 2011. július Mezőberényi Hírmondó

KOMFORT ABC
Amíg a készlet tart!

Finomliszt 1kg 119,-
Porcukor „Koronás” 500g 179,- (358,-/kg)
Kockacukor „Koronás” 500g 199,- (398,-/kg)
Darling kutyakonzerv 4-íz 1,2kg 299,- (249,-/kg)
Tchibo 3in1 Intense kávé 10x18g 299,- (1661,-/kg)
Napraforgó étolaj „Kunsági”  1L 399,-
Wiener Extra őrölt kávé 250g 399,- (1596,-/kg)
OMNIA őrölt kávé 2x250g 1099,- (2198,-/kg)
Dosia mosópor 2-féle 12kg 2999,- (250,-/kg)

Mezőberény, Kodály Zoltán út 2. 
www.komfortabc.hu 
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ÓVODAI DAJKA, 

KÉZÁPOLÓ ÉS 
MŰKÖRÖMÉPÍTŐ 

OKJ-s TANFOLYAM indul
Mezőberényben.

Érdeklődni: DOCTORIS KFT.

Mezőberény, Báthory u. 51. 

Tel.: 30/2069547, 66/352-896

E-mail: adultustanoda@gmail.com

Felnőttképzési nyt.szám: 00158-2011

(A képzések minimum 10 fő jelentkezése
esetén indulnak).

Csapataink számára nemrég fejeződött be a tavaszi szezon. 
U 15 és U 13 együtteseink már harmadik éve játszanak az NB II

dél-keleti csoportjában.
Ebben a bajnoki idényben fiatalabb korosztályunk szerepelt job-

ban. Végig jó teljesítményt nyújtva, az előkelő nyolcadik helyen vég -
zett, olyan csapatokat megelőzve, mint a Békéscsabai UFC és Előre,
Hód mezővásárhely, Cegléd, Sándorfalva, Orosháza.

Tóth Olivér edző mellett tanítványai közül is többen érdemelnek
di cséretet. 

Kobela Ákos a kapuban megbízható, jó teljesítményt nyújtott. A
csa tárok még nála is jobban remekeltek: Rácz Gusztáv 30 góljával a
baj nokság társ gólkirálya lett! Említésre méltó Gálik Bálint is, aki 25
ta lálatával a negyedik helyen végzett a gólvágók versenyében.

Hudák Gergő csapatkapitányként fogta össze a csapatot.
U 15 csapatunk a jó őszi szereplés után tavasszal érthetetlen módon

visszaesett a tabella utolsó helyére.
Négy korosztályunk ( U 8, U 9, U 10, U 11 ), ugyancsak harmadik

éve szerepel a 16 csapatos Interliga nemzetközi bajnokságban. A tér -
ség legjobb magyar és román utánpótlás központjai elleni mérkőzések

jól szolgálják ifjú labdarúgóink fejlődését. 
Tavasszal két fordulót Mezőberényben rendeztek, ahol a népes kö -

zön ség tapasztalhatta a mérkőzések magas színvonalát.
U 7, U 9 és U 11 korosztályaink az újrainduló Bozsik Program ke -

re tében találkozhattak a körzet csapataival.
A bajnokságok befejeztével következik egy rövid nyári szünet.
Július 4-8 között napközis focitábort szervezünk Mezőberényben

5-12 éves gyermekek számára. Olyan fiatalok is jelentkezhetnek, akik
nem tagjai egyesületünknek. ( Tel: 30/2802393).

U 15 és U 13 csapataink augusztus elején kezdik meg a felkészülést
az új bajnoki idényre.

A Berényi Napok alkalmából nemzetközi edzői fórumot tartunk, a
Gro nauból érkező német szakemberek közreműködésével.

A rendezvényre több neves magyar labdarúgó személyiséget is
meg hívtunk.  

Szeretettel várjuk a labdarúgás iránt érdeklődőket augusztus 19-én,
9.00 órakor a sportpályán tartandó rendezvényre.  

Kajlik Péter testnevelő-edző

Közfoglalkoztatás- szervezők foglalkoztatásának
támogatása

A Városi Közszolgáltató Intézmény „a Közfoglalkoztatás-
szervezők foglalkoztatásának támogatása” tárgyú pályázaton
1.837.260,- Ft összegű támogatásban részesül, mely 3 fő alka-
lmazását teszi lehetővé.
A szerződés száma: KSZM/2011-11221/579
A program megvalósításának időszaka: 2011. április 01- 2011.
szeptember 30. 
„ A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Köza-
lapítvány támogatja”.

Harmadik éve NB II-ben a Berényi Gyermek FC

Kezdő gyermek hastánc 
tanfolyam indul Mezőberényben 

6-10 éves gyermekek részére

Minden csütörtökön 18-19 óráig 

Helyszín: Mezőbernyi Liget

Bővebb információ: Plaveczné Sonkoly Anita 

Tel.: 06/70 334-59-52


