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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK 

AZ 1848-49-ES FORRADALOM 

ÉS SZABADSÁGHARC 

159.  ÉVFORDULÓJÁN, 

melyre szeretettel várjuk 

városunk minden lakóját:

2007. március 15-én 

9.00 Petõfi emléktúra indul a Körös-partra a SPAR áruház
parkolójából az Alföld Turista Egyesület szervezésében

9.30 Emlékezés az 1848-49-es forradalomra és szabad-
ságharcra a Mûvelõdési Központ színháztermében

9.35 Ökumenikus Istentisztelet
10.00 Ünnepi mûsor, beszédet mond:
Onody Gyuláné, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
Közremûködnek: a Mezõberény - Bélmegyer Kistérségi
Általános Iskola tanulói és a Városi Ifjúsági Fúvószenekar

10.30 Koszorúzás a Petõfi szobornál

11.30 Koszorúzás a Körös-parti emlékmûnél a Baráti Egylet
Mezõberényért Egyesület szervezésében  
(Az emlékmûhöz autóbusz indul a Mûvelõdési Központtól)

A rendezvények ideje alatt 
a Mûvelõdési Központban 

Bartóki József 
és Várkonyi János festõmûvészek 
A régi barátok találkozása címû 

kiállítása tekinthetõ meg.

Mezõberény Város Képviselõ-testülete

és a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ

Beszélgetés Kajlik Péterrel, a Mezõberényi Erdélyi Kör elnökével

Otthonról haza

Kajlik Péter - az 1992-ben alakult - Mezõberényi Erdélyi Kör elnöke. Az
egyesületrõl és magyarságáról beszélgettünk.

- Mesélj kicsit a kezdetekrõl. Mikor és miért fogalmazódott benned/ben-
netek az az elhatározás, hogy Magyarországra áttelepültök?

Nekünk ott mindenért kétszer kellett megküzdeni, mint a román
anyanyelvûeknek. Elõnyben részesítették õket minden téren. A szocialista dik-
tatúra egyik fontos eleme volt az Erdélyben élõ nemzetiségek elsorvasztása.
Tudatosan kiárusították õket, kivéve az erélyi magyarokat. Például a szászok
visszahonosításáért az akkori Nyugat-Németország márkában, a zsidókért Izrael
dollárban fizetett a román államnak. Minket, magyarokat viszont hazaárulónak
neveztek, amikor benyújtottuk hivatalos áttelepülési kérelmünket, mert értünk
nem fizetett valutát a magyar állam. Az ügyeletes pártvezetésnek kellett beszá-
molnunk az áttelepülés miértjérõl. Nyomdafestéket nem tûrõ módon minõsítet-
ték hovatartozásunkat és engem is, sorstársaimmal együtt azonnali hatállyal
kirúgtak az akkori munkahelyemrõl. (folytatás a 6. oldalon)
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EZ TÖRTÉNT

A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

A Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium értesítette az önkormány-
zatot, hogy a Vasút és a Szabó Árpád
utcai kerékpárút pályázatunk a ren-
delkezésre álló pénzösszeg szûkös
volta miatt nem nyert. Javasolják a be-
nyújtott pályázat újbóli átvizsgálását,
és esetlegesen szûkösebb mûszaki tar-
talom melletti átdolgozását, valamint
a következõ pályázatnál való újbóli
benyújtását.

Január 23-án mûszaki átadást
hirdetett meg Mochnács Pál úr a Bé-
kés Mérnök Kft. ügyvezetõje a liget-
ben felépített önkormányzati bérla-
kás ügyében. Az ügyvezetõ az emlí-
tett beruházás mûszaki ellenõre. A
mûszaki átadás sikeres volt. Kisebb
jellegû hibajegyzék felvételére került
sor, melynek kijavítása február elsõ
napjaiban megtörtént.

Tárgyalást folytatott a polgár-
mester Kmetykó István vállalkozóval
a mezõberényi Vésztõi úton lévõ és a
Vásár tér megszüntetése kapcsán fe-
leslegessé váló volt mázsaház épüle-
tének szükséglakás céljára való átala-
kításáról. Az említett ingatlan átalakí-
tása az elõzõ testületi ülésen tárgyalt
ingatlanhasznosítással kapcsolatos.

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezet-
védelmi és Vízügyi Felügyelõség az
utóbbi idõben ismertté vált nagyará-
nyú illegális szemételhelyezés kap-
csán kérelemmel fordult az önkor-
mányzatokhoz az illegális szemétel-
helyezés felderítése érdekében. Kérik
az illegális szemétlerakóhelyek közlé-
sét, hogy a felderítést és a szükséges
intézkedést megtehessék. 

A Dél-Alföldi és Regionális Köz-
igazgatási Hivatal Békés Megyei Ki-
rendeltsége részérõl Dr. Pataki István
kirendeltségvezetõ értesítette az ön-
kormányzatot, hogy a kistérségi társu-
lási keretek között mûködõ házi segít-
ségnyújtási szolgálat, a házi segítség-
nyújtó szolgálat, a gyermekjóléti szol-
gálat és a családsegítõ szolgálat jog-
szerûen lett létrehozva. Ennek figye-
lembevételével 2007. január 1-jétõl
ezen társulásokra az emelt szintû nor-
matíva igényelhetõ.

Február 1-jén a polgármesternél
tett látogatást Ján Süli,a Szlovák Köz-
társaság új békéscsabai nagykövete.
Alátogatás alkalmával a mezõberényi
szlovákság helyzete került megbeszé-
lésre. A megbeszélés után látogatást
tett a Pipe Farm biobrikett üzemében.
A nagykövet azért mutatott érdeklõ-
dést ezen üzem iránt, mert politikai
pályafutása elõtt ilyen feladattal fog-

lalkozott. A nagykövet úr 1990-tõl
2006-ig Kassa város polgármestere-
ként tevékenykedett. Az este folya-
mán a szlovák szervezet összejövete-
lén vett részt feleségével.

Az utóbbi idõk rendkívüli idõjárá-
sa miatt azonnali intézkedéseket kel-
lett megtenni, mivel a Városi Könyv-
tár tetõszerkezetét a tomboló szélvi-
har megkezdte. Azonnali munka el-
végzését kérte az önkormányzat Mikó
Imre úrtól, aki a közelmúltban lévõ
cserépátrakás munkálatait végezte. Új
kúpcserepek megvásárlását kellett
eszközölni mintegy 70.000 Ft érték-
ben. Az ácsmester a munkálatokért
pénzt nem kért.

Adásvételi elõszerzõdést kötött a
polgármester a Székely és Társa Vas
és Mûszaki Kht. ügyvezetõjével,
Székely Lajos Miklósnéval a
mezõberényi 3711/24 hrsz. alatti
területbõl mintegy 526 m2 földterület
eladására, szociális otthon létesítése
céljából. Avevõ az említett ingatlanért
1.157.200 Ft-ot tartozik megfizetni
önkormányzatnak. 

Szállítási szerzõdést kötött a pol-
gármester a békési Gyucha és Társai
Bútoripari Kft. ügyvezetõjével,
Gyucha Jánossal a mezõberényi li-
getben megépített madárház belsõ be-
rendezéseinek leszállítására. A vállal-
kozó a megkötött 1.985.025 Ft +
391.615 Ft ÁFA, összesen 2.349.630
Ft összegért 6 db asztalt, 4 db vitrines
szekrényt, 2 db könyvszekrényt, 2 db
folyóiratpolcot, 5 db könyvtári asztalt,
15 db könyvtári széket, 2 db számító-
gép asztalt, 10 db asztalt, 40 db széket
és 3 db üveges szekrényt, valamint
beépíthetõ bútorlapokat, ABS lapokat
és szerelvényeket kell, hogy április
20-ig leszállítson.

Február 6-án a Natúrpark Egyesü-
let tartotta ülését Békéscsabán. Az
ülésen az elmúlt 4 év munkájáról szá-
molt be Papp János elnök. Ezt köve-
tõen a tisztségviselõk megválasztásá-
ra került sor. ANatúrpark Egyesület új
elnöke Vantara Gyula, Békéscsaba
város polgármestere lett, alelnöknek
pedig Izsó Gábort, Békés város
polgármesterét választották meg.

Szállítási szerzõdést kötött a pol-
gármester a Filó és Társa Bt.-vel a
madármegfigyelõ állomás és a mada-
rak háza komplexumhoz tartozó
információs táblák gyártására. Az in-
formációs táblák gyártási ára
1.096.320 Ft, majd ezt követõen
274.080 Ft összegû a táblák kihelye-
zésének és felállításának munkadíja.
A táblákat április 6-ig kell elkészíteni,
és április 20-ig kell a kihelyezést befe-
jezni.

A Hír TV stábja jelent meg a pol-
gármesternél, és a költségvetési
törvényben rögzített 85 m tengerszint
feletti magasságban megállapított
pályázati határ kérdéskörében érdek-
lõdtek. Apolgármester az említett ren-
delkezést diszkrimininatívnak minõ-
sítette. Egyrészt azért, mert a belvíz
kialakulása nem tengerszint feletti
magasság függõ, másrészt azért, mert
három megye városaira lett kiírva,
továbbá a kisebb települések teljesen
ki lettek rekesztve. A riport kapcsán
felvételek készültek az Ókertben lévõ
Vogel kastély út során lévõ belvizes
házakról, valamint rövid interjú ké-
szült Palotai László Röntgen utca 1.
sz. alatti lakóval, belvízkárt szenvedett
lakóházánál.

Február 10-én a Mezõberényi Ön-
kéntes Tûzoltó Egyesület tartotta ülé-
sét. A közgyûlésen beszámoló hang-
zott el az elmúlt évi munkáról, a jövõ
feladatairól, a költségvetésrõl. Az ülé-
sen képviseltették magukat a csanta-
véri tûzoltók is, valamint Domokos
András, szovátai jegyzõ vezetésével a
szovátai tûzoltók is.

A szerb választások és a közelgõ
szerb önkormányzati választások bi-
zonytalan eredménye miatt nem sik-
erült Csantavér település vezetõivel
megállapodni abban az idõpontban,
amely idõben a mezõberényi küldött-
ség Csantavéren megjelenne, és a
Mezõberényben megkötött testvérte-
lepülési szerzõdést ott is szentesí-
tenék. 

Látogatást tett a polgármesternél a
Kereskedelmi és Hitelbank Békésc-
sabai fiók vezetõje, Aradszki Péter úr,
valamint az említett bank Dél-Alfödi
önkormányzati felelõse, Rigó Attila
úr. Afebruár 12-én létrejött találkozón
a bank- alapítással kapcsolatos kérdé-
sek kerültek terítékre, valamint a bank
helyszínének keresése folyt. 

A Békési úti belsõ tömb kialakí-
tását akadályozó épületek bontási
munkálatai a Károlyi és Társa Kft.
közremûködésében megkezdõdtek. A
bontási munkák befejezése után kez-
dõdhet meg a megkötött szerzõdés
alapján a belsõ udvarrész, a hozzátar-
tozó parkolók és utak kialakítása. 

Tervezési szerzõdést kötött a pol-
gármester Kmetykó János úrral a volt
Démász székház, valamint a Békési
út 3. sz. alatti önkormányzati ingatlan
kiviteli terveinek az elkészítésére. Az
említett vállalkozó a Démász székház
kiviteli terveinek elkészítését 350.000
Ft + ÁFA, a Békési u. 3. sz. alatti kivi-
teli tervek elkészítéséért 250.000 Ft+
Áfa összesen 720.000 Ft összegért
vállalja.

A TESCO áruház építése körüli
kérdéskörben Mezõberény város ke-
reskedõi aláírásokkal tiltakoztak an-
nak megépítése ellen. Érthetetlen a
kereskedõk számára, hogy miért ad az
önkormányzat engedélyt ezen cégek
ilyen irányú tevékenységéhez. Több-
szöri alkalommal ki lett nyilvánítva,
hogy az Európai Unióba való belépé-
sünk kapcsán fokozottabban érvénye-
sül a kereskedelemben is az esély-
egyenlõség. A polgármesteri hivatal-
nak - aki a szükséges engedélyt kiad-
ja úgy az építés, mint a mûködés te-
kintetében - nem áll módjában az en-
gedélyeket megtagadni, mert ez eset-
ben annak minden következményév-
el számolnia kellene. A kereskede-
lemben is a piacgazdaság törvényei
uralkodnak, az árak alakulásával kell
a vásárló közönséget megcélozni.

MIRÕL TÁRGYALT

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?

2007. február 19-én tartotta ülését
Mezõberény Város Képviselõ-testü-
lete.

A napirendi pontok elfogadása
után Dr. Hantos Katalin jegyzõnõ
tájékoztatta a jelenlévõket az elõzõ
zárt ülésen hozott döntésekrõl, majd
Cservenák Pál Miklós polgármester
beszámolója hangzott el a két ülés kö-
zötti idõszakban történt fontosabb
eseményektõl.

A képviselõ-testület tudomásul
vette a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról, és az átruházott ha-
táskörben hozott döntésekrõl szóló
beszámolót. Többek között elfogad-
ták a Békési Kistérségi Társulás tulaj-
donát képezõ és a Városi Közszolgál-
tató Intézmény által üzemeltetett kö-
zösségi busz igénybevételének sza-
bályzatát.

Elfogadásra került Mezõberény
város 2007. évi költségvetése. Az
azonos bevételi - kiadási elõirányzatot
2.612.003 E Ft-ban határozták meg.

Halász József, az Önkéntes Tûzol-
tó Egyesület elnöke tájékoztatta a je-
lenlévõket az egyesület munkájáról. A
képviselõk megköszönték a kiemel-
ten közhasznú szervezet munkáját,
melyre a jövõben is számítanak.

Beszámoló hangzott el a közmû-
velõdési intézmények munkájáról is.
A Petõfi Sándor Mûvelõdési Köz-
pont, a Városi Könyvtár és az Orlai
Petrics Soma Helytörténeti Gyûjte-
mény vezetõi néhány szóban tájé-
koztatták a képviselõ-testületet a
2005/2006-os esztendõben végzett

VÁROSHÁZI HÍREK

(folytatás a 3. oldalon)
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tevékenységükrõl, az intézmények-
ben rejlõ lehetõségekrõl, a jövõbeli
elképzeléseikrõl.

A képviselõk döntöttek az Össze-
vont Óvodák, illetve a Petõfi Sándor
Gimnázium vezetõi állásainak pályá-
zati kiírásáról. 2007. július 31-én
ugyanis lejár ezen intézmények veze-
tõinek megbízása, ezért a képviselõ-
testületnek meg kell kezdenie azon
feladatok ellátását, melyek biztosítják
a következõ ciklusra az intézményve-

zetés folyamatosságát.
Mezõberény Város Önkormány-

zata pályázat benyújtásáról döntött a
Holcim Hungária Otthon Alapítvány-
hoz a Békési út 17. szám alatti önkor-
mányzati tulajdonú társasház irodai
helyiségeinek lakássá alakítására. 

A képviselõk hozzájárulásukat
adták ahhoz, hogy a nappali ellátást
kistérségi társulás keretében mûköd-
tetik Bélmegyer, Murony, Kamut
községekkel 2007. március 1-jétõl. A
képviselõ-testület jóváhagyta a tár-
sulási megállapodást.

A Békés Megyei Katasztró-

favédelmi Igazgatóság kérelmét
100.000 Ft összegû céltámogatás biz-
tosítására a képviselõ-testület anyagi
források hiányában nem támogatta.

A Békés Megyei Vízmûvek Zrt.
javaslatára elfogadásra került az
önkormányzati víziközmû tulajdonát
képezõ, régóta használaton kívül lévõ,
elkorrodált tárgyi eszközök kisele-
jtezése. A selejtezési bizottságba az
önkormányzat Fekete József képvise-
lõ urat delegálja.

A képviselõ-testület nem értett
egyet a Békés Megyei Vízmûvek Zrt.
által a vízterhelési díj 2007. évi

mértékére tett javaslattal, melyet
irreálisan magasnak talált. A
képviselõk a márciusi ülésre új elõter-
jesztést kérnek.

Aképviselõk elviekben egyetérte-
nek a városi Kutyamenhely léte-
sítésével Mezõberényben, de a 2007.
évi költségvetés nehéz helyzete miatt
ez évben e célra fedezetet biztosítani
nem tudnak.

A következõ testületi ülés
idõpontja 2007. március 19.

Miklós Ágnes

(folytatás a 2. oldalról)

Mint ismeretes, a Békési Kistérségi Társulás a Belügyminisztérium pályáza-
tán nyert egy 18 fõ szállítására alkalmas Mercedes kisbuszt, melynek
üzemeltetõje a Városi Közszolgáltató Intézmény. A Képviselõ-testület legutób-
bi ülésén jóváhagyta az autóbusz használatának, igénybevételének szabályzatát,
így az a közösségi célokat szolgálhatja. 

Ezzel kapcsolatban kerestük meg néhány kérdéssel Fekete József urat, a
Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatóját.

- Kik vehetik igénybe ezt az autóbuszt?
- Avárosban élõk igazoltan közösségi célt megvalósító programjaira vehetõ

igénybe elsõsorban az autóbusz, de a kistérség érdekeit is szolgálja természete-
sen. Ezért az igénybevevõk köre alapvetõen - a törvények és vonatkozó jogsz-
abályok szerint - a közoktatási intézményekbe szállítandó gyermekek, tanulók;
szociális-, gyermekjóléti- vagy egészségügyi célokat megvalósító intézmények,
szervezetek. Ezen túlmenõen - a szabad kapa-citás kihasználására - igénybe
vehetik az önkormányzat és intézményei, sportegyesületek, civil szervezetek,
mûvészeti csoportok is, melyek igazoltan közösségi célokat szolgálnak.

- Hogyan igazolható a közösségi cél?
- Azáltal, ha a megrendelõ szervezet alapszabályzatában, alapító okiratában

is rögzítette ezt, és a busz igénylésekor az írásbeli megrendelés során nyi-
latkozatot tett errõl. Ebbõl következõen magánszemélyek, spontán csoporto-
sulások nem vehetik igénybe az autóbuszt.

- Hogyan történhet a megrendelés?
- A megrendelés egységesített megrendelõlapon, írásban történhet a közs-

zolgáltató intézményben, melyet az intézmény visszaigazol a megrendelõnek. A

megrendelõ köteles a teljesítést igazolni, mert az intézmény a tényleges tel-
jesítést, a buszhasználat önköltségét (üzemanyag, gépjármûvezetõ bére, napidí-
ja, parkolás, úthasználati díjak stb.) számlázza majd a megrendelõ felé.

- Mekkora költséggel számolhat a megrendelõ?
- Kalkulációink szerint a belföldi utak esetén 80-100 Ft/km, külföldi utak

esetén 100-150 Ft/km is lehet a fajlagos költség. Mindezek az adatok tájékoz-
tató jellegûek, mint említettem, a tényleges teljesítést és költségeket számlázzuk
az út végén.

- Milyen fontosabb tudnivalók vannak még a használattal kapcsolatban?
- Fontos tudni, hogy az autóbusz használata során elõforduló javítási idõsza-

kok, egyéb mûszaki hibák miatti leállás során, vagy a gépjármûvezetõ akadály-
oztatása (pl. betegség) esetén nincs lehetõség sem cserebusz, sem cseresofõr biz-
tosítására.

Ahosszú távú mûködés biztosítása érdekében fontos, hogy az igénybevevõk
is vigyázzanak a buszra, fontos  tisztaságának, belsõ állapotának megõrzése, ren-
deltetésszerû használata.

- Hogyan és hol tájékozódhatnak az érdeklõdõk a busz igénybevételével
kapcsolatban?

- Elsõsorban a Városi Közszolgáltató Intézménynél kérhetnek információt
az érdeklõdõk, de a jóváhagyott igénybevételi szabályzat megtekinthetõ a
Városi Könyvtárban és átmeneti ideig a város honlapján (www.mezobereny.hu)
is.

- Köszönjük a tájékoztatást!                                 Pallagi Mária

AUTÓBUSZ A KÖZÖSSÉG SZOLGÁLATÁBAN

LÁZÁR ÚJRUHA

ÉS APRÓCIKK VÁSÁR
A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN

MÁRCIUS 9-ÉN (PÉNTEKEN)
9-16 ÓRÁIG

A MÉRLEG KÖNYVELÕIRODA
teljes körû ügyintézéssel vállalja társaságok 

(Bt., Kft., Kkt. ...) könyvelését,
elektronikus adóbevallását. 

Érdeklõdni: munkanapokon 8-16 óráig

Békéscsaba, Mikszáth u. 47. Tel.: 06/30/413-1049

ÓVÓVODAI ÉS ISKOLAI BEIRAODAI ÉS ISKOLAI BEIRATKOZÁSOK IDEJETKOZÁSOK IDEJE
2007. március 28-án (szerdán) 13 órától 17.30 óráig, március 29-én (csütörtökön) 9 órától 17.30 óráig, március 30-án (pénteken) 9-13 óráig
A BEIRATÁSHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOK: 
Óvodában: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, orvosi igazolás, a szülõ személyi igazolványa, a gyermek bejelentett lakcímét
(tartózkodási helyét), igazoló okmány
Iskolában: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, óvodai szakvélemény (az iskolába lépéshez szükséges fejlettség, elérését tanúsító iga-
zolás), a gyermek személyi lapja, a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány
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HASTÁNCOLNI VÁGYÓK FIGYELEM!

A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ hastánc csoportot indít.
Ha szeretnéd ezt az egzotikus táncot mélyebben megismerni, gyere el
március 3-án 15 órakor a Mûvelõdési Központba Nagy Marietta
hastánc oktató bemutatójára.
"Egy tánc, ami az érzelmek tánca, ami testi, lelki nyugalmat ad."

SZABADIDÕS VERSENY

Fiatalok és fiatalos lelkületû felnõttek!
PING-PONG, CSOCSÓ ÉS SZEKTORLABDA SZABADIDÕS
HÁZI VERSENYEK A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN március 3-
án és 17-én, szombaton 19 órától. 
Eredményhirdetés a versenyek után a helyszínen. 

KARAOKE PARTY

Van hangod? Igen? Nagyon jó? Nincs? Sebaj! KARAOKE PARTY - n
ez nem számít, hiszen nem a tehetségkutatás, hanem a szórakozás a
lényeg! Ha szeretsz jó társaságban jót énekelni és táncolni, gyere el a
Mûvelõdési Központba március 3-án és 17-én, szombaton este 21
órától és mutasd meg, mit tudsz! 

KIÁLLÍTÁS

A régi barátok találkozása címmel Bartóki József és Várkonyi János
festõmûvészek közös kiállításának megnyitójára várunk minden
érdeklõdõt március  8-án 18 órára a Mûvelõdési Központba. A kiál-
lítást megnyitja Nagy Ferenc, a Baráti Egylet Mezõberényért
Egyesület elnöke. Közremûködnek: Szûcs Judit - fuvola, Herter Éva -
szaxofon. 
A kiállítás megtekinthetõ április 13-ig, nyitvatartási idõben.

RENDHAGYÓ NÉPRAJZÓRA

Sokszínû néphagyományaink címmel rendhagyó néprajzórát tar-
tanak a békéscsabai Dûvõ zenekar és a Balassi Néptáncegyüttes tán-
cosai 2007. március 9-én 9 órától  a Mûvelõdési Központ színházter-
mében. A belépés díjtalan. Várunk minden érdeklõdõt!     

IRODALMI EST + FILMVETÍTÉS

ÉRDEKLI ÖNT A GÉSÁK TITOKZATOS VILÁGA? 
Ha igen, akkor várjuk Önt és minden kedves ismerõsét 2007. március
11-én 16 órára a Mûvelõdési Központba, ahol PÉCSI ILDIKÓ
elõadásában Golden nagy sikerû, Egy gésa emlékiratai címû mûvével
ismerkedhet meg. Ezt követõen vetítésre kerül a regény alapján
készült film is. Lányok, asszonyok és az irántuk érdeklõdõ férfiak, ne
hagyják ki! 
Belépõdíj: 400.- Ft

GYERMEKSZÍNHÁZ

Várunk minden érdeklõdõt a szegedi GRIMM-BUSZ SZÍNHÁZ
zenés mesedarabjára 2007. március 30-án 9 és 11 órára. 
Az elõadás címe: Mátyás király krónikása. Belépõdíj: 400.-Ft.

ZONGORAEST

Komolyzene kedvelõk, gyerekek, pedagógusok figyelem!
Szeretettel várjuk Önöket 2007. március 31-én (szombaton) 18 órára a
Mûvelõdési Központba VOZÁR M. KRISZTIÁN zongorahang-
versenyére. Az est során Bach, Beethoven, Schubert és Liszt darabok
hallgathatók meg. 
A belépés ingyenes. 

KÖZLEKEDÉS GYERMEKSZEMMEL címmel nyílik kiállítás március 9-én
(pénteken) 14 órakor a Békés Városi Könyvtárban, Békés Város Bale-
setmegelõzési Bizottsága szervezésében. A rajzpályázatra beérkezõ
munkák március 12-ig tekinthetõk meg.

MEGHÍVÓ

A Petõfi Sándor Gimnázium harmadik osztályos tan-
ulói szeretettel várják az iskola egykori diákjait az idei
SÁNDOR - BÁLRA!
Idõpont: 2007. március 24.  19 óra
Helye: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
Jegyváltás és asztalfoglalás az iskola titkárságán 2007.
március 12-tõl 21 -ig. 
Belépõk ára (mûsor + bál): 1.200 Ft
Ülõhely nélküli báli belépõ: 800 Ft (A helyszínen is
megváltható!)

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK MÁRCIUSBAN

2007. március 7-én du. 3 órától NYITNIKÉK címmel játékos
foglalkozás kisiskolásoknak.

2007. március 19. és 23. között - az Európai Unió egyik alapszerzõdése, a
RÓMAI SZERZÕDÉS aláírásának 50. évfordulója kapcsán - minden nap
játékos fejtörõk, vetélkedõk gyerekeknek és felnõtteknek a könyvtár
nyitvatartási idejében.

FELHÍVÁS - KISTÉRSÉGI IFJÚSÁGI NÉPDALÉNEKLÕ
MINÕSÍTÕ VERSENYRE

A mezõberényi Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ népdaléneklõ
minõsítõ versenyt hirdet Békés Kistérség ( Kamut, Murony, Csár-
daszállás, Köröstarcsa, Bélmegyer, Békés, Hunya, Mezõberény,
Tarhos, Gyomaendrõd) általános-, közép-, és mûvészeti iskoláinak
diákjai számára.
A verseny ideje: 2007. április 21. 14 óra
Helye: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ, Mezõberény, Fõ út 4-6.
A minõsítõn való részvétel feltételei:
- Egy kötelezõ népdal a jelentkezési lapokhoz mellékelten küldött
Kodály gyûjtésû népdalokból
- Egy magyar vagy nemzetiségi népdalcsokor (2-3 népdal), játékfûzés,
karikázó
A jelentkezõket az alábbi kategóriákban és korcsoportokban vár-
juk: Kategóriák: szóló, duó, trió, csoport
hangszerkíséretes produkciók, énekes-táncos produkciók 
Korcsoportok: alsó tagozat (elsõsorban 3-4. osztály), 5-6. osztály, 
7-8. osztály, 9-12. osztály
A benevezéseket 2007. március 30-ig várjuk a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központba. (5650 Mezõberény, Fõ u. 4-6.)

FELNÕTT ÉS GYERMEKHORGÁSZOK!

Megunta horgászcuccát? 
Vagy csak eladná, de lehet, hogy lecserélné?

Nincs ahol megtegye?

A SÁGI HORGÁSZBOLT szervezésében a Mezõberényi
Horgászok Egyesülete lehetõséget nyújt erre

a székházban (Petõfi u. 8.) tartandó BÖRZÉN.

Idõpont: 
2007. március 24-én (szombat) 10 - 17 óráig.

Minden érdeklõdõt - kicsit és nagyot, eladni vagy venni vágyót,
kül- és beltagot - szeretettel várunk!

Ezen a napon a SÁGI HORGÁSZBOLT is 17 óráig tart nyitva.
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KISVÁROSI KAVICSOK

TENGERTÁNC A KISTÉRSÉGBEN

A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ  2006-ban pályázatot nyújtott be
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához. A népi kultúra
értékeinek megmentését és átörökítését, a helyi értékek feltárását
elõsegítõ program során városunk népdalköre, gyermek citera
zenekara és a díszítõmûvészeti köre márciusban 5 településen -
Gyomaendrõd, Köröstarcsa, Murony, Hunya és Tarhos - a helyi cso-
portokkal közösen mutatkozik be.
A közös mûsor és az alkalmi népmûvészeti kiállítás célja, hogy segít-
sük a helyi értékek feltárását a környezõ településeken is, valamint a
szomszédos települések alkotói, közösségei megismerhessék egymást.
A rendezvény támogatója az 

KAZINCZY-VERSENY A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

A mezõberényi Városi Könyvtárban 2007. február 6-án megrendezett,
Kazinczy Ferencrõl elnevezett Szép Magyar Beszéd verseny
városkörnyéki fordulójának eredményei:
5-6. osztályosok kategóriájában:
I. helyezett Hunya Gréta (Kis Bálint Általános Iskola, Gyomaendrõd),
felkészítõ tanára Hunya Jolán
II. helyezett Zuba Zita (Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános
Iskola), felkészítõ tanára Schupkégel Sándorné
III. helyezett Szõcs Viktória (Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi
Általános Iskola), felkészítõ tanára Jakabné Wagner Krisztina

7-8. osztályosok kategóriájában: I. helyezett Szugyiczki Zsuzsanna
(Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola), felkészítõ
tanára Schupkégel Sándorné
II. helyezett Ujhelyi Brigitta (Kis Bálint Általános Iskola, Gyoma-
endrõd), felkészítõ tanára Hunya Jolán
III. helyezett Latyák Brigitta Ágnes (Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola), felkészítõ tanára Schupkégel Sándorné

A 2007. áprilisában Kisújszálláson megrendezendõ területi versenyen
Szugyiczki Zsuzsanna képviseli a városkörnyéket.

KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ TEREMKUPA

2007. január 23-án volt 25 éve, hogy átadták Békés megye elsõ, kézi-
labda mérkõzések megrendezésére is alkalmas sportcsarnokát, amely
néhány éve Molnár Miklós testnevelõ tanár, edzõ nevét viseli.
Az elmúlt hétvégén véget ért a jubileumi, XXV. Kispályás Lab-
darúgó Teremkupa is. A bajnokságot két kategóriában (szenior és
amatõr) rendeztük. A végig sportszerû versenysorozaton az utolsó
mérkõzések izgalmasak, parázs hangulatúak voltak.
Végeredmény: 
Szenior kategória: 1. Netzita, 2. Asszonybosszantó, 3. Csárda Tex.
Legeredményesebb játékos: Kreisz Zsolt (Asszonybosszantó) 21
góllal. Legjobb kapus: Braun Gyula (Netzita). Kiváló
mezõnyjátékosok: Such Pál (Csárda Tex), Nagy Attila (Netzita).

Amatõr kategória: 1. Csupacsel, 2. Tóth Mûhely, 3. Axe Tronic,
4. Berény Édesség. Legeredményesebb játékos: Bartó Róbert (Tóth
Mûhely) 22 góllal. Legjobb kapus: Kurucz János (Axe Tronic).
Kiváló mezõnyjátékosok: Gyõri Mihály (Csupacsel), Lajkó Roland
(Tóth Mûhely). 

Henger Péter SE elnök

TOVÁBB ERÕSÖDÖTT A MEZÕBERÉNYI ÖTE 

A 114 éves Önkéntes Tûzoltó Egyesület a hét végén tartotta több-
szörösen is emlékezetes, családias hangulatú közgyûlését. A néhány
évvel ezelõtt még az összeomlás határán álló egyesület egy sikeres
fiatalítás eredményeként mára megnégyszerezte létszámát. Az újon-
nan belépett 16 új tag révén további 12 fõvel nõtt a kiképzett,
vonulóképes tûzoltók létszáma. Az egyesület az elmúlt évben 2,47
millió Ft bevételbõl gazdálkodott. Biztonságos támogatói hátteret
jelent az önkormányzat, a jó szándékú helyi vállalkozók és magán-
személyek adományai, a pályázatokon nyert pénzösszegek és a
jövedelemadó 1 %-ából befolyt támogatások.

A tûzoltókat 19 esetben riasztották, 10 esetben tûzhöz, 9 esetben
mûszaki mentéshez. Beavatkozás a békéscsabai hivatásos tûzoltókkal
közösen 12, önállóan 7 esetben történt.

Emellett mintegy hatszázezer Ft értéket képvisel a favágással és
gallyazással végzett térítésmentes szolgáltatásuk.

Terveik között továbbra is kiemelt helyen szerepel a lakosság és
vállalkozások biztonságérzetének fokozása a tûz és az esetleges belvíz
elleni védekezés terén.

Ez alkalommal, elõször találkoztak a három magyar ajkú
testvértelepülés tûzoltói. A helyiek mellett jelen volt Csantavér és
Szováta delegációja is. Megfogalmazott szándékuk szerint a szemé-
lyes és szakmai kapcsolataik bõvítését remélik e találkozás után. n
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(folytatás az 1. oldalról)

Két választásom volt. Vagy a
zöld határ, ami majdnem egyet
jelentett a halállal, vagy a hivata-
los út. Az utóbbit választottam. A
kérelmezés után több mint egy
évet kellett várnom családommal
az engedélyre. 1990. szeptembe-
rében érkeztünk Mezõberénybe.

Közben megtörténtek a '89-es
események, aminek aktív részt-
vevõi voltunk. Reménykedtünk,
hogy új korszak kezdõdik. Té-
vedtünk … 

Az erdélyi magyarság újból
szenvedõ alanya lett a történe-
lemnek. Fõleg az 1990-es
POGROM miatt. A félrevezetett,
leitatott, felbõszült, vidékrõl ér-
kezett román tömeg kapával, ka-
szával támadott a több tízezres
békés magyar tüntetõkre Maros-
vásárhely fõterén. Mindez meg-
erõsítette bennem, hogy nekem
már nincs helyem itt.

- Miért éppen Mezõberény?
- Ismeretség révén. Már akkor

voltak barátaim Mezõberényben.
A soproni sportiskolánál munka-
helyet ajánlottak, mégis Mezõbe-
rényt választottuk családommal. 

- Hogyan lehetett/tudtatok a
magyar kultúra értékeihez hoz-
zájutni, magyarnak maradni?

- Az erdélyi magyarság
büszke nemzeti identitására,
anyanyelvére, kultúrájára. Mind-

azt, amit mi a magyar történe-
lemrõl tudunk, nem csak az isko-
lában tanultuk. Minden család
kötelességének érezte megtaníta-
ni gyerekeit mindarra, amit az
akkori hatalom eltitkolt. 

Mindez azért volt fontos szá-
munkra, mert szüleink és nagy-
szüleink magyar állampolgárként
éltek Erdély földjén Trianon elõtt
és a II. bécsi döntés után. Nem õk
tehettek róla, hogy fejük fölött
döntve egy teljesen más kultúrát
és ideológiát erõltettek rájuk…..

- Marosvásárhelyen születtél,
ott voltál diák. Azok az évek
mégis csak odakötnek.

- Ebben az évben lesz a 30
éves érettségi találkozónk, amit
már nagyon várok, várunk. A volt
osztálytársaim nagy része még
messzebbrõl, Kanadából, Auszt-
ráliából érkezik haza. A "szél-
rózsa minden irányába" szétszórt
a sors bennünket. 

Olyan intézményben tanul-
hattunk, amire máig is büszkék
lehetünk. Az idén 450 éves fenn-
állását ünneplõ Bolyai Farkas
Gimnázium több volt, mint egy
iskola. Aki ott tanulhatott, nem-
csak a tantárgyak elsajátításában
jeleskedhetett, a tanárok életre,
emberségre, magyarságtudatra
neveltek. 

A fõiskolát szintén szülõváro-
somban végeztem. 

Évente több alkalommal láto-
gatunk mezõberényi gyerekekkel
és felnõttekkel Erdélybe. Ha Ma-
rosvásárhelyen járunk, az emlí-
tett intézmények nem maradhat-
nak ki az útvonalból.

- Megtaláltátok a számításo-
tokat?

- Nem bánom a döntésünket.
Az a generáció, aki velünk együtt
Magyarországra települt, nem
elsõsorban az anyagiak miatt
tette, mert akkor biztos messzebb
ment volna. 

Mi dolgozni, és emberhez
méltó körülmények közt élni jöt-
tünk az anyaországba. Mindaz,
amit ott tanultunk, itt szeretnénk
kamatoztatni, és végre itthon
érezni magunkat. 

- Sikerült?
- 32 évet éltem Marosvásárhe-

lyen, 18 éve lakom Mezõberény-
ben. Számomra teljesen termé-
szetes, hogy otthonról haza me-
gyek, ha a két városról van szó.

- Min változtatott Románia
EU tagsága? Eltûnnek a hatá-
rok?

- A határokat elsõsorban az
emberek lelkében kellene ledön-
teni! 

- Milyen célokkal alapítottá-
tok az egyesületet?

- Célunk az volt, hogy erõsít-
sük magunkban az összetar-
tozást, segítsük egymást, egy

baráti közösséget hozzunk létre.
Megõrízzük az erdélyi hagyomá-
nyokat. Kapcsolattartás Erdéllyel
és az anyaországgal.

15 év alatt nagyon sok vendé-
günk volt. Költõk, írók, mûvé-
szek, színészek, közéleti szemé-
lyiségek, akik mindezeket a gon-
dolatokat közvetítették, erõsítet-
ték.

A karácsonyi és anyáknapi
mûsoraink, farsangi mulatságunk
során is igyekeztünk ezeket a
célokat szem elõtt tartani. 

Kimeríthetetlen az erdélyi
kultúra, akár a néptánc, a népdal,
színmûvészet és más ágazatok
területén is. Erdély csodálatos tá-
jainak, az ottani emberek ven-
dégszeretetének bemutatása is
szerepel céljaink között. 

Lehetõségeink szerint támo-
gatjuk az oktatási intézményeket,
az anyanyelvi oktatást.

Bajbajutottaknak is segítet-
tünk. 2005-ben a székelyudvar-
helyi árvíz károsultjainak szer-
veztünk gyûjtést, közel fél millió
forintot jutattunk el részükre. Ezt
az összeget akkor már a székely-
kapura gyûjtöttük, de úgy gon-
doltuk, ebban a helyzetben fonto-
sabb helye van a pénznek.

Idei farsangi bálunk bevételét
viszont augusztus 20-án, a felújí-
tott mezõberényi ligetben felállí-
tandó székelykapu költségeire
fordítjuk. 

Hagyományos Székelyföldön
faragott kapu felállítását tervez-
zük, ezzel is hirdetve a magyar
nemzet egységét. 

- Szívbõl kívánom, hogy
érezze magáénak minden mezõ-
berényi lakos!

Mezeiné Bátori Valéria

A Mezõberényi Erdélyi Kör
köszönetét fejezi ki mindazok-
nak, akik támogatták idei
farsangi mulatságunkat. 

A bál bevételét az augusz-
tus 20-án felállítandó széke-
lykapu költségeire fordítjuk. 

További adományokat is
tisztelettel fogadunk. 

A székelykapura faragva
felkerül mindazok neve, akik
100 Euro, vagy ennek megfe-
lelõ összeggel támogatják cé-
lunkat. 

További információ Kajlik
Péter elnöknék az alábbi tele-
fonszámon:30/2802393. A felállítandó székelykapu rajza
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RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

KISVÁROSI KAVICSOK

EGYÓRÁS LUTTERLOH 
SZABÁSTANFOLYAM! 

CSAK KÉT NAPIG!

Bármilyen hihetetlen, mégis igaz!
Segítsen magán és a családján, ta-
nuljon meg méretre szabni egyetlen
óra alatt egy új, nagyszerû német
találmány segítségével. Nem kell
másolni, nem kell hozzá készülék, de
még tehetség sem szükséges. Bármi-
lyen alakra, bármilyen méretre.
Kezdõknek, haladóknak, sõt szakem-
bereknek is! Egyszeri részvétel ele-
gendõ. 
Helyszín: Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központ (Mezõberény, Fõ út 4-6.)

Idõpont: március 8-án 10 és 16.30 órakor
március 9-én 10 és 14.30 órakor

Belépõ: 300 Ft

Minden szükséges anyag az elõadáson megkapható!

Minden látogató kap 3 szabásmintát a saját alakjára.

* A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást folytat a fiatalkorú V. L., valamint
az ugyancsak fiatalkorú B. J. mezõberényi lakosok ellen, akik a rendelkezésre
álló adatok alapján megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy 2007. február 23-
án 01.00 óra körüli idõben Mezõberény egyik családi házának utcai kerítésén
keresztül a házhoz tartozó udvarba bemásztak, ott rézkábeleket, valamint egyéb
használati tárgyakat vettek magukhoz, melyeket távozáskor eltulajdonítottak. A
lopással okozott kár: kb. 60.000 Ft.  A helyszínrõl történõ menekülés során a
szolgálatban lévõ rendõrjárõrök a bûncselekmény elkövetõit elfogták, majd a
Mezõberényi Rendõrõrsre elõállították, ahol kihallgatásuk során beismerõ val-
lomást tettek. A bûncselekménybõl származó tárgyak megtérültek, melyeket a
sértett részére visszaadtuk.

* Visszaélés kábítószerrel vétség megalapozott gyanúja miatt nyomozást
rendeltünk el a fiatalkorú M. D., az ugyancsak fiatalkorú G. A. valamint a felnõtt
korú V. N. mezõberényi lakosok ellen. A rendelkezésre álló adatok alapján a
fiatalkorú M. D. olyan élelmiszert fogadott el, és vásárolt meg a fiatalkorú G. A.-
tól, amelyrõl tudta, hogy kábítószergyanús anyagot tartalmaz. Az élelmiszert el-
fogyasztotta, amelytõl a fiatalkorú M. D. rosszul lett, s emiatt egészségügyi
ellátás céljából kórházba kellett szállítani. Az eljárás eddigi szakaszában megál-
lapítást nyert, hogy a fiatalkorú G. A. a kábítószergyanús anyagot tartalmazó
élelmiszert V. N. mezõberényi lakostól vásárolta meg. A nyomozás szakértõk
bevonásával jelenleg is folyamatban van.

* AMezõberényi Rendõrõrs nyomozást folytat a fiatalkorú L. CS., a fiatalko-
rú B. T., illetve a felnõtt korú L. Z., és R. J. ellen, akik a rendelkezésre álló ada-
tok alapján megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy az elmúlt hónapokban a
lakók távollétét kihasználva, Mezõberényben több családi házban követtek el
betöréses lopást. Abûncselekmények elkövetése során betörték, vagy kifeszítet-
ték a családi házak bejárati ajtaját, a lakásokban kutatást végeztek, majd
távozáskor szórakoztató elektronikai termékeket, valamint egyéb használati tár-
gyakat és értékeket tulajdonítottak el. A nyomozás során megállapítást nyert,
hogy közvetlenül a bûncselekmények elkövetése után az eltulajdonított tár-
gyakat F. J. békéscsabai lakos gépkocsijával Mezõberény területérõl értékesítés
céljából elszállította. Abûncselekmények során eltulajdonított tárgyak egy része
megtérült, amelyeket a sértettek részére visszaadtuk.

* Lopás vétség miatt nyomozást rendeltünk el B. M. kamuti lakos ellen, aki
a rendelkezésre álló adatok alapján megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy
2007. január hónap közepén a Mezõberény külterületén lévõ un. Rákóczi-major
kerítésén keresztül a majorhoz tartozó udvarba bemászott, az ott található egyik
akolban magához vett egy újszülött borjút, melyet távozáskor eltulajdonított.

A lopással okozott kár : kb. 48.000 Ft. A nyomozás során a bûncselekmény
elkövetésével gyanúsított személy õszinte, feltáró jellegû beismerõ vallomást
tett. Az eltulajdonított borjút a sértett részére átadtuk.

Mezõberényben rendezték meg az amatõr
lány kosárlabda diákolimpia megyei dön-
tõjét 2007. február 15-én. A Petõfi Sándor
Gimnázium nagy fölénnyel szerezte meg
az elsõ helyet, így a 20 csapatos országos
döntõbe jutott, melyet Nagykõrösön ren-
deznek március végén.

Afelvételen a csapat tagjai:
állnak: Kecskeméti Gizella edzõ, 
Botyánszki Anna, Szûcs Flóra, Liska
Judit, Kocsik Nikoletta, Kígyósi Márta,
Botyánszki Nóra, Kállai Ramóna, Fábián
Noémi, Révész Dóra, 
Szugyiczki János edzõ, 
ülnek: Hoffmann Dóra, Bálint Ágota,
Valentinyi Fruzsina, Bánfalvi Szabina,
Zolnai Nóra, Pintér Éva

Régi faszenes vagy
parazsas vasaló.
A XX. század elsõ felé-
ben általánosan hasz-
nálták minden háztar-
tásban. 
Öntött vasból készült,
nagyon szépen kidolgo-
zott sárkányfejes díszí-
téssel.

A HÓNAP MÛTÁRGYA



8. 2007. március Mezõberényi Hírmondó

IPARTESTÜLET (4.)

Ebben - a 4. részben - Mezõberény három legidõsebb iparosát, Schäfer
Józsefet, Schäfer Mihályt és Ábelovszky Pált kértem meg, meséljenek az
1950-60-as évekrõl.

Schäfer József (kõfaragó) 1949-ben, Schäfer Mihály (ács) 1953-ban,
Ábelovszky Pál (festõ) 1956-ban lett önálló kisiparos. Õk megélték,
emlékeznek és szívesen beszéltek azokról az évekrõl.

Schäfer József: 1949-ben kaptam meg az iparomat. Az akkori KIOSZ-
tól megkerestek, 10-es bizalmi lettem. Ez azt jelenti, hogy volt egy
körzetem, ahol én voltam a tagdíj beszedéséért  a felelõs. Ez fontos volt,
mert fõ bevétele ebbõl volt a testületnek. Bizony nem volt könnyû beszed-
ni a tagdíjakat!

Majd a KIOSZ titkára lettem. 23 éven keresztül úgymond több elnököt
is kiszolgáltam. 

Idõközönként le akartak váltani, a megyei titkárság nem nézte jó szem-
mel, hogy párton kívûli és cserkész voltam. Pártembert akartak titkárnak,
de a tagság kiállt a személyem mellett.

Mondhatom, olyan megtûrt személyek voltak abban az idõben az
iparosok, olyan kellemes rosszak. A munkánk miatt megbecsültek minket,
de az önállóságunkat a rendszer nem vette jó néven.

- Ki lehetett kisiparos?
Ábelovszky Pál: Ipart csak az kaphatott, akinek meg volt a három év

gyakornoki ideje. Az akkori munkahelyemnek engedélyt kellett kiadnia,
hogy válthassak ipart. Kérvényezni kellett. 1950-53 között nem is nagyon
lehetett ipart kiváltani.

Én 1956. novemberében kaptam iparengedélyt. Akartam tanulót fel-
venni, ahhoz is engedély kellett. Elõször egy tanulót, majd két tanulót és
egy alkalmazottat, késõbb három tanulót és három alkalmazottat engedé-
lyeztek. Ennyi volt az önállóság. Jármûvet nem tarthatott magánember.

A kereskedõkön kívül mindenkinek kötelezõ volt tagnak lenni.
- Mi jellemzi az 50-es, 60-as éveket?
Schäfer József: Sok volt az inas minden szakmában. Nagy szükség volt

a szervezetekre, mert például a fatelepek üresek voltak, nem volt nyers-
anyag. Volt egy bizonyos szétosztható anyagmennyiség. Például: az aszta-
los iparosok kaptak nyolc szál deszkát, azt elõször két iparos között osz-
tották szét, legközelebb másik két asztalos között. Másképp nem boldogul-
tak volna. Ugyanez volt igaz a kõmûvesekre, akik közt a cementet kellett
ésszerûen szétosztani. Úgy mondtuk: anyagutalvány volt. 

Ábelovszky Pál: A mi szakmánkban úgy kellett, lehetett beszerezni az
anyagot, hogy Békéscsabán a háztartási boltba kellett  beadni az igényt, és
mellé tenni pénzt. Ha éppen nem volt elégedett az ott dolgozó az összeggel,
akkor újabb igényt kellett beadni, ami azt jelentette, hogy mellé több pénzt
kellett tenni, ha anyaghoz akartunk jutni.

Schäfer József: Nem volt nekünk bajunk a rendszerrel. Mi hárman
voltunk testvérek, együtt dolgoztunk. Én kõfaragóként, az öcsém, Mihály
ácsként, a bátyám, Márton pedig kõmûvesként. Ha például tetõt javítottunk
vagy csináltunk, ahhoz egy ember nem volt elég, ezért kisegítettük
egymást, együtt oldottuk meg. Avárosban látható emléktáblákra nagy részt
én véstem a feliratokat.

- A hangsúly az ipar fejlõdésében az ipari üzemek, gyárak
fejlesztésére terelõdik. A kézmûipari szintrõl a gyáripari szintre
emelkedett a termelés. Hogyan boldogultak az iparosok?

Schäfer Mihály: Az 50-es években csak KTSZ-ek voltak, önálló
iparosok kevesen voltunk. A KTSZ-ek a lakosság felé nem dolgoztak. De
az igazsághoz tartozik, hogy nem is volt rá igény, mert az embereknek nem
volt pénze, de anyag sem nagyon. Az úgynevezett német részen élõktõl
elvittek mindent. A munkánkért tojással vagy terménnyel tudtak fizetni.

Ábelovszky Pál: Én a postán dolgoztam, majd a KTSZ-ben, mielõtt
kisiparos lettem. Kovács András - aki tanítómesterem volt -, és még ketten
voltak Mezõberényben akkor festõ kisiparosok.

Schäfer Mihály: Akkoriban kétkezi munkát végeztünk, nem igen
voltak szerszámok. Ha nem volt a szakmánkban munka, elmentünk
nádtetõket javítani, aratni ..... Volt, aki csak télen tudott a szakmájában dol-
gozni, nyáron a kertjében dolgozott.

- Az Adó- és Árosztály az adókat szigorúan állapította meg?
Schäfer József: Az adóztatásról kell beszélnünk. Sérelem volt. Egy-

szerû volt ugyan a bevallás, de igazságtalan. Árvetési ûrlap volt, amin
vezetni kellett mennyi anyagot használtunk fel, stb. Ennek ellenére mindig
egy becsült összeg után kellett az adót megfizetnünk. Majd megjelentek az
egységár gyûjtemények, minden szakmában annak alapján lehetett szám-
lát kiállítani. Minden mozzanat benne volt. 

Schäfer Mihály: 1958-ban, amikor megvettük a házunkat, megemelték
az adónkat. Sõt, mindenünket lefoglaltak. Bizonyítanunk kellett, hogy
eladtuk a tanyánkat, a szõlõsünket, a házunkat, az ezen felüli részt pedig az
iparból kerestük meg.

1956-ban a vezetõség tagjai: balról jobbra: 1. sor: Szollár János mû-
szerész, Winter József bognár, Szabados Márton kõmûves, Petrics Dániel
elnök asztalos, Schäfer József titkár kõfaragõ, Braun Ádám kõmûves,
Stibán Márton mûszerész, 2. sor: Rácz Imre szitás, Plenter Lajos megyei
titkár bognár, Mérai József jegyzõ építész, Kecskeméti László (Békés)
cipész, Berényi József (megyétõl) szabó, Antal József bognár, Madarász
Géza bádogos, 3. sor: Koppányi István takács, Vámos Sándor
(Köröstarcsa) cipész.

- Mi volt a feladata az elnöknek, a titkárnak, a vezetõségnek?
Ábelovszky Pál: Az elnöki tisztség tiszteletbeli tisztség volt. A fõ

feladatokat a titkár látta el. Éves beszámolók elkészítése, hivatali órákon
való megjelenés, pénztári bizonylatok aláírása ....

Arról már beszéltünk, hogy anyaghiány volt. A vezetõség feladata volt
az igények felmérése és a szétosztás. 

Az iparosok érdekeit képviselték, ha kellett megvédték az alaptalanul
kiszabott büntetésektõl.

Feladata volt az, hogy ha az iparos nem jól dolgozott - panasz érkezett
a vezetõséghez -, azt kivizsgálja, a hibát helyrehozza. Fegyelmet kellett tar-
tani, nem engedhették meg, hogy az iparosokat bárki lejárassa.

- Aleírtakon kívül sok mindenrõl meséltek, amit nagyon szívesen hall-
gattam és sok mindenrõl nem, mert két óra és az újság egy oldala kevés
két évtizedre. Köszönjük!

Mezeiné Bátori Valéria

A képen balról: Ábelovszky Pál, Schäfer József és Schäfer Mihály.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

KAJTOR MÁRTON

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
valamint azoknak, akik részvétüket egyéb módon fejezték ki,

ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek 
a gyászoló család

GYÁSZJELENTÉS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

DR. KOLLARIK AMÁLIA

2007. január 27-én, életének 79. évében elhunyt.

Táviratcím: Radinszky András 1114 Budapest, Bukaresti u. 8-10.

HITÉLET - ANYAKÖNYVI HÍREK

JANUÁR HÓNAPBAN ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK:

Kolozsi Péter Mihály (1955) Mb., Bagi András (1954) Mb.
Csabai u. 21., Csõke Pál (1925) Mb. Thököly u. 73., Borgula Pál
(1944) Mb. Kinizsi u. 16., Járosi Jánosné Prorok Julianna (1930)
Mb. Táncsics u. 27., Gulyás Imre (1935) Mb. Mónus I. 19.,
Bimbó Jánosné Hoffmann Magdolna (1929) Mb. Gutenberg u. 2.
szám alatti lakosok.

JANUÁR HÓNAPBAN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Kelemen István és Dévényi Erika 
Mb. Ady E. u. 36. szám alatti lakosok.

LÁZÁRNÉ SKORKA KATALIN: 

INFORMÁLTAN IMÁDKOZNI- IMÁDKOZVA CSELEKEDNI!

Ez a mottója és célja annak a világot átfogó keresztyén mozgalom-
nak, melybe már több mint 170 ország asszonyai kapcsolódtak be. Sok
tradíció, vallás találkozik ebben az évenként ismétlõdõ szolgálatban. 

Ha a történetét szeretnénk megismerni, jócskán vissza kell tekin-
teni. 1887-ben indult útjára a különleges mozgalom az USA-ból. A
presbiteriánus egyház asszonyai egy felhívást tettek közzé: imádkoz-
zanak együtt a misszió ügyéért. Három év múltán a baptista egyház
asszonyai is csatlakoztak hozzájuk, s elkezdtek a külmisszióért imád-
kozni. 1920-ban lett az Imanap dátuma böjt elsõ péntekje, ekkor
alakult meg az Imanap Nemzetközi Bizottsága is. A második
világháborút követõen a megbékélés jegyében egyre több nemzeti
nõbizottság alakult Európában és a többi földrészen, ekkor már a
felekezeti egyesülés légkörében. A 75. évforduló alkalmával - 1961-
ben - már 5 földrészen, 37 testvéri közösségrõl számolhattak be, 2000
asszonnyal. Az Imanap témája minden évben más országból érkezik,
az adott Nõi Bizottság készíti el az imanap liturgiáját, melyet minden
résztvevõ ország nyelvére lefordítanak. A mi füzetünket a Ma-
gyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Nõbizottsága küldte
el a gyülekezeteknek, hogy együttes alkalmunkon vezérfonalat adjon. 

Ebben az évben a paraguay-i asszonyok életével ismerkedhetünk
meg. A vetített képes elõadás során közelebb kerülhet hozzánk
országuk, szembesülhetünk társadalmi problémáikkal. A 87%-ban
római katolikus ország vallási életében az ökumenizmus komoly si-
ker, hogy 10 felekezetbõl 26 asszony vett részt a bemutatkozás
összeállításában és a liturgikus elõkészületekben. Érdekességképpen
hárfazenét és recepteket is küldtek nekünk, hogy szokásaikból széles
spektrumon kapjunk ízelítõt.

Informáltan imádkozni- imádkozva cselekedni: ez a célunk. Az este
folyamán nem csak egy gondolatbeli utazást teszünk egy távoli föld-
részre, Dél- Amerikába, hanem adakozásunkkal támogathatjuk azokat,
akikrõl szó lesz. A világimanap célja, hogy készséget ébresszen ben-
nünk, õszinte szívvel értük könyörögni és adományunkkal törekvé-
seiket segíteni.

A Bibliában azt olvashatjuk, hogy az asszonyok egy adott kor tár-
sadalmi megkötöttségei és beidegzõdései ellenére Isten szeretetét és
megbecsülését élvezik. Sokan közülük azt a csodát élik át, hogy bár
meddõk, vagy emberileg nincs már esélyük gyermeket vállalni, hiszen
idõsek, az Úr ígéretet ad nekik és megajándékozza õket a gyermek-
születés örömével (Sára, Anna, Erzsébet). A patriarchális beren-
dezkedésben mégis jutott lehetõség Debórának, aki bíra, népe vezetõ-
je lett. Prostituáltak is megbocsátást találnak, és új életet kezdhetnek,
azzal a felszólítással, hogy "Menj el, és többé ne vétkezz!". Asszonyok
az elsõk, akik húsvét reggelén az üres sír tényét megállapítják, így õk
lettek a feltámadás és a Feltámadott Úr Jézus elsõ hírvivõi. 

Nem feminisztikus hozzáállással, hanem a teremtettségben kapott
helyünk felismerésével jövünk tehát össze. Tudva, mire vagyunk
képesek és elhivatottak. Köszönve az empátiát, áldozatkészséget, gon-
doskodást, mindazt, amivel különösen is a nõket látta el az Úr. De nem
feledve, hogy lelki nyitottság és érzékenyég miatt a nõk sokat tehet-
nek, hogy miután rátaláltak személyes Megváltójukra, elmenjenek és
Neki szolgáljanak: egymásra figyeléssel, imádsággal és cselekvõ
szeretettel. 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt - nem csak
gyülekezeti tagokat -, március 2-án, pénteken 18 órakor a II.
kerületi (szlovák) evangélikus egyházközség tanácstermébe!

Istenünk áldása legyen minden nõn, lányokon, asszonyokon! Az Úr
legyen kegyelmes a családokhoz, irányítsa a társakat kellõ odaadásra,
vezesse a munkáltatókat az elfogadás és támogatás lelkületére. Az Úr
adjon bölcsességet a törvényhozóknak és felelõs vezetõknek, hogy
csak életigenlõ, az életet védõ szabályokat alkossanak. Hadd tudjanak
igazodni Istenünk igéjéhez minden magzatokat, gyermekeket,
anyákat, tizenéveseket, s népünk testi- lelki egészégét érintõ kérdés-
ben. 

MEZÕBERÉNY BÉKÉSI ÚT 6. SZÁM ALATT ÉPÜLÕ

TÁRSASHÁZBAN LAKÁSOK ÉS GARÁZSOK

ELADÓK. ÉRDEKLÕDNI LEHET: 

NAGYNÉ PERJÉSI ANIKÓ 

T. 30/525-3367, WWW.INSULABAU.ATW.HU

AKCIÓ! MINDEN LAKÁSHOZ INGYEN KLÍMA!
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OLVASÓINK ÍRTÁKA VÉDÕNÕ TOLLÁBÓL

GONDOLATOK A JÖVÕRÕL! 
Azt hiszem, hogy nyílt titokként terjeng városszerte az a hír, hogy

nemsokára megint egy multit köszönthetünk városunkban. Jön a
TESCO! Sok ember számára örömhír lehet ez, de sok ember számára
rossz. Ezek közé tartozom én is és több "társam is". Mi vállalkozók
ill., kiskereskedõk egyre jobban félünk attól a naptól, amikor is a váro-
sunkban kinyit a TESCO, és még másik nagy áruházláncról is szó van.
Egyre jobban szorongatnak bennünket minden felõl. Gondolok itt az
„állam bácsi” által bevezetett intézkedésekre, amelyek minket
keményen érintettek. Nem beszélve a lakosság irányába tett
megszorításokról is, mivel ezek a dolgok miránk is kihatással vannak.
Ezek után már csak a helyi adók maradnak, ami ugyancsak nem kevés
pénz. Nem szeretnék én itt siránkozni, de ezekkel a jelenségekkel, ha
szembe kell néznünk, akkor a már így is teljesen leépített létszá-
munkat tovább kell csökkentenünk. Ami ugyebár ismét egy-két
munkanélkülivel jelent többet vállalkozóként. Ha ezek a cégek
kereskedõnként csak minimális 30.000-Ft-ot vesznek el a napi bruttó
bevételbõl, az számunkra a halált jelenti, viszont egy ekkora cégnek
ez az összeg a 0-val egyenlõ. Sajnos nem lehet elõre tudni azt, hogy
meddig süllyedhetünk el a "mocsárban", de amikor már ezt sem bír-
juk tovább, akkor kénytelenek leszünk megtenni az utolsó lépést is,
ami egyet jelent a dolgozok elbocsátásával, és rátehetjük a lakatot egy
élet munkájára. Csak mellékesen jegyzem meg, ha nem lenne ennyi tb
és nyugdíjjárulék, akkor az ember a fejlesztéseken tudna gondolkozni,
nem a leépítéseken. Nem tudom, hogy miért jó az államnak, ha az
elbocsátott dolgozót neki kell tovább finanszíroznia. Pl. munkanélküli
segély vagy a tanácsi segély? Jelenleg a vállalkozásomban legalább
még két emberre lenne szükségem, de a három sem lenne sok ahhoz,
hogy a szabadságokat ki tudjuk idõben adni vagy a betegségeket kel-
lõképpen tudjuk kezelni. Nehezen szólok itt egy kellemetlen dologról
is, ami a kereskedõnek is, de a vásárlónknak is igazán kellemetlen tud
lenni, fõleg úgy hónap vége felé. Már most is napi jelenség az, hogy
amikor pénz van, akkor a vevõ elõszeretettel keresi a multit, mivel
tényleg sokszor tudnak nagyon jó akciókat kínálni, de 3 hét múlva
mindkettõnknek szembesülnie kell azzal a ténnyel, hogy "írd már fel
ötödikéig, tudod, én megadom". De vajon rajtam, rajtunk kívül el-
gondolkozott ezen más is már??? Mi lesz ha nem leszünk? Tudom, ez
MOST senkit nem érdekel. CSAK NE LEGYEN TÚL KÉSÕ. A
MULTI NEM ÍRJA FEL, ODA CSAK PÉNZZEL LEHET MENNI!!

Harmati József

ÉLELMISZERBOTRÁNYOK

A romlott húsok forgalomba hozatala, a lejárt szavatosságú
élelmiszerek átcímkézése, az egészségre ártalmas adalékanyagok túl-
zott alkalmazása, mind-mind a jelenlegi globalizált gazdaságunk
erkölcstelen profitéhségével magyarázható, de szerintem mindez meg
nem engedhetõ jelenség. Szinte minden nap újabb és újabb
botrányokról hallhatunk. Nem értem, hogy miért van mindez?

Vannak az adófizetõ által befizetett adóforintjainkból fenntartott és
fizetett bûnüldözõ (nyomozó) hatóságaink (rendõrség, ügyészség), és
élelmiszerbiztonsági, népegészségügyi, szakmai, hatósági szerveink
(pl. fogyasztóvédelem, ÁNTSZ …), akik mindenféle eszközzel ren-
delkeznek, vagy rendelkezni kellene(!) az ilyen esetek ellenõrzésére.

Mindezt azért írtam le, hogy a vásárlók figyeljenek oda, hogy hol
és mikor, mit és mennyiért vásárolnak. Nem a saját, nem a méhészek
érdekében írom, de valahogy nem tudom megérteni, mi lehet azokban
az üvegekben, melyeket a szupermarketekben árulnak. A vegyes méz
felvásárlási ára 420 Ft (boltban 495 Ft/kg). Gondolkodjunk: átvételi
ár, szállítás, szûrés, csomagolás, csomagoló anyag, munkadíj, bolti
szállítás, bolti haszon, TB, adó, stb. Mindez csak kg-ként 75 Ft lenne!
Tisztelt közgazdászok, ha tévedek, gyõzzenek meg!

Tisztelettel: Zsibrita Pál méhész
Mezõberény Szénáskert 41.

LEVÉL A MÉHNYAKRÁK SZÜRÉSRÕL

Magyarországon az  onkológiai méhnyakrákszürés sok évtizedes múlt-
ra tekint vissza, eredmények azonban nem mutatkoznak. A méhnyakrák
okozta halálozás ma is több, mint 500 életet követel évente. Azokban az
országokban, ahol az egészségügyi ellátó rendszer a szürõvizsgálatot
szervezetten ajánlja fel az életkor szerint veszélyeztetett korcsoportnak, a
méhnyakrákos halálozás a nullát közelíti.

Méhnyak szürés igénybevételére a lakosságnak eddig is volt
lehetõsége, ez a lehetõség azonban 2003. szeptemberétõl megújult és
szervezetté vált. A szürés akkor igazán hatékony a méhnyakrák
megelõzése szempontjából, ha a 25 és 65 év közötti hölgyek legalább 3
évenként egyszer részt vesznek a szürõvizsgálaton.

Avizsgálat két részbõl áll. Elõször a nõgyógyász szakorvos kolposzkóp
segítségével átnézi a méhszáj és a méhnyak felszínét, majd egyszerü
eszközzel sejtmintát vesz. A sejtmintát citológiai laborba küldik, ahol azt
megvizsgálják. A szürõvizsgálat fájdalommentes és térítésmentes.

Kedves Nõtársaim! Arra kérek mindenkit, hogy éljünk a felkínált
lehetõséggel! Aki már megkapta az említett szürésre a meghívólevelét,
jelentkezzen az abban felsorolt rendelõk egyikében. Lehetõség van
Mezõberényben is a szürésre, a Luther u. 1. szám alatti nõgyógyászati ren-
delõben minden hétfõn és szerdán fél 3 és fél 4  között.

Afent  említett súlyos, sok esetben halálhoz vezetõ betegség ellen kifej-
lesztettek egy új típusú védõoltást, amelyrõl a következõ levelemben
részletesebben írok.

Jó egészséget kívánok!      
Puskelné Ollé Ilona védõnõ

JELENTKEZÕKET MÉG KORLÁTOZOTT SZÁMBAN FOGADUNK!

A Hírmondó februári számában tettük közzé azt a meghívást,
amely az egyik németországi testvérvárosunkból, Münsingenbõl
érkezett. A meghívás célja a városlakók közötti kapcsolatépítés,
ezért azzal a Képviselõ-testületi állásfoglalással adjuk közre
ismét, hogy a kiutazásra jelentkezõket a majdani viszontfogadás
vállalásával tudjuk fogadni. Az utazási költség 16.000 Ft/fõ,
mely nem tartalmazza az utasbiztosítás költségét.
Münsingen 2007-ben ünnepli a franciaországi Beaupreau-val
testvérvárosi kapcsolata 20. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból
mindkét város hívja és várja további testvérvárosait az ünnepi
alkalomra. Így összesen 5 ország 5 városából vesznek részt a
2007. július 12-15. között megrendezésre kerülõ eseményen. 
A Városi Ifjúsági Fúvószenekar, a Mazsorett csoport és a
Berényke Néptánccsoport mellett münsingeni barátaink szívesen
fogadnának városuk iránt érdeklõdõ mezõberényieket is.
A kiutazás autóbusszal történik, az elhelyezést - a mûvészeti
csoportok kivételével - vendéglátóink családoknál oldják meg. 
Korlátozott számban még várjuk azok jelentkezését, akik az
utazási költség és a majdani viszontfogadás vállalásával részt
vennének testvérvárosunk e jeles ünnepén. 
Jelentkezés és bõvebb felvilágosítás március 14-ig a Mûvelõdési
Központban Õszi Andreánál, valamint az 515-552-es telefonszá-
mon kérhetõ.

Oktatási és Kulturális Bizottság
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ 

A Mezõberényi Hírmondó februári lapszámában közöltük azok-
nak a társadalmi szervezeteknek, egyesületeknek, alapítványoknak
a nevét és adószámát, amelyek városunkban mûködnek és eljuttat-
ták hozzánk adataikat. 
Kérjük Önöket, minél többen éljenek a lehetõséggel, rendelkezzenek
személyi jövedelemadójuk 2x1%-áról.
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Iványi Dalma 2006-ban ünne-
pelte a 100-szoros magyar kosár-
labda válogatottságát, de az ün-
neplés óta saját bevallása szerint
már 110. válogatottságánál tart.

Ez nagy büszkeséget jelent a
kisváros Mezõberény, de Ma-
gyarország számára is. A fiatalság
elõtt pedig komoly példakép.
Iványi Dalmával a közelmúltban
sikerült - a kevés ideje és sok pro-
gramja közben - a szülõi háznál a
sportról és magánéletrõl riportot
készíteni. Az életútja, azt hiszem
példaképül szolgálhat nagyon sok
fiatal és felnõtt számára egyaránt.

- A kosárlabda sportot hogyan
szerette meg?

- Kosárlabda sportot ûzõ család-
ban nõttem fel. Már az általános is-
kolában szüleimmel edzésekre, ed-
zõtáborokba jártam, miközben az
iskolai csapatokban játszottam is.
Az általános iskola felsõ tagozatá-
ban minden évben bekerültünk az
országos bajnokságba, ahol mindig
az 1-8. hely valamelyikén sikerült
végeznünk.

A diákolimpiákon a 7. és 8.
osztályosoknál a diákolimpiát meg-
nyertük. Már ezekkel az eredmé-
nyekkel is nagy hírnevet szereztünk
Mezõberénynek. Ekkor már a szak-
emberek is felfigyeltek rám, és bíz-
tattak a további folytatáshoz, de az
eredmények részemre is további
akaraterõt, további sikerélmény
utáni vágyat adtak.

- Aránylag nagyon fiatalon fel-
nõtt klubcsapatokhoz igazolták
elõbb belföldön, késõbb külföldön

is. Ezek hogyan jöttek létre?
- Amikor a kecskeméti gimná-

ziumba kerültem, már elsõ éves
gimnazista koromban, 14 évesen,
leigazoltak a kecskeméti NB I.-es
UNIVER Kecskemét S.C. csapat-
hoz, ahol eltöltöttem négy évet. Ez
idõ alatt még jobban megszerettem
a sportágat, a
kecskeméti em-
bereket és õk is
engem. Ezek-
ben az idõkben
éreztem elõször
azt, hogy a
sportsiker mel-
lett az emberek-
nek is milyen
nagy örömet je-
lent az, amikor
a csapat gyõz.
Ennek a köl-
csönhatásnak
nagyon nagy ér-
téke van. Agim-
náziumi éveim
után 1994-ben-
Pécsre kerültem
az akkori PVSK
Dália csa-
patához. 

Ezen idõ óta
- különbözõ külföldi megszakítá-
sokkal - Pécsett kosárlabdázom.
Külföldön, Amerikában a BWNB
amerikai bajnokságban a Florida
INTERNATIONAL UNIVERSI-
TY klubnál 1995-1999-ig, a UTAH
TIMES klubnál 1999 és 2000
nyarán játszottam, majd diplomát
szereztem 2000-ben és vissza-

tértem a pécsi csapathoz. Azzal a
megszakítással, hogy 2005 és 2006
nyarán SAN ANTONIO SILVER
STARS csapatnál játszottam.

- Legjobb eredményei?
- Európa 2. legjobb kosárlab-

dázója 2004-ben, EB 4. hely 1997-
ben, VB 10. hely 1998-ban, Európa
Liga 3. hely 2001 és 2002-ben, Ma-
gyar Kupa bajnok hatszor, a pécsi

csapatnál nyolc-
szoros magyar
bajnok, magyar
válogatott eddig
110-szer.

- Hogyan
lehet a sikerek
csúcsát elérni,
és azon meg-
maradni?

- Számomra
mindig nagy
odafigyelést és
alázatot jelent
minden mérkõ-
zés. A legjobbat
elérni és azt
hosszabb idõn
át teljesíteni
nem könnyû
dolog. A tehet-
ség mellé na-
gyon fontos,
hogy jelen le-

gyen a szorgalom, az alázat, a jó
családi háttér és nem utolsó sorban
a szakmai irányítás is. Ezek nélkül
nem lehet komoly eredményeket
elérni akkor sem, ha az elmondot-
tak közül akár egy is hiányzik. A
múltban a szakemberek azt
mondták, hogy az arány 60% tehet-
ség, 40% szorgalom, munka. Ma

ezt 50-50 %-ra módosították.
- Hogyan látja az utánpótlás

helyzetét?
- Ma is vannak fiatal tehetsé-

geink, de a nagy részük az 50%-os
munkát nem akarja hozzátenni,
kevésbé kitartóak, mint az én
korosztályom.

- Milyen a magyar kosárlabda-
sport helyzete a jelenben? Mi
várható a jövõben?

- Szerintem a jelenben és a kö-
zeljövõben komoly elõrelépés nem
várható, mert a fiatalok nagy része
nem akarja felvállalni a szükséges
többletmunkát. A mostani korosz-
tály kiöregedésével félõ, hogy
visszaesés fog bekövetkezni, de
azért bízom benne, hogy ez a folya-
mat elkerülhetõ lesz. 

- Tervek a jelenben és a
jövõben?

- Szeretnék még addig aktív
sportoló lenni, amíg élvezem a
mérkõzéseket, és a nézõk szerete-
tét. Ha nem következik be sérülés,
vagy egyéb váratlan esemény, ak-
kor az aktív sportolást szeretném
még négy-öt évig folytatni. Ekkor
elmondhatnám, hogy a felnõtt
klubcsapatoknál és a válogatottnál
eltöltöttem sikerekben gazdag 20
évet.

Az aktív sportolás befejezése
után szeretnék végképp Pécsett le-
telepedni, ahol jelenleg is lakom.
Szakmai képességemmel, tapaszta-
latommal szeretném a pécsi és a
magyar kosárlabdasportot segíteni.
Edzõként elsõsorban a 14-18 éves
korosztállyal szeretnék foglalkozni.

Gurmai Sándor

Február 10 -11-én Békéscsabán a Városi Sportcsarnokban és a Tessedik Sámuel
Tanítóképzõ Fõiskola tornacsarnokában bonyolították le az V - VI. korcsopor-
tos teremlabdarúgó diákolimpia országos döntõjét. A20 csapat négy, öt csapat-
ból álló csoportban küzdött a legjobb nyolc közé jutásért. Békés megyét a
Mezõberényi Petõfi Sándor Gimnázium csapata képviselte, miután megnyerte
a megyei döntõt. A berényi fiúk az elsõ meccsen elszenvedett vereség után si-
keresen vették az akadályokat, és általános meglepetést keltve bejutottak a döntõ
legjobb nyolc csapata közé. A negyeddöntõben, a késõbbi döntõs Paks csapata
szerencsés körülmények között, ajándék büntetõvel diadalmaskodott a
berényiek ellen. Ahetedik helyért vívott mérkõzésen a P. S. G. csapatának 0 -1-
rõl fordítva sikerült visszavágnia az elsõ mérkõzésen elszenvedett vereségért a
Debrecennek. A szép számú berényi szurkolótábor méltán ünnepelte a döntõ
befejeztével a hetedik helyen végzett csapatot, mely maga mögé utasította több
NB I-es utánpótlást nevelõ tanintézmény együttesét! 
EREDMÉNYEK:Debrecen - Mb. 6 : 4, Mb. - Kiskunhalas 4 : 0, Zalaegerszeg
: Mb. 1:1, Mb. - Székesfehérvár 3 : 0, NEGYEDDÖNTÕ: Paks - Mb. 4 : 1, 
5 - 8. HELYÉRT: Gyõr : Mb. 5 : 3, 7 - 8. HELYÉRT: Mb. - Debrecen 2 : 1.
A CSAPAT TAGJAI: CSIGE SÁNDOR, CSIGE ZOLTÁN, DEDE SÁN-
DOR, FÁBIÁN CSABA, KAJLIK ALPÁR, KISS ATTILA, LAUDISZ
PÉTER, MOLNÁR DÁNIEL, RAMOS MIRON, TÓTH JÁNOS, TEST-
NEVELÕ: HIDASI LÁSZLÓ, EDZÕ: KAJLIK PÉTER. n 

HETEDIK HELYEN AZ ORSZÁGOS DÖNTÕBEN A PETÕFI SÁNDOR GIMNÁZIUM CSAPATA

IIVÁNYIVÁNYI DDALMAALMA 110-SZERES MAGYAR VÁLOGATOTT!
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AMÍG A KÉSZLET TART!

ÉLELMISZER:

Mazsola Gold Pack 100 g 49,-
La Mattina kakaópor 80 g 89,-
Hey-ho alma, narancslé 1 L 95,-
Citrom ízesítõ 40%-os 1,5 L 99,-
Diópótló Pa-Comp 250 g 109,-
Falcotrade löncshús 400 g 115,-
Lencse Pa-Comp 500 g 119,-
Csemege uborka üveges 720 ml 139,-
La Festa Cappuccino utt. 5 íz 100 g 189,-
Coffetta kávéfehérítõ utt. 200 g 189,-
Lipton gyümölcsteák 3 féle 20 filt. 219,-
Cerbona müzli 3 féle 200 g 279,-
Bolognai, Milánói mártás Globus 400 g 289,-
Nescafé 3in1 Classic  10x18 g 349,-
Arany kakaópor 250 g 379,-
Tibi pyramid töltött desszert 2-féle 85 g 419,-
Instant  kakaó "CBA" 800 g 439,-
Cherry Queen desszert 2 féle 132 g 439,-
Cherry Queen szívdesszert 2-féle 125 g 539,-
Edami sajt "Grünlan" kg 999,-
Omnia õrölt kávé triopack 3X250 g 999,-
Vegyi áru:
Ász mosópor normál, color 450 g 99,-
Bip öblítõ Evergreen 500 ml 139,-
Cif mosogatószer utt. 3 illat 500 ml 149,-
Ajax mosogatószer utt. 500 ml 179,-
Bip mosogatószer utt. 3 illat 500 ml 179,-
Ultra Daisy mosógatószer citrom 500 ml 179,-
Cif súrolókrém normál, lemon 250 ml 209,-
Bip mosópor white, color 600 g 249,-
Quanto öbl. Ceylon, Pacific  0,75 L 299,-
Biopon mosópor 2-féle  600 g 299,-
Flóraszept folyékony natúr, citrom 1 L 299,-
Domestos fertõtlenítõszer 5 féle 750 ml 299,-
Coccolino öblítõ összes illat 1000 ml 399,-
Pronto falemosó 3-féle 750 ml 399,-
Silán öblítõ 8-illat 1 L 439,-
Ajax Shower Power tisztító tavasz 500 ml 499,-
Pronto Por Stop bútorápoló spray 250 ml 549,-
Cillit vízkõoldószer 750 ml 549,-
Bref Power Universal vízkõoldó 750 ml 599,-
Cillit Bang folyékony tisztítószerek 750 ml 819,-
Bip  mosópor white, color 3 kg 999,-
Tomi Kristály mosógél norm, tavasz 1,5 L 1099,-
Biopon mosógél normál 1,5 L 1199,-
Biopon mosópor color 2 kg 1249,-
Ariel Platinum mosópor color 3 kg 1599,-
Persil Sensitíve mosógél 3 L 2499,-

Akciós áraink a készlet erejéig érvényesek!

Nyereményjáték

Vásároljon március hónapban alkalmaként 3000Ft felett 
a KOMFORT ABC-ben, blokkját dobja be a kihelyezett gyûjtõládá-

ba. A hó végén kisorsolunk 1db DVD-lejátszót.
Ne habozzon, használja ki a lehetõséget! 

Játsszon velünk, mert nyerhet!
KOMFORT ABC Mezõberény, Kodály Zoltán út 2.

www.komfortabc.hu 


