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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

GYEREKEK!
MÁJUS 28-ÁN VÁRUNK BENNETEKET

A VÁROSI GYERMEKNAP PROGRAMJAIRA

ÚJ HELYSZÍNEN, ÚJ IDÕPONTBAN: 
DÉLUTÁN 15 ÓRA, MÛVELÕDÉSI KÖZPONT!

* ASZFALT RAJZVERSENY A HÁZ KÖRÜL
* JÁTSZÓTÉR AZ UDVARON
* GYERMEK SZÉPSÉGVERSENY ÉS DIVATBEMUTATÓ, 

MODERN TÁNCCSOPORTOK ÉS SZTÁR TINI CSAPAT
A SZÍNPADON

* JUDIT ÉS A ZENEMANÓK
* ÓRIÁS CSÚZDA, VÁSÁROZÓK ÉS A LIGET ELÕTT

ZOLI BÁCSI VIDÁMPARKJA VÁR EGÉSZ NAP!

KICSIK, NAGYOK, FIÚK, LÁNYOK, VÁR AMÓKA, KACAGÁS!

NE KÉSLEKEDJ, GYERE HÁT!

ÚJABB NÉPI IPARMÛVÉSZ MEZÕBERÉNYBEN!

Gulyás Imrénét,
Magdi nénit (felvéte-
len a gyõztes alkotásá-
val látható) nagyon
sokan ismerik. Mun-
káit többször láthattuk
már a mûvelõdési köz-
pontban. Azt azonban
kevesen tudják, hogy
ez év februárban a Né-
pi Iparmûvészeti Ta-
nácsadó Testület javas-
lata alapján, szövõ
foglalkozási ágban
Népi Iparmûvésznek
ismerték el!

Magdi néni felnõtt
fejjel ismerkedett meg
a kézi gyapjúszövéssel
az akkori Csaba Szõ-
nyegszövõ Háziipari
Szövetkezetben. 

Nyugdíjba vonulása
után sem hagyta abba
a munkát, sõt, újabb
területtel ismerkedett
meg. Belépett a Békés
Megyei Népmûvészeti Egyesületbe, nyaranta népmûvészeti táborokban igye-
kezett elsajátítani a gyapjú és vászonszövés mellett a nemezelés minden csíny-
ját-bínját. Közben önálló alkotások készítésével is megpróbálkozott. Hat éve
zsûrizteti munkáit. Ma már 34 zsûri által elfogadott munkája van, melyek
közül külön is ki kell emelni az "Asztal és környezete" címû pályázatra be-
nyújtott munkáit. A szõnyeg, padtakaró, székpárna, melyeket 2004-ben a Be-
rényi Napokon - a mûvelõdési központban - láthatott a közönség, elsõ
helyezést kapott. A zsûri e munkák értékelésekor külön is kiemelte a tervezés
és a színek harmóniáját. 

Elért eredményei: 2000-ben Békéscsabán a VII. Országos Textiles Konfe-
rencia pályázatán II. helyezés, 2000-ben Budapesten a XIII. Országos Nép-
mûvészeti Kiállításon bronz oklevél, 2001-ben Gyulán a Szülõföldünk Békés
Megye Élõ Népmûvészete pályázatán oklevél, 2004-ben Békéscsabán a IX.
Országos Textiles Konferencia pályázatán I. helyezés, 2005-ben Budapesten
a XIV. Országos Népmûvészeti Kiállításon bronz oklevél, 2006-ban Budapes-
ten a Hagyományok Házában Népi Iparmûvész elismerõ cím.

Õszinte örömmel és elismeréssel gratulálunk Magdi néninek, népi ipar-
mûvészünknek eddig elért eredményeihez és az elismerõ címhez! További jó
egészséget, alkotó kedvet és hasonlóan szép sikereket kívánunk!                    

Szûcsné Sziklai Éva

ISMÉT VÁRJUK SZABÓ MAGDÁT!

A betegségébõl felépült 

Kossuth-díjas írónõ 

május 18-án 17 órakor
találkozik olvasóival 

a Városi Könyvtárban.

Mindenkit szeretettel várunk!
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VÁROSHÁZI HÍREK

EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

A képviselõ-testület a napirendi pontok elfo-
gadása után közmeghallgatást tartott a környe-
zetvédelemrõl. Mezõberény Város Környezet-
védelmi Programját Dr. Cserei Pál, a munka-
anyag egyik készítõje ismertette. A programot
akkor lehet elfogadni, ha azt a Békés Megyei
Környezetvédelmi Felügyelõség és a környezõ
települések is jóváhagyták. A testület kérte, hogy
a végsõ anyagban pontosítsák, illetve aktu-
alizálják a statisztikai adatokat.

Elfogadták az elõzõ zárt testületi ülésen és a
március 6-i rendkívüli ülésen hozott határoza-
tokról szóló tájékoztatót, valamint Cservenák
Pál Miklós polgármester beszámolóját a két ülés
közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedé-
sekrõl.

A testület jóváhagyta az Oktatási és Kulturális
Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntését
a városi rendezvények és a nemzetközi kap-
csolatok önkormányzati támogatásának szé-
tosztásáról. A pályázatokkal továbbra is az adott
naptári évben kell elszámolni, de már elõzõ év
decemberében be lehet nyújtani a pályázatot.

A testület módosította a város sportrendeletét,
azt aktualizálta, és úgy döntött, hogy a minden-
kori sportalap összege a költségvetési rendelet-
ben szerepeljen.

A böttingeni zenekar 80. jubileumára meghí-
vott Mazsorett Csoport és a Városi Ifjúsági
Fúvószenekar kiutazását 7000 Ft/fõ összeggel
támogatja a képviselõ-testület.

Tudomásul vették a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról, és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekrõl szóló beszámolót.

Elfogadták a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság,
valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság
beszámolóját 2002 óta végzett munkájukról.

A képviselõ-testület a térítési díj átvállalásával
támogatja egy-egy csantavéri, gútai és szovátai
magyar pedagógus részvételét a Békésen meg-
rendezésre kerülõ Szép magyar beszéd tovább-
képzésen.

Az önkormányzati lakások lakbérérõl és a lak-
bértámogatásról szóló, többször módosított ren-
delet helyett új rendelet alkotásáról, valamint az
önkormányzati lakások és helyiségek bérletérõl
és elidegenítésérõl szóló rendelet módosításáról
döntött a testület.

A képviselõ-testület ezután zárt ülésen folytat-
ta munkáját, ahol személyiségi jogot és üzleti
érdeket érintõ vagyoni ügyekben hozott döntést.

A következõ képviselõ-testületi ülés idõpontja
2006. április 28-a volt.

EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

A Munkácsy Mihály Múzeum részére Bóka
Gergely, Paul Duffy és Gyucha Attila régészek-
nek engedélyezte a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal Szegedi Irodája, hogy Mezõberényben,
a Körösök völgyében található középkori
bronzkori lelõhelyen terepbejárást végezhesse-
nek 2006. április 10. és május 30. között. A kuta-
tás elsõ lépése annak a régészeti projektnek,

amely a Gyulavarsánd kultúra nyílt színi és tell-
telepei között fennálló társadalmi viszonyokat és
kapcsolatokat vizsgálja. A kutatás a megye
területén elõreláthatólag 2006. novemberében
fejezõdik be.

Az Alkotó Pedagógusok Szentesi Regionális
Tárlatán Papp Zoltán rajztanár, önkormányzati
képviselõ fõdíjat nyert.

Cservenák Pál Miklós polgármester támogató
nyilatkozatot adott a Székely és Társa Kft. részé-
re. A kft. szociális otthoni férõhelyeket kíván lé-
tesíteni Mezõberényben.

Nyert a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ta-
nácshoz (DARFT) belterületi utak burkolat-
megerõsítésére benyújtott 3 pályázat. Még eb-
ben az évben felújításra kerül a Liget tér, Hajnal
utca és Kölcsey utca, a Zrínyi sugárút, Kinizsi  és
Thököly utca, valamint a Vásártér utca burkola-
ta. A támogatás egy részét csak 2007-ben
folyósítják.

A Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz
benyújtott területi kiegyenlítést szolgáló pályá-
zat 19 775 000 Ft támogatást nyert a Polgármes-
teri Hivatal külsõ nyílászáróinak cseréjére. A
beruházás teljes összege 28 250 000 Ft.

Április 7-én került sor a Luther u. 1. sz. alatti nõ-
gyógyászati szakrendelõ mûszaki átadására. Az
orvosi kihelyezésrõl tárgyalások kezdõdtek a
békéscsabai Réthy Pál Kórház vezetõjével.

Megkezdõdött a mezõgazdasági vállalkozások
2006. évi területalapú támogatásának igénylése,
melyet a falugazdász hálózat végez el.

Cservenák Pál Miklós polgármester vál-
lalkozási szerzõdést kötött a Grafikai Mûvek Bt.
részérõl Süle Mihály vállalkozóval 2000 db
Mezõberény címû fotóalbum elkészítésére. 

A Mezõberényi Polgárõr Egyesület elnökének,
Szota Róbertnek engedélyezte a polgármester,
hogy az egyesület Suzuki típusú személy-
gépkocsiján elhelyezhesse Mezõberény város
címerét matrica formájában.

2006. április 18-tól május 9-ig a Békés Megyei
Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenõrzõ
Állomás 1. sz. kerületi fõállatorvosa
Mezõberény egész területén teljes községi zárla-
tot rendelt el a rókák veszettség elleni immu-
nizálása miatt. 

Április 11-én ünnepélyes keretek között
aláírták Békéscsabán a Körösök-völgye Natúr-
park Egyesület által elnyert "A turisztikai vonz-
erõk fejlesztése" címû ROP pályázatot. 

Cservenák Pál Miklós polgármester szándék-
nyilatkozatot adott az ÁNTSZ és a Berlin-
Chemie gyógyszergyártó cég által szervezett
egészségügyi programokban való részvétel-
hez. A program szív, érrendszeri, gyomor, bél-
rendszeri, urológiai, prosztata és mozgásszervi
szûréseket tartalmaz, melyben Dr. Dóczy Balázs
körzetén kívül minden körzet részt kíván venni.

A Körös-vidéki Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség módo-
sította a Tappe Szállítási és Feldolgozó Kft. egy-
séges környezethasználati engedélyét. Ez
alapján a 2006. december 31-ig engedélyezett
mezõberényi hulladéklerakó telep mûködését
3685 tonna/év mennyiségig meghosszabbították

2007. október 30-ig, így eddig az idõpontig a
településünkön keletkezett szemetet a helyi hul-
ladéklerakóhoz lehet szállítani.

A Belügyminisztérium folyósította Me-
zõberény Város Önkormányzatának a belvíz
elleni védekezésre igényelt 1 650 000 Ft-ot.

Szováta testvérvárosunk 4 fõs városi küldött-
ség részére meghívót küldött a Medve tó 131.
évfordulójára. Az ünnepség 2006. május 19-21.
között kerül megrendezésre.

Cservenák Pál Miklós polgármester a 2006.
április 25-tõl július 1-ig tartó idõszakra megbíz-
ta Szilágyi Tibor igazgatót a gimnáziumi érettsé-
givel kapcsolatos igazgatói feladatok ellátásával.
Az írásbeli érettségi vizsgák május 8-27. között,
a szóbeli vizsgák pedig június 19-30. között
zajlanak.

MIRÕL TÁRGYALT

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?

A képviselõ-testület a napirendi pontok
megszavazása után elfogadta az elõzõ zárt
testületi ülésen hozott határozatokról szóló
tájékoztatót, valamint Cservenák Pál Miklós pol-
gármester beszámolóját a két ülés közötti
fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.

Az óvodapedagógusi létszám felülvizsgálata
során 34 fõ helyett 31 fõ óvodapedagógus alkal-
mazásáról döntöttek a képviselõk, mivel a
csökkenõ gyereklétszám miatt 15 óvodai csoport
indul õsszel.

A kistérségi általános iskolában ez év szeptem-
berétõl támogatják egy logopédus szakember
foglalkoztatását, pszichológus alkalmazásáról
pedig majd a 2007. évi költségvetés tárgyalása
során születik döntés.

Rendeletet alkottak a közterület fenntartásáról,
miután kijelölték azokat a zöldterületeket, me-
lyeket a Közszolgáltató Intézménynek kell gon-
doznia. Csak a város tulajdonában lévõ köz-
területet gondozza a Közszolgáltató Intézmény,
a magánszemélyeknek térítés ellenében végzik
el a karbantartást. 

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

Elfogadták a 2005. évi költségvetés teljesítésé-
rõl szóló beszámolót és a könyvvizsgálói jelen-
tést, melyet a mezõtúri Con-Túr Könyvvizsgáló
és Tanácsadó Kft. végzett el. 

A képviselõ-testület rendeletet hozott
Mezõberény város önkormányzata 2005. évi
költségvetésének teljesítésérõl, a zárszámadás-
ról. A város 2005-ös bevételeinek teljesítését
3.211.140.000 Ft-tal, a kiadásának teljesítését
2.804.762.000 Ft-tal fogadta el a testület.

A testület elfogadta a gyermekvédelem hely-
zetérõl és az intézményekben folyó gyer-
mekvédelmi munkáról szóló beszámolót. A hoz-
zászóló képviselõk közül mindenki kiemelte a
szülõi felelõsség és kötelesség fontosságát.

(folytatás a 3. oldalon)
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VÁROSHÁZI HÍREK

HIRDETMÉNY

(folytatás a 2. oldalról)

A2006/2007-es tanévben 6 elsõ osztály indítá-
sát hagyta jóvá a testület.

Támogatták az Összevont Óvodák, a Mezõ-
berény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
és a Petõfi Sándor Gimnázium részvételét a Bé-
kés Megyei Közoktatási Közalapítvány pályá-
zatain.

A testület nem támogatta a Békés Megyei
Labdarúgó Szövetség kérelmét, melyben a
Bozsik program keretében mûködõ mezõberé-
nyi edzõk bérének támogatását kérte a városve-
zetéstõl, mivel a sporttámogatásra biztosított
összeg már elosztásra került erre az évre.

Az idei érettségi vizsgákon tanácskozási joggal
Szekeres Józsefné és Siklósi István képviselõk
vesznek részt az önkormányzat részérõl.

2006. áprilisától nõtt a köztisztviselõi illet-
ményalap, emiatt változott a polgármester illet-
ménye. A képviselõ-testület az illetményre havi
bruttó 496.800 Ft-ot, a költségtérítésre havi brut-
tó 105.300 Ft-ot szavazott meg.

T. Wagner Márton kérésére a belvízhelyzetrõl
tárgyalt a testület, mivel április 27-én este nagy
mennyiségû csapadék hullott le, és komoly
problémákat okozott az Ókertben. A fõelvezetõ
árkok tisztán tartása mindenki érdeke, de sajnos
sok helyen építési törmelékkel tölti fel a lakos-
ság a csatornákat. Mezõberény keleti részének a

vízelvezetési terve már elkészült, hamarosan sor
kerül az árkok szintezésére.

A márciusi testületi ülésen Hoffmann Dániel
képviselõ interpellációt nyújtott be az általános
iskolai szakkörök megszüntetésérõl. Az iskola
igazgatója, Öreg István válaszában 15 szakköri
óra ideiglenes befagyasztását a 25 millió Ft-os
költségvetési csökkentéssel indokolta. A választ
az interpelláló képviselõ nem, a képviselõ-
testület 14:5 arányban elfogadta. 

A képviselõ-testület ezután zárt ülésen folytat-
ta munkáját, ahol személyiségi jogot és üzleti
érdeket érintõ vagyoni ügyekben hozott döntést.

A következõ képviselõ-testületi ülés idõ-
pontja 2006. május 26-a.

A KÁLMÁN-FÜRDÕ
2006. MÁJUS 5-ÉN 10 ÓRAKOR

NYIT!
STRANDBELÉPÕK

A 10-19 óráig érvényes felnõtt napijegy
550 Ft, a gyermek napijegy 3-6 éves korig
200 Ft, a diák-, nyugdíjas napijegy 400 Ft. 
A 16-19 óráig érvényes felnõtt jegy
350 Ft, a diák- és nyugdíjas jegy 280 Ft. 
A reggeli, illetve az esti felnõtt úszójegy
280 Ft, ugyanez diákok és nyugdíjasok
részére 250 Ft.
A 10 alkalomra szóló felnõtt bérlet
4.700 Ft, a 10 alkalomra szóló diák-,
nyugdíjas bérlet 3.300 Ft. 
Aheti felnõtt bérlet 3.300 Ft, a heti diák és
nyugdíjas bérlet 2.600 Ft. 
A havi felnõtt bérlet 11.000 Ft, a havi diák
és nyugdíjas bérlet 8.400 Ft. 
A havi felnõtt úszó bérlet - napi egy alka-
lomra - 5.500 Ft, a havi diák, nyugdíjas
úszóbérlet - napi egy alkalomra - 4.000 Ft.

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ-VÁLASZTÁSOK 2006
BÉKÉS MEGYE 3 .SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET EREDMÉNYEI

JELÖLT NEVE JELÖLÕ SZERVEZET(EK) KAPOTT ÉRVÉNYES SZAVAZAT % 

1. Erdõs Norbert FIDESZ-KDNP 12 072 51,78 
2. Valentinyi Károly MDF 1 371 5,88 
3. Varga Zoltán MSZP 9 869 42,33 

(Az eredmények szavazókörök szerinti részletezését megtalálják az Országos Választási Iroda
www.valasztas.hu  címû honlapján az  "Eredmények" menüpont alatt.)

„A BÚTORIPAR REHABILITÁCIÓJA

MEZÕBERÉNYBEN”
Április 20-án Csizmár Gábor munkaügyi és
foglalkoztatáspolitikai miniszter jelenlétében ír-
ta alá Varga Zoltán, a Békés Megyei Területfej-
lesztési Tanács elnöke és László Mihály, a
Saqqara Bútor, Bútorgyártó Kft. ügyvezetõ
igazgatója a helyi munkahelyteremtõ beruhá-
zásról szóló szerzõdést. A 266 millió Ft-os össz-
költségû "A bútoripar rehabilitációja Mezõbe-
rényben" címû pályázatra 104 millió Ft vissza
nem térítendõ támogatást biztosít a Területfej-
lesztési Tanács. Új csarnok épül 1750 m2 alap-
területen, a tervek szerint 8 hónap alatt. Az in-
duláshoz 52 munkahelyet teremtenek. 
Fûrészüzem beindításával indul el a termelés a
volt Mezõberényi Bútor Rt. telephelyén. n

MEZÕBERÉNY VÁROS TERÜLETÉN
2006. év május hó 15. napjától 2006. év június hó 07. napjáig
a Fõ út 4-6. sz. alatti Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban

hétfõtõl - csütörtökig 8.00 - 13.00 óráig, pénteken 8.00 - 12.00 óráig
június 07-én 8.00 - 11.30 óráig, (szombaton szûrés nincs)

KÖTELEZÕ TÜDÕSZÛRÕ
VIZSGÁLATOT TARTUNK 

A szûrésen való megjelenés - 30 éves kortól -mindenkire nézve ajánlott.
A vizsgálaton átesett személyek szûrõvizsgálati lapot kapnak, mely egy évig minden vonatkozásban
érvényes (munkába lépés, sportorvosi vizsgálat, üdülés, továbbtanulás stb.). Ezt az igazolást csak az
illetékes tüdõgondozó vonhatja be, más hatóság el nem veszi. Ezért a szûrõvizsgálati lapot meg kell
õrizni, és minden orvosi vizsgálaton fel kell mutatni!  

A SZÛRÕVIZSGÁLATON KÖTELEZÕ  A TAJ KÁRTYA FELMUTATÁSA !!!

A szûrésen való megjelenés a betegség megelõzését szolgálja.                        Polgármesteri Hivatal  

KÖRÖS TELJESÍTMÉNYTÚRÁK

Az Alföld Turista Egyesület 2006. JÚNIUS 3-án rendezi meg

XXI. Körös 50, XVII. Körös 30, X. Körös 20 alföldi gyalogos, valamint
VI. Körös 100 és az V. Körös 70 országúti kerékpáros teljesítménytúráját.

Rajt és cél valamennyi távon: Mezõberény Szabadidõs Központ Tessedik tér 1-2.
Indítás: K50: 5.00-9.00, K30, 20: 6.00-9.00, K100: 8.00-10.00, K70: 9.00-10.00 óra között.

A legidõsebb, a legfiatalabb és (kategóriánként min. 5 fõ indulása esetén) a leggyorsabb teljesítõk
különdíjazásban részesülnek. A 30 és a 20 km-es távot teljesítõk a túra emblémájával ellátott
kitûzõt kapnak. A kerékpáros résztvevõk éremdíjazásban részesülnek. A leggyorsabb nõi és férfi
teljesítõk különdíjazásban részesülnek. A túrák során és a célban uzsonnát, frissítõt biztosítunk,
valamint ajándéktárgyakat sorsolunk ki. A túrán mindenki a saját felelõsségére indul!
Információ: Honlap: www.alfoldte.hu, e.mail: alfoldte@alfoldte.hu illetve: Varga Judit
Tel:70/262-4424, Földes Péter 30/269-0061, Váradi László 30/644-8927
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3-án 17.00 BENNÜNK ÉLÕ KÖLTÉSZET Gaál Áron irodalmi délután 
Közremûködnek a Petõfi Sándor Gimnázium verskörének tagjai
Helye: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ (PSMK)

5-tõl-21-ig RETRO KÁRTYANAPTÁR KIÁLLÍTÁS
Helye: PSMK

6-án 11.00      NAGYMAMA MESÉL
Helye: Városi Könyvtár

6-án 10.00 BALLAGÁS A PETÕFI SÁNDOR GIMNÁZIUMBAN
6-án 19.00 ÖSSZTÁNC TÁRSASTÁNCOT KEDVELÕKNEK

Helye: PSMK
7-én  10.00 ÜNNEPÉLYES MEGEMLÉKEZÉSEK A MEZÕBERÉNYI NÉMETEK

KITELEPÍTÉSÉNEK 60. ÉVFORDULÓJÁN
Helye: I. Kerületi (német) Evangélikus Templom

Kitelepítettek emlékmûve - Kossuth tér 
11-én 17.00 NÉPEK ÍZEI - OLASZORSZÁG

Közremûködnek: Varga Zsolt gitármûvész és tanítványai
Helye: Városi Könyvtár

11-13-ig IFJÚ KÉZMÛVESEK KIÁLLÍTÁSA
Szekeres Kitti (Mezõberény), Óvári Mária (Gerendás), Medveczki Orsolya
(Csorvás), Peredi Péter (Szolnok), Purgel Zsuzsanna (Kötegyán)
Helye: PSMK

11-12-én ORSZÁGOS KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY
tanulásban akadályozott tanulók részére
Helye: Mb-B KÁI

13-án 10.00 MEGYEI KERTBARÁT KÖRÖK BOR- ÉS SZÁRAZKOLBÁSZ VERSENYE
Helye: PSMK

13-án 18.00 SZÍNHÁZBUSZ INDUL BÉKÉSCSABÁRAA JÓKAI SZÍNHÁZBA
Bemutatásra kerül: Ábrahám Pál Bál a Savoyban c. operettje

14-én  8.00 SZÍNHÁZBUSZ INDUL BUDAPESTRE AZ OPERETTSZÍNHÁZBA
Bemutatásra kerül: Rómeó és Júlia c. musical

15-én 18.00 BARÁTI EGYLET MEZÕBERÉNYÉRT EGYESÜLET KÖZGYÛLÉSE
Helye: PSMK

15-18-ig MÁJUSI KÖRKÉP
Helye: CKÖ Közösségi Ház 

17-én 18.00 VOZÁR KRISZTIÁN zeneiskolai tanár ZONGORAESTJE
Helye: PSMK

19-én XII. BARÁTSÁG KUPA NEMZETKÖZI LABDARÚGÓ TORNA
Helye: Sportpálya, MM Csarnok

19-én 17.00 A "LEG A LÁB" ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
ÉVZÁRÓ VIZSGAMÛSORA
Helye: PSMK

20-án 19.00 ÖSSZTÁNC TÁRSASTÁNCOT KEDVELÕKNEK
Helye: PSMK

23-tól jún. 2-ig BEMUTATKOZNAK MEZÕBERÉNY ÓVODÁI
Kiállítás óvodások munkáiból 
Helye: PSMK

24-én 16.00 BEMUTATKOZNAK MEZÕBERÉNYÓVODÁI KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA
Helye: PSMK

27-én 10.00 KULCS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ
Helye: Városi Könyvtár

27-tõl jún. 9-ig AZ ALAPFOKÚ ZENE ÉS MÛVÉSZETOKTATÁSI TAGINTÉZMÉNY
KÉPZÕMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁSA
Helye: PSMK

27-én 17.00 AZ ALAPFOKÚ ZENE ÉS MÛVÉSZETOKTATÁSI TAGINTÉZMÉNY
TANÉVZÁRÓ HANGVERSENYE 
Helye: PSMK

JÚNIUS - elõzetes
2-án 17.00 LUTHER UTCAI NÉMET ÓVODA TANÉVZÁRÓ MÛSORA

Helye: PSMK
3-án 10.00 NAGYMAMA MESÉL

Helye: Városi Könyvtár
3-án 17.00 ÉVADZÁRÓ - a mûvelõdési központban mûködõ csoportok 

évadzáró mûsora, kiállítás a díszítõ és a recehorgoló kör munkáiból
Helye: PSMK

3-án 19.00 ÖSSZTÁNC TÁRSASTÁNCOT KEDVELÕKNEK - PSMK

MEZÕBERÉNYBEN

A KÖLCSEY LAKÓTELEPEN

FELÚJÍTOTT, 

56 m
2
-ES, 

1+2X1/2 SZOBÁS

FÖLDSZINTI

LAKÁS

GARÁZZSAL

ELADÓELADÓ !!

ÉRDEKLÕDNI LEHET: 

30/3027669 

VAGY

70/9417574-ES

TELEFONSZÁMON

SZOMORÚ!!!
Történt ugyanis, hogy 2006. április 21-én 

0 óra 30.perc környékén kimentem a tera-
szunkra, hogy egy picit kiszabadulva a
négy fal közül levegõzzek, ám ekkor olyan
dologra lettem figyelmes, ami igencsak
nagy felháborodást keltett bennem. Az Ipar
felõl egy nagyon jól öltözött látszólag
józan srác fordult be a Gyomai út felé és a
Takarék Szövetkezet fölött lévõ lakásokhoz
tartozó lépcsõfeljáróba befordult. Én kis
naiv azt hittem, hogy ott lakik de a csönd-
ben sajnos azt is meghallottam amit nem
kellett volna. ODA PISILT!
A szomszéd egész délelõtt azon fáradozott,
kapálgatta a tömb elõtt lévõ kiskertet, söp-
rögetett, rendezgetett, hogy környezetét
mind maga számára és mások számára is
minél tetszetõsebbé tegye, erre jön egy
ilyen MINEK NEVEZZELEK alak, aki az
egészet le se …..! Nem tudom az ilyen
ember hogyan jellemezné magát és mit
szólna ahhoz, ha valaki ugyanezt tenné
azzal, amiért az édesanyja fáradozik egész
nap.

(név és cím a szerkesztõségben)
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A HÓNAP MÛTÁRGYA

A HÓNAP MÛTÁRGYA
„Tranoscius” 

rézveretes szlovák nyelvû énekeskönyv
A mezõberényi szlovák evangélikusok körében
használatos énekeskönyvet 1896-ban adták ki. A
rézveretes borítását 1904-ben kapta, rajta Boldis
Judita neve olvasható. A felirat arra utal, hogy a
könyv Boldis Judit tulajdona volt, ezt erõsíti
meg a hátsó oldalon található szlovák nyelvû be-
jegyzés is. ATranoscius az evangélikus szlovák-
ság megformált liturgikus, énekes és imádságos
könyve volt az 1700-as évek elejétõl. Fontos
szerepe volt a szlovák nyelvû liturgiában, és he-
lyi közösségek identitásának megõrzésében. 

Csete Gyula

VÉRADÁS a Mûvelõdési Központban május 12-én (pénteken) 8-12 óráig!

ÁLLÁSAJÁNLAT

„TITTANELLA” nevû polgármesteri választások lebonyolításában jártas, 

referenciával rendelkezõ 

TITKÁRNÕT
keresünk.

T. - Homepage: 06-706097279

Nagy Károly István

agrármérnök úr

EGÉSZSÉGDÉLUTÁN A GIMNÁZIUMBAN

"Az élet meghosszabbításának titka, hogy meg ne rövidítsük." (Móra Ferenc)

Az elhízás, a káros szenvedélyek, az egészségtelen életmód korunk nagy problémája, amely a fia-
talokat, és ezáltal iskolánk tanulóit is veszélyezteti. A kormány januártól megreformálta az isko-
labüfék kínálatát. Úgy gondoltuk, mi is szánunk egy délutánt arra, hogy tájékoztassuk a diákokat a
helyes életvitelrõl, a káros szenvedélyek hatásairól, a tudatos táplálkozás kialakításáról. 
Iskolánk diákjait és az általános iskolák 7-8. osztályos tanulóit céloztuk meg a rendezvénnyel. Az
ifjúságot felvilágosításokkal, tanácsokkal, beszélgetésekkel próbáltuk rábírni az egészségesebb
életre. Pontosabban próbálkoztunk, mert az érdeklõdés csak néhány diákra koncentrálódott.
Vendégünk volt Puskelné Ollé Ilona, aki "Egészséges test, egészséges lélek" címmel tartott elõadást,
Dr. Sziráczki Magdolna szervezetünk védekezõképességérõl és annak zavarairól beszélt. Ezenkívül
volt lelki egészségvédelem, relaxációs gyakorlatok Szugyiczkiné Balogh Edit, és szexuális ta-
nácsadás Hricsovinyi Gabriella tanárnõkkel. Drogmegelõzési tanácsokat adtunk, drogtotókat fejthet-
tek meg az érdeklõdõk. Szerveztünk ingyenes vérnyomás-, vércukorszint-, koleszterin- és szén-
monoxid mérést. A dohányzás káros hatásairól filmet vetítettünk, amit minden fiatalkorú dohányos-
nak szerettünk volna figyelmébe ajánlani. 
Az iskolabüfé üzemeltetõje és a DÖK már korábban pályázatot hirdetett plakátkészítésre egészséges
táplálkozás témakörben. A határidõ lejártával 5 pályamunka érkezett be. Ezeket itt díjaztuk. A
gyõztes ill. a második helyezett többek között sportszervásárlási utalványt nyert. 
Azt gondoltuk, ha mindez, ami eddig elhangzott nem is, akkor majd Béres Alexandra, hazánk fitness
bajnokának tanácsadása és tornája nagyobb érdeklõdésre tarthat számot. Ugyanis õt hívtuk meg a
program "sztárvendégeként". Sajnos nem így történt. De reméljük, az a néhány gyermek és felnõtt,
aki ott volt, jól érezte magát, és hasznos tanácsokkal gazdagodott.
A többi pedig azt hiszem, nem rajtunk, szervezõkön múlott.
Ezúton szeretnénk megköszönni városunk orvosainak támogatását, hogy eszközeikkel segítették a
rendezvény létrejöttét: Dr. Csók Lászlónak, Dr. Hegyi Ibolyának, Dr. Sziráczki Magdolnának és Dr.
Zuberecz Zoltánnak, valamint minden segítõnknek. 

Kõvári Ildikó PSG
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ARANY FOKOZATÚ SZAKMAI ELISMERÉS
A Berény Népdalkör 2006. március 25-én a "Hagyományos régiók, régiók hagyománya" VI. Vass
Lajos Népzenei Verseny középdöntõjén vett részt Kiskunfélegyházán.
Az egész napos rendezvényen Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok megye
népzenei együttesei, népdalkörei, szólistái mérték össze tudásukat.
Aközel 50 résztvevõ közül városunk Szabó Antal által vezetett Népdalköre arany szakmai minõsítést
ért el.
Kimagasló eredményükhöz szívbõl gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk a csoportnak!

HAGYOMÁNYOS HÚSVÉT A BERÉNYKÉKNÉL

Húsvét hétfõjén a "Leg a láb" Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Berényke Táncegyüttesének
fiai kölnijüket vízre cserélték, lovas kocsit fogadtak és népviseletben elindultak megöntözni az
együttes lányait. A fogat és az esemény nem mindennapi látványosság volt Mezõberényben. A
lányok - hála a hideg víznek - nagy sikítozások közepette fogadták a locsolkodást, és általuk festett
piros tojással viszonozták.
A nap végén mind a lányok, mind a fiúk nagy elégedettséggel nyugtázták a népszokásnak ezt a ha-
gyományos változatát, és már a jövõ évi locsolkodást tervezgetik.

TÁNCVIZSGA

Lezajlottak a 2006. évi társastánc-tanfolyamok vizsgabemutatói április 21-én és 22-én a Mûvelõdési
Központban. Ebben az évben is nagy volt az érdeklõdés mind a tanfolyamok, mind pedig a bemu-
tatók iránt. Nagyon örülünk annak, hogy a tavalyi gyermek kezdõcsoport tovább folytatta munkáját-
változatlan létszámban-, így már a haladó csoportot kísérhette figyelemmel a nézõközönség. Nem-
csak a kicsik folytatták magasabb szinten tánctanulmányaikat, hanem a középiskolás korosztályba
tartozó ezüst- és arany jelvényszerzõk, illetve az aranysztár fokozatot elérõ fiatalok is. A 8. osztályos
tanulók idén is megválasztották egymás közül a bálkirályokat és bálkirálynõket. 

A képen láthatók: Felczán Béla táncpedagógus, Darócz Gábor, Rác Ildikó, Bálint Gergõ, Ács Dóra,
Molnár Norbert, Patai Viktória.

"FOGJUNK ÖSSZE, 
HOGY SEGÍTHESSÜNK!"          

gondolattal  jótékonysági estre hívta támo-
gatóit március 31-én a "Fogjunk Össze "
Közhasznú Egyesület tagsága. A ren-
dezvénynek a Tópart vendéglõ adott otthont,
és nagyban hozzájárult a rendezvény si-
keréhez. 
Az összejövetel Bondár Zsolt fiatal költõ „A
jelennek az autistákról” címû versével indult,
melyet Mezei Réka tolmácsolt a vendégek-
nek. Ezután Szilágyi Ida örökzöld dallamo-
kat énekelt. A békéscsabai Nyíri Lajos Tánc
és Sportegyüttes tagjai csodálatos hangulatot
teremtettek produkciójukkal. Az est díszven-
dége Jeanne Marie Wenckheim Dickens
grófnõ volt, aki lelkesen segíti a rendezõ
közösség munkáját. 
Az est támogatói voltak: Német pékség,
Grosz pékség, Hegedûs Tüzép, Oroszlán
Gyógyszertár, Vereczkei Patika, Szabó Lász-
ló, OBI, Mezõker KFT, Galló Pálné, Pázsit
ajándékbolt, Komiszár János festõmûvész,
Madari virágbolt, Király Ida, Nagy Sándor
cukrász, Koncsag Ferenc, Vrbovszki Zoltán,
Match, Fábián László, Kisházi Patrícia,
Pocsaji Lajos, Hegyi Márton, Szilágyi Klára,
Gyermekfoci Alapítvány, Euronics Áruház,
Kiszely papírbolt, Károlyi János, Lestyán
Ilona, Henkel Magyarország KFT, Várjáték
játékbolt, Benyovszki és társa BT, Família
száraztészta, Fáni Transz KFT, Máté Kata-
lin, Szmolka Anikó, Szépe Levente, Márton
Anikó, s mindazok, akik támogatójegy vásár-
lásával gyarapították az egyesület anyagi
helyzetét.
A befolyt összeget felnõtt fogyatékos nap-
közi otthon kialakítására fordítjuk. 

Bondár Zsolt: Autista kérése

Zárt világom kapuján Isten a lakat,
Nem tépi le azt se remény, se akarat,
Lelkemet sebezi pillantások hada,                  
Elzár a napfénytõl börtönömnek fala. 
Szabadnak hiszel? Pedig csak az szabad,
Kiben kristálytisztán ébredhet a tavasz,
Ha boldognak látsz, csak álruha, mi takar,
Egyszerû kérésed lásd, csak összezavar.
Igaz, magamtól nem nyithatom kapumat:
De kérlek, barát, hallgasd meg szavaimat:
Te segíthetsz a falnak másik oldalán,
Örömet láthatsz még az arcomon talán,
Segíts, és nyisd ki fojtogató kapumat,
Tárd ki szívedet felém, hagy legyek szabad!

Az elmúlt hónapban ért véget a Takarék-

szövetkezet által szervezett MEGYE AGYA

verseny, melynek mezõberényi vonatkozása
is van. 
A 2. helyezett RADVÁNYI ÁKOS, a 4.
helyezett pedig BÁLINT GÁBOR lett. 
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PETÕFI VERSMONDÓ VERSENY A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

Általános iskolások részvételével zajlott a Városi
Könyvtárban 2006. április 10-én és 11-én a
Költészet Napját ünnepelve a Petõfi versmondó
verseny városi döntõje.
1-2. osztályosok: I. Urbancsek Adél Orlai P. S.
Tagiskola 1. a. Felkészítõ tanára: Jeneiné Borzán
Éva. II. Jónás Réka Bélmegyeri Tagiskola 1. b.
Felkészítõ tanára: Hirjákné Bartyik Mária. III.
Lukács Patrik 1. Sz. Tagiskola 1.f. Felkészítõ
tanára: Hegyiné Serfõzõ Mária
3-4. osztályosok: I. Szántó Zoltán Bélmegyeri
Tagiskola 3. b. Felkészítõ tanára: Csupászné
Szûcs Edit. II. Kiss Sándor 1. Sz. Tagiskola 4.c.
Felkészítõ tanára: Valentinyi Mária. III. Szilágyi
Borbála Orlai P. S. Tagiskola 3.a. Felkészítõ
tanára: Hathy Zsoltné
5-6. osztályosok: I. Jenei Bence 1. Sz. Tagiskola
6.c. Felkészítõ tanára: Schupkégel Sándorné. II.
Falaty Tamás Orlai P. S. Tagiskola 5. a. Felkészítõ tanára: Mihalik Árpádné. Földesi Ágnes 1. Sz.
Tagiskola 5. c. Felkészítõ tanára: Schupkégel Sándorné
7-8. osztályosok: I. Herter Éva Orlai P. S. Tagiskola 8. a. Felkészítõ tanára: Dr. Zubereczné Miklya
Ibolya. II. Gyurkó Brigitta 1. Sz. Tagiskola 7.c. Felkészítõ tanára: Schupkégel Sándorné. III. Szu-
gyiczki Zsuzsanna 1. Sz. Tagiskola 7.o. Felkészítõ tanára: Schupkégel Sándorné. Toldi Anikó Orlai
P. S. Tagiskola 8.d. Felkészítõ tanára: Kmetykó Istvánné

Az Orlai Petrics Soma Muzeális
Gyûjtemény 
"RÉGI KÖNYVEK ÉS PETÕFI-EM-
LÉKEK" címmel kiállítást rendezett.
A bemutatott könyveket, dokumentumokat
és tárgyakat Rédai Sándor gyûjteményébõl
válogatta a kiállítást rendezõ Csete Gyula.

A kiállítás megtekinthetõ: Mezõberény
Fõ út 1-3. szám alatt 2006. április 19-tõl
2006. július 19-ig.

"ÉNEKELJÜNK, ÉNEKELJÜNK

GUZSALYASBA MERRE MENJÜNK..."
2006. április 8-án a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központ 4. alkalommal rendezte meg a Békés
Kistérségi Ifjúsági Népdaléneklõ Minõsítõ
Versenyt. 
A rendezvényen Békés, Békéscsaba, Bélme-
gyer, Csárdaszállás, Gyomaendrõd és Mezõbe-
rény  általános és középiskoláit képviselték a
diákok.
A 79 versenyzõ 43 produkciót mutatott be szóló
ének, csoportos ének, hangszeres népzene és
énekes-táncos kategóriákban.
A népdalénekesekbõl, népdalt tanítókból és
népzenészekbõl álló zsûri Tejes Tímeát kiemelt
arany, Ráksi Dánielt, Lõrincz Líviát, Csabay
Lászlót, Hegedûs Barbarát, Nagy Dórát, Geszti
Diánát, Magyar Tamást, Gyaraki Petrát, Me-
gyesi Hajnalkát, Tóth Natáliát, Zsombok Rékát
és a mezõberényi Gyermek Citerazenekart
arany minõsítéssel díjazta. Emellett 12 ezüst és
15 bronz minõsítés született.
A zsûri döntéséig a körösladányi Cuháré Cite-
razenekar muzsikája szórakoztatta a ven-
dégeket. Közös daltanulással, táncházzal ked-
veskedtek a szervezõk a gyerekeknek, Varga
Brigitta népdalénekes és Kiszely Erika néptánc-
oktató  közremûködésével.
A résztvevõknek ezúton is gratulálunk ered-
ményeikhez, és további sikeres munkát kívá-
nunk!
Köszönjük Mezõberény Város Önkormányzati
Képviselõ-testületének támogatását, amely
nélkül rendezvényünk nem valósulhatott volna
meg.

Patai Bori

A Mezõberényi Német Hagyományápoló Egyesület „Gyerekek, unokák fessünk együtt
húsvéti tojást bundás kenyér uzsonnával” címmel szervezett húsvéti játszóházat a közösség
épületében. A MEZÕBERÉNYI TENISZ CLUB

tájékoztatja Mezõberény lakossá-
gát, hogy 1000 Ft tagdíj fizetése
ellenében a 2006. évi szabadtéri
teniszszezonban is biztosítja a já-
téklehetõséget a mezõberényi gyer-
mekeknek, diákoknak (általános is-
kolától-egyetemig). A tagsággal já-
ró jogokról és kötelezettségekrõl a
klub „Pályarendje” és egyéb hirdet-
ményei adnak útmutatást.

A Mezõberényi Erdélyi Kör

tisztelettel meghívja Önt 
2006. május 9-én 19 órára

a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban
tartandó fórumra.

Vendégünk: Dr. Frunda György
RMDSZ szenátor, Románia Európa

Tanácsi küldöttségének vezetõje
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Májusi akció a KOMFORT ABC-ben:
Élelmiszer:
Cremy kockamargarin 250 g 49,-
Mustár tubusos Univer 80 g 65,-
Tarka táblás csokoládé 10-féle 100 g 69,-
Ketchup tubusos Univer 80 g 69,-
Toto tojás játékkal 20 g 79,-
Kakaópor zsírszegény 80 g 79,-
Apenta Optima ásványvíz 2-féle 1,5 l 79,-
Olympos citromlé 3* 0,5 l 89,-
Majonéz tubusos Univer 80 g 89,-
Pizzakrém tubusos Univer 80 g 93,-
Olympos citromlé 5* 0,5 l 99,-
Kubu gyümölcsital 8-féle 0,33 l 109,-
Töltött ostya "CBA" 3-ízben 200 g 114,-
Falcotrade löncshús 400 g 115,-
Univer zöldborsó konzerv 400 g 119,-
Apenta ízesített üdítõitalok 7 ízben 1,5 l 125,-
Mustár tubusos Univer 180 g 129,-
Univer Alföldi és Azték mix konzerv 400 g 129,-
Földimogyoró pörkölt, sós "CBA" 250 g 139,-
Olympos citromlé 3* 1 l 139,-
Cerbona Norbi tészták 3-féle 500 g 139,-
Csemege uborka üveges 720 ml 139,-
Arany kakaópor 75 g 149,-
Univer bébiételek üveges 14-féle 180 g 149,-
Ketchup tubusos Univer 170 g 155,-
Fokhagymakrém tubusos Univer 160 g 166,-
Olympos üdítõital 7-féle 1,5 l és 2 l 169,-
EFI õszibarack konzerv 850 g 169,-
La Festa cappuccino utt. 5-féle 100 g 169,-
Majonéz tubusos Univer 180 g 172,-
Gulyáskrém csemege, csípõs Univer 180 g 173,-
Pizzakrém tubusos Univer 170 g 179,-
Piros Arany csemege, csípõs Univer 170 g 179,-
Majonézes torma tubusos Univer 180 g 179,-
Ecoland Instant tea dobozos 3-féle 350 g 189,-
Mézes mese linzer ét, tej 200 g 189,-
Brumi kakaó instant utt. 300 g 189,-
Majonéz flakonos Univer 300 g 199,-
Cerbona csokoládés pehely, golyó 150 g 199,-
Magic desszert praliné 3 íz 160 g 199,-
Éden étolaj 1 l 199,-
Mustár Univer flakonos 470 g 199,-
Kubu gyümölcsital 6-féle 0,75 l 199,-
Inka instant pótkávé utt. 200 g 199,-
La Festa 3in1 csoko, latte, mocca 10x12,5 g 229,-
Tchibo Family õrölt kávé 250 g 229,-
Erõs Pista, Édes Anna Univer 210 g 239,-
Piros Arany csemege, csípõs Univer 280 g 239,-
Kölyök pezsgõ 2-ízben 750 ml 259,-
Univer salátaöntet 3-féle 315 ml 269,-
Happy Day rostos üdítõk 10-féle 1 l 269,-
Signorina, Mademoiselle desszertek 120 g 269,-
La Festa dobozos cappuccino 3 íz 125 g 269,- 
Vaniliás karika ét, tej  "CBA" 300 g 289,-
Ketchup Univer flakonos 470 g 299,-
Arany kakaópor 250 g 299,-
Instant  kakaó "CBA"800 g 439,-
Omnia õrölt kávé 250 g 449,-

Akciós áraink a készlet erejéig érvényesek!

Mezõberény, Kodály Zoltán u. 2.
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* Ismeretlen tettesek 2006. április 08-án 15.30 óra körüli idõben Mezõberény-
ben a Gyomai úton lévõ METÁLBOX Kft. telephelyére kerítés átmászás mód-
szerével a telephely udvarába mentek. Az épület ablakát kifeszítették, majd a
keletkezett nyíláson keresztül az épületbe másztak. Onnan távozáskor külön-
bözõ kéziszerszámokat tulajdonítottak el. Egy közelben tartózkodó helyi lakos
bûncselekmény elkövetésére utaló körülmények miatt bejelentést tett a
Mezõberényi Rendõrõrsre. Ez alapján a járõrök soron kívûl a helyszínre
mentek, ahonnan az elkövetõk már eltávoztak. A gyors és hatékony forró
nyomon üldözés eredményeképpen a Thököly utca és Szél utca
keresztezõdésénél a rendõrök elfogták a bûncselekmény elkövetõit, majd õket
a Mezõberényi Rendõrõrsre elõállították. Megállapítást nyert, hogy a bûncse-
lekményt L.T., L.ZS., valamint M.T. mezõberényi lakosok követték el, akik a
bûncselekmény elkövetésekor még nem töltötték be a 18. életévüket. A kihall-
gatás során a bûncselekmény elkövetését elismerték, õszinte, feltáró jellegû
beismerõ vallomást tettek. Az elkövetõk az eltulajdonított tárgyakat
menekülésük során a Gyomai úton lévõ Német temetõben rejtették el. Azokat
az eljárás során hiánytalanul lefoglaltuk, majd a sértettnek visszaadtuk. Alopás-
sal okozott kár 270.000.- Ft, a rongálási kár pedig 200.- Ft volt.   

A nyomozás során megállapítást nyert az is, hogy a fenti három fiatalkorú
személy az ugyancsak fiatalkorú L.S. mezõberényi lakossal együtt 2006. már-
cius 31-én 02.00 óra körüli idõben a  Mezõberény, Köröstarcsai úton lévõ
Sziráczki Bt. telephelyének záratlan utcai kapuján keresztül a udvarba mentek.
Távozáskor egy darab motoros fûnyírót tulajdonítottak el. A lopással okozott
kár: 65.000.- Ft. Az eljárás során a fûnyíró K.GY. mezõberényi lakostól
lefoglalásra került, akivel szemben "orgazdaság" vétség elkövetésének mega-
lapozott gyanúja miatt folytatunk nyomozást.

Ugyancsak ezen eljárás keretén belül került megállapításra az is, hogy a fenti
személyek közül a fiatalkorú L.T. 2006. február 03-án 23.00 óra és 04-én 07.00
óra körüli idõben a Mezõberény, Bartók B. utcában található egyik ház utcai
kerítésén keresztül a házhoz tartozó udvarba bemászott. Az ott lévõ tyúkudvar-
ból távozáskor 11 darab tyúkot, valamint 1 darab kakast tulajdonított el. Alopás-
sal okozott kár: 12.000.- Ft. Az eltulajdonított tyúkok feldolgozásra kerültek,
azokat nem volt lehetséges lefoglalni.

* A Mezõberényi Rendõrõrs járõrei 2006. április 14-én 23.00 órakor a
Mezõberény Vasút utcában gépjármû ellenõrzés során intézkedés alá vonták
M.Z. mezõberényi lakost, aki segédmotor kerékpárral közlekedett. 
Az intézkedés során vele szemben alkoholszondás ellenõrzésre került sor.
Nagymértékû alkoholfogyasztást mutatott, ezért õt Seres Ethylometer tipusú
légalkohol vizsgálat céljából a Békési Rendõrkapitányságra állították elõ. Két-
séget kizáróan megállapítást nyert, hogy ittas állapota olyan mértékû volt, hogy
ellene "Jármûvezetés ittas vagy bódult állapotban" bûncselekmény
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomozás elrendelésére került sor.
A Büntetõeljárás-jog által biztosított bíróság elé állítást alkalmaztunk, amely a
gyors és hatékony eljárást szolgálja.

* 2006. június 13-án 09.00 órától 17.00 óráig megrendezésre kerül a
"Megelõzési Nap - 2006" elnevezésû rendezvény. 
A korábbi években megtartott "Közlekedésbiztonsági nap" rendezvényekhez
hasonlóan különbözõ ügyességi és elméleti állomáshelyen teljesítményük
alapján játékpénzben részesülnek a résztvevõk, melyekkel a rendezvény
helyszínén az un.: "FILLÉRES ÁRUHÁZ"-ban különbözõ hasznos tárgyakat
vásárolhatnak. Az idén a korábbi évekhez képest több állomáshely, illetve egyéb
látványosság fogadja a rendezvényre látogatókat.
A rendezvény ebben az évben a Mezõberény Luther tér 1. szám alatt lévõ
iskolában, a Mezõberény Fõ út 2-4. szám alatti Mûvelõdési Központban,
valamint a Piactéren, és a Vásárcsarnokban kerül lebonyolításra. Ezen a
rendezvényen nemcsak az általános iskolások, hanem a mezõberényi
óvodások is részt vesznek. 
Kérjük a szülõket és más érdeklõdõ felnõtteket, hogy minél többen ve-
gyenek részt a rendezvényen, ahol a részükre kialakított állomáshelyeken
játékpénzt szerezhetnek, így segíthetik a gyermekeket. 
A rendezvénnyel kapcsolatban minden érdeklõdõ részére készséggel
adunk felvilágosítást a Mezõberényi Rendõrõrsön személyesen, vagy
a 66/352-522-es és a 06-20/9784-613-as telefonszámon.                

Mezõberényi Rendõrõrs
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ANYAKÖNYVI

HÍREK

HITÉLET ARCOK A VÁROSBÓL

Április hónapban házasságot kötöttek:

Nagy Zsolt Béla és Pap Eszter Köröstarcsa
Epreskert u. 7., Szabó Attila Mb. és Mezei
Brigitta Mb., Márta Mihály László Mb. és
Kiss Ibolya Valéria. 

Április hónapban 
eltávoztak közülünk:

Drenyovszki Jánosné Bak Mária (1925)
Mb. Ókert u. 15., Bíró Ferenc Mb. Frey Á.
u. 6., Konyár Györgyné Gál Ilona (1918)
Mb. Tessedik u. 15., Bojtár József (1911)
Mb. Teleki u. 14. szám alatti lakosok.

"ISTEN SZERETET, 
ÉS AKI A SZERETETBEN MARAD,

AZ ISTENBEN MARAD, 
ÉS ISTEN IS ÕBENNE." (4,16B)

Olvasandó a teljes szakasz: 
János 1. levele 4. részének 7-21. versei

Mindenkinek tetszik a Szent Lecke elsõ
felhívása: szeressük egymást! Hiszen vágy-
juk a szeretetet, és azt érezzük, hogy mi tud-
juk adni másnak az igazi szeretetet. Sõt,
számtalan szép példát tudunk mondani arról,
hogy mit jelent az anyai, a gyermeki, a test-
véri szeretet. És arról is, hogy hogyan ra-
gaszkodunk szeretett Istenünkhöz.

Igénk viszont azt mondja: "Abban nyilvá-
nul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy
egyszülött Fiát küldte el Isten a világba,
hogy éljünk általa. Ez a szeretet, és nem az,
ahogy mi szeretjük Istent…" (1János 4,9.)
Isten szeretete tehát az, hogy Fia nem tekin-
tette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlõ,
hanem szolgai formát vett fel. Isten szeretete
az, hogy Krisztus nem csak elviselte a hitet-
len és elfajult nemzedéket, hanem Szabadító-
jává lett. Isten szeretete az, hogy Krisztus
nem ítélte el a bûnöst, hanem arra kötelezte,
hogy többé ne vétkezzék. Isten szeretete az,
hogy a kitaszított Zákeus mellé állt, s nem az
uralkodó szadduceusok mellé. Isten szeretete
az, hogy Krisztus a vele együtt, de méltán
megfeszített bûnözõnek üdvösséget ígért, az
Õt keresztre feszítõknek bûnbocsánatért
imádkozott.

Isten szeretet, mert Benne nincs elkülönü-
lés, harag és bosszú, megvetés, elítélés és ön-
zés. Ezért maradhatunk meg. Ezt tanulhatjuk
meg Tõle, és ezt megélve lehetünk boldogok
és boldogultak.

Szabó Endre lelkész

BESZÉLGETÉS BORGULA GYÖRGYNÉ JULCSIVAL.
- Sokszor csodálkozok, hogy férhet az életedbe ennyi minden: családod,
munkád, önkormányzati képviselõ vagy, iskolába jársz, nyelvet tanulsz,
a nyugdíjas klub és a szlovák szervezet vezetõje vagy. Jó hallani arról,
mi mindent csinálsz! Ráadásul örömet, kellemes idõtöltést biztosítva
ezzel sokaknak. De hogy tudod az idõdet beosztani? Gondolom, erre
születni kell.
- Valahol örökli is az ember, hiszen a szüleim is közéleti emberek voltak.
Ebben nõttem fel, ezt hoztam otthonról és a szervezés tulajdonképpen a
tanult szakmám. Kamuton kezdtem dolgozni a mûvelõdési házban. Me-
zõberényben 1993 óta dolgozok a Városi Humánsegítõ és Szocális Szol-
gálat családsegítõjeként. Amíg kicsik voltak a gyerekeim, nekem sem
volt könnyû a munka mellett tanulni. Most is csak úgy tudom ezt meg-
tenni, hogy elfogadják és tudomásul veszik, hogy  ilyen a munkám, ezt

szeretem csinálni és így teljes az életem. A munkámat hivatásnak tekintem, de azért a családom az elsõ.
Tudok korán kelni és nagyon késõn feküdni azért, hogy minden házimunkát elvégezzek. Fontos számom-
ra, úgy kezdjem a napot, hogy rendben tudom a családomat. Én minden napot megtervezek, egy egész
hónapra elõre beosztom az idõmet. El is várom magamtól, hogy abban ne legyenek hiányosságaim.
Olyan a munkám, hogy bármennyire is képzett és tapasztalt az ember, folyamatosan szükség van a szak-
mai továbbképzésekre. Emellett beláttam, elengedhetetlen, hogy használni tudjam a számítógépet, az Inter-
netet. A szlovák nyelvet nem csak a szervezet miatt tanulom szívesen. Mélyebb kötõdésem is fûzõdik a
nyelvhez, hiszen a nagyszüleim és az apukám otthon csak szlovákul beszéltek. Az élet úgy hozta, hogy
gyerekként nem tanultam meg szlovákul. Azért nagyon sok szlovák nemzetiséghez kapcsolódó ha-
gyományt - például: szappanfõzést, lekvárfõzést, csõröge és más igazi régi tót sütemények sütését - hoztam
magammal otthonról. Aférjem is szlovák nemzetiségi családból származik, õ beszéli is a nyelvet. Asüket-
némák jelbeszédét is elkezdtem tanulni az elmúlt héten.
- Mezõberényben komoly hagyományai vannak a közösségi életnek. A mezõberényi nyugdíjas klub
1984-ben alakult meg. Te 1992 óta vagy a klub vezetõje. Összejöveteleiteket kéthetente, szerdán tartjátok.
Mennyire kötött vagy kötetlen formában zajlanak ezek a klubfoglalkozások? Ahogy hallom, igen sok
rendezvényen, sõt versenyeken is részt vesztek.
- Célunk a szabadidõ hasznos és kellemes eltöltése. Az eltelt 14 év alatt már komoly hagyományt terem-
tettünk meg a különbözõ ünnepekhez kapcsolódva (elõadásokhoz kötõdõ összejöveteleken). Pl. ilyen a pót-
szilveszter, a farsang, a húsvét, tavaszköszöntõ, anyák-apák napja, de elmondhatom, hogy a kolbászver-
seny is a nyugdíjas klubból nõtte ki magát. A környék településein mûködõ nyugdíjas klubokkal jó a kap-
csolatunk, rendszeres a találkozás  õszi, tavaszi programokon. 
Öröm számomra, hogy egyre nagyobb az érdeklõdés, és új arcok is vannak a klubban. 
Aklub életében nincs nyári szünet. Ilyenkor szervezetten fürdõhelyeket látogatunk meg, ahol kellemesen el
lehet tölteni egy-egy napot. Újdonság az üdülési csekk. Ez lehetõséget ad csoportos, több napos üdülésekre,
amelyekre szintén szívesen vállalkoznak a klub tagjai. Jelenleg szervezés alatt van két turnus Hajdúszo-
boszlóra és Harkányba. (Jelentkezni még lehet a 352-462-es telefonszámon).
Ebben az évben új dolog a színjátszócsoport megalakulása. Egy egész színdarabot tanultunk meg - Móricz
Zsigmond: A ZÖRDÖG -, amivel Pécs mellett, Egerváron országos rendezvényen vettünk már részt.
Amellett, hogy kellemesen telnek el ezek a napok, ilyenkor új barátokat is szerzünk. Sok-sok meghívásunk
is van, de azért mind nem fér bele az idõnkbe. 
A„Szép Hazánk Magyarország” vetélkedõn Békés megyét képviseltük Budapesten, az országos döntõn.
Rendszeres színházlátogatók vagyunk, most éppen az Operettszínházba készülünk Budapestre. 
- Ugyanolyan lelkesedéssel intézed a szlovák szervezet életét is. A szlovák nemzetiség hagyományaihoz,
mint kiderült, gyerekkorod óta van kötõdésed. Mesélj egy kicsit a szerevezet életérõl!
- Aszervezet 1992-ben alakult, 1999 óta vagyok a vezetõje. 70 fõ az állandó tagságunk. 
Mára már a pályázati lehetõségeknek köszönhetõen van tévénk, számítógépünk, fénymásolónk és a II.
Kerületi Evangélikus Egyháznál klubtermünk. Az ország minden részén és a határon túl is - a cserekap-
csolatok révén - megfordulunk a Szlovák Szervezettel (Topolcianky). Szoros barátság kezd kialakulni a
gútai Szlovák Kulturális Körrel. Hagyományõrzõ rendezvényeink, például a Szentgyörgy nap. (Ilyenkor
hajtják ki az állatokat a legelõre a hagyomány szerint). Lángost sütünk, paprikás kalácsot (olajos pirospap-
rikával bekent kenyértészta). A közelmúltban szép kiállítást rendeztünk az 1800-as évek szlovák esküvõi
viseletébõl. Vendégkönyvünk bejegyzései alapján elmondhatjuk, hogy nagy érdeklõdés kíséri ezeket a rég-
múltat idézõ kiállításokat. Voltunk a Kiskõrösi Rétesfesztiválon, Tótkomlóson a Szárazkolbász Fesztiválon,
Cserkeszõlõn az országos találkozón, Gerendáson, ahol friss kolbászt gyúrtunk, ..... 
Ebben az évben még szeretnénk részt venni a július 1-jei Országos Szlovák Anyanyelvi Napon Tótkomló-
son. Készülünk az Amatõr Mûvészeti Fesztiválra ez év szeptemberében. Október elsõ hétvégéjén Hálaadó
ünnepi sorozatot tervezünk szlovák nyelvû istentisztelettel, kiállítással. 
Õsztõl folytatódik a szlovák nyelvtanfolyam. Örülünk annak, hogy van rá igény. 
Nagyon sok erõt ad, hogy a visszajelzések pozitívak. Ez élteti az embert, ezért szívesen csinálja. Örömfor-
rás együtt lenni, jót beszélgetni, és egy-egy nap végén kimondani, jól éreztük magunkat, jót pihentünk. Sok-
szor könnyet csal a szemünkbe a jó érzés és az öröm.
- Szívbõl kívánok jó egészséget, szép élményeket és sok sikert.                              Mezeiné Bátori Valéria
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A Mezõberényi Városszépítõ és Városvédõ Egyesület épített örökségünk megõrzése, 
az eredeti megjelenés visszaállítása, valamint a hagyományos mezõberényi építészeti jegyek 

új épületeken történõ továbbvitele céljából 

"ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK MEGMENTÉSÉÉRT"

elnevezéssel emlékplakettet alapított.

Nem titkolt szándékunk, hogy minél több mezõberényi városlakót ösztönözzünk épített örökségünk
megõrzésére, továbbvitelére, valamint elsõsorban az utcai homlokzat tekintetében az eredeti megje-
lenés visszaállítására.

Az elismerõ emlékplakett kiadására évente kerül sor az elõzõ év végéig elkészült épületekre, épít-
ményekre vonatkozóan, két kategóriában.
1. kategória: Meglévõ jellegzetes épület, építmény eredeti megjelenésnek megfelelõ felújítása.

2. kategória: Új épület, építmény, amelyen a jellegzetes (hagyományos) mezõberényi építészeti
jegyek, a városkép továbbvitele biztosított, lehetõséget nyújtva ezzel nem csak értékõrzésre, hanem
értékteremtésre is. 
Az épület, építmény lehet lakóház, tanya, gazdasági épület, híd, kút, kerítés, kapu, kunyhó, hétvégi
ház, nyaraló, mely Mezõberény közigazgatási területén belül található.

Az elismerõ emlékplakett odaítélése ajánlás alapján történik. Ajánlást tehet minden magyar vagy
külföldi állampolgár, függetlenül attól, hogy az elismerésre méltó épület, építészeti tárgy saját, vagy
más tulajdonát képezi.
Az ajánlásnak tartalmaznia kell:
· Épület, építészeti tárgy pontos helyét (utca, házszám)
· A tulajdonos nevét és címét
· Az ajánlattevõ nevét és címét
· Legalább egy fotót, melyen jól látható az elismerésre szánt építészeti alkotás
Az elismerés odaítélésérõl bíráló bizottság gondoskodik. 
Az ajánlást a Városszépítõ és Városvédõ Egyesület, Mezõberény Fõ út 4-6. (Mûvelõdési Központ)
címre lehet elküldeni, leadni minden év szeptember 1-jéig.

Az emlékplakett átadására ünnepélyes keretek között, október hónapban kerül sor. 
Az emlékplakett olyan kivitelben készül, mely a díjazott épületre, tárgyra felszerelhetõ, annak hite-
lességét oklevél is bizonyítja majd. Az emlékplakett és oklevél tartalmazza az elismerést kiérdemlõ
épület, építmény adatait, az odaítélés idejét és az adományozó nevét.

Tisztelt Városlakók!
Kérjük Önöket, hogy nézzenek körül környezetükben és ajánlják azokat az épületeket, épít-
ményeket, melyek megítélésük szerint épített örökségünk megõrzését, jellegzetes építészeti for-
máink továbbvitelét szolgálják!

Tóth Sándor 
"Népmûvészet mestere"

a Városszépítõ és Városvédõ Egyesület alelnöke

ELÉRKEZETT A TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK

BEADÁSI HATÁRIDEJE!

Európai Uniós csatlakozásunktól számítva har-
madik alkalommal nyílik lehetõsége a gazdák-
nak a területalapú támogatás igénylésére.
Az idén is kihírdetésre került a 24/2006.,
valamint a 25/2006. (III. 31.) FVM rendelete a
Mezõgazdasági és Orientációs valamint Garan-
cia Alap Garancia részlegébõl finanszírozott
egységes területalapú támogatás, és kiegészítõ
nemzeti támogatás 2006. évi igénybevételével
kapcsolatos egyes kérdésekrõl.
Személyre szóló támogatási igénylõcsomag a
lakóhely szerinti illetékes falugazdászhoz
érkezik meg, melyet személyesen, vagy hivata-
los meghatalmazással lehet átvenni.
Érdemes a kérelemcsomag kitöltést adatok leel-
lenõrzésével, a kitöltési útmutató elolvasásával,
valamint a blokktérképek gondos átnézésével
kezdeni. A blokktérképen módosulhat a
blokkhatár, amiért különösen fontos körültekin-
tõen eljárni a parcella berajzolása során. Az
elkészült támogatási kérelemcsomagokat az
illetékes falugazdásznak kell átadni, aki infor-
mációs segítséggel közremûködik a támogatás
kitöltésében.

A területalapú támogatási kérelem szankció-
mentes beadásának határideje:
2006. május 15.

Kérem a Tisztelt gazdálkodókat, hogy mielõbb
keressenek fel a kérelemcsomag átadás-
átvételével kapcsolatban. 
A támogatás beadásának idõszakában,
április15. és május 15. között az ügyfélfogadás
hétfõi nappal kibõvült.
Ügyfélfogadás: 
Hétfõ: 8-12 13-16
Kedd: 8-12 13-16
Csütörtök: 8-12 13-16-ig 
a Mezõberényi Polgármesteri Hivatal 17. sz. 
irodájában.

2006. évben a szántóföldi növényter-
mesztésen kívül a következõ kiegészítõ
nemzeti támogatások igényelhetõk:

- a hízott bikatartáshoz
- a tejtermeléshez
- az anyatehéntartáshoz
- extenzifikációs szarvasmarhatartáshoz
- az anyajuhtartáshoz
- a kedvezõtlen adottságú területeken történõ

anyajuhtartáshoz
- a szántóföldi növénytermesztéshez
- a Burley dohány termesztéséhez
- a Virginia dohány termesztéséhez
- a héjas gyümölcsûek termesztéséhez
- a rizs termesztéséhez 
- az energetikai célból termesztett lágy-

és fás szárú növények termesztéséhez

Domjánné Sárga Ágnes 
falugazdász

ELADÓ!

ÖsszkomforÖsszkomfortos családi háztos családi ház
Mezõberény Csabai út 12. sz. alatt

Érdeklõdni: tel: 352-567

KIADÓ!

Garázsok, irodák, raktárak és 
zárt udvarok kiadók 

Mezõberény Hõsök útja 5. szám 
(volt Kalász Gazdaszövetkezet) 

és Kossuth tér 7. szám 
(volt Áfész nagy Csemege) alatt

Érdeklõdni: tel/fax: 352-207          

LÁZÁR APRÓCIKK 
ÉS 

ÚJRUHA VÁSÁR 
a 

Mûvelõdési Központban

május 18-án 
(csütörtökön)

9-16 óráig
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A MOLNÁR MIKLÓS EMLÉKTORNÁRÓL

HENGER PÉTERREL, A TORNA EGYIK SZERVEZÕJÉVEL BESZÉLGETTEM.

- Mikor, milyen elgondolásból is született meg a Molnár Miklós Emléktorna?
- Nemzetközi kapcsolataink ápolása érdekében 1987 óta rendezünk tornát (akkor még nem Molnár
Miklós Emléktorna néven), kezdetben a wurzeniekkel. Néhány évvel késõbb a poprádiakkal és csan-
tavériekkel egészültünk ki. 1990-tõl szerepel Molnár Miklós Emléktorna néven. Molnár Miklós
tanítványai voltak a kezdeményezõk, Vidó György, Siklósi István, Iványiné Dombi Julianna, Nagy
Ferencné, Leczkésiné Hõgye Katalin, Baksai Ágnes, és még sokan mások is. Molnár Miklós volt
Mezõberényben a kosárlabda sport megteremtõje, õ tette le az alapokat. A Petõfi Sándor Gimnázi-
um diákjaival többször nyert országos versenyeket. Hosszú évekig az NB II-es csapat gerincét
tanítványai alkották. Évek múltán pedig edzõként vitték, viszik tovább örökségét. A torna az õ
emlékének tiszteleg. Felesége évrõl évre vendége a tornának. 
- Hogyan zajlik le ez a három nap?
- Összefogást, sok munkát igényel a három nap megszervezése. Az iskola dolgozói, kosárlabdát
szeretõ fiatalok, idõsebbek közösen dolgoznak. (Köszönet illeti a támogatók segítségét és a
szervezõk munkáját). Vendégül látjuk a csapatokat, viszonzásul - évente egyszer - mi is ellátogatunk
hozzájuk. A 7-8. osztályosok Wurzennel és Csantavérrel, az 5-6. osztályosok Popráddal vannak
kapcsolatban. A mérkõzésekkel egyidejûleg különbözõ programokat szervezünk és szerveznek
nekünk is. Mezõberényben a városunk és a megye nevezetességeit látogatjuk meg, és közös program
például a disco. Már hagyomány, hogy a volt tanítványok egymás között nosztalgia mérkõzésen
vesznek részt.
- Mit ad a gyerekeknek egy ilyen verseny?
- Sokat. Erõsíti a csapatszellemet, a kosárlabda szeretetét. Kapcsolattartást külföldi gyerekekkel,
nyelvgyakorlást. Azt tapasztalom, hogy a gyerekek megtalálják a közös hangot.
- Milyen mezõberényi sikerek születtek a kosárlabdában?
- Gyermek lány: 1. Poprád 2. Szolnok 3. Mezõberény. Legjobb mezõberényi játékos: Csibor Erzsé-
bet. Gyermek fiú: 1. Mezõberény 2. Hódmezõvásárhely 3. Békéscsaba. Legjobb mezõberényi
játékos: Zahorán Bertold. Serdülõ lány: 1. Hódmezõvásárhely 2. Mezõberény 3. Csantavér. Legjobb
mezõberényi játékos: Liska Judit. Serdülõ fiú: 1. Hódmezõvásárhely 2. Mezõberény 3. Békéscsaba.
Legjobb mezõberényi játékos: Bertalan Szabolcs. Legeredményesebb játékos: Frey Patrik 38 pont.
- Milyen tervek vannak a jövõben? 
- Tovább népszerûsíteni a sportot, azon belül a kosárlabdát. Az 1. Sz. Általános Iskola DSE a továb-
biakban Mezõberényi Gyermek Kosárlabda Klub néven fog tovább mûködni. Célunk, hogy az után-
pótlás nevelés feltételeit javítsuk, támogatókat nyerjünk meg. (A 2. Sz. Általános Iskola DSE szin-
tén megváltozott néven - Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola DSE - a továbbiakban
valamennyi diákolimpiai sportág felkészítésével, versenyeztetésével, és a szabadidõs sport-
tevékenység feltételeinek javításával fog foglalkozni a jövõben.)
- 2001-ben a rendezvény matematika versennyel bõvült a 7. és 8. osztályos tanulóknak. Ebben az
évben 10 iskola 79 diákja mérte össze tudását. Ebbõl a számból ítélve úgy tûnik, népszerû ez a
verseny is. Milyen eredmények születtek? - kérdeztem Zubáné Gál Mártától.
- Úgy érezzük, a verseny népszerû, szívesen jönnek a meghívott iskolák diákjai, és más iskolák is
jelezték már, szívesen részt vennének a versenyen. 
Eredményeink: az iskolák közötti csapatversenyben iskolánk, az 1. Sz. Tagintézményének csapata
szerezte meg az elsõ helyet. A 7. osztályosok közötti versenyben 2. helyezett Székely Dávid, 3.
helyezett Olej Bálint lett. Felkészítõ tanáruk: Hrabovszki Jánosné. 8. osztályosok között 2. helyezett
Csibor László, 3. Savolt Dániel. Felkészítõ tanáruk: Litvai Györgyné.
- További sikereket, élményeket kívánok valamennyi résztvevõnek!   Mezeiné Bátori Valéria

GIMIS KOSÁRLABDA

Április 5-én iskolánk rendezte meg az V. korcsoportos országos elõdöntõt. A négy csapatos torna
elõtt sorsolással dõlt el az elõdöntõk párosítása. Mindhárom csapat abban bízott, hogy a toronyesé-
lyes két, kettõ méter fölötti centert felvonultató Kecskemétet elkerülje. A szerencsésnek mondható
sorsolás után a Szegeddel játszhattunk a torna döntõjébe kerülésért. Az év talán legjobb játékával 71
- 66-ra nyertünk. A döntõben már fáradtan és rossz helyzetkihasználással 96 - 49-re kikaptunk a
kecskeméti csapattól. Mi hetente kettõt tudunk edzeni, a döntõbeli ellenfelünk napi kettõt.
(Idõközben lejátszották az országos diákolimpiai döntõt, amit meg is nyert a Kecskemét). Ettõl
függetlenül, az utóbbi tíz év legjobb eredményét érte el csapatunk a területi döntõn. 
A torna végeredménye: 1. Kecskemét Bólyai Gimnázium 2. Mezõberény Petõfi Sándor Gimnázium
3. Tiszafüred Liska József Gimnázium 4. Szeged Gábor Dénes Szakközépiskola
A csapat játékosai: Beregi Gábor, Csejtei Gábor, Farkas János, Bondár Gergely, Szabó József,
Kovács Tamás, Frey Patrik, Korcsok Zoltán, Babinszki Bence. 

Edzõ: Hidasi László 

LABDARÚGÁS MEGYE I. OSZT.

* Mezõberény-Békés 0:0 Jó: Váradi, Gidófalvi,
Várhalmi
* OMTK Rákóczi-Mezõberény 4:1 (2:0) Gól-
lövõ: Wagner Jó: Balogh, Bereczki L.
* Mezõberény-Tótkomlós 1:1 (0:1) Góllövõ:
Barabás Jó: Bokor, Gidófalvi
* Mezõberény-Gyomaendrõd 0:3 (0:0) 
Jó: Gidófalvi, Bereczki L.
* Mezõberény-Szeghalom 0:1 (0:0) 
Jó: Bokor, Gidófalvi
* Mezõkovácsháza-Mezõberény 1:2 (0:0) Gól-
lövõ: Barabás, Kiss
* Mezõberény-Erzsébethely Békéscsaba 1:0
(1:0) Góllövõ: Bereczki L. Jó: Bereczki L.,
Bokor
MEGYE III. OSZT.
* Kétsoprony-Mezõberény II. 1:6 (1:4) 
* Csárdaszállás-Mezõberény II. 0:0 
* Kardos-Örménykút-Mezõberény II. 3:0 (0:0) 
* Mezõberény-Gerla 1:5 (1:3)
IFJÚSÁGI MÉRKÕZÉSEK

Mezõberény-Békés 6:0
OMTK Rákóczi-Mezõberény 0:3
Mezõberény-Tótkomlós 1:1
Mezõberény-Gyomaendrõd 1:2
Mezõberény-Szeghalom 2:1
Mezõkovácsháza-Mezõberény 0:6
Mezõberényi-Erzsébethely Békéscsaba 0:1

KÉZILABDA

* Mezõberényi SDSE-Kondoros 33:15 (17:7)
* Füzesgyarmat-Mezõberényi SDSE 19:35
(6:15)
* Mezõberényi SDSE-Fõiskola DSE 23:20
(14:8)
* Dobozi SE-Mezõberényi SDSE 20:27 (6:16)
* Mezõberényi SDSE-Gádorosi KK 31:12
(16:7)

KOSÁRLABDA

NÕI: rájátszás 1-4. helyért
Kiskunfélegyháza-Mezõberényi SSE 68-45
Móricz (2), Jónás (4), Balogh (3/3), Szenteszki
(2), Kondé (15), Elek (9/3), Zolnai (6), Bányai
(4) Edzõ: Iványi László
Miskolc-Mezõberényi SSE 66-41
Elek (17/6), Jónás (12/4), Zolnai (6), Taba (4)
Mezõberényi SSE-Kiskunfélegyháza 51-62
Elek (12/3), Jónás (9)
Nyíregyháza-Mezõberényi SSE 91-55
Taba (21), Móricz (7/3), Elek (7/3), Zolnai (6),
Varró (6)

FÉRFI: rájátszás 5-8. helyért
Edzõ: Siklósi István, ifj. Tánczos Imre
Békéscsaba-Mezõberényi SSE 87-78
Bálint P. (2), Ignácz (16), Balta (3), Frey (20/9),
Gál (34), Szekeres (3/3)
Mezõberényi SSE-Békéscsabai KK 57-74
Ignácz (11), Honhalmi (20/9), Frey (8), Gál (9),
Szabó (9/6)
Mezõberényi SSE-Békési SZSK 62:73
Mezõberényi SSE-Nagykõrös 72-88
Nagykõrös-Mezõberényi SSE 96-70

Gurmai Sándor
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HIRDETÉS

PÁZSIT BT
ÚJ HELYEN, A RÉGI VÁLASZTÉKKAL!

BALLAGÁSI AJÁNDÉKOK
* HOLLÓHÁZI, ZSOLNAI PORCELÁN, 
* AJKAI KRISTÁLY

* ÜVEGÁRUK

* ÓRÁK

TOVÁBBRA IS KAPHATÓK:
- szegek, csavarok, kézi szerszámok
- szúnyoghálók
- villanyszerelési anyagok
- kapcsolók, dugaljak 480,- és 520 Ft-tól
- óraelem cseréje

Fõ u. 11. 
(a volt Baromfi bolt)

A mezõberényi "Fogjunk  Össze" Közhasznú Egyesület 2005. évi

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I   B E S Z Á M O L Ó

A"Fogjunk Össze" Közhasznú Egyesület a 2005. évben az alapszabály-
ban megfogalmazott célkitûzések szem elõtt tartásával végezte
közhasznú tevékenységét. 
Állandó feladatnak tekintettük a környezetünkben élõ, speciális nevelé-
si igényû gyermekek, fiatalok és felnõttek, azok családtagjainak felkuta-
tását, összefogását. (Taglétszámunk 2 fõvel növekedett).
Rendszeres találkozásaink jó lehetõséget biztosítanak a családok elszi-
geteltségének, stigmatizáltságának csökkentésére.
Összejöveteleinken, rendezvényeinken kapcsolódási pontokat keresünk
a külvilág felé. Az év során lehetõséget biztosítottunk arra, hogy fiatal-
jaink bemutatkozhassanak tágabb környezetük elõtt. A Fogyatékos
Emberek Nemzetközi Napjára  környékbeli csoportokat hívtunk meg,
lehetõséget kínálva kulturális bemutatkozásra. Ezen rendezvény keretén
belül vendégül láttuk a "Legyen a zene mindenkié" Egyesület fiataljait,
akik megmutatták, hogy a sérült emberek is maradandó élményt tudnak
nyújtani.  
A különbözõ fogyatékkal élõ tagjaink számára több alkalommal
képességfejlesztõ játékfoglalkozást tartottunk. Pályázati pénzbõl négy
napos balatoni kirándulást szerveztünk. A Maholnap Alapítvány által
kiírt pályázat lehetõséget nyújtott a következõ programok kivitelezésé-
re: balatoni kirándulás, hajókirándulás, játék- és  télapócsomag vásárlá-
sa, lóval való ismerkedésre. Az év folyamán három alkalommal látogat-
tunk meg fogyatékos otthonokat (Derekegyház, Csorvás, Vésztõ). Ha-
sonló céllal alakult, mûködõ egyesületekkel vettük fel a kapcsolatot ta-
pasztalatcsere céljából (Békés, Vésztõ). Taggyûléseinken a szülõk be-
számolnak gyermekeik intézeti problémáiról, tapasztalairól. Jótékony-
sági vacsorára hívtuk egyesületünket támogató családokat (közös vetél-
kedõ).
Kulturális tevékenységeink: télapó, karácsony, farsangi mulatság  fiatal-
jainkkal együtt.  Az Európa-Majálison tagságunk bonyolította le a város
gyermekeinek meghírdetett játékokat. Két alkalommal szalonnasütést
szerveztünk. Részvételünkkel támogattuk Az " Együtt Könnyebb" Se-
gítõ Egyesületet (jótékonysági koncert). Közösen vettünk részt a Be-
rény Napokon.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ:
Bevételek:
Tagdíj: 3.000
Jótékonysági árverés: 66.000                              
Tagok által nyújtott támogatás: 89.200                              
Adomány: 137.000                              
Önkormányzati pályázat: 40.000                             
Békés Megyei Köza. pályázat:         12.000
Összesen:                                            347.200 Ft

Kiadások:
dologi kiadások: 20.739
szabadidõs tev. 211.347
fogyatékossági vil. nap:      92.806
banki költségek: 7.196
egyéb költségek:                    47.145
Összesen:                          379.200 Ft

Miklósik Béláné
elnök

CSEMPECENTRUM 
ÉS CSILLÁRSZALON

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

Íves zuhanykabin biztonsági üveggel:
39.900,- Ft

170x70-es akryl kád: 19.900,- Ft

55 cm-es fûrdõszoba szekrény: 29.900,- Ft

Mediterrán díszítõ, építõ kövek, 1-2-3 cm-es:
2790 Ft/m2

BAUMAT UTÓLAGOS HÕSZIGETELÕ RENDSZEREK 

15 év garancia! (Kivitelezõ partnereket keresünk!)

Nyitvatartás: hétköznap: 8-17.00-ig, szombat-vasárnap 8-13-ig!

Békés megye területén 40.000 Ft felett díjtalan házhoz szállítás!

Kááááár!
Kár, hogy a Kiszely Papírbolt elõtt a
jelzõlámpa mûködését befolyásoló jelzõ-
gombot esõs idõben csak bokáig érõ sár-
ban lehet megközelíteni.

Egy kerékpáros


