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Ballagás 2005.
Május 7-én elballagtak a végzõs évfolyamok a Petõfi Sándor Gimnáziumból. 4 osztály (1 általános tantervû, 2 magyar-német két tanítási nyelvû,
és 1 az Arany János Tehetséggondozó Program keretén belül tanuló
évfolyam) 102 diákja búcsúzott iskolájától.
A végzõsök szombaton reggel megkoszorúzták az iskolában lévõ Petõfi
emlékhelyet, majd a Mûvelõdési Központ parkjában lévõ Petõfi szobrot. A
Polgármesteri Hivatalban Cservenák Pál Miklós polgármester búcsúztatta
a város nevében a ballagókat.
Az idõjárás kiszámíthatatlansága miatt a tavalyi évhez hasonlóan a kollégium aulájában tartottuk az iskolai ünnepséget.
A mûsor részeként Szilágyi Tibor, a gimnázium igazgatója 5 éves
munkájuk elismeréseként adta át a végzõs diákoknak az okleveleket és
könyvjutalmakat.

Kiemelkedõ sportteljesítményükért oklevélben és tárgyjutalomban
részesült: 12. A osztályból: Ignácz Tibor, 13. B osztályból: Bácsi Kitti és
Smíri Orsolya. 13. C osztályból: Bakos Enikõ, Makai Csaba, Maléth
Ágnes, Novák Ágnes, Simon Attila és Szûcs Milán.
Jó tanulmányi illetve közösségi munkájáért oklevélben részesült: 12.
A osztályból Pardi Tamás, 13. B osztályból: Elek Szabolcs, Kohut Sára,
Répási László, Smíri Orsolya, Szász Éva, Szugyiczki Edit, Valentinyi
Dóra. 13. C osztályból: Bakos Enikõ, Bogdán Barbara, Darida Ágnes,
Faragó Anikó, Karsai Zsuzsanna, Kovács Anna, Kovács Enikõ, Nagy
Nikolett, Novák Ágnes, 13. D osztályból: Alb Katalin, Furár Szabina,
Takács Renáta.
Kiemelkedõ tanulmányi illetve közösségi munkájáért könyvjutalomban részesült: 12. A osztályból: Balázs Tímea, Kovács Zsolt, Tímár
Katalin, 13. B osztályból: Berencsi Enikõ, Bukta Erzsébet, Czapkó Mihály, Erdei Júlia, Ficzere Máté, Lovassy Noémi, Papp Andrea, Plesovszki
Éva, Páhi Zoltán, Pátkai Nóra, 13. C osztályból Grosz Nikolett, Hornok
Réka, Jova Tímea, Maléth Ágnes, Telegdi Helga, Túri Ildikó, 13. D
osztályból: Iván Réka, Ménesi Melinda.
(folytatás az 5. oldalon)
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Szeretettel köszöntjük
városunk pedagógusait.
Ebbõl az alkalomból közöljük
Patakyné Forró Márta Hentz Lajosra emlékezõ levelét.

HENTZ TANÁR BÁCSI
A szigorú, kimért, igazságosztó Hentz. Ebbe az egy szóba minden belefért: Hentz. Csak suttogni mertünk, ha kimondtuk a
nevét. Neki gúnyneve nem volt, mint az összes többi tanárnak.
Õ egy fogalom volt a nõvérével együtt: a Hentzek. Szerencsésnek
mondhatták magukat azok, akiket õk tanítottak, mert õk testesítették meg a tudást, a tanulás utáni vágyat, a mértéket, amit mindig
emelni kell. Büszkék voltunk, mert bennünket a Hentzek tanítottak. Megtanítottak bennünket nevetni és sírni, átélni az irodalmi
hõsök lelkületét. Õk az egész életüket adták a gyerekekért, nekik nem volt
családjuk, csak a két testvér élt a rengeteg tanítványért, iskoláért, értünk.
Elsõ és második osztályba a kis iskolába jártunk, a körzethatárok szerintibe.
Jókat mulattunk és játszva, nem kínlódva tanultunk. Belépett néha Jakab
tanító néni és olyankor intett a mi tanító nénink, hogy rövid szünet. Ujjongva rohantunk ki a nagy, kopár udvarra, ami a világot jelentette. Itt voltak a
nagy torzsalkodások és kibékülések a fiúk és lányok között. Mi még rengeteg
játékot ismertünk, arra az egyre nem kellett tanítani bennünket. Aztán sípszó
és folytatódott tovább az óra: olvasás, írás, számolás és furcsa volt, ha valaki
vétett, hiszen az egész egy nagy játék volt.
Furcsa módon még be is voltunk zárva. Ezt a mai gyerekek nem tudják,
hiszen ma a tanulóknak joga van a szünethez, joga van felülbírálni, joga van
sok mindenhez. Akkor nekünk kötelességünk volt, de drága tanítóink jobban
érezték a gyerekek terhét, mint manapság a felnõttek, és csupa öröm volt
bemenni az olajos padlójú, szenes kályhájú tanterembe.
Mi még igazi mártogatós tollal írtunk. A tintát hátul tartottuk a terem végében, de jaj volt azoknak, akik kiborították. Ha ez véletlenül megtörtént, hát a
tanító néni oldotta meg a gordiuszi csomót, megfelezte a tintát a vétkesek
között. Még a bezárás szégyenletes vétkét is sikerült átélnem. A szégyen
nagyra sikeredett, mert utána szülõi értekezlet következett. Hát, te is be lettél
zárva? - csapta össze kezeit barátnõm édesanyja. Aki nem tudja a kettes
szorzótáblát, csak kettesével számolgat, az majd megtanulja - válaszolta a
nyugalom megtestesítõje, Babinszki tanító néni. Nem volt szidalmazás, ágálás: ez ott vétett, ebben ki volt a hibás. Tanulni kellett. Most aztán jók
legyetek, mert valaki kíváncsi rátok és eljön megnézni elég ügyesek vagytoke?! - szólt a tanító néni. A nagy csöndben a folyosón cipõnyikorgás és léptek
közeledése jelezte, valaki jön, majd megáll. Ott állt teljes életnagyságban a
jóisten: Hentz tanár bácsi. Õ volt ugyanis az igazgatóhelyettes és a híre
veszedelmesebb volt, mint õ maga. Az osztály vigyázzba vágta magát
köszönés végett és kedves tanító nénink beinvitálta a vendéget. A mi kis
iskolánk igazi népiskolai berendezéséhez hozzátartozott a nagy dobogó vagy
katedra vagy minek is nevezzem, de arra föllépni csak a tanító néni
engedelmével lehetett. Ki voltak készítve a füzetek és abba beletekintett a
tanár úr, és néhánynál kíváncsi volt az alkotójára is.
(folytatás a 4. oldalon)
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VÁROSHÁZI OLDALAK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szegedi Regionális Irodája
építési engedélyt adott a Mezõberény Fõ út 1-3. sz. alatti Wenckheim Fejérváry kastély tetõszerkezetének felújítására a kecskeméti Paksi Team
Kft. tervei alapján. Dr. Román András, a Nemzeti Kulturális Alapprogram
vezetõje értesítése szerint a kastély tetõszerkezetének felújítására benyújtott pályázat nem nyert.
Cservenák Pál Miklós polgármester a kátyúzási munkákról a Strabag
részérõl Karakas József úrral tárgyalt. A munkák május 4-én kezdõdtek el,
elõször a Thököly úton, a Zrínyi sugárúton és a Gutenberg úton, majd a
város egész területén végzik a kátyúzást.
Május 2-án Velencérõl két férfi és két nõi zuhanyzófülkét tartalmazó
konténert szállítottak a strandra; a zuhanyzók szükségesek a strand
nyitásához. A konténerek daruzását Oláh János vállalkozó végezte el. A
strandfürdõ pótmunkáinak elvégzésérõl az Alterra képviselõivel, Gere
Miklós és Mónus István úrral tárgyalt Cservenák Pál Miklós polgármester.
Május 3-án kihirdették a Mezõberény intézményeinek telefonközpont
beszerzésére kiírt pályázat gyõztesét. A Robert Bosch Kft.-vel kötött
szerzõdés értelmében a telefonalközpont-rendszer szállítása június 15-én
kezdõdik, és a munkát június 25-ig kell befejezni.
Május 6-án a Polgármesteri Hivatal részérõl megtörtént a strand
területén létesített trafóállomás mûszaki átvétele. A földalatti kábelvezeték
a Bajcsy- és a Szent István utcán keresztül éri el a trafóállomást, majd
onnan a strand területén áthaladva jut a gépházba az áram.
A Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetének ülésén vett részt
Cservenák Pál Miklós polgármester Gyomaendrõdön, ahol többek között
a szúnyoggyérítési pályázatról döntöttek. A pályázathoz Mezõberény
Város 40 %-os önerõt, azaz 1 200 000 Ft-ot biztosít.
Az AQUAPLUS Kútfúró, Kútjavító és Vízépítõ Kft. ügyvezetõjétõl,
Joó Mátyás úrtól megrendelték a strandfürdõ B-95-ös termálkútjának
beüzemelését megelõzõ vizsgálat elvégzését. A hévízkút kompresszorozásával kapcsolatban problémák merültek fel, mivel a mûvelet
alatt a határértéket jelentõsen meghaladó homokmennyiség került felszínre. Az ügyvezetõ egyeztetõ tárgyalást tartott szükségesnek.
Bemutatkozó látogatást tett a polgármesternél Beszterczey Judit, a
Békés Megyei Hírlap kistérségi tudósítója.
Cservenák Pál Miklós polgármester tervezési szerzõdést kötött az
ENVA Bt. ügyvezetõjével, ifj. Károlyi Lászlóval a József Attila, a Tavasz,
a Budai Nagy Antal, a Vadász, az Ady Endre, a Teleki és a Zöldfa utcák
burkolat-megerõsítési tervezési feladataira.
Szelekovszky László, a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal
munkatársa, Mezõberény Város fásítási tervének elkészítõje május 1-tõl
nyugállományba vonult. A Polgármesteri Hivatalnak megköszönte az eddigi együttmûködést, és felajánlotta segítségét természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos munkákhoz.
A végleges elképzelésekrõl tartottak egyeztetõ tárgyalást a Natúrpark
Egyesület révén pályázott Medvefejes tó és Liget tervezési feladatairól,
ahol jelen volt Boldog Mária kertésztervezõ Szegedrõl, Erdész Béla a gyulai ERBO-PLAN Mérnöki Iroda részérõl, valamint a budapesti TÉRTEAM Kft. részérõl Szabó Gábor.
Május 11-én rendkívüli testületi ülésen döntöttek a Békési Kistérségi
Társulás alapító okiratának módosításáról, valamint a Mezõberény - Békés
közötti kerékpárút tervezésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményét
állapították meg. A tervezési munkát a mezõberényi ENVA Bt. nyerte el
bruttó 5 200 000 Ft-os áron.
Az Állami Számvevõszék megállapításainak megfelelõen a
mezõberényi Cigány-, a Német- és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
vezetõjével együttmûködési megállapodást írt alá Cservenák Pál Miklós
polgármester. A megállapodások kitérnek a költségvetés elkészítésére és
elfogadásának rendjére.
Bemutatkozó látogatást tett a polgármesternél Rácz Tibor városparancsnok, aki bejelentette a Magyar Nemzetõrök Világszövetsége Békés Megyei
Szervezete megalakulását, és átadta a szervezet alapszabályát. A megyei
szervezeten belül 12 fõvel megalakult a mezõberényi alapszervezet is.

MIRÕL TÁRGYALT A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?
A napirendi pontok elfogadása után a képviselõ-testület elfogadta Cservenák Pál Miklós polgármester két ülés közötti beszámolóját, és az elõzõ
zárt ülésen hozott döntésekrõl szóló tájékoztatót.
Siklósi István képviselõ ismertette az 1. Sz. Általános Iskola sporteredményeit. A képviselõ-testület gratulált a nevelõknek és a gyerekeknek a
szép eredményhez. (bõvebben a 11. oldalon: Ilyen még nem volt ....)
Az Összevont Óvodák alapító okiratának módosítására került sor, mivel
az intézmény Liget téri tagóvodájában befejezõdik az óvodai nevelõ
munka és az épület más funkciót kap.
Tudomásul vették az átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl és a
lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
A csökkenõ gyermeklétszám és a nehéz finanszírozás miatt
intézménykorszerûsítésre kerül sor Mezõberényben, mely az alapfokú
oktatási-nevelési intézményeket (Orlai Petrics Soma Általános Iskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat, 1. Sz. Általános Iskola, Városi Alapfokú Zene- és Mûvészeti Iskola) érinti. Az érintettek egyeztetõ fórumokon
fejthették ki véleményüket, tehettek javaslatot a szerkezetátalakításra. A
kompromisszumos megoldás eredményeként 2005. augusztus 31-tõl egy
önálló gazdálkodású, többcélú közoktatási intézmény alakul meg
Mezõberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és
Mûvészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat
néven. (Bõvebben a 3. oldalon, Változások elõtt ....)
A képviselõ-testület elfogadta a Békési Kistérségi Társulás munkájáról
szóló tájékoztatót, mely 10 település (Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás,
Gyomaendrõd, Hunya, Kamut, Köröstarcsa, Mezõberény, Murony,
Tarhos) érdekeit figyelembe véve mûködik.
A Mezõberényi Városszépítõ és Városvédõ Egyesület nem használta
fel az önkormányzat által kiírt városi rendezvények pályázatán elnyert 100
000 Ft összegû támogatást. A megmaradt összeget a jövõ évi pályázati
keret javára írják.
Az Összevont Óvodák és az 1. Sz. Általános Iskola 3-3 pályázatához támogató nyilatkozatot adott a képviselõ-testület. Az intézmények saját költségvetésükbõl biztosítják a pályázatokhoz szükséges önerõt.
Ellenõrizték a 2004. évi sporttámogatások felhasználását mind a hét
városi sportegyesületnél. Az ellenõrzés során felvetõdött észrevételekre
még ebben a költségvetési évben meg kell tenni a szükséges intézkedéseket.
A testület elfogadta a Petõfi Sándor Gimnázium kérelmét, hogy a
nemzetközi kapcsolatok támogatására elnyert pályázati összeget a Petõfi és
Goethe Alapítvány, mint társrendezõ részére átutalhassa. A testület hozzájárult ahhoz, hogy az Orlai Petrics Soma Általános Iskola Tanulóiért
Alapítvány támogassa az Orlai Petrics Soma Általános Iskola, Kollégium
és Pedagógiai Szakszolgálatot a tanulók jutalmazására.
A képviselõ-testület ezután zárt ülésen folytatta munkáját, ahol személyiségi jogot és üzleti érdeket érintõ vagyoni ügyekben tárgyaltak.
A képviselõ-testület legközelebb 2005. június 24-én ülésezik,
melyen az állattartásról szóló rendelettervezetrõl tartanak
közmeghallgatást.
Fesetõné Sipos Judit

„A Te szíved már nem fáj, / De a miénk vérzik,
Mert a fájdalmat / Az élõk érzik”

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

KOVÁCS SÁNDOR
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek:
a gyászoló család

Mezõberényi Hírmondó

3.

2005. június

OKTATÁS
VÁLTOZÁSOK ELÕTT
Mezõberény város képviselõ-testülete
májusi ülésén döntést hozott az oktatási
intézményszerkezet részleges átalakítását
illetõen. Az óvodák és a középiskola jogállását nem változtatja meg, de az általánosés a mûvészeti iskolákat összevonja egy
közös intézménnyé.
Noha a szerkezetváltás kérdése évek óta
foglalkoztatta a település hol szûkebb, hol
tágabb közvéleményét, a bejelentés mégis
sokakat meglepett. Más az, ha beszélünk
valamirõl, ha teszünk irányába pár lépést, és
megint más az elszánás. Minden ember a
saját életében már sok ilyen lépést megtett,
melyeket késõbb vagy megbánt, vagy élete
legjobb döntései közé sorolt.
Városalapító elõdeink iskolákat is
létesítettek. Kis településen kis iskola épült,
ahogy nõtt és gyarapodott a város, vele nõtt
az iskola is. Az építés mindig öröm: a
fejlõdésbe és a jövõbe vetett hit, az utódaink
iránt érzett felelõsség nyilvánul meg benne.
Az élet azonban változik körülöttünk, és
nem mindig úgy, ahogyan azt szeretnénk.
Noha a város lakossága létszámában állandó, a születések száma mégis rohamosan
csökken. Tavaly év végéig 85 gyermeket
hozott a gólya, míg tizenöt évvel ezelõtt
144-et, vagyis bõ két osztálynyi nebulót
vesztett a település e szûk másfél évtized
alatt.
Egy város élete és mûködése nagyban
hasonlít a családokéhoz. Itt is több ember
élete fut egy közös szálon, vannak kötelezõ
és szabadon vállalt feladatok, könnyen,
vagy nehezebben teljesíthetõ célok, és
szinte elérhetetlen vágyak. Vannak bevételek és kiadások, melyeknek tartósan egyensúlyban kell lenniük, különben a család
fizikai léte kerül veszélybe. Azt hiszem,
mindenki megtapasztalta már az adósság
feszítõ, a gyarapodás megnyugtató érzését,
és azt, hogy életünk alapvetõen olyan korlátok között zajlik, amelyeken csak nehezen
tudunk változtatni.
Mindenki, aki felelõsséggel tekintett a
jövõbe, tudta, hogy Mezõberényben elõbbutóbb az iskolákkal valaminek történnie
kell, mert a megállíthatatlanul fogyó gyermeklétszám nem teszi lehetõvé két általános
iskola mûködtetését. Abban viszont már
megoszlottak a vélemények, hogy ennek
mikor és hogyan kell bekövetkeznie. Pedig
a válasz látszólag egyszerû: ne történjen túl
hamar, de ne is késsen el, és lehetõleg ne
okozzon kellemetlenséget se a gyerekeknek,
se a felnõtteknek.
Szakértõi munkacsoportunk azt a felada-

tot kapta, hogy válaszoljon ezekre a feszítõ
kérdésekre. Leggyorsabban az óvodák és a
középiskola esetében jutottunk dûlõre: az
elõbbinél már, az utóbbinál még nem idõszerû a változás. Azt javasoltuk, hogy náluk
minden maradjon a régiben, azaz továbbra
is tartsák meg szervezeti önállóságukat. E
javaslatunkat támogatta a Képviselõ-testület, így a további kérdéseket az általános iskolák és a mûvészeti iskola vonatkozásában
kellett meghoznunk.
Elõször azt vizsgáltuk meg, meddig van
esélye az intézményeknek az önálló életre.
Úgy láttuk, hogy ez legfeljebb egy-két esztendõ lehet. A gyermekek létszámának a
csökkenését nem lehet befolyásolni, és vészesen apad annak a támogatásnak a reálértéke, melyet a város az oktatási intézmények támogatására fordíthat. Ennek a vége
mindig az, hogy osztályokat kell összevonni, iskolákat kell bezárni, pedagógusokat
kell máról holnapra elbocsátani. A szülõk
elviszik a gyerekeket máshová, ahol általában se jobb iskolát, se jobb pedagógust nem
találnak. Kényelmetlenebbé válik a családok élete, feszült lesz a település közhangulata. Ezt mindenképp el kellett kerülnünk.
Úgy ítéltük meg, hogy az idei az utolsó
olyan esztendõ, amikor még olyan döntéseket lehet hozni, mellyel mindenki elégedett
lehet. Javasoltuk azt, hogy az Orlai Petrics
Soma Általános Iskolát, az 1. sz. Általános
Iskolát és a Mûvészeti Iskolát egy intézménnyé vonja össze a Képviselõ-testület.
Ezt elfogadta a fenntartó, a változás ez év
augusztus elsejétõl fog életbe lépni.
Mit is fognak ebbõl érezni a szülõk és a
gyerekek? Gyakorlatilag semmit. Iskolába
ugyanoda kell majd járniuk, mint eddig.
Ugyanazokkal az arcokkal fognak találkozni a gyerekek az osztályban, mint akiktõl
most búcsúznak el a tanév végén. Nem fog
változni a pedagógusi kar összetétele sem.
Nem veszíti el senki a kenyerét, nem kell
máról holnapra állás után néznie. Nem lesz
változás az osztályok profiljában sem: aki
németes osztályba járt, járhat ezután is, aki
a sport tagozatot választotta, teheti azt jövõre is.
Ha segítségre, egyéni törõdésre, felzárkóztatásra szorul, a megfelelõ szakembereket továbbra is megtalálja. A város vezetése
- a szülõk és a pedagógusok kérésére - vállalta, hogy gyermekpszichológust és logopédust is alkalmaz annak érdekében, hogy
mindenki a helyzetének megfelelõ bánásmódban részesülhessen. Határozat született
arról is, hogy nem négy, hanem öt elsõ osztály indul azért, hogy elkerülhetõ legyen a zsúfoltság, és a pedagógusok eredményesebb
munkát végezhessenek. Nem kell a jövõben
a tehetséggondozásról sem lemondani.

Mi az akkor, ami mégis változott?
Olyan intézmény jön létre, amely rugalmasan tud alkalmazkodni a gyermeklétszám
csökkenéshez. Ha kevesebb elsõs iratkozik
be évrõl évre, kevesebb osztály fog indulni.
Ehhez idõvel kevesebb pedagógusra lesz
szükség. Az alkalmazotti létszám kismértékû csökkenése 2010-ig fog lezajlani a
lehetõ leghumánusabb módon, ami a szakos
ellátás kérdését sem fogja veszélyeztetni.
Idõvel csökkenni fog az adminisztratív dolgozói létszám is.
A Mûvészeti Iskola is része lesz az új
intézménynek. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy eddigi szakmai és mûvészeti tevékenysége megváltozna, azt a továbbiakban
is folytathatja az érintettek megelégedésére.
Ha sikerül újabb mûvészeti ágakat meghonosítani, még kedvezõbb anyagi- és szakmai helyzetbe kerülhet az intézmény. Komoly vívmánynak értékelem azt is, hogy a
testület úgy határozott: a továbbiakban sem
kívánja csökkenteni intézményei pénzügyi
támogatását, csupán annak folyamatos növelése haladja már meg a lehetõségeit.
Végezetül engedjenek meg néhány személyes gondolatot.
Ebben a munkában csak azért vettem
részt, mert lehetõséget láttam az értelmes
megoldások elfogadtatására. Örömmel és
megnyugvással tapasztaltam azt, hogy a
Képviselõtestület kivétel nélkül minden
olyan kezdeményezést támogatott, amely jó
a gyerekeknek, a szülõknek és a pedagógusoknak. Köszönöm a képviselõk, az intézményvezetõk és a bizottságok támogatását,
s mindazok pozitív közremûködését, akik
már évek óta véleményeikkel, ötleteikkel és
javaslataikkal megalapozták e széles körû,
kompromisszumos megoldás tetõ alá hozását.
Hasznos és eredményes volt résztvenni a
szülõkkel és a közalkalmazottakkal folytatott megbeszéléseken is, ahol megismerhettük az érintettek véleményét, melyek
beépültek a testületi döntésekbe. Meghallgattunk minden észrevételt, egyéni problémát és azzal a céllal dolgoztunk, hogy
minél jobb megoldás születhessen. Õszintén
remélem, hogy az új intézmény vezetésében
a továbbiakban is meghatározó szerepet
kapnak azok, akiknek emberi értékei, szakmai kvalitása és bátor kezdeményezõ
szerepvállalása nélkül ma nem mondhatnánk azt, hogy megtettük, amit megtehettünk, és nem is kell szégyenkeznünk miatta.
Kálmán János
közoktatási szakértõ
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OKTATÁS
(folytatás az elsõ oldalról, Hentz tanár bácsi)
Büszkén húztuk ki magunkat, ha nevünkön szólított bennünket. Hát,
ehhez hasonló látogatás nem volt gyakori. Tudták azt az igazgatói irodában,
hogy jó kezekben vannak a gyerekek, nem kell körmére nézni senkinek sem.
Felsõ tagozat nagy lépés a kis emberkék életében, mert ott leng a fejük
felett a pallos és a továbbtanulás nagy lehetõsége.
Összekeverték három alsó tagozatos osztály nebulóit és a három osztályfõnök harcolt a seregünkért. Az osztályfõnök ismertette az osztályban
tanító nevelõket: magyar és történelem Hentz Lajos igazgatóhelyettes.
Megfagyott a levegõ a meleg szeptemberi napon. A bátrabbak egy-egy "hú"hogást el mertek engedni, de az illemtudók csak lesütött szemmel figyeltek
tovább, mert ez egyet jelentett azzal, hogy csak minket, "C"- osztályt tanít a
kimért, keveset mosolygó, rendíthetetlen Hentz tanár bácsi.
A csengõszó mindig az ajtónál érte, nem várakoztunk sohasem az órája
elõtt. Csak annyit kért, amennyit õ is teljesített: a pontosság volt egyik fõ
erénye. Volt aki annyira nehéz körülmények közül jött, hogy nem volt füzete,
ceruzája, tolla. Nekik a tanár bácsi adott, de annak aztán ott kellett lennie
minden órán! Csuda dolgokat talált ki, hogy egy szintre emelje tudásunkat.
Nem sajnált semmi energiát. Történelembõl maga rajzolta és festette a
csodálatos képeket a fáraókról, rabszolgákról, mert mindennel nevelt az elsõ
ecsetvonástól az utolsó táblázatig. Még mindig elõttem van a nyelvtan
táblázata a mondatelemzésrõl. Rajtam nem fogott ki sohasem, ha már gyakorló tanárként magyart kellett helyettesítenem.
Addig azonban mindenkinek el kellett jutnia egy bizonyos szintre. Volt
minimum, bár a nemzeti alaptantervrõl legföljebb Õ álmodott. Az ötösnek
mindent kellett tudnia alapon, egyre feljebb és feljebb emelte a mércét. Nála
a negyvenöt perc az tényleg annyi volt, ha mégis több volt, senki nem mert
szólni egy mukkot sem. Ha úgy ítélte meg, korrepetálni kell bennünket, nem
volt éhség, sem elöljáró, fontosabb dolog, a szava szent volt.
Azt szerettük a legjobban, ha Õ olvasta fel az új elbeszélést, verset, balladát. Csak a mû létezett és nekünk csak tiszta lélekkel kellett fogadni Arany,
Petõfi, Gárdonyi, József Attila szavait. És mi tettük a dolgunkat. Õ tanított,
mi tanultunk. Õ követelt , mi teljesítettünk. Mi hibáztunk, Õ kijavított. Ebbõl
állt a tudomány. Na azért egyben nem voltunk egyformák: ez volt a lelkiismeretfurdalás.
Hányszor, de hányszor bukott le a fejem álmosan a könyvre, mert elaludtam közben esténként. Nyolc óra az olyan volt nálam, mint Toldinál "majd
az édes álom pillangó képében elvetõdött arra tarka köntösében…" Hát igen,
így aludtam el, de Anyukám! Tízkor kelts fel, mert akkor majd befejezem!
- kértem az ébresztõt. Hányszor, de hányszor kucorodtam a fotelban, hogy
azokat az emberpróbáló csatákat meg tudjam jegyezni történelembõl. Nem
volt ritkaság, hogy a kiskonyhába mentem, legalább ott nem zavarok senkit.
Nekem könnyû dolgom volt. Hentz Terike néni tanította a bátyámat és a
nõvéremet, így a verseket már akkor megtanultam.
Nõvérem végigzokogta az utat, amikor egyest kapott a Husztból. Nem

értem miért kell annyit bõgni! - értetlenkedtem. Azt azonban nem tudta senki,
csak aki ott volt, hogy az egyes az egyenlõ volt a teljes megsemmisüléssel.
Minden héten írtunk egy-egy fogalmazást. Nem melegedtek meg nála a
füzetek: amit elsõ órában írtunk, azt hazajövet elõtt már kikaptuk. Különbség
volt ötös és ötös között, három fokozat létezett: ötös, jeles és kitûnõ.
Vesszõhiba elvétése nyelvtanból már egy teljes jegy elvesztésével járt, de hát
a hiba az hiba. Nem kivételezett senkivel, legföljebb annyiban, hogy volt
akinek a mûelemzését, másnak olvasását vagy éppen szavalatát vette magnószalagra. Boldogok voltunk, ha egy-egy feladatot többen is meg akartunk
oldani. Ilyenkor a tanár bácsi kiküldött bennünket a folyosóra, vagy a füzetbe
írtuk a helyesnek vélt megoldást. Volt mit tanulni tõle. Nála ötöst könnyû
volt, vagy éppen nagyon nehéz volt szerezni .
Eljárt felettünk az idõ. Kinõttük az iskolát és elballagtunk, olyanok
voltunk mint a madár: szabadok és boldogok. Csak repültünk a nagy
boldogságban, de már csaknem negyven év távlatában is kihúzom a kezem
a zsebembõl, amikor köszönök valakinek (Ezt még Õ követelte meg).
Tiszteletet csak az várhat, aki meg is adja!
Gyakorló tanításomat az iskolában végeztem, ott, ahol a betûvetést tanultam. Azok a tanárok büszkélkedhettek velünk, akik miatt ezt a pályát, akik
miatt ezt a hivatást választottuk.
Egyik nap benézett hozzánk a tanáriba Hentz tanár bácsi. Julika, a testnevelõnk figyelmeztetett: „Fordulj vele szembe, mert nem hallja, amit mondasz! Teljesen siket!” - döbbenten húzódtam vissza. „Már akkor sem hallott
jól, amikor benneteket tanított, akkor tanulta a szájról olvasást. Akkor mindig
azt mondta, forduljunk vele szembe és jól érthetõen beszéljünk.” Már emlékszem, mindig vatta volt a fülében, bal kezével átfogta jobb könyökét és a
kezét a fülkagylójához emelte. Évrõl évre romlott a hallása, egyre jobban
beleásta magát a néprajzkutatásba.
Bátorságot merítettem és odaléptem üdvözölni. Elmondtam ittlétem okát
és Õ csak mosolygott.
- Milyen szakot választottál? - kérdezte érdeklõdéssel. - Biológiát és testnevelést - válaszoltam kicsit szégyenkezve.
- Magyart szerettem volna ha tanítanál! - szegezte nyíltan bánkódó
rosszallását.
Még pár szót váltottunk, én az elõzõ zavaró okok miatt éreztem magam
kellemetlenül, és nem tudtam mit tegyek a megdöbbenéstõl. Majd csöngettek és tudtam mi a kötelességem, erre is Õ tanított meg: csak akkor várhatok
el pontosságot, ha magam is az vagyok.
Egy napon hazaérve várt a hír: nincs többé Hentz tanár bácsi. Meghalt a
testvére és egyedül elviselhetetlen lett az élete. Neki, akinek ezrek voltak a
tanítványai, akinek egy gyûrõdés nem volt a ruházatán, mert inkább sohasem
ült le. Neki, akinek frissen bokszolt cipõje fényesen csillogott a cipõpasztától.
Õ, akirõl rosszat sohasem mondhatott senki sem. Aki megkísérelte a lehetetlent; mindenkibõl csak a jót kihozni. Végzett magával… Mert tökéletességre
vágyott, és õ sem lehetett már tökéletes, mert a sors ezt a kemény ítéletet
mérte Rá …
Patakyné Forró Márta

BERÉNYI NAPOK 2005.
Ha rövidebb is lesz, és nélkülözi majd az mezõgazdasági-iparikereskedelmi kiállítást és vásárt, de ebben az évben is lesznek BERÉNYI
NAPOK! Az idõpont kapcsolódik Szent István és az új kenyér ünnepéhez,
hiszen augusztus 19-20-án kerül megrendezésre a rendezvénysorozat. A
programban megmaradtak a találkozásra, kikapcsolódásra alkalmat nyújtó
programok: mûvészeti kiállítások, hangversenyek, elszármazottak
fogadása, ökumenikus istentisztelet, testvérvárosi találkozó, sportrendezvények. Új helyszínen, a Piknik parkban kerül megrendezésre a pörköltfõzõ verseny, a szervezõk szándéka szerint egész nap különbözõ játékok állnak majd kicsik és nagyok rendelkezésére, déltõl egészen négy óráig pedig
a Betli-duó szórakoztatja a közönséget. Augusztus 20-án a szokásos úszóverseny elõtt, várhatóan jeles eseményre kerül majd sor a megújult strandfürdõben.

A szabadtéri színpad ismét a Piac téren lesz felállítva, ahol mindkét este
17 órától kezdõdnek majd a programok. Görög táncosok show mûsora,
Komár László, a Zanzibár Együttes koncertje már biztos az elsõ napon, míg
a második napon az ünnepi felvonulás után a "mieink" fellépése mellett
többek között Ungár Anikó bûvész mûsorát és a Bergendy együttes koncertjét láthatjuk, hallhatjuk majd. Vendégünk lesz a gronau-i Erlöserkirche
fúvószenekar, és valószínû, hogy szlovákiai testvérvárosunkból, Gútáról is
fogadhatunk fiatal táncdalénekeseket. Ismét lehet majd helikopterezni és a
tûzijátékban gyönyörködni.
Tehát ne feledjék már most beírni naptárjukba, megírni rokonoknak,
ismerõsöknek, barátoknak, Mezõberénybõl elszármazottaknak, hogy a
Berényi Napok ismét várja a kikapcsolódni, régi ismerõsökkel találkozni
vágyókat!
A szervezõk nevében: Szûcsné Sziklai Éva
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OKTATÁS
(folytatás az elsõ oldalról, Ballagás 2005. ....)
Az idei tanévben elõször adtuk át az iskola által alapított Petõfi- illetve
Arany-díjat. A bronzplaketteket olyan végzõs diákoknak ítélte oda az
évfolyamokban tanító tanárok konferenciája, akik a diákévek alatt jó tanulmányi eredményük mellett kiemelkedõen képviselték az iskolát, ezzel is
öregbítve gimnáziumunk hírnevét megyei-, országos vagy határon túli
versenyeken. A Petõfi díjat az alaptantervû- és kéttannyelvû osztályokba
járó diákok, az Arany-díjat az AJTP program tanulói kaphatják.

A rendezvénnyel egyidõben a felkészítõ tanárok és a Körös Menti Szövetség technika tanárai számára szakmai fórumot tartott Dr. Pitrik József, a
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola technika
tanszékének docense.
A rendezvény támogatói: Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõtestülete, Berényi Téglaipari Kft. Mezõberény, Hídvégi és Timkó KKT. Békéscsaba,
Szarvasi Vas- Fémipari Rt. Szarvas, Carburate Plusz Kft. Sarkadkeresztúr, Csapó
Imre sütõipari vállalkozó Békés, Juhász Zoltán cukrász Békés, Gallicoop Rt.
Szarvas, Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat Békés, Balázs Zoltán Penta
Drink Minipol Kft. Békéscsaba, Gútiné Beinschródt Erzsébet kereskedõ Békés,
Békési Pálinka Rt. Békés, Békési Faiskola Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Békés,
Stoly-Csoki Kft. Békéscsaba, Grafikai Mûvek Bt. Békéscsaba, Szõt Ker Bt.
Mezõberény, Sziszi Szita Bt. Békéscsaba, Apáczai Tankönyvkiadó Celldömölk,
Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, Német Finompékárú Kft. Mezõberény, Tóth
János vállalkozó Mezõberény, Haltenyésztési Kutató Intézet Szarvas, Szabó és Társa
Bt. Mezõberény.

Öreg István, igazgató

Valentinyi Ágnes

Schäfer Andrea

Nagy Róbert

Az idén Petõfi-díjban részesült Valentinyi Ágnes 13. B és Schäfer Andrea
13. C osztályos tanuló.
Arany-díjban részesült Nagy Róbert 13. D osztályos tanuló.
A mûsor végét Szabó Ila tanárnõ szavalata a ballagókhoz, illetve a közös
éneklés igazán meghatóvá tette. A ballagó diákok és vendégek egyaránt
könnyeikkel küszködve hagyták el az ünnepség helyszínét.
Kõvári Ildikó PSG

"Életvitel és Gyakorlati Ismeretek 2005"
országos tanulmányi verseny döntõ
A mezõberényi Orlai Petrics Soma Általános Iskola rendezte az "Életvitel
és Gyakorlati Ismeretek 2005" országos tanulmányi verseny döntõjét 2005.
május 21-én. A szervezõk a Technikatanárok Országos Egyesülete, a Békés
Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ, Mezõberény Város
Önkormányzati Képviselõ-testülete, a Békés Megyei Technikatanárok
Munkaközössége volt az iskola mellett.
A verseny célja: biztosítani a technika, az életvitel és gyakorlati ismeretek
iránt érdeklõdõ tanulók részére, hogy a mûveltségterülethez tartozó
ismeretek felhasználásával, alkalmazni tudásával számot adjanak a
környezettudatos magatartási formákról, alkotó tevékenységekrõl, a
kivitelezéshez szükséges eszközök használatáról.
Eredmények: Elméleti feladatok: I. Lantos András - Békés megye - 10.
Sz. Általános Iskola, Békéscsaba
II. Garai Betti - Gyõr-Moson-Sopron megye - Szabadhegyi Közoktatási
Központ, Gyõr
III. Éliás Fanni - Borsod-Abaúj-Zemplén megye - Általános Iskola,
Bükkábrány
IV. Chmelik Rita - Budapest - Dr. Mezõ Imre Általános Iskola, Budapest
Gyakorlati feladatok: I. Békés megye csapata - 10. Sz. Általános Iskola,
Békéscsaba
II. Veszprém megye csapata - Deák Ferenc Általános Iskola, Veszprém
III. Csongrád megye csapata - Katona József Általános Iskola, Szentes
Összetett eredmények: I. Gyõr-Moson-Sopron megye csapata - Szabadhegyi Közoktatási Központ, Gyõr
II. Borsod-Abaúj-Zemplén megye csapata - Általános Iskola, Bükkábrány
III. Csongrád megye csapata - Katona József Általános Iskola, Szentes
Az értékes jutalmakat az Apáczai Tankönyvkiadó és a Nemzeti
Tankönyvkiadó ajánlotta fel, az összetett verseny gyõztese hazavihette a
2003-ban alapított vándorserleget is.

Felvételi a Városi Alapfokú Zene- és
Mûvészeti Iskolába!
A mezõberényi Városi Alapfokú Zene- és Mûvészeti Iskola ebben az
évben is felvételt hirdet a 2005/2006-os tanítási évre, alábbi meglévõ szakokra ill. hangszerekre: Rézfúvós: trombita, harsona, kürt, tuba. Zongora. Fafúvós: furulya, klarinét, fuvola, szaxofon. Hegedû. Cselló.
Elõképzõ. Grafika. Festészet.
A felvételi beiratkozás helye: A mezõberényi Városi Alapfokú Zene- és
Mûvészeti Iskola, Tessedik tér 1. sz. (volt Úttörõház).
Ideje: 2005. június 6-án (hétfõ) 14-18 óráig.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket: Matajsz János igazgató

PIRAMIS
MEZÕBERÉNY, FÕ ÚT 2. SZ.

A TARTÓS TÁSKA = BUDMIL
MOST ÁRENGEDMÉNNYEL
RÁADÁS: INGYEN TOLLTARTÓ
VAGY INGYEN ZOKNI!!!

EGO CSAK AKARNOD KELL
PÓLÓK, SORTOK, PAPUCSOK, SPORTCIPÕK,
TORNAZSÁKOK ENGEDMÉNNYEL!!!
Önkormányzati utalványt beváltunk!
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KISVÁROSI KAVICSOK
* ÖTE ESEMÉNYEK:
Április 30-án diáktûzoltóink Budapesten, a 16. Gróf Széchenyi Ödön
Nemzetközi Diáktûzoltó Kupa versenyen ifjúsági vegyes és ifjúsági
fiú kategóriában versenyeztek. Óriási meglepetés és élmény volt a
váratlan találkozás csantavéri barátaink lánycsapatával és vezetõivel.
Ezúton is gratulálunk kiváló szereplésükhöz. Fiú csapatunk a 14 év
felettieknek kiírt versenyben elnyerte az elsõ helyezésért járó Vándor
Kupát, vegyes csapatunk második helyezést ért el. Az elmúlt 3 évben
a sorozatban elnyert Vándor Kupáért cserében véglegesen egy emlékplakett került egyesületünk tulajdonába. (Képünkön a két testvéregyesület diáktûzoltói a díjakkal.)

* A mezõberényi NÉMET HAGYOMÁNYÁPOLÓ EGYESÜLET
alsó tagozatos tanulóknak és a német óvoda középsõs és nagycsoportos
gyermekeinek - ez évben 6. alkalommal - szervezett német nyelvû
elõadást a Szekszárdi Német Színház közremûködésével.
Köszönetet mondunk támogatóinknak: Német Kisebbségi Önkormányzat, Nemzeti Etnikai Kisebbségi Közalapítvány, Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ.
Wagner Márton NHE elnök

* JELES VENDÉG AZ ERDÉLYI KÖRBEN:

Május 15-én, több év kihagyása után egyesületünk ismét megrendezte
korábbi hagyományainak megfelelõen a pünkösdi tûzoltó majálist. A
borongós idõ ellenére szépszámmal tisztelték meg rendezvényünket
városunk lakói. Az esemény fénypontja a városi Ifjúsági Fúvószenekar
koncertje volt. Köszönet az élményért! Hagyományos játékaink
értékes díjait szoros, de sportszerû versengést követõen a legjobbak
nyerték el. Bevételeink nyeresége a következõ tûzoltóversenyek költségeinek részbeni fedezetéül szolgál.
Június 25-én egyesületünk a csorvási nemzetközi tûzoltóversenyen
4(!) csapattal képviselteti magát. Csantavéri barátainkat is meghívtuk
a versenyre, amin várhatóan 2 csapatot indítanak.
Június 26-án a csantavéri Falunapokon veszünk részt, ahol 3-4 csapatunk méri össze tudását vendéglátóink csapataival. Ez az alkalom
további lehetõséget biztosít eddigi baráti kapcsolataink elmélyítésére
és bõvítésére.

Május elsõ péntekjén a Mezõberényi Erdélyi kör vendége volt Csegzi
Sándor, Marosvásárhely alpolgármestere. A kör tagjain, szimpatizánsain kívül megtisztelte jelenlétével a rendezvényt Mezõberény város
polgármestere Cservenák Pál Miklós és több önkormányzati képviselõ
is. Az "Európán belül, Európán kívül" címmel meghirdetett beszélgetésen Csegzi Sándor elmondta, hogy az Unió tekintetében õk ma
még Európán kívül vannak ugyan, de munkálkodásuk már az Európán
belüliséget készíti elõ. (A vendégség napján is ilyen ügyben járt
Debrecenben.) Az együttmûködésre, az összefogásra való törekvés
mind a magyarországi, mind a romániai magyarság számára elengedhetetlenül fontos. Fejlõdésünk csak így képzelhetõ el.
A jelenlévõ önkormányzati képviselõk a városüzemeltetés marosvásárhelyi gyakorlatára, intézmények mûködési kondícióira voltak kíváncsiak, míg a vendég a helyiek és az Erdélyi kör kapcsolatáról, annak indítékáról kérdezte a jelenlévõket.
A kölcsönösen érdekes beszélgetés végén Csegzi Sándor Marosvásárhelyhez kötõdõ könyveket ajándékozott a Városi Könyvtárnak, valamint a város környékén termett szõlõbõl készült igen finom borral kínálta meg a jelenlévõket.
(A felvételen balról jobbra Kajlik Péter, a Mezõberényi Erdélyi Kör
elnöke, Csegzi Sándor, Marosvásárhely alpolgármestere és Cservenák
Pál Miklós Mezõberény város polgármestere látható)
Szûcsné Sziklai Éva

A Mezõberényi Városi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
(adószám:18378935-1-04) köszönetet mond
mindazoknak, akik 2004. évi adójuk 1 %-ával
hozzájárultak tûzvédelmi tevékenységünk zavartalan
ellátásához.
A befolyt 181120Ft-ot híradástechnikai berendezések és
védõeszközök vásárlására fordítottuk.
Köszönjük támogatóinknak
és a jövõben is számítunk segítségükre.
Halász József elnök

* HÍMZÕS LÁNYOK SIKERE:
Áprilisban került sor a VI. Dél-alföldi Regionális Gyermek - és Ifjúsági Népi Kézmûves Pályázatra, melyre szakkörünk is készült. A lányok
hímzett ingeket és kötényt készítettek, mellyel a közel száz pályázó
közül korcsoportjukban csoportos kategóriában II. helyezést értek el.
A díjkiosztó ünnepségen megerõsítést kaptunk, hogy van létjogosultsága ma is a népmûvészetnek, az értékes alkotásoknak.
Szakkörünkbe jövõre is minden érdeklõdõ gyereket várunk, aki
szeretne megismerkedni a hímzés és a szövés szépségeivel.
Díjazottak: Ábelovszki Tamara, Bereczki Réka, Székely Eszter, Taba
Adrienn. Mindanynyian az Orlai Petrics Soma Általános Iskola 4. b
osztályos tanulói. Szakkörvezetõ: Kutasi Annamária.
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HIRDETÉS

EGÉSZSÉGÜGY

Alapfokú és középfokú
nyelvvizsgára felkészítõ

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy praxisunkban 2005. 05. 01tõl az Országos Egészségbiztosítási Pénztár páláyzata nyerteseként a
biztosítottak érdekében végzett kiemelt prevenciós (betegség
megelõzési) tevékenység folyik.

ANGOL ÉS NÉMET

Felnõttek vonatkozásában a megelõzõ szûrést a szív- és érrendszeri,
anyagcsere és cukorbetegségek, túlsúly és stressz felmérés tekintetében végezzük.

nyelvtanfolyam
indul

szeptembertõl
Mezõberényben
egyetemi tanárok bevonásával, próbanyelvvizsgával,
kis létszámú csoportokban.
Két típusú akkreditációval rendelkezünk,
amely minõségi garanciát,
Áfa mentességet és adókedvezményt is jelent.
A tanfolyam díja: 600 Ft/óra, a képzési díj 30%-át

Gyermekeknél különös tekintettel az elhízás és következményeként
fellépõ szív- és érrendszeri betegségek, szembetegségek, magas
vérnyomás és anyagcsere betegségek irányában végezzük szûrõ
tevékenységünket, elsõsorban 9-14 év között.
Kérjük és biztatjuk az érdeklõdõket, hogy az orvosi vizsgálaton megjelenni szíveskedjenek.
A TV-n keresztül további tájékoztató mûsorok szervezését is tervezzük a lakosság felé.
A témáról a rendelõ telefonszámain is lehet érdeklõdni ill. vizsgálatra bejelentkezni.

Dr. Sziráczki Magdolna, csecsemõ és gyermekgyógyász
Tel: 424-044, bejelentkezés a rendelés elején és elõjegyzés
alapján.
Dr. Zuberecz Zoltán belgyógyász, háziorvos
Tel.: 423-744, rendelési idõ 7.30-9.30 és 12.30-14.30-ig.

érvényesítheti adókedvezményként, így jogosultság
esetén csak 420 Ft/órába fog kerülni
(havi részletfizetés).
A vizsgára bejelentkezett tanulóink
80-90%-a sikeres nyelvvizsgát tett!

Jelentkezési határidõ:
2005. június 15-ig.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet hétköznap a Mûvelõdési
Központban Õszi Andreánál személyesen vagy a
66/352-417 telefonszámon, vagy a hét minden napján
8-19 óráig a nyelviskola vezetõjénél: 06-30/225-08-63

SZENZÁCIÓS AKCIÓS ÁRAK!
Régi ár

új ár

39.900Ft birkagyapjú garnitúra

33.300 Ft

54.900 Ft csíkos bárány garnitúra

44.900 Ft

57.000 Ft vákum matrac

49.000 Ft

49.900 Ft Press Compact vákum matrac

39.900 Ft

79.900 Ft natúr fenyõ ágykeret (180x200)

58.900 Ft

59.900 Ft natúr fenyõ ágykeret (90x200)

38.900 Ft

3-AT FIZET 4-ET VIHET AKCIÓ!
4 db natúr bárány garnitúra 199.600 Ft helyett 149.700 Ft
1 db garnitúra 37.425 Ft

NYÁRI TAKARÓ AKCIÓ!
Referenciáink:

160x200 cm 23.400 Ft helyett 20.000 Ft

MÁV, Matávcom, Posta, FMF, Videoton, HBM Közigazgatási
Hivatal, Pioneer, Polgármesteri Hivatalok, Illetékhivatalok,
Egészségbiztosítási Pénztárak, Szállodák, Államháztartási
Hivatalok, Földhivatal, Hûtõipari Rt., Vám- és Pénzügyõrség,
Vízmû, Metrisoft, Linnemann, Erdészeti Szolgálat,
Környezetvédelmi felügyelõség, Minisztériumi Világ-Nyelves
csoportok, Takarékszövetkezetek, Gallicoop Rt.,
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat, Kunszöv Kft.

gyermek 100x140 cm 8.900 Ft helyett 6.900 Ft

130x200 cm 19.000 Ft helyett 15.000 Ft

Tessék sietni! Akció a készlet erejéig tart!

Békéscsaba, Petõfi u. 2. Tel.: 66/442-967
TESCO Üzletsorán Tel.: 66/453-943
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HIRDETÉS
HIRDETMÉNY
Mezõberény Városi Önkormányzati
Képviselõ-testület Polgármesteri Hivatala
értesíti a tisztelt lakosságot, hogy az évente

KÖTELEZÕ
EBOLTÁS-T
AZ ALÁBBI IDÕPONTOKBAN
ÉS HELYEN TARTJA:
2005. június 4. (szombat) de. 8
órától 12 óráig Teleky u.
június 11. (szombat) de. 8 órától 12
óráig Thököly u.
június 16. (csütörtök) de. 10 órától
12 óráig Szarvasi út (Gázátadó)
június 18. (szombat) de. 8 órától 12
óráig Vásártér
június 25. (szombat) de. 8 órától 10
óráig Liget
Pótoltás idõpontja: július 2. (szombat) de. 8 órától 12 óráig Thököly u.
Az eboltásért térítési díjat kell fizetni,
a szervezett oltáson ebenként 1400 Ftot. Az oltással egyidõben a tulajdonos
költségére az ebek féregtelenítését is
kötelezõen el kell végezni, melynek
térítési díja 100 Ft/tabletta/10 kg.
Az oltásra az eboltási bizonyítványt
mindenki vigye magával!

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét,
hogy minden három hónaposnál idõsebb
ebet évente egy alkalommal veszettség
ellen be kell oltani. Fentiek betartását az
önkormányzat az illetékes hatóságok
közremûködésével ellenõrízni fogja. A
mulasztókkal szemben szabálysértési
eljárás kezdeményezhetõ, melynek eredményeként 50.000 Ft -ig terjedõ pénzbírság
szabható ki, valamint az eb kártalanítás
nélkül, a tulajdonos költségére leölhetõ.
Mezõberény Város Jegyzõje

LÁZÁR
ÚJRUHA
VÁSÁR
a Mûvelõdési Központban
június 23-án és 24-én
(csütörtökön és pénteken)
9-16 óráig.

Egyesületünk 2004-ban 2425195 Ft bevétellel és 2200996 Ft kiadással gazdálkodott. A
Mezõberényi Városi Önkormányzat 240000 Ft készpénzzel és a teljes rezsi költség átvállalásával segítette egyesületünk munkáját. További forrásokat jelentett a BM pályázaton nyert 500000
Ft, a NCA pályázaton nyert 230000 Ft, továbbá a vállalkozók ill. magánszemélyek által nyújtott 826000 Ft támogatás. Az SZJA 1 % felajánlói 181120 Ft-tal járultak hozzá költségvetésünkhöz. Az APEH-tõl 304274 Ft méltányossági ÁFA visszatérítést sikerült realizálni.
200-ben 21 riasztás történt, 18 esetben tûzhöz, 2 esetben mûszaki mentéshez. 1 esetben mûszaki mentés tapasztalatszerzéshez. Aug. 20-án a tûzijáték idején mûszaki felügyeletet tartottak
tûzoltóink. Egyesületünk létszáma: 21 fõ felnõtt és 27 fõ diák ill. ifjúsági tûzoltó. Tûzoltóink
képzettsége, aktivitása, felszereltsége megfelel az elvárásoknak. Felnõtt és diák tûzoltóink létszáma nõtt, képzettségüket a tûzoltásban ill. a versenyeken elért kimagasló eredmények igazolják.
Önkéntes Tûzoltó Egyesületünk köszönetét fejezi ki mindazon szervezeteknek és személyeknek, akik támogatásukkal segítették és hozzájárultak kiemelten közhasznú tevékenységünk
végzéséhez.
A részletes közhasznúsági jelentés és beszámoló megtekinthetõ és arról másolat készíthetõ az
Egyesület székhelyén.
Halász József
Városi Önkéntes Tûzoltó Egyesület elnöke
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HITÉLET
EGYÜTT DOLGOZNI ISTENNEL

A LELKIGYAKORLATRÓL

Fehér rózsákra volt szükségem. Elmentem egy kiváló kertészhez.
Gyönyörû rózsái voltak. Tõle tudtam meg: sokféle rózsa van.
Legszebb a X. PIUSZ nevét viselõ. Álmélkodva kérdeztem, hogyan
munkálkodik, hogy ilyen gyönyörû rózsái vannak. Nagyon egyszerû,
felelte. Együtt dolgozom kis munkatársaimmal. Gyerekekkel?
Kérdeztem naivul. Nagyot kacagott. A katicabogarakkal, felelte. A
rózsa ellensége a rózsatetû. Ezt eszi a katicabogár. Az én gondom:
legyen sok katicabogaram. A többit elvégzik õk. Ugyanígy vagyok a
gyümölccsel. Nálam nincs vegyszer. De a hideg télen tele kertem
madáretetõkkel, naponta friss étellel és friss vízzel. A sok éneklõ
madár ideszokik. A többi az õ munkájuk.
Miközben vittem haza a megvásárolt fehér rózsákat, elgondolkoztam.
Így kellene a lelkünket is együtt munkálni a jó Istennel. Idõt szánni
arra: belenézzünk a lelkünkbe. Itt is vannak kártevõk. Ide is kellene
katicabogár, éneklõ madár. Elgondolni, mennyi szeretetet kapunk a jó
Istentõl. Ha komolyan végiggondolom, megtanulok örülni. Ha tudok
szívbõl örülni, megszületik az arcomon és egész magatartásomon a
mosoly. Hogy igazán szép legyen az életem és segítsek másokon is, a
többit elvégzi a szívbõl jövõ MOSOLY. Ez a lelkünkkel való
foglalkozás, ahol rájövök a lélek kártevõire és Isten végtelen jóságára
- a lelkigyakorlat.
Dr. Marosi Endre

A mezõberényi római katolikus plébánia ez év május 22-tõl
kezdõdõen nyolcnapos lelkigyakorlatot szervezett. - Mit jelent ez a
szó, mi az, hogy lelkigyakorlat?

ANYAKÖNYVI HÍREK
Köszönetnyilvánítás
„A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresni, aki nincs már.
Nélküled szomorú, üres a ház,
még most sem tudjuk elhinni, hogy örökre itthagytál.”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik ismerték és szerették,
szeretett férj, édesapa, nagyapa és dédnagyapa

SAVOLT MIHÁLY
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Május hónapban eltávoztak közülünk:
Juhász Mihály (1950) Mezõberény, Tanya u. 116., Kovács Sándor
(1933) Mb. Liget tér 16., Savolt Mihály (1925) Mb. Gyõri J. u. 12.,
Schultz Márton Mezõberény, Gyóni G. 6. szám alatti lakosok.

Május hónapban házasságot kötöttek: Forgács László Zsolt,
Budapest és Puskás Klára Mezõberény Téglás utca 4., Susán Attila
Róbert Budapest és Schäfer Krisztina Budapest, Szász Ferenc
Mezõberény, Martinovics u. 36. És Karácson Olga Mezõberény Kereki
u. 27., Csernyi Zsolt Mezõberény Pipa u. 4. és Balog Mária
Mezõberény Hattyú u. 2., Kelemen Szabolcs Mezõberény, Békési u. 911. A/1. em. 4. és Bula Ildikó Mezõberény, Békési út 9-11. A/ 1. em. 4.
szám alatti lakosok.

Gyakorlat, de nem úgy, mint a napi gyakorlat, a rutin, hanem kicsit úgy, mint a hadgyakorlat, ami egyszer van, és amire mindenki
nagyon készül. Torna, erõfeszítés, odafigyelés; televízió elõtt eltespedt szellemünk kicsit kampányjellegû újrajáratása.
Igen, a szellemünké: e gyakorlatok "lelki" jelzõje spirituálist,
azaz szellemit jelent. Gondolkodást jelent, életkérdéseink, alkalmi
lelkiismereti tusakodásaink szellemi megvilágításba helyezését - egy
nekiülést, hogy a hétköznapokban csak görgetett lelki gondjainkat
átelmélkejük, végiggondoljuk, az ész megvilágításába helyezzük.
Ez a feladat természetesen elvégezhetõ egyedül is, de a lelkileg
igényes ember nem mellõzi, hogy ehhez segítséget vegyen igénybe.
Így a szervezett lelkigyakorlatok állandó szereplõje az elõadó, aki
gyakran pap, de nem feltétlenül. Ha a lelkigyakorlat több napra terjed - ami szintén általános -, az elõadó vagy elõadók meghatározott
témaköröket tûz(nek) ki egy-egy napra. A napi elmélkedés középpontjában az elõadás áll; az adott nap gondolati tartalmát az elõadás
határozza meg. Egy lelkigyakorlatos elõadásra felkészülni komoly
munka - nyolcnapos lelkigyakorlat pedig egyetlen elõadónak egyenesen hatalmas. Szervezés kérdése, hogy az elõadást követi-e beszélgetés, ennek során a hallgatóság hosszabban-rövidebben hozzászól
az elõadásban elhangzottakhoz; a lelki vezetõ szerepe ilyenkor
hasonlít a konferenciák moderátoraiéhoz. Hogy kerül-e sor egy lelkigyakorlaton kötetlen beszélgetésre, az nagyban függ a résztvevõ
közönség összetételétõl: fiatalok inkább kedvelik ezt a formát, õk
aktívabbak a hozzászólásban; az idõsebbek jobban szeretik a hallottakat magukban átelmélkedni.
Ugyancsak az igénybe vehetõ segítségek közé tartozik a lelkigyakorlat helyszínének megválasztása. Gyakori, hogy lelkigyakorlatokat erre a célra épült ún. lelkigyakorlatos házakban szerveznek,
vagy az, hogy a résztvevõk zarándoklat formájában felkeresnek egy
szentnek elfogadott helyet. Akár a háznak, akár a zarándoklat célpontjának kisugárzása: "hely szelleme" van. Éppígy megfelelhet
lelkigyakorlat céljára a közösség temploma. Amikor a lelkigyakorlatra templomban kerül sor, a résztvevõk csak néhány órára találkoznak naponta: ilyenkor különös jelentõséget kap a lelkigyakorlat
liturgiája.
A napi elõadás és az esetleges kötetlen beszélgetés az ilyen lelkigyakorlatok szabad elemei, melyeket szükségszerûen egészítenek ki
kötött formák. Ilyen lehet elsõsorban a szentmise, amelynek
keretében a szentbeszéd helyén hangzik el a napi elõadás, de bármilyen más meg-szabott imádkozási forma. Különösen azoknak, akik a
napi munka után készülnek meghallgatni egy-egy súlyos elõadást,
ezek a liturgikus elemek nagyban segítik a ráhangolódást. Így egy
ilyen este a szabad és a kötött formák egyensúlyával válik lelkileg
teljessé.
Római katolikus hívek számára rendelkezésre áll a bûnbánat
szentsége, melyet a lelkigyakorlat vezetõje - ha papról van szó szolgáltat ki; ennek során a beszélgetés a vezetõ pap szándéka
szerint kapcsolódhat a napi témához úgy, hogy közben teljesen
személyes is tud lenni.
Maga a lelkigyakorlat ötszáz éves múltra tekint vissza európai
kultúránkban, a hagyomány kialakítói a jezsuiták. Épp ezért
lényeges, hogy a mezõberényi lelkigyakorlat vezetõje, Nemesszeghy Ervin atya jezsuita, tehát "elsõ kézbõl" kaptuk a lelki vezetést ezen a nyolc napon.
Csabay Károly
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FIÚ KOSÁRLABDA

Edzõ:
Kajlik Péter.

Diákolimpia V. korcsoport: Megyei 1. helyezés
Országos elõdöntõ: 4. helyezés
Keret:Zolnai Róbert, Csaba Péter, Kiss Márk, Jenei István,
Bondár Gergely,
Beregi Gábor, Farkas János, Szabó József, Winter
Adrián, Csejtei Gábor,
Nyéki Attila, Kovács Tamás, Galló János
Diákolimpia VI. korcsoport:Megyei 3. helyezés
Keret: Simon Attila, Hegedûs Tibor, Bartó Róbert, Bálint
Gábor,
Zolnai Róbert, Csaba Péter, Kiss Márk, Beregi Gábor,
Jenei István,
Bondár Gergely

Kollégiumi Kupa: I. helyezés
(Beregi Gábor, Zolnai Róbert, Kiss Márk, Szabó
György, Kis Gábor,
Rácz Péter, Hettig István, Vígh Sebastian)

Péter András kupa /lány/kézilabda
II. helyezést értek el:
(Lipták Nikoletta, Novák Ágnes, Oláh Petra, Faragó Bettina , Dékány
Katalin, Babinszki Nóra, Szabó Szabina, Komár Alexandra, Botyánszki Mariann, Kálmán Tünde)

Diák olimpia /lány/ amatõr V-VI. korcsoportos megyei kézilabda
elõdöntõ
2004-2005 tanévben
IV helyezést értek el:
(ékány Katalin, Szabó Szabina, Lipták Nikoletta , Botyánszki Mariann
, Faragi Bettina Petróczki Anita, Karajos Edina, Komár Alexandra,
Babinszki Nóra)

Kollégiumi Kupa /lány/ kézilabda
Békéscsaba 2005.04.16.
III. helyezést ért el:
Babinszki Nóra, Kálmán Tünde, Jova Tímea, Novák Ágnes, Dékány
Katalin, Oláh Petra, Botyánszki Mariann, Komár Alexandra , Faragó
Bettina, Petróczki Anita, Szabó Szabina

Szeghalom Péter András Kupa: 1. helyezés

Kézilabda VI. kcs. A kategória /fiú/ megyei döntõ
IV. helyezést ért el:

(Hegedûs Tibor, Zolnai Róbert, Kiss Márk, Csaba
Péter, Beregi Gábor,
Szabó József, Bondár Gergely)

Szûcs Milán, Makai Csaba, Csige Tamás , Kovács Tamás, Hornok
Csanád, Kiss Gábor, Tóth Károly, Kovács Gábor, Nagy Róbert,
Sashalmi Péter, Vad Zsolt

Molnár Miklós Emlektorna:1. helyezés

Mezei futás Diákolimpia megyei döntõ
Orosháza, 2005.03.31.

(Zolnai Róbert, Csaba Péter, Kiss Márk, Beregi Gábor,
Nyéki Attila,
Winter Adrián, Farkas János, Szabó József, Jenei
István, Bondár Gergely,
Csejtei Gábor, Galló János)
Kadet Megyei Bajnokság
Csapatunk jelenleg - egy fordulóval a befejezés elõtt - az elsõ helyen
áll:
(Beregi Gábor, Winter Adrián, Csejtei Gábor, Farkas
János, Szabó József,
Jenei István, Bondár Gergely, Kovács Tamás, Galló
János, Nyéki Attila, )

V. korcsoport III. hely:
soport II.hely:

VI.korc-

Bálint Ágota
Haraszti Mária
Varró Kata
Oláh Petra
Korcsok Kitti
Székely Zsófia
Taba Henriett
Kormányos Anett
Zolnai Nóra
Mezei futás Diákolimpia Országos döntõ
Gödöllõ, 2005.04.12.

Edzõ:
Hidasi László
Labdarúgás
Diákolimpia V.korcsoport: Megyei 3. helyezés
Tóth János, Laudisz Péter, Csejtei Gábor, Fábián
Csaba, Tinkó Máté,
Harmati Gábor, Kajlik Alpár, Sashalmi Péter, Kiszeli
Tibor,
Molnár Dániel, Kiss Attila, Fábián Zsolt

VI. korcsoport 16. hely:
Oláh Petra, Horányi Beatrix, Szilágyi Szandra, Mezei Réka, Székely
Zsófia
Úszás Diákolimpia megyei Döntõ
V-VI. korcsoport "B" kategória
Leányok
Fiúk
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AZ ALFÖLD TÚRISTA EGYESÜLET HÍREI

Labdarúgás
Tovább folytatódnak a berényi labdarúgók sikerei!
Megye I. osztály:
Mezõberényi FC-Sarkadkeresztúr 1:1 (0:0). A helyezésünknek megfelelõen méltó, színvonalas, iramos mérkõzést vívott a két csapat.
Sérülés miatt a második félidõben 10 játékossal játszó Mezõberény
ellen a Sarkadkeresztúr csak a rendes játék letelte utáni hosszabbításban tudott kiegyenlíteni a 91. percben. Góllövõ: Fejes József.
Mezõberényi FC-Gyomaendrõd: 1:1 (0:0). Az erõsen tartalékos
mezõberényi csapat minden erejével a gyõzelemért küzdött. A
játékvezetõ Gyomát támogató ténykedése mellett végül döntetlenül
végzõdött a mérkõzés. Góllövõ: Kocsor Péter.
Vésztõ-Mezõberény: 0:1 (0:1). A berényi csapat taktikus, fegyelmezett
játékkal nagy bravúrt hajtott végre a második helyen álló Vésztõ
otthonában. Barabás kapus kitûnõen védett. Góllövõ: Wagner József.
Szeghalom-Mezõberény FC: 1:0 (0:0). Küzdelmes mérkõzésen a
Szeghalom egy jól eltalált lövéssel szerezte a gólt. A játékvezetõ a 90.
percben egy jogos tizenegyest nem adott meg a berényi csapat javára.
A tavaszi szezon elsõ veresége volt.
Mezõberény FC-Szabadkígyós: 1:0 (0:0). A mezõnyfölényben játszó
berényi csapat nagy küzdelemben, de teljesen megérdemelten gyõzte
le a szívósan védekezõ szabadkígyósiakat. Góllövõ: Fejes József.
Ezzel a gyõzelemmel a berényi csapat jelenleg 49 ponttal a 2. helyen áll.
Mezõberényi ifjúsági csapat tagjai: Báthori Csaba, Bagosi Csaba,
Bondár Balázs, Beján Gábor, Benyovszki Róbert, Bereczki Gábor,
Borgula Balázs, Buczkó Tamás, Adamik Tibor, Braun Gyula, Lestyán
Norbert, Gyuricza Péter, Plesovszki János, Földi Balázs, Maczkó
Róbert, Lakatos Róbert, Laskai Ferenc.
Tavaszi eredmények:
Mezõberény-Nagyszénás:
7:4,
Csorvás-Mezõberény:
1:1,
Mezõberény-Orosházi M.T.K. Rákóczi: 2:1, MezõkovácsházaMezõberény: 1:6, Mezõberény-Békésszentandrás: 10:1, MezõberénySarkadkeresztúr: 5:0, Mezõberény-Gyomaendrõd: 3:0, VésztõMezõberény: 1:0, Szeghalom-Mezõberény: 6:0, Mezõberény-Szabadkígyós: 2:1.
Serdülõk, kerettagok: Kovács László, Baranyai Ferenc, Bobály
Dániel, Borka Bertold, Bálint András, Cservenák Mihály, Csíbor
László, Csipke László, Darócz Jenõ, Darócz Gábor, Havasi Henrik,
Horváth Mihály, Kovács Balázs, Mészáros Sándor, Rácz Aladár, Rácz
Gyula, Radványi Tamás, Varga Zoltán, Savolt Dániel, Szûcs Gábor.
Tavaszi eredmények: Körösladány-Mezõberény: 2:1 (1:0),
Szeghalom-Mezõberény: 7:2 (3:1), Mezõberény-Csabacsûd: 9:1 (2:1),
Dévaványa-Mezõberény: 3:3 (1:1), Mezõberény-Békésszentandrás:
2:3 (2:0), Gyomaendrõd-Mezõberény: 8:1 (5:0), Mezõberény-Békés:
5:1 (1:1).
A megye III. o-ban szereplõ MFC 3. helyezése biztosnak látszik.
Több, mint 100 fiatal 6 csapatban rúgja a labdát. Kérjük szurkolóinkat,
minél többen látogassák a mérkõzéseket, ezzel is támogatva
sportolóinkat. Kérjük az Önkormányzatot és szponzorainkat szintén,
hogy a lehetõségeikhez mérten támogassák gyermekeinket, hogy
egészséges emberré váljanak. Hajrá Mezõberény!
Gurmai Sándor
A MEZÕBERÉNYI TENISZ CLUB tájékoztatja Mezõberény lakosságát, hogy egyezer forint tagdíj megfizetése mellett az ez évi szabadtéri
teniszszezonban is biztosítja a játéklehetõséget a mezõberényi diákoknak.
A tagsággal járó jogokról és kötelezettségekrõl a klub "Pályarendje" és
egyéb hirdetményei adnak útmutatást.
Szalai Barna klubelnök

Túrázóink március 28. és május 14. között 20 teljesítménytúrán vettek
részt. 99 fõ összesen 3205 km-t gyalogolt. Gödöllõn a Nemzeti Bajnokságban két fõ 100-100 km-t teljesített.
Nyílt túrákon 66 fõ vett részt: a Köröshöz és Romániában a Szegyesdipatak völgyében, a Bihar hegységben.
A kerékpárosok 7 fõ részvételével 700 km-t kerekeztek. A futók közül
négyen nemzetközi versenyen Prágában és hazai városokban 24-en félmaratonon 782 km-t futottak.
Június 4-én kerül megrendezésre a 20. Körös teljesítménytúra 20-30-50
km-es távokon és 70-100 km-en kerékpáros túrák. Zolnai Györgyné

RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
Anyári melegben aligha találni kellemesebb felüdülést a hûsítõ hullámok között
való fürdõzésénél. Akánikula a vízparton illetve a vízben viselhetõ el leginkább,
azonban ez felelõtlen és meggondolatlan viselkedéssel veszélyessé is válhat.
Hazánk szabadvizekben rendkívül gazdag, ezáltal számtalan lehetõséget biztosít
a fürdõzésre, a sportra, a horgászatra és a szabadidõ egyéb módon történõ
hasznos eltöltésére. A nyaralásokat a vízparton eltölteni szándékozó baráti társaságoknak és családoknak azonban gondolniuk kell az elõre nem kiszámítható
veszélyhelyzetekre: a vizek és az idõjárás veszélyeire is. Kérjük, hogy a balesetek és tragédiák megelõzése céljából maradéktalanul tartsák be a vízen
tartózkodással, valamint a fürdõzéssel kapcsolatos alapvetõ szabályokat.
- Fontos, hogy napozás után testüket zuhanyozással vagy más módon hûtsék le,
és felhevült testtel soha nem menjenek vízbe!
- Természetes fürdõvízben fürödni csak a kijelölt fürdõhelyen illetõleg ott lehet,
ahol a fürdés nem esik tiltó rendelkezés hatálya alá!
- Aki nem tud úszni, mély vízben ne használjon felfújható fürdõeszközt /gumicsónak, gumimatrac/ !
- Ismeretlen helyen senki ne ugorjon vízbe, ugyanis a vízfelszín alatt található és
nem látható kövek, oszlopok súlyos sérülést okozhatnak!
- Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó tizenkét éven aluli gyermek csak felnõtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabadvizekben!
- A gyermekeket még a vízparton se hagyjuk felnõtt felügyelete nélkül!
- Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenképpen indokolt a mentõmellény
vagy a mentõgallér használata!
- Szabadvízen történõ fürdõzés esetén minden esetben vegyék figyelembe a
viharjelzéseket!
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Békés Megyei Balesetmegelõzési
Bizottság 2005. augusztus 24-én 13.00 órától a Mezõhegyes Béke Part utca 1.
szám alatt lévõ Általános Mûvelõdési Központban szülõk, nagyszülõk, gyermekek részére megrendezi a "Közlekedik a Család" elnevezésû közlekedésbiztonsági játékos családi vetélkedõt, melyre minden érdeklõdõt tisztelettel
várunk.
Kérjük, hogy a jelentkezési lapért, valamint a vetélkedõvel kapcsolatos egyéb
felvilágosításért szíveskedjenek a Mezõberényi Rendõrõrsöt felkeresni. Jelentkezési határidõ: 2005. június 15.
Mezõberényi Rendõrõrs
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HIRDETÉS
CBA sütõpor, vanilincukor 8-12g 8,Sertésmájkrém Kõrösi 65g 25,CBA csoki, vaniliapuding 40-44g 27,Am
Sport szelet 33g 49,íg a
kész
Tele Kréker snack sós, sonkás 105g 89,let t
art.
Étkezési lencse 500g 89,..
CBA kocka margarin 250g 99,Delikát 8 ételízesítõ 75 + 15g 99,Rizs olasz 1kg 99,Kornetti spagetti 500g 99,Cappuccino tasakos 150g 99,Maggi tyúkhúsleves eperlevéllel 119,Ringa löncshús 400g 139,Topp ananász darabok konz. 567g 139,Csemege uborka 720 ml 139,Õszibarack befõtt Mátra 720ml 149,Maggi ízvarázs magyaros 120g 159,Meggybefõtt magozott 720ml 179,CBA ketchup flakonos 500g 199,Brumi instant kakaópor 300g 199,Univer ketchup XL 280g 199,CBA vaniliás karika ét, tej 300g 199,Paloma õrölt kávé 250g 269,Eduscho Dupla õrölt kávé 250g 269,Tchibo Family õrölt kávé 250g 279,Nescafé Classic 3 in 1 180g 319,Lady Rose desszert 200g 349,Omnia õrölt kávé 250g 429,Nescafé Brasero ins.kávé 75g 449,Paloma duopack kávé 2x250g 485,Nescafé Classic ins.kávé 75g 499,Merido Mokka õrölt kávé 550g 499,Completta kávékrémpor 350g 469,Merido Mokka örölt kávé 1 kg 999,Tchibo Family örölt kávé 1 kg 999,Hangulat szalvéta 40db-s csm 65,Palmolíve glicerines szappan 100 g 79,Lanolinos babaszappan 125 g 89,Mb.
Diana mintás szalvéta csm 99,Ász mosópor 2-féle 450g 129,Dosia mosópor 3-féle 500 g 149,K
Dália mintás szalvéta csm 195,o
Szilvia Maxi-Mini kéztörlõ 2 tcs 199,Lux szappan duopack 2x100g 199,d
Dove szappan 3-féle 100g 199,á
Tomi Kristály mosópor3-féle 600g 199,ly
Cillit folyékony súroló 450 ml 239,Ultra mosogatópor zacskós 500g 259,Colgate fogkrém 3-féle 100 ml 299,Z.
Domestos fertõtlenítõszer 750 ml 359,Silán Amazónia illatban 1L 379,Londeston hajfesték 11-színben 399,u.
Cillit WC-tísztító 2-féle 500+250ml 399,Bonux mosópor 2+1 3x600g 599,Ász mosópor 3 kg 599,2.
Dosia mosógél 1,5 L 689,Ariel Mountain Spr. Mosópor 1,5kg 759,-

VARJÚ UTÁNFUTÓ
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Mezõberény, Mar tinovics u. 55.
Tel.: 66/352-789

MOBIL-CASH 2001. Bt.
Mezõberény, Puskin u. 2-4.
(a német templommal szemben)

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

MOBILTELEFON
SZAKÜZLET
Használt mobiltelefonok készpénzes
adás-vétele, cseréje

CSEMPECENTRUM ÉS
CSILLÁRSZALON
5500 Gyomaendrõd, Toldi út 1/1. (a mezõberényi úton,
a helységtábla után 200 m-re)
40.000 Ft felett házhozszállítás!
NYITVA: hétköznap 8-17.30-ig, szombaton: 8-12 óráig

Minõségi falicsempék, padlólapok, mediterrán kövek, kerti
bútorok, zuhanykabinok, fürdõszobaszekrények, laminált
parketta, csillárok, falikarok, kertilámpák, kávéfõzõk,
turmixok, hajvágók, elektromos sütõk széles választéka!

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ v közéleti információs lap v A szerkesztésben segítséget nyújt a társadalmi szerkesztõ bizottság
v Szerkesztõség: 5650, Mezõberény, Fõ u. 4. v Telefon: 66/352-830 v E-mail: ujsag@mezobereny.hu v Szerkesztõ-tördelõszerkesztõ:
Mezeiné Bátori Valéria v Kiadja: Mezõberény Város Önkormányzata megbízásából a Városi Könyvtár v Felelõs kiadó: Várfalvi Erzsébet
v Készült a Berény Nyomdaüzemben 3000 példányban v Cégt.: Hegyi Márton v HU ISSN 12 15-0266
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ILYEN MÉG NEM VOLT!
Hatból hat + még néhány
Az 1.Sz. Általános Iskola tanulói az országban egyedülálló sikert
mondhatnak magukénak. Kosárlabda sportágban a lehetséges
három korosztály két nemében, azaz összesen a lehetséges hat országos döntõ valamennyiébe kivívták a részvételi jogot.
A megyei döntõn elért elsõ hely alapján, az iskola országosan is
hírneves utánpótlás nevelõ munkáját elismerve közvetlen meghívással
az országos döntõben szerepelnek a III. korcsoportos fiúk és lányok.
Országos döntõ idõpontja június 17-19, Tiszaújváros.
A megyei döntõn elért elsõ hely után a területi döntõk megnyerésével az országos döntõben szerepelnek a IV. korcsoportos fiúk
és lányok. Országos döntõ idõpontja: június 3-5, Baja.
A "Kenguru" kupa szakszövetségi versenyében a békéscsabai
régiós versenyt megnyerve a kupa országos döntõjében szerepelnek az
1994-ben és késõbb született fiúk és lányok. Országos döntõ: június 35, Budapest és június 10-12, Nyíregyháza
A sikert elért csapatok tagjai:
III. kcs.: Fiúk: Hoffmann Dániel, Jenei Gergõ, Botyánszki Gergely, Gulyás-Nagy Viktor, Illyés Máté, Olej Bálint, Szentkúti Márk, Tóth
László, Bertalan Szabolcs, Kis Sándor, Drenyovszki György.
Felkészítõ: Pipis István
Lányok: Szugyiczki Viktória, Kéki Viktória, Kocsik Kata, Tóth
Anita, Barna Zita, Szóth Nikoletta, Csibor Erzsébet, Fehér Krisztina,
Hoffmann Flóra, Mészáros Magdolna, Molnár Tímea, Kohut Veronika. Felkészítõ: Iványiné Dombi Julianna
IV. kcs.: Fiúk: Babinszki Bence, Frey Patrik, Hoffmann Dániel,
Kis Gergõ, Korcsok Zoltán, Jenei Gergõ, Kardos Zsolt, Komlódi
Roland, Zuba Tamás, Illyés Máté, Gulyás-Nagy Viktor, Tóth László,
Bertalan Szabolcs, Kis Sándor. Felkészítõ: Kis Sándor
Lányok: Botyánszki Nóra, Bordás Brigitta, Diós Magdolna, Nagy
Ágnes, Paraj Réka, Pázmándi Hajnalka, Szelezsán Adrienn, Ács Dóra,
Frey Ivett, Gál Nikolett, Liska Judit, Szugyiczki Viktória, Kéki Viktória. Felkészítõ: Iványi László
1994-ben és késõbb születettek: Fiúk: Halász Bence, Harmati
Zoltán, Kovács Árpád, Szikora Balázs, Zahorán Bertold, Kõvári Norbert, Drenyovszki Dániel, Zsíros Csaba, Bordács András, Jenei Bence,
Kis Sándor, Zuba Viktor, Felkészítõ: Tánczos Imre
Lányok: Miklós Márta, Oláh Monika, Pikó Ágnes, Fábián
Alexandra, Földesi Ágnes, Kohut Veronika, Egeresi Zsóka, Gézárt
Fanni, Styasznyi Gina, Zuba Zita, Beinschrodt Adél, Bucsi Fruzsina,
Kruzsics Adrienn, Bordás Renáta, Hoffmann Flóra, Mészáros Magdolna. Felkészítõ: Iványiné Dombi Julianna
Nincs ma Magyarországon még egy olyan általános iskola, mint a
mezõberényi 1.Sz., amely a kosárlabda sportág valamennyi korosztályában, mindkét nemben országos döntõben képviseli a megyét, illetve
annál tágabb kört a területi döntõk megnyerésével. Hatból hat!!! Ilyen
még nem volt nemhogy Mezõberényben, de az országban sem.
További sikere a testnevelés tagozaton folyó munkának, hogy a
kosarasok mellett más sportágban is vannak országos döntõseink.
Az elõzõnél nem kevésbé említésre méltó a II. korcsoportos atléta
csapat országos döntõbeli szereplése, már csak azért is, mert õk a testnevelés tagozatos órákon kapott felkészítés eredménye alapján érték el
sikerüket, és nem külön készülve erre a feladatra. Megelõzve olyan
megyebéli iskolák csapatait, amelyek kimondottan atlétikával
foglalkoznak.
A döntõs csapat: Adamik Dávid, Bajkán Martin, Báthori Zoltán,
Bordács András, Zahorán Bertold, Burai Márkó. Felkészítõk: Nagy
Ferencné, Iványiné Dombi Julianna
Szintén nem lebecsülendõ a karatésok három egyéni országos
döntõs szereplése sem. Itt elsõsorban azon iskolán kívüli szakemberek
munkája dicsérendõ, akik ezekkel a tanulókkal foglalkoznak. Az
országos döntõn érintett tanulók: Olej Tamás, Kiss Brigitta, Schäffer

Gergõ. Felkészítõk: Barna Márton, Braun Zoltán
És van még egy országos döntõs helyezés az aerobik sportágban
Béres Mónika jóvoltából, akit fõleg a békési klubban készítettek fel a
versenyekre.
Összességében tehát az iskola teljesítménye 7 országos döntõs
csapat, 4 egyéni versenyzõ, ami közel 90 tanulót - a tanulók 20%-át érint. (Már csak az országos döntõkön való részvétel finanszírozása
jelent némi fejtörést azokban az esetekben, ahol a versenyek teljes
költségét nem állják a szervezõk). n

GÓLIÁT ORSZÁGOS DÖNTÕBEN
AZ ORLAI LABDARÚGÓI
Május 3-án Mezõberényben a sportpályán bonyolították le a Tavaszi
Góliát torna körzeti döntõjét.
Három korcsoportban összesen 15 csapat küzdött az országos döntõbe
jutásért.
A torna az Orlai P.S. Ált.Iskola csapatainak sikerével zárult, így a
júniusban Budapesten a Népligetben sorra kerülõ Országos Góliát
Fesztiválon képviselhetik Mezõberény körzetét.
VÉGEREDMÉNY: I. KORCSOPORT (1 - 2. osztály):
1. Orlai P.S. Ált. Isk. Mezõberény (Edzõ: Kajlik Péter), 2. Dr. Hepp
Ferenc Ált. Isk. Békés, 3. Szegedi K.I. Ref Ált. Isk. és Gimn. Békés,
4. Péchy Blanka Ált. Isk. Kamut, 5. 1. Sz. Ált. Isk. Mezõberény
II. KORCSOPORT (3 - 4. osztály):
1. Orlai P. S. Ált. Isk. Mezõberény (Edzõ: Kajlik Péter), 2. 1. Sz. Ált.
Isk. Mezõberény, 3. Dr Hepp Ferenc Ált. Isk. Békés, 4. Szegedi K. I.
Ált. Isk. és Gimn. Békés, 5. Karacs Teréz Ált. Isk. Békés, 6. Murony
III. KORCSOPORT (5 - 6. osztály):
1. Orlai P. S. ált Isk. Mezõberény (Edzõ: Oláh Zsolt), 2. Szegedi K. I.
Ált. Isk. és Gimn. Békés, 3. Dr. Hepp Ferenc Ált. Isk. Békés, 4. Karacs
Teréz Ált. Isk. Békés

Darts Hírek
Végéhez közeledik a steel országos bajnokság.
A 2005. évre kihirdetett 40 fordulóból álló versenysorozat "A"
kategóriás kiemelt fordulójának színhelye volt Mezõberény. A
versenyre 41 fõ kvalifikálta magát.
2005. április 30-án Mezõberényben megrendezett fordulót Fábián Ferenc tatabányai versenyzõ nyerte. A legjobb mezõberényi a 9. helyen
végzett Bárdi Mihály volt.
Összesítésben: 15. Urbancsek; 41. Bárdi; 44. Frey; 65. Bobály; 77.
Nagy I.; 138. Kovács L. Ezen helyeken várjuk a folytatást.
A 32-es döntõ június 26-án Budapesten lesz.
Köszönet a verseny támogatóinak: Orlai iskola, Városi Önkormányzat, Net Front Kft, Berény Color Kft, Ipar Disco, Tripon Zsolt.
További eredményeink
VII. Magyar kupa, WDF nemzetközi ranglista verseny
Május 13-15.
170 nevezõ
Eredmények: 1. Ditmar Burger Austria, 2. Arjan Moen Holland, 3.
Brian Christiansen Denmark, Mészáros Ferenc Hungary; 7. Urbancsek
Zoltán Hungary
További dart-os érdekességek a www.darts.hu oldalon.

