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BERÉNYI NAPOK 2008
15 éves a Münsingen-Mezõberény testvérvárosi kapcsolat
2008. augusztus 20-24. között kerül megrendezésre a XII.
Berényi Napok, mely ebben az évben a testvérvárosi
találkozó jegyében zajlik. A 15 éves évforduló alkalmából
számos kulturális program nyújt kikapcsolódást.
Ízelítõ a programból: augusztus 22-én, pénteken 15.30-tól
Istentisztelet és orgonahangverseny lesz a II. Kerületi
Evangélikus templomban. 18 órakor felvonulás kezdõdik a
testvérvárosi küldöttek és a mezõberényiek részvételével,
majd a városi ligetben gálamûsor és közös vacsora várja a
vendégeket.

15 évvel ezelõtt, 1993. május 30-án írta alá a testvérvárosi
szerzõdést Mezõberényben Rolf Keller és Cservenák Pál Miklós polgármesterek, valamint a két város képviselõ-testülete,
majd 1994. szeptember 17-én Münsingenben erõsítették meg
azt.

Pörköltfõzés a városi ligetben
2008. augusztus 23-án (szombaton) ismét megrendezzük a
nagy sikerû Pörköltfõzõ versenyt. Várjuk a csapatok jelentkezését Mezõberénybõl és a térségbõl augusztus 11-ig az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ információs pultjánál
vagy az 515-553-as telefonszámon.
OPSKK

NEMZETKÖZI GYERMEK-LABDARÚGÓTORNA
MEZÕBERÉNY, 2008. JÚLIUS 4-5
Hazai sikerrel ért véget a XVI. alkalommal a MezõberényBélmegyer Kistérségi Általános Iskola DSE, Berényi Gyermek FC és Mezõberényi Gyermekfoci Alapítvány által
közösen megrendezett nagypályás labdarúgótorna Mezõberényben. Ezúttal az U 15-ös korosztály – az 1994/'95-ben
született labdarúgók – küzdött a díszes serlegért. A szépszámú
közönség színvonalas mérkõzéseket láthatott és végül a hazai
csapat megérdemelt gyõzelmének tapsolhatott. A német
testvérváros – FC Vorwarts Epe-Gronau – együttese mellett
két, komoly erõkbõl álló romániai Sportiskola, Marosvásárhely és Székelyudvarhely csapatai emelték a torna színvonalát.
Eredmények: Mezõberény - Vorwarts Epe 4 : 2, Székelyudvarhely - Marosvásárhely 1 : 2, Marosvásárhely - Vorwarts
Epe 0 : 8, Székelyudvarhely- Mezõberény 1 : 2, Vorwarts Epe
- Székelyudvarhely 3 : 0, Mezõberény - Marosvásárhely 2 : 2
Végeredmény: 1. MEZÕBERÉNY, 2. VORWARTS EPE
(NÉMETORSZÁG), 3. MAROSVÁSÁRHELYI SPORTISKOLA (ROMÁNIA), 4. SZÉKELYUDVARHELYI SPORTISKOLA (ROMÁNIA)
Különdíjak: a torna legjobb játékosa: Burai Dávid
(Mezõberény), legjobb kapus: Sandor Lucian (Marosvásárhely), gólkirály: Timo Helling (FC Vorwarts Epe), legjobb
berényi játékos: Liska Tibor

A gyõztes csapat tagjai: Adamik Dávid, Balogh Csaba,
Balogh Dávid, Balogh Gergõ, Bárdi Dániel, Boczonádi László, Burai Dávid, Burai Márk, Csákó Gergõ, Csipke Martin,
Gyebnár István, Kéki Dániel, Kovács Dávid, Kovács Norbert, Lakatos Krisztián, Liska Tibor, Machó Attila, Mészáros
Dávid, Ötvös Levente, Szabó László.
Edzõ: Kajlik Péter
KAJLIK PÉTER: "Rendkívül hasznos torna volt, jól felkészített csapatok ellen sikerült megszerezni a gyõzelmet.
Most rövid pihenés következik, majd kezdjük a felkészülést
az NB II-es bajnoki szezonra.
Köszönöm mindenkinek a segítségét, aki munkájával, támogatásával hozzájárult a torna sikeres lebonyolításához"
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY
A Mezõberényben rendelõ orvosok
rendelési idejérõl és elérhetõségérõl
Munkanapokon 7.30-tól 16.00 óráig a felnõtt és gyermek háziorvosok a közölt rendelési idejükön kívül sürgõs esetben a mobiltelefonjukon hívhatók. Amennyiben a
háziorvosa, házi gyermekorvosa, vagy fogorvosa nem érhetõ el ( pl. szabadság), hívja
a helyettesítõ orvost!
Fogorvosi ügyelet a hatályos egészségügyi
szabályok szerint sem Mezõberényben,
sem megyei szinten nincs. Fogászati sürgõs
esetben bármely fogorvos rendelési idõben
fogadja a beteget. Rendelési idõn túl a
Központi Orvosi Ügyelethez lehet fordulni.
A Központi Orvosi Ügyelet sürgõsségi
ellátás céljából vehetõ igénybe.
A sürgõs szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatás minden olyan egészségügyi tevékenység, amelyet a mellékletben
meghatározott, az életet veszélyeztetõ állapotok és betegségek szakszerû ellátása,
valamint azok maradandó egészségkárosító
hatásának megelõzése érdekében – a beteg
állapotának stabilizálásáig – végeznek.
52/2006. (XII. 28.) EüM r.
Telefonszám: 352-122
Rendelési idõ: munkanapokon 16.00 órától
másnap 7.30 óráig, munkaszüneti napokon
24 órán keresztül.
Laboratórium
Elérhetõség: Tel.: 66/352-050
Dr. Szombatiné B. Szabó Klára,
Tóthné Gyaraki Mária
Vérvétel idõpontja:
munkanapokon 7.00-tõl 9.30-ig
Védõnõk
Elérhetõség: Tel.: 66/352-250
Önálló védõnõi tanácsadás:
Puskelné Ollé Ilona (1. körzet)
csütörtök 8.00–10.00 és 14.00–16.00
Czinkoczki Anna (2. körzet)
hétfõ 8.00–10.00 és 13.00–15.00
Halász Józsefné (3. körzet)
kedd 8.00–12.00
Kozma Mária (4. körzet)
csütörtök 8.00–10.00 és 14.00–16.00
Fiziotherápia
Elérhetõség: Tel.: 66/352-566
Vadonné Puskel Julianna fiziotherápiás
asszisztens
Munkanapokon 6.00–13.00
Gyógytorna
Elérhetõség: Tel.: 66/352-566
Szászné Sziklai Cili
Nyári idõszak (2008. június 30. - augusztus
15-ig): hétfõ, szerda, péntek: 9.00–12.00
Téli idõszak (2008. augusztus 16-tól 2009.

június 29.): kedd, csütörtök: 13.30–17.00
Dr. Csók László
felnõtt háziorvosi rendelõ
Rendelés helye: Mezõberény, Luther u. 1.
Telefonszám: 66/424-126
Mobiltelefon:06/20/9830-222 (hívható:
8.00–16.00)
Rendelési idõ: munkanapokon 9.30–12.00
és 14.30–16.00
Elõjegyzés rendelési idõben kérhetõ a
66/424-126-os telefonszámon.
Helyettesítõ orvos: Dr. Hegyesi Péter
Nyári szabadsága augusztus 3-ig tart.
Dr. Dóczy Balázs
felnõtt háziorvosi rendelõ
Rendelés helye: Mezõberény, Luther u. 1.
Telefonszám: 66/424-108
Mobiltelefon: 06/30/8273-730
Rendelési idõ: munkanapokon 10.30–13.00
Elõjegyzési idõpontok:12.00–13.00
Helyettesítõ orvos: (nincs állandó helyettes)
kiírás szerint.
Nyári szabadsága: 07.28.– 08.15.
Dr. Hegyesi Péter
felnõtt háziorvosi rendelõ
Rendelés helye: Mezõberény, Gyõri J. u. 14.
Telefonszám: 66/423-266
Mobiltelefon: 06/30/9451-662
Rendelési idõ: munkanapokon 9.30–12.00
és 14.30–16.00
Háziorvosi tevékenységen túl: foglalkozásegészségügyi ellátás.
Helyettesítõ orvos: Dr. Csók László
Nyári szabadsága: augusztus hónapban
Dr. Oláh Erzsébet
felnõtt háziorvosi rendelõ
Rendelés helye: Mezõberény, Luther u. 1.
Telefonszám: 66/424-121
Mobiltelefon: 06/30/5438-658
Rendelési idõ: munkanapokon 7.30-9.30 és
12.30-14.30
Háziorvosi tevékenységen túl végzett
egészségügyi szolgáltatása: belgyógyászat,
gasztroenterológia magánrendelés
Mezõberény Városi Szociális Otthonok
háziorvosa.
Helyettesítõ orvos: Dr. Zuberecz Zoltán
Nyári szabadsága: 08. 04.–08. 22.
e-mail: erzsebetolah@freemail.hu
Elõjegyzés rendelési idõben telefonon kérhetõ.
Dr. Zuberecz Zoltán
felnõtt háziorvosi rendelõ
Rendelés helye: Mezõberény, Petõfi u. 5.
Telefonszám: 66/423-744
Mobiltelefon: 06/20/9355-684
Rendelési idõ: munkanapokon 7.30–9.30 és
12.30–14.30
Elõjegyzés délutáni rendelésre kérhetõ személyesen vagy telefonon.

Háziorvosi tevékenységen túl végzett egészségügyi szolgáltatása:
Magánrendelés: hétfõ, szerda: 17.00-18.00
Belgyógyászat, akupunktúra, laser
A Szegedi Orvostudományi Egyetem rezidensképzésre kijelölt oktató praxisa.
Helyettesítõ orvos: Dr. Oláh Erzsébet
Nyári szabadsága 2008-ban: 07.12.–08.03.
Dr. Salai Ildikó
gyermek háziorvosi rendelõ
Rendelés helye: Mezõberény, Luther u. 1.
Telefonszám: 66/424-294
Mobiltelefon: 06/20/3884-645
Rendelési idõ: hétfõ, kedd, csütörtök
8.00–12.00, szerda 8.00–11.30 (11.3012.30 Csárdaszállás), péntek 10.00–14.00
Elõjegyzés kérhetõ személyesen vagy telefonon.
Helyettesítõ orvos: Dr. Sziráczki Magdolna
Nyári szabadság: 07.07.–07.29. és 08.25–
08.29.
Dr. Sziráczki Magdolna
gyermek háziorvosi rendelõ
Rendelés helye: Mezõberény, Petõfi u. 5/3
Telefonszám: 66/424-044
Mobiltelefon: 06/20/9752-650
Rendelési idõ: hétfõ, kedd 8.00–12.00,
szerda 10.00–14.00 (tanácsadás 7.30–9.30)
csütörtök 10.00–14.00, péntek 8.00–12.00
Elõjegyzés kérhetõ: tanácsadásra a 66/352250, rendelésre: 66/424-044 telefonon
Háziorvosi tevékenységen túl végzett
egészségügyi szolgáltatása: Petõfi Sándor
Kéttannyelvû Gimnázium Kollégium háziorvosa, Bölcsõde orvosa, a Szegedi Orvostudományi Egyetem akkreditált mentora
Helyettesítõ orvos: Dr. Salai Ildikó
Nyári szabadság: 07.30.– 08.22.
Dr. Adamik Ilona
fogorvosi rendelõ
Rendelés helye: Mezõberény, Petõfi u. 5
Telefonszám: 66/423-833
Rendelési idõ:
hétfõ 8.00–13.00, kedd 13.00–18.00, szerda
14.00–19.00, csütörtök 8.00–12.00 iskolafogászat, péntek 13.00–18.00
Elõjegyzés rendelési idõben kérhetõ.
Helyettesítõ orvos: Dr. Dirar Hamed és Dr.
Emõdi Emese
Nyári szabadság: augusztus
Dr. Dirar Hamed
fogorvos, gyermekfogszakorvos
Rendelés helye: Mezõberény, Gyomai u. 1.
Telefonszám: 66/421-648
Mobiltelefon: 06/20/9734-522
Rendelési idõ: hétfõ, kedd, csütörtök
13.00–19.00, szerda iskolafogászat, péntek
8.00–12.00
Elõjegyzés kérhetõ: munkaidõben bármikor.
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Magánrendelés: szerda, péntek 17.00–18.00
(csak bejelentkezés alapján), valamint sürgõsségi
ellátás.
Helyettesítõ orvos: Dr. Adamik Ilona és
Dr. Emõdi Emese
Nyári szabadság: kollégákkal egyeztetés
alapján
Dr. Emõdi Emese
fogorvosi rendelõ
Rendelés helye: Mezõberény, Luther u. 1.
Telefonszám: 66/352-942
Mobiltelefon: 06/70/2845-774
Rendelési idõ: hétfõ 11.00–17.00, kedd
8.00–12.00
iskolafogászat,
szerda
7.30–13.30, csütörtök 10.00–16.00, péntek
7.30–13.30
Elõjegyzés kérhetõ: telefonon, vagy személyesen.
Helyettesítõ orvos: Dr. Adamik Ilona és Dr.
Dirar Hamed
Nyári szabadság: 07.19.–07.25. és 08.11–08.22
Dr. Burján Katalin
szemészeti szakrendelés
Rendelés helye: Mezõberény, Széchenyi u. 1.
Telefonszám: 66/424-130
Mobiltelefon: 06/30/4960-227
Rendelési idõ: hétfõ 8.00–12.00, látótérvizsgálat 12.00–14.00, kedd: 12.00–16.00,
látótérvizsgálat
10.00–12.00,
szerda
8.00–12.00, látótérvizsgálat 12.00–14.00,
csütörtök 13.00–17.00, látótérvizsgálat
17.00–19.00, péntek 8.00–12.00, látótérvizsgálat 12.00–14.00
Elõjegyzés szükséges (kivéve sürgõs eseteket), kérhetõ a 424-130 telefonon rendelési
idõben
Helyettesítõ orvos: Dr. Forvit Erzsébet

3.

2008. július / II.

Békés, Szemészeti Szakrendelõ 8.00–13.00,
csak sürgõs esetben.
Nyári szabadság: 07.28–08.08.
Dr. Hegyi Ibolya
fül-orr-gégészeti szakrendelõ
Rendelés helye: Mezõberény, Petõfi u. 5/1
Telefonszám: 423 - 733
Rendelési idõ: hétfõ 8.00–12.00, kedd
8.00–12.00, szerda: 8.00–12.00, péntek
8.00–12.00
Hallás- és allergia vizsgálat elõjegyzés
alapján történik: hétfõ, kedd, szerda, péntek
12.00–13.30, csütörtök 8.00–12.00
Elõjegyzési lehetõség: rendelési idõben a
423-733 telefonon.
Nyári szabadság: 08. 05., 08. 08– 08.10.
Helyettesítõ orvos: Dr. Halmai Zoltán fõorvos a szabadság idejére

ANYAKÖNYVI HÍREK
Eczeti György és Schäfer
Anett (Mb., Gyõri J. u. 5/a),
Palotai Nándor (Mb., Áchim
L. A. 62.) és Siklósi Vera
(Mb., Kinizsi u. 3.)
Kis Mihály (1942, Mb., Bajcsy u.
23.), Ökrös József (1929, Mb.,
Gyár u. 21.), Szikora András
(1927, Mb., Liget u. 12.)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

SZIKORA ANDRÁS
(Mb., Liget u. 12.)

További egészségügyi szolgáltatások a rendelõben:
~ hallókészülék-ellátás telefonos elõjegyzés
alapján
~ bõrgyógyászati magánrendelés:
Dr. Vitális Gyöngyi hétfõ: 15.00–17.00
Tel: 06/30/412-7730
~ tüdõgyógyász magánrendelés:
Dr. Sztancsik Zsuzsanna
kéthetente szerda, telefonos elõjegyzéssel:
Tel: 06/30/870-0323..

temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Dr. Tóth Attila
onkológus, nõgyógyász szakorvos
Rendelés helye: Mezõberény, Luther u. 1.
Rendelési idõ: hétfõ, szerda 14.30–15.30
Magánrendelés: kedd 15.30–17.00
Nõgyógyászati rákszûrés és komplex ultrahang-diagnosztika helyben.

JAKUSOVSZKI PÁL

Gyászoló felesége, fia és családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretõ férjem, édesapánk,
nagyapánk

temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló felesége, gyermekei, unokái

SZÓT KÉR A KÉPVISELÕ
Két héten belül kifizethetik az elmaradt
hízó marha támogatásokat – Erdõs Norbert
sajtóközleménye.
Erdõs Norbertet, Békés és térsége országgyûlési képviselõjét hízó marha tenyésztéssel foglalkozó csalódott gazdák keresték fel.
Elmondták, hogy több idõpont-módosítás
után is hiába várnak az õket megilletõ támogatásra. Az ily módon pórul járt gazdák
szinte valamennyien azok közül kerülnek
ki, akik a vitatható körülmények között
kijelölt 2006-os bázisévhez viszonyítva
növelték állatállományukat, ezért korrekciót kértek. A korrekció lehetõségével élõ
gazdák azt is elmondták, hogy szeptember
óta még csak határozatuk sincs a számukra
megítélt korrekció mértékérõl. Az érintettek
többsége mára lehetetlen helyzetbe került,
állományát a legnagyobb nehézségek árán

sem képes sokáig ellátni, ugyanakkor már
hitelfelvételi lehetõségeik is alaposan
megcsökkentek, miután az õket folyamatosan hátrányosan érintõ intézkedések, a
kifizetések állandóvá vált késlekedése miatt
gyakorlatilag teljesen ellehetetlenültek. A
képviselõ a panaszok összegyûjtése után az
ügyet érintõ konkrét kérdésekkel fordult
Gráf József agrárminiszterhez.
A tárcavezetõ válaszában elmondta, hogy a
jelzés nyomán azonnal egyeztetéseket kezdett a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatallal. Mint kiderült, a rengeteg igénylõ
miatt feltorlódtak a kifizetések, így
várhatóan egy döntéssel egyszerre fizetik
majd ki a gazdák járandóságát. Erre Gráf
József ígérete szerint két héten belül sor
kerül.
A kérdésekre adott további válaszokból

kiderül, hogy sajnos tovább csökken a hazai
szarvasmarha-állomány, amely az elmúlt öt
évben mintegy 44 ezres fogyatkozást jelent.
Gráf József, a sok vitát okozó, a gazdálkodókat folyamatosan hátrányosan érintõ hazai bázisév-képzési gyakorlattal kapcsolatban elismerte: ez nemzeti hatáskörben
történt.
Erdõs Norbert megengedhetetlennek
nevezte, hogy a magyar agrárdiplomáciának immár sokadszor sikerült csapást
mérnie saját mezõgazdasági termelõire.
Ugyanakkor bízik a gazdák éleslátásában,
hiszen a problémák idõben történõ jelzésével nem egy esetben sikerült már segíteni a
bajba jutott termelõkön. Fontosnak tartotta
elmondani: a jövõben is nagy hangsúlyt
kíván fektetni a mezõgazdasággal foglalkozók érdekvédelmére.
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TANÉVZÁRÁS
Tanévzárás a
Petõfi Sándor Gimnáziumban
Június 13-én 560 Petõfis diák vehette át év
végi bizonyítványát. Sok szép tanulmányi
eredmény született. Kitûnõ tanulmányi
eredményt 24, jeles tanulmányi eredményt
54 tanulónk ért el. Sajnos 11 diákunk majd
csak augusztusban biztosíthatja magasabb
évfolyamba lépését.
Teljes iskolai átlagunk: 3,89, az általános
tantervû osztályoké: 3,58, a kéttannyelvûeké: 4,09, az Arany János programban tanuló osztályoké: 4,00.
Három (2 kéttanos, 1 Arany János programban tanuló) végzõs osztályunk, 90 diák búcsúzott el iskolánktól. A májusi írásbeli
érettségi vizsgákat az emelt szintû szóbeli
vizsgák, majd június 16-26. között a középszintû szóbeli vizsgák követték. Mindenki
sikeres érettségi vizsgát tett. Az osztályok
érettségi átlagai: 4,5 4,4 és 4,3. Kitûnõre
érettségizett 16, jelesre 13 tanulónk. 93
emelt szintû vizsgát tettek diákjaink, ami
országos viszonylatban is kiemelkedõ. A
kéttanos osztályokban 1 fõ kivételével mindenki rendelkezik német felsõfokú C típusú
nyelvvizsgával. Középfokú C típusú nyelvvizsgát szerzett 32, középfokú A/B nyelvvizsgát 11 tanuló angol, olasz és szlovák
nyelvekbõl. Mind az emelt szintû érettségi
vizsgák, mind a nyelvvizsgák többletpontot
jelentenek a felsõfokú intézményekbe való
felvételnél.
Az idei tanévben is sok országos és megyei
versenyen vettek részt diákjaink. A legeredményesebbek a következõ tanulók voltak:
Humán tárgyak területén:
Országos Simonyi Imre Szavalóverseny: 2.
hely: Hack Anita (13.c), Veres Renáta
(10.d) Implom József Helyesírási Verseny
megyei forduló: 5. hely: Német Angéla
(11.b) Országos Petõfi Versmondó Verseny:
1. hely: Hegyesi Klára (11.c) Megyei Justh
Zsigmond Versmondó Verseny: 1. hely:
Hegyesi Klára (11.c), 2. hely: Veres Renáta
(10.d) Megyei Kazinczy Szép Beszéd Verseny: 2. hely: Hack Anita (13.c) – az országos versenyen különdíj Édes Anyanyelvünk
Nyelvhasználati Verseny megyei forduló: 5.
hely Toldi Anikó (10.b) Országos Latinovits
Zoltán Vers- és Prózamondó Verseny: 5.
hely: Hegyesi Klára (11.c) Országos AJTP
Tömörkény alkotói pályázat interjú kategória: ezüst minõsítés: Hegedûs Bence (9.d)
OKTV német nyelv országos döntõ: 20.
hely: Banuta Janka (13.c) "Abgedrent"
német kisfilm-készítési verseny: különdíj:
Nagy Judit, Weigert Lilla, Almási Attila,
Nagy Gábor és Papp Attila (12.b) "Österreich aus unserer Sicht" verseny: 1. hely:
Mészáros Szimonetta, Toldi Anikó és Rábai
Balázs (10.b), 3. hely: Szelezsán Adrienn,
Czudor Zsófia és Kolarovszki Zoltán (11.b)

"Klick und Blick " országos online vetélkedõ: 2. hely: Tomka Anna, 3. hely:
Palyafári Renáta, 7. hely: Kiss Ágnes,
"NATO a Balkánon" országos verseny: 4.
hely: Kovács Tamás, Kun Tibor, Pinti
Zoltán (12.c) Országos AJTP angol verseny: 4. hely: Koszna Julianna (11.d), 11.
hely: Szpisják János (11.d) "Felkészülés a
családi életre" országos versíró pályázat: 4.
hely: Dombi Beáta (12.a) Országos AJTP
irodalmi verseny: 1. hely: Koszna Julianna
"Keresem õsöm udvarát" megyei irodalmi
verseny: 2. hely: Koszna Julianna, Gonda
Lívia és Piltz Magdolna (11.d) a Tessedik
Sámuel Fõiskola által rendezett vetélkedõn
Dékány Enikõ (12.c) Izraelrõl beadott TDK
dolgozatnak megfelelõ pályázatával különdíjat nyert és a fõiskolai zsûri az õszi
TDK-ra is meghívta, "Svájci napok” megyei szavalóverseny: 1. hely: Hegedûs Bálint (11.b), 3.hely: Szíjártó Zsuzsanna (12.c),
2. hely: Koppányi Dorina (9.b), Széplaki Petra
(10.b) Német szóbeli verseny: 2. hely:
Kovács Balázs (9.b) Oxford University
Press által meghirdetett "My favorite bookwarm story" angol versenyen országos döntõbe jutott: Nagy Ágnes és Vidó Judit
(11.c).
Reál tárgyak területén:
Nemes Tihamér Alkalmazói Verseny (informatika) megyei fordulóján: 6. hely: Fábián
Tamás (9.c) Szegedi Tudományegyetem
Bolyai Intézete által kiírt Matematika
diákpályázat: 3. hely: Incze Zoltán (12.d),
különdíj: Farkas Edit (12.a), Mazán Mónika
(13.c) és Szõke-Kis Anita (13.c) A "Természet Világa" c. folyóirat XVII. TermészetTudomány Diákpályázatán: 3. hely: SzõkeKis Anita (13.c), különdíj: Tomka Anna
(13.b) V. Országos AJTP Informatika verseny: 2. hely: Borgulya Roland és Junászka
Krisztián (12.d) Hajnal Imre Megyei Matematika Tesztverseny: 2. hely: Junászka Krisztián
(12.d) Német nyelvû matematika verseny
kéttanosoknak országos döntõ: 2. hely:
Faragó Bettina (13.b), 3. hely: Babinszki
Bence (11.c), 6. hely: Bereczki Anna (11.c),
7. hely: Molnár Albert (12.b), 8. hely: Ludescher Norbert (12.b), 10. hely: Sebesi
Nóra (10.c) és Balog Imre (13.c) AJTP iskoláinak matematika versenye döntõ: 7.
hely: Junászka Krisztián (12.d) Kenguru
Matematikai Tesztverseny megyei 2. hely:
Babinszki Bence (11.c) és Balog Imre (13.c)
Gordiusz Matematika Tesztverseny megyei:
7. hely: Junászka Krisztián (12.d) Vegy-Ész
Torna Szegedi Egyetem Országos Feladatmegoldó Verseny: 23. hely: Babinszki Bence
(11.c) Irinyi János Verseny Megyei forduló:
1. hely: Babinszki Bence (11.c), 5. hely:
Ökrös Éva (11.b), 7. hely: Sebes Nóra (10.c),
országos döntõ: 9. hely és a legjobb elméleti
feladatmegoldó különdíja: Babinszki Bence
(11.c) Biológia OKTV-n II. fordulóba jutott

Kiss Ágnes (13.b), Fizika OKTV-n II. fordulóba jutott: Ludescher Norbert (12.c) AJTP
országos fizikai becslési verseny: 3. hely:
Junászka Krisztián, Incze Zoltán (12.d) és
Faragó Norbert (10.d) Földrajz OKTV II.
fordulóba jutott: Uhrin Ákos (13.c), Gazsó
Mihály (13.b), a III. országos fordulón : 19.
hely: Gazsó Mihály (13.b).
Sport:
Erõemelés: Kovács Dávid a franciaországi
junior VB-n 3. helyezést, a szlovákiai Európa Kupán 1. helyezést ért el. Diákolimpia
országos döntõn: II. helyezés. Kispályás
Teremlabdarúgó Diákolimpia: Megyei elõdöntõ 3. helyezés. Kézilabda: Békés Megyei Diákolimpia elõdöntõ fiú "A kategória" II. helyezés, Megyei Diákolimpia
elõdöntõ leány "A kategória" III. helyezés.
Kosárlabda (lány):V-VI. korcsoportos amatõr kosárlabda, megyei döntõn I. helyezést
ért el és továbbjutott a paksi országos
versenyre. Kosárlabda (fiú) :Vajda Péter Kupa
Szarvas 1. helyezés, Diákolimpia "B" kategóriás bajnokság II. helyezés, "A" kategóriás bajnokság III. helyezés.
A 2007/08-as tanévet sikeresnek értékelem.
Ezúton mondok köszönetet minden kedves
Szülõnek, hogy támogatták gyermekeik
tanulmányi munkáját, diákjainknak, akik
eredményeikkel tovább öregbítették a
mezõberényi Petõfi Sándor Gimnázium
hírnevét, és a tantestület tagjainak akik színvonalas oktató-nevelõ munkát végeztek ebben a tanévben is.
A nyári szünetben mindenkinek tartalmas
pihenést kívánok.
Szilágyi Tibor igazgató

FELHÍVÁS
Mezõberény Város Önkormányzata felhívja a
16 m3/h felett vételezõ lakossági és
nem lakossági fogyasztók figyelmét,
hogy a MOL Rt. a szállításrendszerén végzett
karbantartási- és javítási munkálatok akadályozzák a folyamatos gázszolgáltatást. Ezúton
tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2008. augusztus 11.
10.00 óra és 14.00 óra között
a MOL Rt. karbantartási munkálatokat végez
a Mezõberény gázátadón.
A TMK munkálatok miatt az érintett gázátadóról ellátott települések felé a földgáz
betáplálása szünetelni fog, amely
4 órás gázszünettel jár.
Az elosztóhálózat teljes leürülésének elkerülése
érdekében kérjük a lakosságot, hogy a fenti
idõpontban ne vegyék igénybe a gázszolgáltatást.
Dr. Baji Mihály jegyzõ
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KISVÁROSI KAVICSOK
"Leg a láb" és Minerva
Néptánctábor Gyomendrõdön

A fürdõváros mindennapi életét június
végén egy 62 fõs gyermeksereg tette mozgalmasabbá, ugyanis immár harmadik alkalommal került megrendezésre a "Leg a láb"
és Minerva Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmények által szervezett néptánctábor.
A gyermekek Békés, Hajdú-Bihar és JászNagykun-Szolnok megyébõl érkeztek, s
már régóta táncolnak az intézmények valamelyik csoportjában.
Mezõberénybõl a Kis-Berényke Néptánc-

együttes táncosai jelentkezhettek.
A tábor idejére egy nagy csapattá, csoporttá
kovácsolódtak, hogy együtt ismerkedjenek
meg a kalocsai táncok szépségeivel, sajátosságaival. Ebben volt segítségükre HahnKakas István, aki örökös "Aranysarkantyús" táncos és párja Tombor Bea "Aranygyöngyös" táncos. E sajátos és számunkra
oly becses vidék táncát úgy tanították, hogy
egy-egy mese, történet vagy szokás bemutatása által megismerhettük az ott élõket,
hagyományaikat, szokásaikat és kicsit betekintést nyerhettünk érzelemvilágukba is.
Az együtt töltött hét nagy része valóban a
néptáncról szólt, de azért jutott idõ másra is.
Nagyon jó élmény marad a harmadik este
megszervezett vetélkedõ, majd a búcsúesti
karaoke-show, ahol kisebb-nagyobb csoportokban még jobban összekovácsolódott
a társaság. Tanárnak és diáknak egyaránt
élmény volt egy nagy közösségben megtapasztalni a közös éneklés örömét.
A hét programjából nem maradhatott ki a
strand és a mozi meglátogatása, valamint a
fagyizás sem, természetesen összekötve egy
jó nagy sétával a városban.

A sok-sok munkával és pihenéssel töltött
órák meghozták az eredményt, ugyanis a
csütörtökre tervezett nyilvános táborzárón –
ahol nagyon sok szülõ is megjelent – egy
nagyon jó hangulatú, vidám és színvonalas
bemutató született a kalocsai táncokból,
ahol a kíséretet a Suttyomba zenekar szolgáltatta. A bemutató utáni táncházban mindenki kedvére táncolhatott, amihez minden
feltétel adott is volt. A táncház után kiosztásra kerültek a dicsérõ oklevelek, jutalmak, az emléklapok, a vetélkedõ és a szobák rendezettségéért járó díjak. Ezen az
utolsó estén még inkább tudatosult mindenkiben, hogy holnap szétválnak útjaink, de
már a jövõre készülve, élményekkel telve
indultunk haza.
Így e rövid élménybeszámoló után illesse
köszönet mindazokat, akik lehetõvé tették
munkájukkal, vagy anyagi, erkölcsi támogatásukkal, hogy ez a tábor létrejöhetett.
Köszönjük szépen! Reméljük, most már e
tábor hagyománnyá válik és még többen
csatlakoznak e közösségformáló kezdeményezéshez.
Kiszely Erika

**********
Volt egyszer egy Szõnyegszövõ…
A találkozás, az általában véve nagyon jó
dolog. Gondoljunk csak kedves rokonainkra, jó barátainkra, régi osztály- és
munkatársainkra! Ugye milyen jó érzés
találkozni velük, vagy akár csak megpillantani õket valahol. Ilyenkor szoktuk azt
mondani, hogy "… jaj, de jó, hogy látlak!"
vagy azt, hogy "… ó, de régen találkoztunk!". Vannak olyan emberek, akik nem
elégszenek meg a véletlenszerû, futólagos
és pillanatnyi találkozásokkal. Õk azok,
akiknek a fejében egyszer csak megszületik az ötlet, hogy találkozót szervezzenek. Mert rájönnek arra, hogy életük
egy adott szakaszának szereplõi milyen
fontosak voltak, s bizony hiányoznak.
Gondolom ilyen, vagy ehhez hasonló
indíttatásból valósulnak meg az osztályés nyugdíjas-találkozók. Hallottam már
unokatestvér-találkozóról, de Mezõberényben van Kereki-találkozó is, s ki tudja
még hányféle nevû és jellegû létezik?!
Közülük említek egyet: a Szõnyegszövõs
találkozót.
A "Csaba" Szõnyegszövõ HSz. 1957-ben
Mezõberényben indította be elsõ részlegét. A Csabai úton lévõ Csók-féle
házban 20 fõ kezdett el dolgozni Litauszki
Pali bácsi vezetése mellett. Évek múlva,
amikor a Mûszaki Ktsz. "kinõtte" a
település központjában lévõ telephelyét,
akkorra a Szõnyegszövõ "felnõtt" annyira,
hogy elfoglalja azt. (Mûködésének fénykorában több mint 200 fõt is foglalkozta-

étteremben, hanem egykori fõnökünk
családi házának udvarán jöttünk össze.
Hm… sajátos megoldás. Olyan, ami sok
mindent megmagyaráz. Gondozott udvar,
gyönyörû idõ és persze szépen terített asztalok vártak bennünket. Aki eljött – hatvanan voltunk –, mindenki hozott és
"letett" az asztalra valamit: így láttuk
kölcsönösen vendégül egymást. Persze
nem csak ennivalóból volt bõven! Elõke-

tott!) Az új helyen Komlódi Ilona lett a
részlegvezetõ. Nyugdíjba vonulásáig vezette a részleget, biztosította a munkát,
irányította a termelést és "viselte" a 100140 dolgozó – NÕ – gondját-baját. És
csinált még valamit: teremtett egy
KÖZÖSSÉGET. Olyat, amelynek tagjai
ma is büszkék arra, hogy szõnyegszövõsök voltak. Örülnek, ha találkoznak,
érdeklõdnek egymás felõl, számon tartják
egymást, és alig várják az alkalmat, hogy
legalább néhány órára újra együtt lehessenek! Egyáltalán nem csodálkozom azon,
hogy ebben a feje tetejére állított, minden
emberi értéket nélkülözõ világban õk még
mindig a barátság, a kollegalitás, az összetartozás – ma már szinte ismeretlen fogalmak – nagyon-nagyon jó érzését akarják
átélni. Hiszen ettõl jó egy munkahely és
ezért hiányzik oly nagyon, amikor már
nincs!
A Szõnyegszövõ 2002-ben zárta be végleg
kapuit. Azóta már a második találkozót
rendeztük meg. Rendhagyó módon nem

rültek az évkönyvek, fényképalbumok,
brigádnaplók, melyekbõl emlékek, élmények, események egész sora elevenedett
föl kora délutántól este 9-ig.
A jövõt nem ismerjük. Csak azt tudjuk,
hogy volt egyszer egy Szõnyegszövõ,
melynek egykori vezetõje és dolgozói
komolyan értelmezett barátságának és
összetartásának köszönhetõen tulajdonképpen ma is létezik.
Szabad példát venni.
Csatári Imréné,
Fazekas Lajosné
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RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
A jármûvezetõk önkéntes jogkövetõ magatartásának elõsegítése,
illetve a közlekedés biztonságának javítása érdekében az elmúlt idõszakban jelentõs változások történtek. Nõttek a közlekedési szabálysértésekért kapható büntetõ pontértékek, nõtt a szabálysértésekért
kiszabható helyszíni bírság összege (3.000,- Ft-tól 20.000,-Ft-ig terjed) és a 410/2007. (XII.29.) Kormányrendelettel 2008. május 1-jétõl
bevezetésre került a közigazgatási bírság jogintézménye. A közigazgatási bírság lényege, hogy a jármûvek tulajdonosai, üzembentartói
fokozott felelõsséget érezzenek a közlekedési szabályok betartására.
A kormányrendelet hét olyan közlekedési szabálysértést határoz meg,
mely megszegése esetén mérlegelés nélkül közigazgatási bírságot
kell alkalmazni.
1. megengedett legnagyobb sebesség túllépése,
2. vasúti átjárón való áthaladás szabályainak megsértése,
3. jármûforgalom irányítására szolgáló fényjelzõ készülék jelzéseinek figyelmen kívül hagyása,
4. jármûvel történõ megállás és várakozás szabályainak megsértése,
5. autópálya leállósávjának igénybevételére vonatkozó szabályok
megsértése,
6. behajtási tilalomra, a kötelezõ haladási irányra vonatkozó szabályok megsértése,
7. a természet védelmére vonatkozó elõírások megsértése
A kormányrendeletben foglaltak szerint az üzembentartóval, illetve a
használóval szemben az egyes elõírások megszegése esetén szabálysértési eljárás lefolytatásával a szabályszegés súlyosságának arányában 30.000.-Ft-tól 300.000.-Ft-ig terjedõ bírságot kell alkalmazni.
A szabálysértési eljárást a Rendõrség folytatja le, mely során a határozat meghozatalára 60 nap áll rendelkezésre. Amennyiben a jármûvet a tulajdonos másnak adta használatba, és ezt dokumentumokkal (menetlevéllel, fuvarlevéllel vagy egyéb okmánnyal) bizonyítani
tudja, akkor a bírságot a használatba vevõ személynek kell megfizetnie. A jármû más személynek történõ használatba adása esetén fokozott körültekintéssel célszerû eljárni, mert amennyiben a használatba
vevõ személy a bírságot nem fizeti meg, vagy nem lehet tõle behajtani, akkor azt az üzembentartónak kell megfizetni.
Mezõberényi Rendõrõrs

50 %-os kiárusítás
2008. július 21.–26. között
a HASZNÁLTRUHA ÜZLETBEN
MEZÕBERÉNY, LUTHER TÉR 5.

LAKATOSOKAT, HEGESZTÕKET
CEGLÉDI MUNKÁRA
FELVESZÜNK
Tel : 30 / 239-3203

Lakossági apróhirdetés
Budapesten, a PÓLUS center és az ÁZSIA Center közelében, felújított, jó
elosztású, egyedi vízórás, házközponti fûtésû, csendes környezetben lévõ 2,5
szobás, saját pincével rendelkezõ földszinti lakás eladó. A 173-as busszal
negyedóra a Keleti pályaudvar. Irányár: 12.400.000.-Ft. Érd.: 20/465-9186 és
30/820-8941
Békéscsabán, a CSABA CENTER közelében felújított, egyedi víz-, gázórás,
1+fél szobás, 4. emeleti lakás eladó, akár bútorozottan is. Irányár: 8.500.000.- Ft.
Érd: 20/465-9186
Dobozon építési telek gyümölcsfákkal, óriási diófával, fúrott kúttal, csendes,
virágos kis utcában, a szanazugi úthoz közel eladó. Áram a telken bekötve, a
többi közmû a keskeny kis utcáról beköthetõ. Irányár: 1.500.000.- Ft. Érd.:
20/465-9186
Három éves malamut-labrador keverék kutyámnak családi okok miatt
sürgõsen szeretõ gazdát keresek. Érd.: 70/289-5367
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