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MADARAK HÁZA LÁTOGATÓKÖZPONT a Ligetben
Mezõberény Város Képviselõ-testülete 2007. márciusi ülésén a Petõfi
Sándor Mûvelõdési Központot bízta meg a MADARAK HÁZA LÁTOGATÓKÖZPONT üzemeltetésével, valamint természetvédelemmel összefüggõ kulturális programok szervezésével.
Ennyi a rövid hír, amely mögött
nemcsak egy új, számunkra megtisztelõ, de nem könnyû feladat áll, hanem jóval több. Jóval több, hiszen
Önökkel együtt, oly módon kellene
újra birtokba vennünk közparkunkat,
hogy az hosszan fenntartható legyen,
szépsége ne csökkenjen, hanem inkább növekedjen.
Ehhez elsõ lépésként szeretném
Önökkel megosztani mindazt az információt, amelyet az elmúlt 3 héten
összegyûjtöttünk:
A "Körösök lágy ölén" címû
ökoturisztikai fejlesztési program
keretében nyert támogatást városunk

a Liget és a pavilon felújításához. E program célja a Körös-vidék helyi természeti és kulturális örökségének bemutatása, megismertetése a nagyközönséggel, olyan kínálat kialakítása, melyben az érintett további települések programlehetõségeirõl, értékeirõl is tájékoztatják a betérõket.
A program a "Körösök-völgye"
Natúrpark Egyesület gesztorsága alatt
valósul meg. A mezõberényi Madarak
háza látogatóközpont és a szikes tó
partján kialakított madármegfigyelõ
pont mellett a békéscsabai Széchenyi
ligeti tanösvény és látogatóközpont, a
gyulai Csiga-kerti ökoturisztikai bemutató útvonal, az Élõvíz-csatorna vízi útvonala, a dobozi Sámson vára ökoturisztikai bemutató útvonala, kastélyparki tanösvények, a békési információs
pont és ligeti tanösvény, valamint a köröstarcsai népi kulturális ökocentrum is
benne szerepel.

"A fényes istenarcot" korál
TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk
Tisztelt Támogatóinkat,
hogy a Városi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület
új számlavezetõje:
az Endrõd és Vidéke
Takarékszövetkezet
Számlaszám
53200046-11075909
E-mail-cím:
berenyote@szucsnet.hu
Halász József elnök

Lapunk a Nagyhét gondolatiságának jegyében idézi fel
a dallama révén méltán világhírû és népszerû alkotást.
Tekintsük elõször az elsõ versszakot németül:
O Haupt voll Blut und Wunden,
voll Schmerz und voller Hohn!
O Haupt, zu Spott gebunden
mit einer Dornenkron!
O Haupt, sonst schön gezieret
mit höchster Ehr' und Zier,
jetzt aber hoch schimpfieret,
gegrüßet seist du mir!
A szöveg költõje Paul Gerhardt (1607-1676), aki a verset clairvaux-i szent Bernát latinnyelvû himnusza nyomán írta németül. A közismert dallam Hans Leo Hasslertõl (1564-1612) származik. Érdekesség, hogy a zenei
motívum a korábbi, erre alkalmazták késõbb a szöveget. A korált végül világhírûvé Johann Sebastian Bach
(1685-1750) Máté-passiójának harmóniái tették, kedvelt produkciója egyházi és világi zenei programoknak.

(folytatás az 3. oldalon)
Magyarul Rosty Kálmán (1832-1905) jezsuita szerzetes tolmácsolásában vált közismertté:
A fényes Istenarcot
Vér s fájdalom fedi:
Mint küzde szörnyû harcot,
Hallgatva hirdeti.
A fõn, mely égi bérre
Százszorta érdemesb,
Szúr vad tövis füzére,
Így még dicsõbb, nemesb.
Megfigyelhetõ, hogy míg a magyar interpretáció a kereszthalál transzcendens, isteni vonatkozását helyezi elõtérbe,
addig a német eredeti szöveg a szenvedõ ember izajási
alakját állítja elénk. Egy igazságtalanul megcsúfolt és
meghurcolt embert, aki minden összetörtsége ellenére
megrendült tiszteletet parancsol. Bizonyára ez a - dallamvilágában is érzõdõ - szellemiség tette a mûvet egyetemessé:
vallásosságtól független, minden ember számára beszédes,
lelket megérintõ mûvészi alkotássá, Nagypéntek lelki tartalmának mindenkihez szóló tolmácsolójává. Ez az
egyetemesség hozza közel szívünkhöz, ez sikerének titka.
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT
A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

Hozzájáruló nyilatkozatot adott a
polgármester a mezõberényi Park 95
Kft. részére pályázat benyújtásához.
Az említett Kft. a mezõberényi 0120
hrsz. alatt lévõ utat kívánja pályázaton
nyert pénzzel felújítani, mely útnál az
önkormányzat tulajdonos.
Február 27-én a Békési Kistérségi
Társulás Közbeszerzési Bizottsága
Békésen tartotta ülését. Az ülésen a
"Szélessávú internet-hálózat kialakítása a Békési Kistérség településein"
címen elnyert pályázat közbeszerzési
kiírása került megtárgyalásra. Elfogadásra került a 2007. december 31-i
teljesítési határidõ. Avállalási határidõ
nem teljesítése esetén 2008. január 1tõl kötbérkikötés történt meg, amely
az elsõ 10 napra 300.000 Ft/nap, azt
követõen pedig 1.500.000 Ft/nap
összegben került meghatározásra.
Február 27-én a Békési Kistérségi
Társulás Békésen tartotta soron kívüli
ülését Az ülésen elfogadásra került a
Kistérségi Társulás 2007. évi költségvetése, amely 459.748.000 Ft bevételi és kiadási elõirányzattal került
elfogadásra. A Helyi Vidékfejlesztési
Iroda cím elnyerésére pályázat benyújtására hozott döntést a testület,
mely pályázat elnyerése esetén
5.000.000 Ft összegû támogatást kaphat a kistérség. A kistérségbõl elnökségi tagnak Izsó Gábort, Békés város
polgármesterét választották meg.
Tárgyalást folytatott a polgármester Csenke Péter úrral, a Szin-Fa Kft.
ügyvezetõjével. Tárgyalásuk témája a
FATESCO építése körüli kérdések
megvitatása volt. Csenke úr kinyilvánította, hogy 2007-ben felépíti a
FATESCO -t. Az építés körüli
helyszín még nem ismeretes.
Február 28-án a TESCO építése
miatt szükségessé váló útépítési kérdésekrõl folyt egyeztetõ tárgyalás. A
TESCO áruházat képviselõ szakemberek szerint májusra várható az
áruház építésének kezdete, melynek
hat hónapon belül meg kell épülnie.
Így várható, hogy karácsonyra az áruház megnyitja kapuit.
AMûemlékvédelmi Felügyelõség
kérésének megfelelõen meg kell vizsgálni a kastély déli- és északi szárnyának fa tetõszerkezetét. A tetõ és
zárófödém fa állapotvizsgálatára
vonatkozóan megállapodást kötött a
polgármester Muka István vállalkozóval, mely megállapodást írásban
rögzítették. A vállalkozó a vizsgálatot
125.000 Ft + 25.000 Ft ÁFA , összesen 150.000 Ft összegért végzi el, és a

szerzõdéskötéstõl számított 20 napon
belül teljesíti.
Március 1-jén a SADE Magyarország képviselõje Barabás András úr,
valamint a békési Wiener Center képviseletében Ladányi László úr egyeztetõ tárgyalást folytatott Kutas Ferenccel, a polgármesteri hivatal dolgozójával a szennyvízcsatorna építéssel kapcsolatosan elmaradt bekötések
teljesítésérõl.
Átalánydíjas karbantartási szerzõdést kötött a polgármester az esztergomi székhelyû Prec-Sec Vagyonvédelmi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.vel a mezõberényi ligetben lévõ madarak házánál kialakított tûzvédelmiés riasztórendszer karbantartására. A
szerzõdés alapján negyedévenként
30.000 Ft + ÁFA összeget kell az önkormányzatnak a szolgáltatásért megfizetni.
A Fõvárosi Bíróság 2007. január
17-én kelt, és azóta már jogerõre
emelkedett határozata alapján elutasításra került a Magnum Hungária Fórum Építõipari és Szolgáltató Kft. keresete, amely az iparûzési adó eltörlését foglalta magába. Az ítélet alapján
az iparûzési adó beszedése nem
ellentétes a jogszabályokkal.
Április 14-én a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány megvalósítja a
KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja
elnevezésû programot. A program
célkitûzése az, hogy a fiatalokat motiválja hasznos közösségi munkára.
Várjuk mi is a fiatalok csatlakozását
ilyen irányú munka végzésre.
A polgármester tárgyalást folytatott a mezõberényi Alföld Süti Kft.
részérõl Kovács András úrral a mezõberényi Szarvasi u. 12. sz. alatt lévõ
ingatlan eladása tárgyában. Az Alföld
Süti Kft. ügyvezetõje, Forró Antalné
azóta írásbeli kérelmet terjesztett elõ,
hogy az említett ingatlant megvásárolná, melyre vételi ajánlatot tett.
Március 5-én rendkívüli testületi
ülés megtartására került sor. Az ülésen
a 2006. évi végsõ elõirányzat rendezés, valamint a 2007. évi költségvetés kiegészítése, és a gördülõ költségvetés bemutatása szerepelt. Az
ülésen döntés született a benyújtásra
kerülõ pályázatok kidolgozásáról, valamint két önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlan eladásáról is döntött
a testület.
Megbízási szerzõdést kötött a polgármester a szarvasi Megyeriné Gruber Edittel a mezõberényi Kölcsey utcai játszótér építési, engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésére. A
munkáért bruttó 60.000 Ft-ot kell
megfizetni, továbbá az önkormányzat

vállalta a tervdokumentációhoz szükséges kellékek beszerzésének költségviselését (telekkönyvi-, tulajdoni
lap stb.) Az említett munkát a tervezõnek 2007. március 23-ig kell elkészítenie.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság
Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
Békés Megyei Kirendeltsége Közúti
Osztálya részérõl a TESCOGLOBÁL Áruház Rt. Budaörs közlekedési létesítmények építésére megtörtént az engedélyezés. Az engedély
alapján a 470-es Mezõberény-Békéscsaba közötti úton balra kanyarodó
sáv épül, valamint az áruház elõtt 53
db személygépkocsi tároló és 5 db
mozgáskorlátozottak részére kiépítendõ parkoló valósul meg.
Március 15-én Dunavecsén Petõfi
szoboravató ünnepség volt. Mint a
Petõfi társaság tagja, önkormányzatunk is képviseltette magát a Szûts Tamás szobrászmûvész által készített
szoboravató ünnepségén, majd a szobor avatását követõ koszorúzáson.
A szarvasi Integrál Kft. az ünnepségeket megelõzõ napokban végezte
el a mezõberényi ligetben elmaradt
talajrendezési és füvesítési munkálatokat. A színpad körüli terület két oldalán pótmunkaként további mûanyag ráccsal borított terület kialakítására került sor, továbbá a madarak házánál felmerülõ kisebb javítási munkák kerültek elvégzésre.
A Városi Közszolgáltató Intézmény a Városi Ligetben tovább folytatta a takarítási munkálatokat, valamint a város több pontján végzett
ilyen jellegû munkát.
A Békési úti tömb belsõ területén
a Károlyi és társa vállalkozás talajrendezési munkák végzését kezdte meg.
Elkészítve a területet az építési beruházáshoz, valamint a területen lévõ
belsõ utak és a parkolók elkészítéséhez.
MIRÕL TÁRGYALT
A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?

Március 19-én 15 órakor kezdõdött Mezõberény Város Képviselõtestületének soron következõ ülése.
A napirendi pontok elfogadása
után elfogadták az elõzõ zárt testületi
ülésen, illetve a március 5-i rendkívüli
ülésen hozott határozatokról szóló tájékoztatót, valamint Cservenák Pál
Miklós beszámolóját a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Döntöttek a városi nagyrendezvények kérdésében. 2007-ben a három
nemzeti ünnephez (március 15.,

augusztus 20., és október 23.) kapcsolódó rendezvényeket tekinti a testület
városi "nagyrendezvényeknek". Az
augusztus 20-hoz kapcsolódó rendezvényt az eredményes AVOP pályázat
esetén 4 naposra (augusztus 17-20)
tervezi. Eredménytelen pályázat esetén 2 napos idõtartamban kerülnek
megrendezésre a Berényi Napok.
A testület jóváhagyta az Oktatási
és Kulturális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntését a kiemelt
sporttámogatásban részesülõ sportegyesületek önkormányzati támogatásának szétosztásáról.
Atovábbiakban a városi rendõrõrs
beszámolóját hallgathatták meg a
jelenlévõk a közrend és a közbiztonság helyzetérõl. Jakusovszki Zoltán
rendõr õrnagy beszámolt arról, hogy a
rendõrség megelõzõ munkájának,
közterületi jelenlétének következtében jelentõsen csökkentek Mezõberény városában az ismertté vált bûncselekmények, ezen belül a közterületi bûncselekmények száma. Pozitív
irányba változott a közlekedés-biztonsági helyzet, a balesetek alakulása.
Szota Róbert, a Mezõberényi Polgárõr Egyesület elnöke elmondta,
hogy egyesületük a közterületi szolgálat fokozásával járul hozzá a város
közbiztonságának javulásához. A
képviselõ-testület a beszámolókat
elfogadta, és köszönetet mondott a
rendõrök és a polgárõrök munkájáért.
Mezõberény Város Önkormányzata a jelenleg betöltetlen mezõõri álláshelyre pályázatot ír ki.
Módosították az önkormányzat
testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés- és sporttevékenység
támogatásáról szóló rendeletet. Ezek
szerint a Mezõberényi Gyermek Kosárlabda Klub 2007. évben 160.000
Ft támogatásban részesül, melynek
éves mértéke együtt mozog a sportalap változásának mértékével.
A képviselõ-testület kezdeményezi az alapfokú mûvészetoktatási intézmény minõsítési eljárását, és biztosítja az elõminõsítéshez szükséges
65.500 Ft-os eljárási díjat. 2008. január 1-jétõl ugyanis csak akkor jár teljes
összegû normatíva az ilyen jellegû intézményekre, ha azok minõsítése
megtörténik.
A képviselõk hozzájárultak a
Juhász Gyula u. 1. sz. alatti Idõsek
Otthona mûködési engedélyének módosításához. A módosítással a férõhelyek száma 2-vel emelkedik a szociális intézményben.

(folytatás a 3. oldalon)
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VÁROSHÁZI HÍREK
(folytatás a 2. oldalról)
Módosították a Városi Közszolgáltató Intézmény és a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ alapító okiratáról szóló rendeletét. Az alapító
okiratok módosításával a Városi Liget
területén lévõ madárház és szabadtéri
színpad üzemeltetése, a természetvédelemmel összefüggõ kulturális programok szervezése 2007. március 1-tõl
a Mûvelõdési Központ feladatkörébe,
míg a Liget rendben tartása és a Medvefejes tó környékének gondozása a
Városi Közszolgáltató Intézményhez
tartozik.
Az oktatási intézmények szerkezetváltása miatt szükségessé vált az
Önkormányzati Minõségirányítási
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Program módosítása. Aképviselõ-testület elfogadta az ÖMIP módosítását,
így az intézmények az áprilisi ülésre
beterjeszthetik az intézményi minõségirányítási programok módosítását.
A képviselõk elfogadták Mezõberény Város Önkormányzata lakáskoncepciójának kiegészítését, azt
aktualizálták. Egyetértettek abban,
hogy mivel a jövõben egyre kevésbé
lehet számolni az állami lakástámogatásokkal, elõnyt kell élvezni a már
meglévõ nem lakás céljára szolgáló
épületek lakássá alakításának.
A következõ testületi ülés idõpontja 2007. április 23-a, ahol beszámoló hangzik el a 2006. évi költségvetés teljesítésérõl, a gyermekvédelemrõl és a 2006. évi ellenõrzésekrõl.
Miklós Ágnes

Felhívás
Tisztelt Városlakók!
Tisztelettel kérem Önöket, hogy 2007. évben is járuljanak hozzá
városunk szépítéséhez, rendezetté tételéhez, ahhoz, hogy hagyományainknak megfelelõen gondozottak legyenek utcáink, házaink és
ne veszélyeztessenek bennünket a kiengedett kóbor ebek, vagy más
gazdátlan állatok. A lakóházuk környékének rendbentartása, a zöld
területek kaszálása, nyírása, virágok ültetése, gondozása, az árkok
karbantartása mindannyiunk érdeke, hiszen errõl ítélnek meg bennünket, és nem mindegy az itt élõk számára sem, hogy milyen
környezetben élnek. Szíveskedjenek e felhívás alapján eleget tenni
kérésemnek, és segíteni azoknak az idõs embereknek, akik már nem
tudják a kaszálását, zöldterület gondozását elvégezni. Kérem azokat
a városlakókat is, akik eddig nem törõdtek környezetük rendjével,
kiengedték állataikat a közterületre, vagy kidobták kutyáikat, ebben
az évben tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy településünk
rendezett, szép és biztonságos legyen.
Köszönöm megértésüket és segítõ együttmûködésüket!
A mulasztók, környezetüket rongálók büntetésre számíthatnak, ezért
célszerûbb lenne a felhívásban leírtak teljesítése.
Tisztelettel:
Dr. Hantos Katalin jegyzõ

FEBRUÁR HÓNAPBAN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Ábelovszki János Mb. Kossuth tér 2. 3/27 és Szõke Zsuzsanna
Mb. Csabai u. 60/B, Puskás Sándor Sarkadkeresztúr, Puskin u.
8. és Szabó Mariann Mb. József A. u. 71. szám alatti lakosok.

A MÉRLEG KÖNYVELÕIRODA
teljes körû ügyintézéssel vállalja társaságok
(Bt., Kft., Kkt. ...) könyvelését,
elektronikus adóbevallását.
Érdeklõdni: munkanapokon 8-16 óráig
Békéscsaba, Mikszáth u. 47. Tel.: 06/30/413-1049

(folytatás az elsõ oldalról)
Az 1994 óta helyi jelentõségû természetvédelmi területté nyilvánított városi
ligetünkben, "a pavilon felújításával egyedi tartalmú, a terület madárvilágának bemutatására és interaktív programlehetõségekre fókuszáló látogatóközpont valósul meg" - olvashatjuk a nyertes pályázatban.
A pavilon felújítása során ennek megfelelõen lettek a különbözõ bemutatási és foglalkoztatási terek kialakítva (szintén a pályázatból
idézek):
- "Madármúzeum" - a terület különleges madárvilágának bemutatása
(teljes körû információnyújtás az itt élõ madarak jellemzõirõl, elõfordulási
idejérõl, szokásairól, kitérve a védelmükkel kapcsolatos teendõkre is). Mini könyvtár és olvasósarok - madarakkal, természettel kapcsolatos
könyvek helyben olvasása, Internet hozzáférés.
- Játszóház és kézmûves foglalkoztató terem (állatokkal, növényekkel
kapcsolatos játékok, Pl. madárház készítése, kifestõ, bábkészítés, origami,
Természet alkotóháza program, környezetvédelmi programok).
- Információs pont: prospektusok, kiadványok, hozzáférések biztosítása valamennyi érintett település vonatkozásában. Információszolgálat,
helyre jellemzõ ajándéktárgyak értékesítése stb. Itt szerezhetõ majd be a
madármegfigyelõ ponton használatos foglalkoztató füzet, információs
anyag is.
- Ligeti természetes bemutatóhelyek kialakítása: különbözõ tematikus
kertek, sétaútvonalak létrehozása, utcabútorozással."
A pavilon felújítása lassan befejezõdik, ha minden jól megy, május elején a látogatóközpont átadására is sor kerül. A terek berendezése, tartalommal való megtöltése viszont most kezdõdik. Akkor érezhetjük majd igazán
magunkénak, ha minél többen részt tudunk venni ebben a munkában.
Az önkormányzat a pályázati támogatás elnyerésével, az önerõ biztosításával nem kis lépést tett a liget megmentéséért. A jelenlegi gazdasági
helyzetben viszont nem tud sokat fordítani annak mûködtetésére. Ezért a
pályázatban megfogalmazott céloknak megfelelõen egy tervet készítettünk, hogyan tudjuk - kevés pénzbõl, összefogással - lépésrõl-lépésre haladva megvalósítani azt.
E szerint megkerestük a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságát és a
Munkácsy Múzeumot, ahonnan bemutatható anyagokat kértünk, és ígéret
szerint kapunk is. Szeretnénk szakmai segítséget kapni a helyi vadásztársaságoktól. Élni kívánunk pályázati lehetõségekkel. Ingyenes Internet szolgáltatást kértünk és kaptunk az induló évre vonatkozóan a SzûcsNet-tõl.
Voltak, akik már szobanövényeiket ajánlották fel az épület otthonosabbá
tételéhez.
Két dologban kifejezetten Mezõberény természetszeretõ lakóira számítanánk:
1. Szeretnénk, ha olyan jó állapotban lévõ természettel foglalkozó
könyveiket, folyóirataikat felajánlanák a Madarak háza látogatóközpont részére,
melyeket ma már Önök nem használnak, vagy amelyekkel szívesen segítenék
a látogatóközpont munkáját. A könyveket a mûvelõdési központ információja
gyûjti. Kérjük, a könyvek elsõ oldalára írják fel: név, cím ajándéka
2. Keresünk olyan önkéntes segítõket, akik szívesen töltenék szabadidejük
egy általuk meghatározott részét (a hét meghatározott napja, félnapja) tájékoztató feladatok ellátásával a Madarak háza látogatóközpontban. Részükre terveink szerint tanfolyamot szerveznénk, ahol a megfelelõ tájékoztatás nyújtásához szükséges ismeretanyagot elsajátíthatnák. A jelentkezõket szintén a
mûvelõdési központba várjuk. Tõlük a nevük, címük, telefonos elérhetõségük
leadását kérjük az információs pultnál.
Intézményünk nevében elõre is köszönöm mindazoknak, akik bármilyen módon segítik a Madarak háza látogatóközpont tevékenységének
beindítását. Kívánom, hogy váljon a liget és a pavilon megújult formája
közös épülésünkre!
Szûcsné Sziklai Éva
a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ igazgatója

FEBRUÁR HÓNAPBAN ELTÁVOZOTT KÖZÜLÜNK:
Kürti Lászlóné Körmendi Piroska (1923)
Mb. Madár u. 12. szám alatti lakos.

Mezõberényi Hírmondó

2007. április

5.

ARCOK A VÁROSBÓL - VÁRADI ZOLTÁN
Fotózás egy kicsit másképp
A fotózás kétségtelenül napjaink legelterjedtebb hobbija. Ki ne rendelkezne már valamiféle fényképezõ masinával, legyen az mobiltelefon, régi családi fényképezõgép, digitális vagy akár egy profi felszerelés.
Ki nem nézegetett családi eseményeken régi, már-már megsárgult
fotókat, vagy a buliképeket a hétvégérõl. Emlékeket, arcokat tudunk
egyszerûen egy papírlapon magunkkal vinni bárhová. Soha meg nem
ismétlõdõ dolgokat tudunk örökké élõvé tenni, vagy egyszerû hétköznapi dolgokra tudjuk felhívni a
figyelmet.
Nem is csoda tehát, hogy a fotózás ekkora népszerûségnek örvend.
De hol van az a határ, ahol a
fotós már nem amatõr, hanem
mûvész?
Ugye sokan, sokszor feltettük
már magunknak ezt a kérdést?
Bennem is többször megfogalmazódott már, amikor fotókiállításokat néztem meg. Legutóbb akkor, amikor Váradi Zoltán fotómûvész kiállítását néztem meg Békéscsabán a Jankay Gyûjtemény
és Kortárs Galériában. Vele
beszélgettem.
- A tárlat címe: Elölrõl kezdve.
Miért is?
- Kaptam egy felkérést, amit
elfogadtam. Váratlanul ért, nagyobb sikere lett, mint gondoltam.
50 éves koromban ismerkedtem meg a digitális fotózással, két év munkája, 36 db színes
kép került bemutatásra. (A kiállítás április 11-ig megtekinthetõ. szerk.). A cím innen ered. Nekem, mint fekete-fehér
fotósnak, a hagyományos technika elkötelezettjének ez kihívás
volt. Egy mai fiatal eleve digitálissal fog kezdeni. Onnan
juthat el a fekete-fehérhez. Az én korosztályom abban nõtt fel,
akkor még nem volt lehetõség csak a fekete-fehér fotók
készítésére. A Magyar Fotómûvész Szövetségnek kb. 200 tagja
van, akik szinte kivétel nélkül a fekete-fehér fotográfiával
kezdték, ezzel érték el a tagságot.
- Mit gondol, hogyan folytatja?
- Valószínû, mind a kettõt csinálni kell. Egyrészt azért, mert
az egyik kihívás, a másik pedig a múltam része. Nagyon
szeretek laborálni fekete-fehéret. A labormunka kézmûves
munka, a digitális nem.
- A kiállított képekben van valami, ami miatt jó rájuk nézni. Halljuk, beszélünk arról, hogy a fotósnak "látnia kell".
- Nem tudom megfogalmazni mennyi benne a tehetség,
mennyi a szorgalom. Azt például csak úgy érzem, mit nem szabad és
mit kell fényben fotózni. Ha a képnek nincs hangulata, akkor
atmoszférája sincs. Ha atmoszférája nincs, nincs ami megfogja a
nézõt. Tömöríteni kell és elhagyni.
- Mit jelent ez?
- Azt jelenti, hogy a látványból minden felesleges elemet ki kell
zárni. Fel kell építeni egy tónusrendet, egy színrendet.
Másképp gondolkozik az ember a színes, és másképp a fekete-fehér
fotózásnál. Nagyon szeretem a napot. Ha fekete-fehér, akkor fontos a
fény általi megvilágítás, a fekete-fehér tónusokat a fény kelti életre.
Amikor meglátok valami részletet, megjegyzem, hány órakor voltam
ott, mikor süt oda a nap, és tudom, akkor kell visszamennem.

Ha színes, akkor szeretem elhagyni a napfényt, mert a szín önmagában is szín.
- Milyen témákat örökít meg szívesen?
- Finom hangulatokat, városképet, apró részleteket. Környezet- és
épületrészleteket.
- Van kedvenc fotója?
- Igazából nincs. Nem csak azokat szeretem, amikért díjat kaptam.
Talán azokat, amihez egy-egy élmény is kötõdik.
- A diákévek ide kötik, itt járt általános iskolába és gimnáziumba.
- Mezõberénybe mindig szívesen jövök, hiszen haza jövök. Én ma
is jó érzéssel gondolok a diákéveimre. Sokat kaptam a
berényi tanítóimtól. Serfõzõ tanító nénitõl, Winter tanító
nénitõl, Bartókiné Erzsike nénitõl, …..
Fontosak voltak számomra Adamik tanárnõ magyar
órái. Csupa olyan költõk verseit olvastuk, elemeztük, akik
képekben gondolkoztak. Amiket leírtak átgondoltam, felhasználtam hangulataikat a fotóimhoz.
Kosztolányi, Márai, Simonyi hangulatai fogtak meg
leginkább.
Jó érzés végigmenni azon az utcán, ahol az iskola van, a
templom elõtt, ahol konfirmáltam.
Heti vendég vagyok itthon.
- Mikor került a fotózás közelébe?
- A berényi úttörõházban mûködõ fotószakkörnek a
tagja voltam, nagyon szerettem odajárni. Irányi István
vezetésével minden csütörtök délutánt ott töltöttem. Már
gyerekkoromban is nagyon érdekelt a fényképezés. A
könyvtárban a fotózással kapcsolatos újságokat olvastam.
Putnoki Istvánnéhoz hét évig
jártam tanulni.
1975-tõl országos pályázatokon vettem részt, ahol sikerélményt jelentett egy-egy díj
elnyerése.
1983-ban felvettek a Magyar Fotómûvészek Szövetségébe, ahová szigorú elbírálás
után lehetett bekerülni. Be kellett adni 30-40 képet, amelyeket szakértõ bizottság bírált el.
- Ha másról nem, a Mezõberényi fotóalbumokról biztosan sokaknak ismerõs az Ön
neve.
- Igen. A két fotóalbum számomra azt is jelentette, visszaadhattam valamit szülõvárosomnak. Az elsõ könyv tartalmazott fekete-fehér részt is,
reprodukciókat, ill. régi képeket. Az 1996-os kiadás az akkori Mezõberényt mutatja be.
Igyekeztem a múlt emlékeibõl idézni, a Berényre jellemzõ hangulatokat visszaadni, eseményekrõl pillanatképeket közölni, a templomokat kívül-belül bemutatni. …
Az elmúlt évben megjelent könyv pedig a jelent mutatja be színes
képekben. (A fotóalbum megvásárolható Mezõberényben, a Városházán. szerk.). Úgy érzem, kedvezõ a fogadtatás. Az itt élõ emberek
azonosulni tudnak a képekkel, szeretik azokat, fontosnak tartják.
Kedves dolgok ezek.
- Mosolyában is õszintén, jólesõen nyugtázza: kedves dolgok ezek.
Számomra kiderült, Váradi Zoltán miért fotómûvész. Reméljük,
hamarosan újabb kiállítását nézhetjük meg, itt, Mezõberényben.
Mezeiné Bátori Valéria
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HIRDETÉS

ÁPRILISI AKCIÓ!
Bomba árak:
Smekt tojás piros 20 g 19,Mizse ásványvíz dús PET 1,5 l 39,Croissant csokoládés 60 g 49,Classimo nugát 85 g 49,Zöldborsó konzerv "Lumarkt" 400 g 69,Ráma kocka margarin 250 g 119,Smekt nyúl 130 g 149,Kofa felezett õszibarack konzerv 820 g 199,Sante Crunchy müzli banán-csoki 350 g 199,Fontana Olasz keksz 1 kg 299,Papírzsebkendõ "Megéri az árát" 100db-os 59,Intensive mosogatószer citromos 1 l 79,Tejtermék:
C
2.
Alföldi frisss dobozos 2,8% 1/1 119,A B . u.
T
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Teavaj Jásztej 100 g 139,O
ály
MF Kod
Alföldi tejföl 20% 375 g 149,O
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Fõzõtejszín 500 g 219,eré
c.h
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õ
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Farmer túró 500 g 379,z
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Húsáru:
.ko
w
Füstölt hátsó csülök kg 649,ww
Miklósi füstölt kolbász kg 699,Füstölt hálós lapocka vf. kg 749,Fst-fõtt darabolt comb vcs. kg 799,Fst-fõtt császárszalonna vcs. kg 799,Pulyka sonkás szelet kg 799,Élelmiszer:
Vanilincukor, sütõpor CBA 8-12 g 9,Vanília és csokoládéízû pudingpor 40-44 g 27,Mazsola, Kókuszreszelék Gold Pack 100 g 49,Hey-ho alma, narancslé 1 l 95,Zöld tea filteres CBA 20 filter 99,Diópótló Pa-Comp 250 g 109,Falcotrade löncshús 400 g 115,Ringa löncshús 400 g 115,Kõbányai világos dobozos sör 0,5 l 119,Lencse Pa-Comp 500 g 119,Mustár flakonos CBA 470 g 129,Csemege uborka üveges 720 ml 139,Szarvasi B rizs 1 kg 149,Gesztenyemassza LEDO 250 g 179,La Festa Cappuccino utt. 5-íz 100 g 189,Coffetta kávéfehérítõ utt. 200 g 189,Õszibarack befõtt Mátra 720 ml 199,CBA õrölt kávé 250 g 199,Sósperec, sóspálcika CBA 500 g 199,Lipton gyümölcsteák 3-féle 20 filt. 219,Cerbona kókuszos müzli 200 g 279,Milánói mártás Globus 400 g 289,Arany kakaópor 250 g 379,Instant kakaó "CBA" 800 g 439,Cherry Queen desszert 2-féle 132 g 439,Cherry Queen szívdesszert 2-féle 125 g 539,Cherry Queen kördesszert 2-féle 200 g 699,Akciós áraink a készlet erejéig érvényesek!
Nyereményjáték
Vásároljon április hónapban alkalmanként 3000Ft felett
a KOMFORT ABC-ben, blokkját dobja be a kihelyezett gyûjtõládába.
A hó végén kisorsolunk 1db Mikrohullámú sütõt.
Ne habozzon, használja ki a lehetõséget! Játsszon velünk, mert nyerhet!
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MEZÕBERÉNYI SZLOVÁKOK
A Mezõberényi Szlovákok Szervezete tagjainak az elmúlt idõszakban is
bõven jutott nem mindennapi eseményekbõl, programokból - tudtuk
meg Borgula Györgyné elnöktõl.
vJanuárban a Német Finom Pékáru Kft-tõl Szikora János megkeresésére különféle házi süteményeket készítettünk.A bemutatónak és a kóstolónak az volt a célja, hogy a gyár
megpróbálja kisüzemi szinten gyártani a jó ízû és házias süteményeket.
v Békéscsabára, Ján Süli személyében új fõkonzul került kinevezésre.
Bemutatkozó látogatást tett a szlovák
klubban, ahol ismertettük vele mûködésünket és programjainkat. A
Konzul úr szlovák könyveket adományozott a szervezet részére, és elmondta, hogy nagyon jól érezte magát nálunk.
v Februárban 7. alkalommal
került megrendezésre a Nemzetiségi
délután és Szlovák bál. Nagy örömünkre szolgált, hogy a Szlovák
Köztársaság Magyarországi nagykövete is eljött a rendezvényre. Juraj
Migas elõször járt Mezõberényben és
nagyon jól érezte magát. Tetszett neki
a színvonalas kulturális rendezvény, s
elmondta, hogy ilyenre bármikor
szívesen eljön. Megtisztelték a rendezvényt még más, országos és
megyei vezetõk is. Aszlovák pávakör
pályázat útján új ruhakollekciót
készíttetett, melyet ezen a fellépésen
viseltek elõször és mindenkinek az
volt a véleménye, hogy nagyon szép
színpadi összkép alakult így ki . Kifejeztük köszönetünket a támogatóknak. Kolárovóból is érkezett delegáció a rendezvényre Litvai András
vezetésével. A szlovák bál jó hangulatban, szlovák zenét szolgáltató
zenekarral hajnalig tartott.
vKét környezõ település - Kétsoprony és Csorvás rendezvényén is
részt vettünk, tea délutánon és disznó-

torban.
vAKolárovói Szlovák Kulturális
Kör civil szervezete meghívására delegáció utazott Kolárovóba (Gútára.)
v Március hónapban tartottuk az
éves közgyûlésünket. Beszámolók
hangzottak el, és új tagok felvételére
került sor. Döntöttünk arról is, hogy
április végén szeretné szervezetünk
közhasznú szervezetté bejegyeztetni
magát a bíróságon.
v A Személyi jövedelemadó 1%
-ának felajánlását szeretném megköszönni azoknak, akik ezzel is támogatták szervezetünket.
Kérem, aki teheti, 2006. évi adója
1%-val továbbra is támogassa szervezetünket. Köszönjük!
Borgula Györgyné elnök

Testvérváros Mezõberény
Testvérváros Mezõberény
Kolárovo városával,
Sok-sok álom vált valóra
vezetõknek jóvoltából.
Eljött az ideje annak,
hogy ez nyilvánossá legyen,
ápoljuk hát szeretetben
Ennek jelképéül szolgál
a testvérvárosok oszlopa,
mely a Fortuna téren áll
és méltóan van ápolva.
Ez jelképezi ezt a hû
testvéries barátságot,
melyek megkötõdtek már rég
álomból lett valóságok.
Évenként ha néha-néha
egymást meg is látogatjuk,
Így teljesül óhajtásunk,
melyért mindig fáradozunk ...
Borka Ferenc Gútán élõ
Mezõberénybõl elszármazott

A Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat Mezõberény
pályázatot hirdet: ADMINISZTRATÍV MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
Az állás betöltésének feltételei:
- érettségi vagy fõiskolai végzettség,
- titkárnõképzõ,
- számítógép alkalmazásának magas szintû ismerete
/Word, Excell, Power Point, internet stb./
- jó kommunikációs és problémamegoldó képesség.
Illetmény megállapítása a Kjt. szerint.
A pályázatot az alábbi címre kell legkésõbb
2007. április 30-ig benyújtani:
Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat
5650 Mezõberény, Juhász Gy. u. 1.
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PROGRAMAJÁNLÓ
DARTS KLUB
Ha szeretnél többet is megtudni a darts-ról, akkor itt a helyed a Mûvelõdési
Központban, ahol a a Berényi Darts Egylet és a PSMK közös szervezésében
ingyenes DARTS TANFOLYAM indult, felsõ tagozatos és középiskolás
diákok számára. Áprilisban még bekapcsolódhatsz, várunk szerdánként 18
órától.
ÖSSZTÁNC
Kezdõk, újrakezdõk, haladók! Közkívánatra ISMÉT ÖSSZTÁNC a
Mûvelõdési Központban! Április 6-án és 13-án (pénteken) 19 órától, április
27-én (pénteken) 21 órától várunk benneteket!
TÚRA
Húsvéti sétatúra indul a Köröshöz április 8-án 14.00 órakor a Spar elõtti
parkolóból az Alföld Turista Egyesület szervezésében.
KIÁLLÍTÁS
"Pillanatok a világból" címmel Kalmár Zsolt mûvésztanár, képi gondolkodó fotóiból nyílik kiállítás április 12-én 19 órakor a Petõfi Sándor Gimnázium Kollégiumában. A megnyitón közremûködik Nagy Róbert, a Jókai
Színház növendéke, az iskola volt diákja.
KIÁLLÍTÁS
A "Békés tájain" címû kiállításon Békés megyében élõ képzõmûvészek
alkotásai láthatók április 18-tól május 19-ig a Mûvelõdési Központban.
RENDÕRSÉGI ELÕADÁS
2007. április 18-án 18 órai kezdettel Jakusovszki Zoltán rendõr õrnagy
elõadást tart a Nyugdíjas Klubban
- a rendõrség munkájáról általában,
- a 2006/07-es évet jellemzõ rendõrségi tevékenységrõl Mezõberényben,
- valamint a közlekedésbiztonságilag veszélyes útszakaszokról, keresztezõdésekrõl.
ELÕADÁS
A Petõfi Sándor Gimnázium szervezésében "A tizenéves korosztály
örömei és veszélyei" címmel tart elõadást Dr. Czeizel Endre professzor
április 19-én 19 órától a Mûvelõdési Központ színháztermében. Belépés díjtalan!
A rendezvényt támogatja Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõtestülete.
SZABADIDÕS VERSENY
Fiatalok és fiatalos lelkületû felnõttek!
PING-PONG, CSOCSÓ ÉS SZEKTORLABDA SZABADIDÕS
HÁZI VERSENYEK A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN április 21-én,
szombaton 19 órától.
Eredményhirdetés a versenyek után a helyszínen.
KARAOKE PARTY
Van hangod? Igen? Nagyon jó? Nincs? Sebaj! KARAOKE PARTY - n ez
nem számít, hiszen nem a tehetségkutatás, hanem a szórakozás a lényeg! Ha
szeretsz jó társaságban jót énekelni, gyere el a Mûvelõdési Központba április
21-én, szombaton este 21 órától és mutasd meg, mit tudsz!
VERSMONDÓ VERSENY
A Petõfi versmondó verseny városkörnyéki fordulójára április 24-25-én
15.00 órakor kerül sor a Városi Könyvtárban.
HANGVERSENY
Ifjúsági bérleti hangversenyek következõ elõadása - a Békéscsabai Filharmónia Kht. szervezésében - április 26-án 10 órától a Mûvelõdési Központ
színháztermében. Mûsort ad a Békéscsabai Szimfonikus Zenekar. Vezényel:
Gémesi Géza. Mûsorvezetõ: Szilágyi György.
TÁNCVIZSGA
Az idei társastánc tanfolyamok záróvizsgáira április 27-én 17 és 19 órai
kezdettel, április 28-án pedig 15 órai kezdettel kerül sor a Mûvelõdési
Központban. Jegyek válthatók ugyanitt április 23 - án délelõtt 9 órától 500 Ft
- os áron.

SAKKVERSENY
Berényi Tavasz - Amatõr Sakkverseny lesz április 28-án 9-tõl 18 óráig az
Ipar Sörözõben a Mezõberényi Sakk Egyesület szervezésében.
JÁTSZÓHÁZ
KalandozÓra címmel április 28-án 9.30-tól 12.00 óráig játszóházat szervez
az Omega Gyülekezet a Mûvelõdési Központban. A rendezvény nyitott, a
részvétel díjtalan.
FÁKLYÁS FELVONULÁS ÉS UTCABÁL
APetõfi Sándor Mûvelõdési Központ és a Maximus - Mezõberényi Fiatalok
Közéleti és Kulturális Egyesülete április 30-án ismét megrendezi a már hagyományosnak számító fáklyás felvonulást és utcabált. A fáklyás felvonulás
útvonala változatlan: Széchenyi utca - Kossuth tér - Fõ út - Piac tér. Gyülekezõ
a Széchenyi utcában 19.30 órától, indulás 20 órakor, a menetet a Városi
Ifjúsági Fúvószenekar vezeti. Az esti bulihoz a Torony Band zenekar szolgáltatja a talpalávalót a Piac téren 20.30 órától.
ANYÁK-APÁK NAPJA
Szeretettel várjuk az Édesanyákat, Édesapákat és a Nagyszülõket 2007.
május 2-án 17 órára, a Nyugdíjas klub Anyák-Apák napi rendezvényére a
Mûvelõdési Központba.
ZONGORAEST
Komolyzene kedvelõk, gyerekek, pedagógusok figyelem!
Szeretettel várjuk Önöket 2007. május 2-án (szerdán) 18 órára a
Mûvelõdési Központba VOZÁR M. KRISZTIÁN zongorahangversenyére.
Az est során Bach, Beethoven, Schubert és Liszt darabok hallgathatók meg. A
belépés díjtalan.
A DÉL-ALFÖLD NÉPMÛVÉSZETE
A "Dél-Alföld Népmûvészete" címmel április 14-én 10 órakor regionális
találkozó kezdõdik a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban, a mezõberényi
Díszítõmûvészeti Kör 35 és a Berény Népdalkör 30 éves jubileuma alkalmából.
A találkozót megnyitja: Pál Miklósné, a Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége elnöke, köszöntõt mond Cservenák Pál Miklós Mezõberény város polgármestere. A mûvelõdési központban a Díszítõmûvészeti Kör tagjainak kézimunkáiból, az Orlai Gyûjteményben dél-alföldi népi hangszerekbõl nyílik
kiállítás.
KIÁLLÍTÁS
A Dél-Alföld népi hangszerei címmel nyílik kiállítás az Orlai Petrics
Soma Gyûjteményben 2007. április 14-én 13.30 órakor.
Megtekinthetõ: 2007. június 14-ig.
BÉKÉS KISTÉRSÉGI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI NÉPDALÉNEKLÕ
MINÕSÍTÕ VERSENY
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt, aki szereti a népdalt és a
népzenét, 2007. április 21-én 14 órára a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központba, az 5. alkalommal megrendezésre kerülõ Kistérségi Gyermek és Ifjúsági
Népdaléneklõ Minõsítõ Versenyre! A zsûri döntéséig a "Leg a láb" Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény táncosainak ajándékmûsorát tekinthetik meg
vendégeink, valamint Balog Zsuzsanna tréfás és tanulságos népmesékkel
szórakoztatja az idelátogatókat.

JÓTÉKONYSÁGI KIÁLLÍTÁS
VÁSÁRLÁSÁVAL SEGÍTHET!
A hosszabb ideje súlyos betegséggel kûzdõ Igari Szûcs Mónika
munkáiból nyílt kiállítás a Mûvelõdési Központban.
A kiállított tárgyak megvásárolhatók.
Vásárlásával a fiatal lány gyógyulásához járulhat hozzá!

Mezõberényi Hírmondó
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KISVÁROSI KAVICSOK
MEGYEGYÛLÉSI TUDÓSÍTÁS
EGYÜTT EURÓPÁBA!
Békés és Arad
Megújult az együttmûködési megállapodás Arad megye és Békés megye között. A dokumentumot a Békés Megyei Közgyûlés soros ülésén román részrõl Iosif Matula, magyar oldalról Domokos László megyei elnök
írta alá. A román delegáció tagja volt még Ioan Christina megyei alelnök és
Mihaela Stanescu külügyi- és EU integrációs vezetõ.
Békés megye és Arad megye kapcsolata a legújabb idõkben az 1980-as
évek elejére nyúlik vissza. A régi megállapodás felülvizsgálatát, megújítását az eltelt idõszak változásai, Románia EU-s csatlakozása valamint a (reményeink szerint) 2007 és 2013 között még inkább megnyíló lehetõségek
tették indokolttá. Az Interreg program keretében jelentõs programok születtek, melyekhez az anyagi források biztosítását ígérik, minek következtében a partnerségi kapcsolatok megerõsödhetnek.
A határmenti együttmûködés már most is megvalósul az agrárium területén, az oktatásban és a kultúrában, de a fejlõdésre jó esély nyílik a köz-,
a civil- és a versenyszférában, illetve a turizmusban. Iosif Matula az
úthálózat javításának fontosságát, míg Domokos László az aradi és a
békéscsabai repülõtér összehangolásának szükségességét hangsúlyozta.
A megújuló együttmûködési megállapodás megkötését Szilágyi Menyhért, Varga Zoltán, Kreszta Traján, Tóth Imre megyei képviselõk üdvözölték elsõk között, konkrét példákat említve a kínálkozó lehetõségekre.

A mezõberényi Városi Könyvtár a Római Szerzõdés aláírásának 50.
évfordulója alkalmából vetélkedõt szervezett.Ajátékot lezáró sorsolást 2007.
március 23-án tartottuk. Ahelyes megfejtések beküldõi közül ajándékot nyertek:
Felnõttek: Kárpáti Zsuzsanna, Mezõberény, Kereki u. 35/4, Kovácsné Zsolnai Krisztina, Mezõberény, Korona u. 1., Barnucz Roland, Mezõberény,
Szénáskert u. 66.
Gyerekek: Matuska Réka, Mezõberény, Ady Endre u. 30., Csabay László,
Mezõberény, Madarász u. 4., Rácz Henrietta, Mezõberény, Kereki u. 60.
Az internetes feladványt beküldõ nyertes: Vrbovszki Zsolt

Közlekedés gyermekszemmel címmel hirdetett rajzpályázatot
Békés Város Balesetmegelõzési Bizottsága. A rajzpályázatra beérkezõ
munkák közül a mezõberényi Tímár Patrícia (általános iskolás
korosztályban) nyerte el az elsõ helyet. Mezõberényi különdíjasok:
Varga Máté (Kodály Z. úti óvoda), Frey Panna (Luther úti óvoda),
Kajtor Veronika (Mátyás kir. úti óvoda).
MÁR LETÖLTHETÕ AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁGI PÁLYÁZAT (NEP-2007)
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján
(www.gkm.gov.hu) már letölthetõ a lakossági energia-megtakarítás
támogatása, valamint a lakossági megújuló energiahordozó-felhasználás támogatása címû pályázat kiírása és a pályázati útmutató. A
pályázati anyag letöltésében és kinyomtatásában segítséget nyújt a
Városi Könyvtár.

Mezõberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 2007/2008-as
tanévre - Mezõberényben - beiratkozott 1. osztályosainak száma 103 fõ.
Március 24-én rendezte meg a PETÕFI SÁNDOR GIMNÁZIUM A 35.
SÁNDOR BÁLT.
Joseph Kesselring: Arzén és levendula címû krimi vígjátékát
mutatták be a 12. évfolyamos diákok, melyet Homoki Ágnes és
Balogh György, az iskola pedagógusai állítottak színpadra. A rendezvény mûsora hagyományosan az angol keringõvel ért véget, amely
egyben meg is nyitotta az azt követõ jubileumi bált.

MEGYEI NYUGDÍJAS-VETÉLKEDÕN I. HELY
Megyei nyugdíjas-vetélkedõn - Békéscsabán - a mezõberényi
nyugdíjasklub tagjaiból álló csoport I. helyezést ért el.
A vetélkedõn 15 csoport mérte össze tudását, Bács, Békés és
Csongrád megye településeinek ismeretébõl.
A csoport tagjai: Eiler Lászlóné, Olej Jánosné, Nagy Zoltánné,
Nagy Eszter, Nagy Erzsébet (póttagok: Vágvölgyi Mihályné, Szabó
Antalné).

Az öt óvodába összesen 90 gyermek iratkozott be.
Wagner Mihályné Olga néni aki évek óta a Mezõberényi Hírmondó terjesztõje - március 8-án
ünnepelte 91. születésnapját, fia,
rokonai, szomszédai és ismerõsei
körében.
Elmondása szerint, amióta nyugdíjas, röpülnek az évek. Gyorsan
telt el a 91 év. Tornával kezdi a napot, a házimunka elvégzése után
szívesen látogatja betegeskedõ
barátnõit, ha kell segítségükre
van. Szeret olvasni, tévét nézni.
A Hírmondó szerkesztõsége
ezúton is kíván neki hosszú,
boldog életet és jó egészséget!
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IPARTESTÜLET (5.)
Ebben a részben az ipartestület - 1950-60-as évek - kulturális
életébe pillantunk bele. Nem volt könnyû az iparosok élete, de
hétvégén szabadidejüket szívesen töltötték el az iparos székházban.

„... kiemelkedett gyors fejlõdésével az iparosok színjátszó, zenei csoportja és énekkara, ...”

Szabados Márton 1955-tõl
1965-ig a színjátszók oktatója.
Õt kértem meséljen arról, milyen
kulturális élet folyt abban az idõszakban.
- Ebben az évben indult el a
klubélet az iparos székházban. A
KIOSZ székház 1955-ig a Vörös
Csillag TSZ gabonatárolója volt. Az
iparosok és inasaik - mindenki a saját szaktudását hozzáadva - rendbeszedték, felújították az épületet, így
alkalmas lett a klubéletre. Sok társadalmi munkát végeztünk, sokat
dolgoztunk az ipartestület vagyonáért.
Külön volt egy klubterem és
külön egy söntés 10-12 asztallal,
ahol sakkoztak, kártyáztak az
iparosok. Volt billiárdasztal, kugli
pálya.
Megszerveztem a színjátszó csoportot. Sikerrel adtuk elõ Mezõberényben és a környezõ településeken a megtanult színdarabokat.
Sikerrel játszottuk többek között
a Falusi verebek, Tánya, Párosan
szép az élet, Bolond vasárnap,
Ezen a képen az 1899-ben alakult mezõberényi „Iparos Ifjúság” látható.
Disznótor, Ez a falu eladó, Bubo„Zászlószentelése 1904. május 23-án volt.
rékok, Szerelem mellékes ... - és
Zászlóanya románfalvi Fejérváry Celesztine grófnõ,
még hosszasan sorolhatnám.
ki a zászlót nemes lelkületével az ifjúságnak ajándékozta.”
Mezõberényben - ha jól emlékszem - a 3. tévékészülék az iparos székházban volt (az elsõ a Cipész KTSZSchäfer József elmondása szerint vasárnap délutánonként az asztalok ben, a 2. a Tanácsházán). Akkor a kultúra része volt a tévé, hiszen magán
meg voltak terítve a székházban, az iparosok kártyáztak, sakkoztak, házaknál még nem volt. Szombat és vasárnap például focimeccset néztek
itt az iparosok, a kommentárt hozzá a rádió adta.
zenekar játszott Domokos Béla vezetésével.
Hétvégeken lakodalmakat rendeztek. Itt tartották például a vadászok, a
(Domokos Béla - 1900. október 12-én született Mezõberényben, a
mezõberényi textilipari szakosztály elnöke, a mezõberényi Iparos Ifjúság rendõrök, a kisiparosok KTSZ-ek az évzáró vacsoráikat. Cigányzene
elnöke, a mezõberényi Ipartestület elõljárósági tagja. A magyar zene nélkül elképzelhetetlen volt egy-egy ilyen rendezvény. Emlékszem, volt
olyan hétvége, hogy pénteken este kezdõdött „az élet” és hétfõn délkiváló mûvelõje.)
Arra is emlékszik, hogy ha egy fiatal belépett az iparosok házába, le- ben ért véget.
Köszönet illeti azokat az olvasóinkat is, akik fényképekkel segítetvette a kalapját, tisztelték az idõsebb mestereket.
ték munkámat!
Mezeiné Bátori Valéria

Domokos Béla és zenekara

„Három a kislány” szereplõgárdája (mezõberényi KIOSZ ifjúság)
1957. 11. 14.
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HÚSVÉT ÜNNEPE

MEGEMLÉKEZÉS

BALÁZS MIHÁLY
halálának
15. évfordulójára.
Még mindig fájó szívvel
gondolunk rád:
felesége, fia, lánya,
menye, veje
és az unokák

MEGEMLÉKEZÉS
Szívünk ott van mindig Nálad
Hozzád vonz a fájó bánat
Ott, hol sírnak mélye rejt
Szeretõ szívünk nem felejt

VRBOVSZKI PÁL
halálának 3. évfordulójára:
felesége, lánya, fia,
három unokája
Fájó szívvel gondolunk rád!
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Húsvét ünnepe Tex.János ev. 20.1-10.1. Jézust nem tudta fogvatartani a halál. Bár a Golgotán úgy látszott, hogy a halálba merevedett Jézus felett tökéletes diadalt aratott a halál, de a húsvéti sír ennek éppen ellenkezõjét hirdeti. Jézus aratott
tökéletes diadalt a halál felett. Jézus lett a halál halála. Legyõzte azt. A keresztyén gyülekezet ennek örül, ezzel dicsekedik
és ezen ujjong. "Elnyeletett a halál diadala". Jézus feltámadott.
Alapigénk nem beszél magának a feltámadásnak az eseményérõl, hanem csak arról, hogy Mária Magdolna, Péter és
János hogyan reagáltak a feltámadás eseményére. Milyen álláspontot foglaltak el vele kapcsolatban. Az említettek nemcsak az eseményt nem látták, hanem akkor még a Feltámadottat sem látták. Kézzel meg nem tapinthatták. Hiába álltak ott
az üres sír mellett, a feltámadást csak hinni lehetett. Húsvétot ma ünneplõ gyülekezetnek is tudnia kell, hogy bármennyire
"történeti esemény" Jézus feltámadása, az mégis a hit tárgya.
Csak hittel ragadható meg. A hit tárgya marad akkor is, amikor Mária Magdaléna Péter és János késõbb magával a
Feltámadottal találkozhattak, láthatták, kezükkel foghatták. Éspedig azért hit tárgya, mert Jézus nem erre az életre támadt
fel (mint Lázár vagy a naini ifjú), hanem az öröklétre - vagyis tér és idõ feletti állapotra -, és ezt a hatalmas tényt a térben
és idõben élõ ember csak hittel tudja felismerni és felfogni. Éppen ezért a húsvét nem több tudást vagy "agyismeretet",
hanem hitbéli döntést követel azoktól, akik hallják a húsvéti evangéliumot: Jézus feltámadott.
Mária Magdolna is döntött. Keserû, fájó mondata és hulló könnyei a jelei az õ döntésének. Elvitték az Urat a sírból és
nem tudjuk hová tették õt. Kezébe temeti könnyes arcát és "se nem lát, se nem hall". Csak a maga veszteségét, a maga árvaságát és a maga baját látja. Annyira el van foglalva önmagával, és annyira maga körül mozog, forog minden gondolata, hogy nem is jut eszébe: azért üres a sír, mert Krisztus feltámadott. Sokan vannak ma is a keresztyén gyülekezetben,
akiket annyira lefoglal saját bánatuk, veszteségük, vagy akár bûnük, hogy szinte ezeknek a megszállottságában élnek.
Hiába szól a húsvéti evangélium: Krisztus feltámadott, õk csak a maguk nótáját fújják: "az én bajom, az én bánatom, az
én bûnöm". Ezért Húsvétkor is az ilyen embereket a kripták levegõje veszi körül. Azért szól húsvétkor az evangélium,
hogy a magukra nézõk JÉZUSRA nézzenek. A Diadalmasra! Péter is döntött. Húsvét reggelén bement az üres húsvéti
sírba. Látta a lepedõket és a külön összegöngyölített keszkenõt, amely a halott Jézus fején volt. Mindent alaposan megvizsgált. Magában csodálkozott a dolgokon, tehát nem hitt, hanem csodálkozott. Csupán a szemeivel észleli a húsvét tényeit,
csak külsõt látja, de a szívében nem támadt bizonyosság a Feltámadott felöl. Agyülekezet tele van olyan emberekkel, akik
Péter módra viselkednek húsvétkor. "Csak tudják", hogy üres sír volt, és ott voltak az üres lepedõk és keszkenõk, de ez
csak "agyismeret" a számukra belsõ ismeret nélkül. Rációjuk dolgozik, de a szívük mozdulatlan. Észlelik, hogy körülöttük húsvét van, de õk húsvéton kívül maradnak. Látják, hogy a feltámadott erõi dolgoznak körülöttünk: a bûnösök megtisztulnak, a békétlenek békességre jutnak, örömtelen örömöt nyernek, de csak "magukban csodálkoznak" és nem hisznek.
Azért is hangzik a húsvéti evangélium: Jézus feltámadott, hogy tényei ne csak külsõ ismeretek legyenek a gyülekezet tagjai elõtt, hanem belsõ megtapasztalássá váljanak. Vagyis a Feltámadott Krisztus békessége és ereje legyen úrrá a szívekben. János is döntött. Õ is bement a húsvéti sírba, de nemcsak csodálkozott, hanem "látott és hitt". A hitet a Szentlélek
ajándékául kapta. János nemcsak magára nézett, ezért volt húsvétja. Ezért találkozott a Diadalmassal, mielõtt valóban találkozott volna Vele.
Amai keresztény gyülekezetekben csak azoknak a gyülekezeti tagoknak van húsvétja, akik a Szentlélek által ébresztett
hittel egyedül Jézusra néznek.
De ahol ez megtörténik, ott mindig jön a boldog megtapasztalása annak, hogy Jézus valóban él, és Úr bûnnek,
ördögnek, halálnak ereje fölött. Ott, ahol Isten döntését emberek elfogadják, ott történt meg a döntés a Feltámadott mellett. Így hát a döntés nem egyéb, mint a húsvéti evangélium meghallása: Jézus feltámadott!
Textus: "Ahét elsõ napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz és látta, hogy a kõ
el van véve a sírbolt elõl. Elfutott tehát Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk:
"Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk hová tették!" Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt
futott a kettõ, de a másik tanítvány elõre futott, gyorsabban, mit Péter és elsõnek ért a sírhoz. Elõrehajolt és látta, hogy a
leplek ott fekszenek, és hogy az a kendõ, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölve, egy
másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsõnek ért a sírhoz "és látott és hitt". Még nem értették ugyan az
írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek."
Feyér Sándor lelkész

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk a rokonoknak, ismerõsöknek, szomszédoknak, munkatársaknak, akik szeretett édesanyánk,
mamánk, dédink

BIMBÓ JÁNOSNÉ
(Mb. Gutenberg u. 2.)
temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
vagy más módon fejezték ki együttérzésüket.
Gönczi Imréné és családja
Urbancsok Jánosné és családja

MEGEMLÉKEZÉS

Álmodott egy jövõt, ígéretes szépet,
De a kegyetlen sors mindent összetépett.
Akiknek gyermeke s drága férje porát nem fedi
sírhalom, nem tudják,
nem érzik, hogy mi is az
a fájdalom.
Hirtelen halálotok a
Kruzics János
tanúja, hogy milyen családotok fájdalma.
Számunkra sosem lesztek halottak, örökké élni
fogtok a szívünkben, mint a csillagok.
Szeretõ feleséged és édesanyád,
testvéreid: Erzsébet, Katalin, Mária és János
Kruzics István
István felesége, Jutka és kislánya Adrien
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A VÉDÕNÕ TOLLÁBÓL

OLVASÓINK ÍRTÁK

Védõoltás a méhnyakrák és az agyvelõgyulladás ellen

A német nemzetiségi óvoda köszöni a segítséget

Szeretet, törõdés, gondoskodás - legtöbb, amit egy gyermeknek adhatunk. A gyermek a család legnagyobb, legféltettebb kincse, vigyázunk rá,
jövõjét, egészségét féltjük, óvjuk. Hogy miként, az nem mindegy.
Abban, hogy a felnövekvõ nemzedék életkilátásai javuljanak, számukra mind több egészséges életévet kell biztosítanunk.
Ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, az életkorhoz kötõdõ kötelezõ védõoltások mellé fel kell zárkóztatni az új típusú védõoltásokat, amik jelenleg még
csak ajánlottak. A mai levelemben két ilyen védõoltást szeretnék bemutatni.
A modern orvoslásban egyre nagyobb szerepet kap a gyógyítás mellett
a megelõzés.
A fiatal korosztályban fel kell ébreszteni az egészségkultúra iránti
igényt.
Rohanó világunkban, felgyorsult életünkben, megváltozott szexuális
szokásainknak köszönhetõen serdülõkorú gyermekeink igen korán ki vannak téve különbözõ fertõzési kockázatnak.
Ilyen a Humán papilomavírus, amely leggyakrabban nemi közösülés
útján terjed.
Ennek a vírusnak vannak olyan törzsei, amelyek méhnyakrákot okoznak igen magas százalékban. Ez ellen a betegség ellen hoztak létre kutatók
egy olyan védõoltást, amely a halálhoz vezetõ rákos betegségeket provokáló vírustörzsek fertõzésének megelõzésére szolgál.
Ez a védõoltási sorozat három különálló oltásból áll.
Az oltássorozat javasolt elsõsorban a 16-26 éves nõk esetében, illetve a
9-15 éves fiúk részére.
Kedves szülõk! Mindenképpen szeretném elmondani, hogy a védõoltás
nem helyettesíti a biztonságos, jól megfontolt, annak idejében megtörténõ
biztonságos szexet, illetve a szürõvizsgálatokat.
Közeledik a tavasz, a családok remélhetõleg egyre több idõt töltenek a
szabad levegõn, kirándulnak, nyaralni mennek, megnõ a veszélye annak,
hogy különbözõ vérszívó rovarokkal találkoznak.
A tavaszi-nyári kullancsos agyvelõgyulladás kórokozója a kullancs
által terjesztett vírus, amely a kullancs csípése után néhány órával kerül a
szervezetbe, ahol az agyba jutva leggyakrabban savós agyvelõgyulladást
okoz. Azt azonban ki kell hangsúlyoznom, hogy csak a kórokozó vírussal
fertõzött kullancs okoz megbetegedést.
Magyarországon a legtöbb fertõzött kullancs Zala, Somogy és Nógrád
megyében található, de elõfordulhatnak a Budai-hegyvidéken és a Mátrában is.
A védõoltás lehet elõre megtervezett, ebben az esetben 3 alapoltás
szükséges, lehetõleg úgy idõzítve, hogy a veszélyes évszakra a védettség
befejezõdjék.
A védettség 5 éven át tart, ekkor emlékeztetõ oltást kell adni.
Kedves Olvasóim! Mindkét említett védõoltással kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak bizalommal kezelõ orvosukhoz.
Jó egészséget, kellemes húsvéti ünnepeket kívánok.
Puskelné Ollé Ilona védõnõ

Dr. Tóth Attila
NÕGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉSE
2007 áprilisától
keddi napokon 16.30 órától 17.30 óráig!

Az évzárói ünnepségünkön minden évben megköszönjük azoknak a szülõknek a támogatását, akik anyagilag, társadalmi munkával, vagy tárgyi feltételeink
bõvítésével hozzájárulnak óvodánk sikeres mûködéséhez. Most azoknak a
vállalkozóknak szeretnénk köszönetet mondani, akik nem szülõként, hanem kívülállóként, önzetlenül nyújtottak segítséget:
- Tóth János vállalkozó évek óta biztosítja számunkra, hogy Városerdõn, a
nyaralójában tölthessünk egy kellemes napot a gyermekekkel. Az óvoda udvarán az új járda lerakását is minimális összegért vállalta.
- ANémet Hagyományápoló Egyesület és a Német Kisebbségi Önkormányzat az óvoda külsõ - Luther utca felõli - falának vakolatjavítását és festését finanszírozta.
- Az épületnek a Csendes-köz felõli részén a javítást az egyik szülõ-, a festését pedig Mester Ferenc vállalkozó végezte el.
- Magyarországon a 200. DM megnyitása alkalmából minden olyan városban, ahol az üzletlánc jelen van, 200.000 forintos játékvásárlási utalványt ajánlottak fel egy helyi óvoda részére. Városunkban Gúth Róbert üzletvezetõ
választása ránk esett, amit nagy örömmel fogadtunk.
Az üzletvezetõ ezen kívül évek óta átadja nekünk az üzlet dekorációját,
amivel az óvoda folyosóját díszítjük az évszaknak és alkalomnak megfelelõen.
- Szûcs Imre vállalkozó ingyen internet hozzáféréssel segítette munkánkat.
Így könnyebben tudjuk figyelni a pályázati lehetõségeket, egyszerûbbé vált a
levelezés és fejlesztõ programokat tölthetünk le a gyermekek számára.
- Tóth Ágnes - volt óvodásunk - pénzösszeggel támogatta az óvodát, melybõl tornaszereket vásároltunk.
- Idén szerettük volna az ovi-farsangot különlegessé tenni, ezért megkértük
Plavecz Józsefet és Bukor Csabát, hogy élõzenével emeljék a hangulatot. A
zenészek nagy izgalommal készültek erre az alkalomra, mert ennek a
korosztálynak még nem játszottak. Nagy sikerük volt, az ovisok hálás közönségnek bizonyultak. Ígéretet kaptunk, hogy jövõre is együtt ûzzük el a telet.
Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy ebben a mai nehéz helyzetben is vannak,
akik a gyermekek érdekében megmozdulnak, és lehetõségeikhez mérten
próbálnak tenni a jövõ nemzedékért.
Köszönettel:
A Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda óvodásai
és nevelõtestülete

Csak nézek, és nem hiszek a szememnek…
Mint régi mezõberényi, mindig szívesen megyek haza. Örülök minden
új épületnek, a szobroknak, a házak elé kiültetett virágoknak és mindennek, ami szebbé teszi azt a várost, amely nekem még ma is a világ közepét
jelenti.
Két hete ismét otthon jártam, és nem hittem a szememnek. Ennyi
szemetet még nem láttam Mezõberényben. Elszomorított. A Békési út új
házai elõtt a virágoskerteket cigarettacsikk borította, de ezt láttam a piacon,
a Petõfi és a Fõ utcán, mindenütt, amerre jártam. Ez lenne az én szeretett
városom? Ha a barátaink panaszkodtak más települések kétes tisztaságára,
én büszkén mondtam, hogy nézzenek körül nálunk, ott bezzeg ilyen nincs!
Az ember akkor a legdühösebb, ha kiderül, hogy nincs igaza. Ezt érzem
most. A tisztaságukról híres sváb õseim nem ismernének rá a városra. Nem
így hagyták itt nekünk a Fõ teret!
A sorsom úgy hozta, hogy majdnem öt évet éltem egy (nem a tisztaságáról híres) arab országban. Behoztuk, sõt, néhány esetben már le is
hagytuk õket! Amíg õk egyre tisztábbak lesznek, mi mindent megteszünk
az ellenkezõjéért. Nem hiszem, hogy ezen nem lehet változtatni. Seprû és
lapát mindenütt van, talán csak a szándék hiányzik (meg néhány szemétgyûjtõ?).
Felmerül bennem a kérdés, ki fogja az embereket újra megtanítani arra,
hogy a hely, ahol élünk – kötelez. Elõdeink, magunk és a gyermekeink
miatt.
Kisariné Chovanyecz Magdolna
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SPORT - MOLNÁR MIKLÓS KOSÁRLABDA EMLÉKTORNA
A Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola és a DSE március 30 és április 1. között 18. alkalommal rendezte meg Molnár Miklós testnevelõ tanár, edzõ emlékére a hagyományos utánpótlás kosárlabda tornát.
A rendezvény szép mezõberényi sikerekkel zárult, valamennyi
korosztályban az iskola csapata szerezte meg az 1. helyet!
Eredmények:
Gyermek korosztály:
Lányok
Edzõ
1. Mezõberény
Iványiné Dombi Julianna
2. Hódmezõvásárhely
Szilágyi László
3. Békés
Balog Vilmos
4. Poprad
Jozef Turák
Legjobb dobó: Hoffmann Flóra (Mezõberény) 38 ponttal
Csapatonkénti legjobb játékosok:
Poprad: Hudžiková Kristina
Hódmezõvásárhely: Mészáros Inez
Békés: Balog Tünde
Mezõberény: Mészáros Magdolna
Fiúk
Edzõ
1. Mezõberény
Tánczos Imre
2. Békéscsaba
Tóth Tamás
3. Poprad
Juraj Novák
4. Békés
Balog Vilmos
Legjobb dobó: Zahorán Bertold (Mezõberény) 92 ponttal
Csapatonkénti legjobb játékosok:
Poprad: Gorel Ján
Békéscsaba: Balogh László

Békés: Hortobágyi Viktor
Mezõberény: Kis Sándor
Serdülõ korosztály:
Lányok
Edzõ
1. Mezõberény
Iványi László
2. Szolnok
Tóth Viktor
3. Békés
Békési Rita
4. Csantavér
Lázár Attila
Legeredményesebb játékos: Szutorovity Szanella (Csantavér) 74 ponttal
Csapatonkénti legjobb játékosok:
Csantavér: Veréb Helga
Szolnok: Hegedûs Margaréta
Békés: Szilágyi Mariann
Mezõberény: Csibor Erzsébet
Fiúk
Edzõ
1. Mezõberény
Kis Sándor
2. Debrecen
Barna Donát
3. Gyula
Tövisháti József
4. Békés
Balog Vilmos
Legeredményesebb játékos: Ilyés Máté (Mezõberény) 60 ponttal
Csapatonkénti legjobb játékosok:
Debrecen: Szarvas Renáto
Békés: Samu Tamás
Gyula: Szondi József
Mezõberény: Bertalan Szabolcs
Köszönjük a közremûködõk és a támogatók segítségét!
Henger Péter DSE elnök

ORSZÁGOS DÖNTÕBE KERÜLTEK A 7-8. OSZTÁLYOS LÁNY ÉS FIÚ KOSÁRLABDÁZÓK
A Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola csapatai
részvételével lezajlottak a diákolimpia megyei mérkõzései. Mind a lányoknál, mind a fiúknál biztos mezõberényi siker született. A megyei
elsõség azt is jelenti, hogy - mivel június 1-3 között Mezõberényben
kerül sor az Országos Döntõre - a két csapatnak nem kell elõdöntõt játszania. Már résztvevõi a döntõ mezõnyének. A lányok az elõdöntõben a
Békés Városi Karacs Teréz Ált. Isk.-át verték 46:3-ra, majd a békési
Szegedi Kis István református iskolát 49:9-re.
A csapat tagjai: Barna Zita, Kéki Viktória, Kocsik Kata, Andreyka
Krisztina, Megyeri Kitti, Tóth Tímea, Diós Andrea, Szóth Nikolett,
LABDARÚGÁS
Elõkészületi mérkõzések:
Mezõberényi FC - Gyomaendrõd V.S.E. 4:3 (2:2)
Mezõberényi FC - Telekgerendás 2:0 (0:0)
Mezõberényi FC - Kamut 3:0 (2:0)

Tóth Anita, Csibor Erzsébet, Mészáros Magdolna, Hoffmann Flóra,
Fehér Krisztina, Molnár Tímea. Edzõ: Iványi László.
Fiúk eredményei: megyei elõdöntõ: Mezõberény - Dürer Ált. Isk. Gyula
65:12, Döntõ: Mezõberény - József A. Ált. Isk. Békéscsaba 65:29.
A csapat tagjai: Drenyovszki György, Kis Sándor, Tóth Attila, Tóth
László, Bertalan Szabolcs, Frey Dávid, Gulyás Nagy Viktor, Szentkuti Márk, Olej Bálint, Zahorán Bertold, Botyánszki Gergely, Ilyés Máté.
Edzõ: Kis Sándor
A sikerek eléréséhez nagyban hozzájárultak a gyerekek testnevelõ
tanárai is.
Henger Péter DSE elnök

UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZÉS
HAT FUTÓVAL

Bajnoki mérkõzések:
Mezõberényi FC-Békésszentandrás 1:0 (0:0)
Góllövõ Csók. Jó: Gál, Benyovszki, Wagner, Csók.
Ifi: 4:0
Vésztõ - Mezõberényi FC 1:0 (1:0)
Jó: Bereczki, Gál, Barabás
Ifi: 0:7
KOSÁRLABDA
FÉRFI: Békési SZSK - Mezõberényi S.S.E. 105:71
L.d. Gál (32/15), Balta (10/3)
NÕI: Mezõberényi S.S.E. - Újfehértó 86:49
L.d.: Balog (24:24), Liska (17/3), Taba (12), Kondé (10), Moricz (10)
A mezõberényiek az alapszakaszban az elsõ helyen végeztek, így jogot
nyertek a hamarosan kezdõdõ felsõházi rájátszásra.
Gurmai Sándor

A HÉT MINDEN NAPJÁN
Varjú István Mb. Martinovics 55.
Tel.: 352-789
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RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
tA Mezõberényi Polgárõr Egyesület két szolgálatban lévõ tagja, 2007.
március 24-én kora hajnalban Mezõberény belterületén egy gyanúsan
viselkedõ személyre lett figyelmes, akinek a birtokában egy kerékpár volt,
de néhány perccel korábban kerékpár nélkül, gyalogosan látták. A
gyanúsan viselkedõ személyt a polgárõrök visszatartották, és soron kívül
értesítették a Mezõberényi Rendõrõrs járõreit. A helyszínre érkezõ
rendõrök megállapították, hogy a visszatartott személy egy békési lakos
volt, aki 2007. május 24-én 02.00 óra körüli idõben Mezõberényben az
egyik családi házhoz tartozó udvarba a kilincsre csukott, de a záratlan utcai
kiskapun keresztül bement, ott magához vette az udvarban talált lezáratlan
férfi kerékpárt, melyet távozáskor eltulajdonított. Tekintettel ezen
körülményre, a polgárõrök által visszatartott személyt a rendõrök elfogták,
majd a rendõrõrsre elõállították, ahol beismerõ vallomást tett. Az eltulajdonított kerékpár értéke 20.000.-Ft. A kerékpárt a sértett részére visszaadtuk.
t A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást rendelt el ismeretlen tettes
ellen, aki 2007. május 17-én a késõ délutáni órákban a Mezõberény Liget
utcában lévõ Buszmegálló mellett található kerékpártartó állványban elhelyezett lezárt kerékpárt magához vette, melyet távozáskor eltulajdonított.
Az eltulajdonított kerékpár értéke kb 12.000.-forint.
A halaszthatatlan nyomozati cselekmények során beszerzett adatok
alapján megállapítást nyert, hogy a bûncselekményt egy mezõberényi felnõtt korú személy követte el, akitõl a kerékpár lefoglalásra került, majd azt
a sértett részére visszaadtuk.
t A szolgálatban lévõ rendõrjárõrök 2007. március 27-én 00 óra 45
perckor Mezõberény belterületén intézkedés alá vontak két békési lakost,
akik egy személygépkocsival, és az ahhoz kapcsolt utánfutóval közlekedve
vettek részt a közúti forgalomban. Az intézkedés során megállapítást nyert,
hogy az utánfutón alumíniumból készült tárgyakat szállítottak, amelyek
eredetérõl elszámoltatásuk során összefüggéstelen, kitérõ válaszokat
adtak. Tekintettel arra, hogy Mezõberényben és környékén több alkalommal történt színesfém-lopás, a rendõrök kiemelt figyelmet fordítottak a körülmény tisztázására. Ennek során megállapítást nyert, hogy az igazoltatott
személyek egy Békésen lévõ telephelyrõl tulajdonították el az általuk szállított alumínium tárgyakat. Ezen körülmények alapján a két személy elõállításra került, akik beismerõ vallomásuk során elmondták, hogy az
alumínium tárgyakat Mezõberényben kívánták értékesíteni.
Tisztelt Mezõberényiek!
A Mezõberényi Rendõrõrs kéri a tisztelt lakosságot, hogy a bûncselekmények megelõzése érdekében fordítsanak fokozott figyelmet a saját értékeik megóvására, és tegyék meg a szükséges vagyonvédelmi intézkedéseket. Kérjük, hogy amennyiben gyanús személyt vagy körülményt tapasztalnak, soron kívül tegyenek bejelentést a Mezõberényi Rendõrõrse a
352-522-es telefonszámon, vagy a 107-es segélyhívó számon.
Mezõberényi Rendõrõrs

1+2 fél szobás, nagy erkélyes
3. emeleti lakás
liftes lépcsõházban ELADÓ.
Irányár: 9 mill. Ft
Érd.: 06/20/824-9613, 06/20/599-8499
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HIRDETÉS
MEZÕBERÉNY BÉKÉSI ÚT 6. SZÁM ALATT ÉPÜLÕ
TÁRSASHÁZBAN LAKÁSOK ÉS GARÁZSOK
ELADÓK. ÉRDEKLÕDNI LEHET:
NAGYNÉ PERJÉSI ANIKÓ
T. 30/525-3367, WWW.INSULABAU.ATW.HU
AKCIÓ! MINDEN LAKÁSHOZ INGYEN KLÍMA!

CSEMPECENTRUM
ÉS CSILLÁRSZALON
5500 Gyomaendrõd, Toldi út 1/1.
(a mezõberényi úton, a helységtábla után 200 m-re)
NE VÁRJON TOVÁBB A TAVASZ MÁR ITT VAN!
AKCIÓK ÁPRILISBAN!
* LB KNAUF fagyálló ragasztó (32,50 Ft/kg) 25 kg-os 845 Ft/zsák
* 20x30-as bordó falicsempe (Zalakerámia) I. oszt. 1899 Ft/m2
* 30x30-as padlóburkolólap (Zalakerámia) I. oszt. 1899 Ft/m2
* I. oszt. kõmintás kültéri padlólapok nagy választékban:
1790 Ft/m2-tõl
* Kifutó falicsempék és padlólapok: 3490 Ft helyett 2390 Ft
* Kültéri falikarok: 2490 Ft helyett 1790 Ft
* Gyermek lámpák (Kico) - 10% kedvezménnyel
* 55 cm-es fürdõszobaszekrény tükörrel, világítással:
39.900 Ft helyett 29.900 Ft
* 60 cm-es márvány fürdõszobaszekrény: 65.900 Ft helyett 43.900 Ft
* 90 cm-es íves zuhanykabin + ajándék zuhanytálca szifonnal
39.900 Ft
* Hidromasszázs zuhanykabinok már: 89.900 Ft
* Mediterrán kövek 1 cm-tõl 5 cm-ig 2790 Ft/m2-tõl
* Sókristály lámpák 2, 8, 17 kg-os kivitelben 2990 Ft-tól
Ingyenes házhozszállítás Békés megyében
50.000 Ft feletti vásárlás esetén.
Nyitva: hétköznap: 8-17-ig, szombat: 8-12-ig.
Tel.: 66/284-528, 06-20/9-667-647

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ v közéleti információs lap v A szerkesztésben segítséget nyújt a társadalmi szerkesztõ bizottság
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