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XVI. évfolyam, 2006. április
Kosztolányi Dezsõ: Fasti
Már kék selyembe pompázik az égbolt,
Tócsákba fürdenek alant a fák,
A földön itt-ott van csak még fehér folt,
A légen édes szellõ szárnyal át.
Pöttön fiúcskák nagyhasú üvegbe
Viszik a zavaros szagos vizet,
A lány piros tojást tesz el merengve,
A boltokat emberraj tölti meg.
S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,
Megrészegül az illaton a föld,
S tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt Kelet felõl egy sírnak mélyibõl,
Elrúgva a követ, fényes sebekkel
Száll, száll magasba, föl az isten-ember.
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HAMAROSAN MEGJELENIK A MEZÕBERÉNYI KI KICSODA?!

Kedves Olvasóink!
Korábbi tájékoztatásainkból már bizonyára tudják, hogy a Városi Könyvtár az elmúlt évben elkészítette egy helyi Ki kicsoda (Mezõberényi Almanach)
kiadvány kéziratát. A kiadvány tartalma: kb. 300 személy - már nem élõ nagyjaink, a településrõl elszármazottak és napjaink itt élõ közéleti szereplõinek, kiemelkedõ személyiségeinek - adattára; a város köztéri alkotásai (szobrok, emléktáblák stb.) és védett épületei.
Mivel a könyvtár költségvetése nem tette (teszi) lehetõvé a kiadvány kiadását, most a Városi Könyvtár és a Könyvtárpártoló Alapítvány együttesen
próbálkozik a megjelentetéssel az Önök segítségét kérve.
Kérjük mindazokat, akik szeretnének ehhez a kiadványhoz hozzájutni, a túloldalon található megrendelõszelvényt kitöltve juttassák vissza a Városi
Könyvtárba vagy az 515-558-as telefonon, ill. a konyvtar@mezobereny.hu e-mailen jelezzék megrendelési igényüket.
A könyv tervezett ára 2000,- Ft.
A megrendelések mellett várjuk mindazoknak a magánszemélyeknek, helyi civil szervezeteknek, vállalkozóknak, vállalkozásoknak anyagi támogatásait, felajánlásait, akik számára fontos e kiadvány megjelenése.
A kötet megjelentetését ez év nyarára tervezzük, megrendeléseiket április 28-ig várjuk.
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
A Gyulai Erbo-Plan Kft. részérõl Bányai
Mihály tervezõvel egyeztetõ tárgyalást tartottak
Mezõberény város csapadékvíz-elvezetési elvi
vízjogi engedélyes terv elkészítésérõl, és az ezen
alapuló megvalósíthatósági tanulmány és beruházási tervdokumentáció összeállításáról. A terv
szorosan kapcsolódik Békés megye több településének belterületi vízrendezési programjához.
A 145 milliós beruházás belterületi vízgyûjtõit
az 1-0-0, a 2-0-0, az 5-0-0, a 4-0-0 és a 6-0-0 vízgyûjtõ területekben határozták meg. A terv legfontosabb követelménye, hogy a vízgyûjtõ csatornák képesek legyenek a terület vízelvezetési
problémáit megoldani. Az egyeztetés során a
0344. hrsz. és a 3859/3. hrsz. alatti víztározók
funkcióját is meghatározták.
A június 13-i Közlekedésbiztonsági Nap 1
millió Ft-os pályázati támogatásához támogatási
szerzõdést írt alá Cservenák Pál Miklós polgármester, a Belügyminisztérium Rendészeti és
Bûnmegelõzési Helyettes Államtitkárság és Fõcsoport Fõnökség részérõl Dr. Bálint Ferenc "Az
Önkormányzatok és a Rendõrség együttmûködésén alapuló bûnmegelõzési programok megvalósítására".
Február 28-án a Dél-alföldi Ivóvízminõségjavító Konzorcium Projekt Ellenõrzõ Szervezete
ülésezett Szegeden, ahol Kiskunhalas város
jegyzõje személyében megválasztották a szervezet elnökét, helyettese Jánoshalma jegyzõje lett.
Az ellenõrzõ szervezet tagjainak Csanádpalota,
Nagymágocs és Mezõberény polgármesterét,
valamint Kiskunfélegyháza és Tótkomlós alpolgármesterét választották. A szervezet célja, hogy
a több milliárdos nagyságrendû ivóvízminõségjavító intézkedés során védelmezze a régiót érintõ települések érdekeit.
A Nemzeti Kateszter Program keretében Mezõberény belterületérõl és különleges külterületérõl (zártkert) digitális ingatlan-nyilvántartási
térkép készült a papírtérképek digitalizálásával,
mely március 13-a óta van használatban. 2005.
december 20-tól digitális térképen férhetõ hozzá
a város külterülete, így Mezõberény teljes területe digitális nyilvántartásban szerepel. A térítési
díjak nem változtak.
Az Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti

Igazgatósága Szegedi Erdõtervezõ Irodája értesítése alapján 2006. évtõl az erdõkben üzemterv
szerinti gazdálkodást kell biztosítani, így körzeti
erdõterveket kell készíteni. A tervekhez szükséges, kár okozásával nem járó, valamennyi terepen folytatott tevékenységet közérdekbõl tûrniük kell az erdõtulajdonosoknak.
A Natúrpark Egyesület ez évi módosított cselekvési programja és ütemterve szerint 2006.
júliusáig kell megvalósulni a ligeti Madarak
Háza látogatóközpontnak, októberig a Medvefejes tó parkrendezésének és medertisztításának,
és az ottani parkolók létesítésének. A terv szerint
2007. márciusáig készül el a ligeti szabadtéri
színpad.
Március 6-án rendkívüli testületi ülésen módosították a 2004. évi zárszámadást és a 2005.
évi költségvetési rendeletet. A testület döntött a
játszótéri pályázat benyújtásáról, forráshiány
miatt nem támogatta a könyvtár és a mûvelõdési
központ eszköz- és könyvbeszerzésre vonatkozó
pályázatát.
A Leader+ akciócsoport pályázatán a Körösök Völgye akciócsoport 100 millió Ft összegû
támogatást nyert el.
Több alkalommal tett látogatást a nemrég
Angliából Dobozra költözött Weinckheim grófnõ a polgármesternél. A grófnõ anyagilag támogatná egy autista és fogyatékkal élõ gyerekek részére kialakítandó foglalkoztató megvalósítását.
Ehhez - a Fogjunk Össze Egyesület képviselõivel együtt - megtekintette a Luther utcai volt
iskolaépületet. Az egyesület tagjai felhatalmazást kaptak arra, hogy az ÁNTSZ illetékeseivel megvizsgáltassák az ingatlan átalakítási
lehetõségét. 3 hónapon belül nyilatkozniuk kell,
hogy meg tudják-e oldani az átalakításhoz szükséges engedélyeztetést, és be tudják-e indítani a
munkát.
A Polgármesteri Hivatal postaládájába bedobott levélben a London részen lévõ gázbevezetés, és a Laposi kertek V. kapuján lévõ villanyvezeték elkészítésének ígéretét kéri számon egy
névtelen levélíró a terület képviselõjétõl. A
hiányolt munkák elvégzését csak társulás
alapján lehetett volna megvalósítani, illetve a
jövõben is csak így lehet.
A Békés Megyeri Hírlap stratégiai alapelveirõl és személyi változásokról tartottak tájékoz-

tatót a Fiume Szállóban Békéscsabán. A hírlap
eddigi fõszerkesztõjét Dr. Árpási Zoltánt Kaposvárra helyezték át. Az új fõszerkesztõ Varga Ottó
lesz, aki Kaposvárról érkezik a Békés Megyei
Hírlap élére.
A Körkövizig Hosszúfoki II. szivattyútelepén került sor a Lampl Hugó-díj átadási ünnepségére. A díj névadója neves vízügyi mérnök
volt, aki a 70-es években hunyt el. A szivattyútelepen mûködõ 4 szivattyút még az 1800-as évek
végén telepítették, de az átalakítás során a mai
kornak megfelelõen magasabb teljesítménnyel
dolgoznak. Az esemény alkalmából emléktábla
leleplezésére került sor a II. szivattyúház falán.
Március 23-án a Békési Kistérségi Társulás
közbeszerzési eljárásokról tárgyalt. A Mezõberényt is érintõ 19 személyes kisbusz közbeszerzési tárgyalásakor a kistérségi tanács egy Mercedes busz vásárlását támogatta. Amennyiben
nem lesz fellebbezés, akkor április elején
megkötik a szerzõdést.
A Köröstarcsai úti lakosok levelet írtak a
Magyar Közút Békés Megyei Igazgatóságának a
Kinizsi, Kodály és Köröstarcsai úti keresztezõdés problémái miatt. A Közút jogosnak ítélte a
felvetést, és hamarosan intézkedik. Terveik szerint elõször az útburkolati jeleket festik fel, aztán
megjelölik az út szélét és a kanyarodási irányokat. Ezután fényvisszaverõ öntvényházas burkolati prizmákat, vagy pedig flexibilis jelzéseket és
kis nyíl alakú jelzõtáblákat helyeznek el, hogy az
úttest vonala jól követhetõ legyen.
Március 25-én Budapesten a Fegyveres Erõk
Klubjában tartotta szokásos tavaszi összejövetelét
a Mezõberényiek Budapesti Baráti Köre.
A Közsszolgáltató Intézmény vezetõjével
folytatott egyeztetõ tárgyalást Cservenák Pál
Miklós polgármester a tavaszi faültetésekrõl és a
régi fák kivételének ütemezésérõl. A Luther téri
parkoló kialakítása miatt elõször az ottani fákat
ki kell szedni, ezután kezdõdhet az ültetés.
Útépítõ cégekkel tárgyalt a polgármester
útjavítási és elmaradt aszfaltozási munkákról.
Áprilisban végzik el a Rákóczi út szeszfõzde
felõl lévõ kátyús résznek a felmaratását, és
ennek aszfaltozását. Szintén áprilisban kerül
sor a szennyvízberuházással kapcsolatos
egyéb aszfaltozásokra.
Fesetõné Sipos Judit
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VÁLASZTÁS 2006
Erdõs Norbert (Fidesz-MPSZ-Kereszténydemokrata Néppárt)
Mezõberény különleges szerepet játszik életemben, hiszen ide kötõdik politikai pályafutásom kezdete. Itt lettem
önkormányzati képviselõ, itt kezdõdött az út, amely a magyar országgyûlésbe vezetett. Így évek óta ismerem azokat
a problémákat, amelyek megoldásra várnak. Ezért szeretnék dolgozni a következõ négy évben is, reménykedve
abban, hogy egy polgári kormány alakulhat, amely a vidék sorsát szívén viseli. Legfontosabb feladatunk az útépítés,
mindenek elõtt az egész megye érdekében a M44-es, de a Mezõberény-Szarvas útvonal is elkészülhet a következõ
ciklusban. Végre hozzá kell kezdeni a 47-es Berényt elkerülõ szakaszának megvalósításához is. Mindent meg fogok
tenni, hogy segítsem az önkormányzatot a kastély rehabilitálásában, egy korszerû játszótér felépítésében. S ha a
fürdõ felújításához is hozzá tudok járulni a munkámmal, akkor joggal érezhetem azt, megszolgáltam az Önök
bizalmát, amit most újabb négy évre kérek.

Sós Sándor (Szabad Demokraták Szövetsége)
Tisztelt Honfitársaim! Negyvenkét éve a választókerület lakója vagyok, Önök között élek, dolgozom. Az Önök gondjai,
problémái, álmai az enyémek is. Köszönetet mondok bátorságukért, hogy lehetõvé tették egy liberális jelölt indulását a
választásokon. Ha már elegük van a két mamut párt ígéret-lavinájából, civakodásából, egymás lejáratásából, válasszák a
felelõsen, mértéktartóan gondolkodó szabaddemokratákat. Településeinket fojtogatja a megyeszékhely közelsége. A
mûködõ tõke és a munkahelyek oda koncentrálódnak, talán a kistérségek formálódása ellensúlyt képezhet. A következõ
idõszak országgyûlési képviselõjének együtt kell mûködnie a települések polgármestereivel, pártállástól függetlenül. A mi
kistérségünk túlnyúlik a választókerület határán, így az eddig folytatott szûklátókörû pártpolitizálás nem csak
mûködésképtelen, hanem árt is. Mezõberény és Békés nem versenytársai egymásnak, hanem együttmûködõ partnerei.
Liberálisan gondolkodó szülõ és pedagógus vagyok, célom egy olyan társadalom megteremtése, ahol a fiatalok tudásukat
kibontakoztathatják, szabadon, félelem nélkül alakíthatják jövõjüket!

Szekeres András (Centrum Párt)
Amikor elfogadtam a felkérést, megkérdezték tõlem: ,,Mondd, mi szükséged van arra, hogy bohóc legyél az országos nagycirkuszban?" Újságíróként, a Békés Megyei Hírlap munkatársaként az elmúlt harminckét esztendõben sokat megéltem, láttam, sok mindenen elgondolkodtam. A Centrum elnökéhez, Kupa Mihályhoz személyes ismeretség köt: õszinte, szókimondó, felkészült gazdasági szakembernek tartom. Még valami: a demokrácia szellemében a politikai paletta sokszínûségét, s
nem a kétpártrendszert vallom. Mezõberényben születtem, itt éltem, egy évtizede a békési tanyavilágban lakom, s gazdálkodom is. Munkám során alaposan megismertem Békés megyét, lehet, hogy én jobban ismerem a megye dûlõútjait, mint más
a mûutakat. Látom a térségben a gazdák, a vállalkozók, a bérbõl és fizetésbõl élõk küszködését, naponta szembesülök a fiatalok, a vidéki, és a kisemberek szûnni nem akaró gondjaival, a munkanélküliséggel, a szegénységgel. Ezek megoldásában
- párton kívüliként, nem pártkatonaként - szeretnék nekik cselekvõként, kapcsolataimmal is segíteni, a térség felemelkedését
szem elõtt tartva. Összefogva erõsek lehetünk, közösen sok mindenen javíthatunk, szebbé téve mindennapjainkat.

Valentinyi Károly (Magyar Demokrata Fórum)
49 éves építõmérnök, gazdasági mérnök vagyok, az MDF színeiben indulok. A szarvasi Halászati és Öntözési
Kutatóintézet gazdasági fõigazgató-helyetteseként dolgozom. Feleségem gyógyszerész, lányaim középiskolában,
illetve egyetemen tanulnak. Tizenkét éve vagyok városunkban önkormányzati képviselõ, minden tudásommal
Mezõberény fejlõdését szolgáltam (szennyvízberuházás, strand, belvízelvezetés címzett pályázat, stb.). Az Uniós
források elnyerését csak a környezõ településekkel együtt beadott pályázatokkal valósíthatjuk meg. Ez lehetõség a
további fejlõdésre. Városunk szempontjából a belvíz és a külterületi mezõgazdasági földterület vízelvezetésének
megoldását, a munkahelyteremtés támogatását, a szarvasi kövesút felújítását, játszótér építését, a Kálmán fürdõ
további fejlesztését, a téli úszás lehetõségének megteremtését, az élhetõbb életért az oktatás, kultúra, egészségügy,
szociális ellátás támogatását tartom kiemelten fontosnak. A képviselõséget szolgálatnak tekintem. Ezért akarok
tenni, ehhez kérem április 9-én támogatásukat.

Varga Zoltán (Magyar Szocialista Párt)
Kedves Mezõberényiek!
Varga Zoltán vagyok, Békés Megye Képviselõ-testületének elnöke, a térség szocialista országgyûlési képviselõjelöltje.
Tavasszal ismét országgyûlési képviselõt választunk. Ekkor döntünk arról, hogy ki képviselje a térséget az Országgyûlésben a következõ négy évben, és egyben véleményt is mondunk arról, hogy ki hogyan végezte a munkáját az elmúlt idõszakban. Bár én nem vagyok berényi, még csak nem is jelentkeztem be Békésre lakni, de úgy érzem, hogy az elmúlt négy
évben többet tettem ezért a térségért, mint ellenfeleim bármelyike. Legyen az berényi, békési vagy békéscsabai.
Ezen a településen tehetséges, törekvõ emberek élnek, mely záloga a nyugodt, békés fejlõdésnek. Mi, szocialisták mindig
ezt képviseltük, és képviseljük ma is. Kapcsolataimat kihasználva - mint a brüsszeli Régiók Bizottságának tagja - azért
dolgozom, hogy 2006-ban olyan képviselõje legyen a térségnek, aki nem csak beszélni, de cselekedni tud és akar is
ezért a településért.

4.

2006. április

PROGRAMAJÁNLÓ - ÁPRILIS
31- 1-2-án

MOLNÁR MIKLÓS KOSÁRLABDA TORNA
Helye: MM Sportcsarnok
1-jén 9.00
NEMZETKÖZI MATEMATIKAI VERSENY
Helye: Mb-B KÁI, Luther tér 1.
1-jén 10.00
NAGYMAMA MESÉL
Helye: Városi Könyvtár
1-én 19.00
ÖSSZTÁNC TÁRSASTÁNCOT KEDVELÕKNEK
Helye: Petõfi Sándor Mûvelõdési központ (PSMK) Aula
4-én 18.00
VILÁGJÁRÓK KLUBJA Kalmár Zsolt képi gondolkodó diaképes elõadása
Egy ország, ahol nem bontják a régi házakat és autókat (Anglia)
Helye: PSMK
7-én 15.00
KÖLTÉSZET ÉS ZENE
Helye: Városi Könyvtár gyermekrészlege
8-án 10.00
KISTÉRSÉGI NÉPDALÉNEKLÕ VERSENY
Helye: PSMK
8-án 15.00
GYEREKEK, UNOKÁK! FESSÜNK EGYÜTT HÚSVÉTI TOJÁST!
Helye: Német Hagyományápoló Egyesület klubhelyisége
10-én 15.00
PETÕFI VERSMONDÓ VERSENY
Helye: Városi Könyvtár olvasóterme
11-én 15.00
PETÕFI VERSMONDÓ VERSENY
Helye: Városi Könyvtár olvasóterme
11-én 9.00
NYUSZI KUPA tanulásban akadályozott tanulók részére
Helye: Mb-B KÁI
11-én 14.00 - 17.00 HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ
Tanuljuk együtt a gyimesi (Erdély) tojásfestés csínyját-bínját!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt hagyományõrzõ húsvéti játszóházunkba 2006.
április 11-én (kedden) 14-17 óráig a Mûvelõdési Központba, ahol gyimesi tojásfestõ asszonyok
segítségével készíthetjük el a húsvéti tojásokat.
A foglalkozás önköltséges, díja: 200 Ft/fõ.
11-én 18.00
LELKEM SZÍNEI - Kiállítás megnyitó - Szabadkai Edit festményei
Helye: PSMK
A kiállítás megtekinthetõ május 2-ig.
12-én 11.00
SZEKSZÁRDI NÉMET SZÍNHÁZ VIDÁM MÛSORA
alsó tagozatos iskolásoknak és a német nemzetiségi óvodásoknak
Helye: PSMK Színházterem
15-én 19.00
HÚSVÉTI ÖSSZTÁNC TÁRSASTÁNCOT KEDVELÕKNEK
Helye: PSMK Aula
20-án 10.00
VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK TAVASZI MÛSORA
Helye: Városi Könyvtár
21-én 17 és 19.00 TÁNCVIZSGA
22-én 15 és 17.00 TÁNCVIZSGA
Az idei társastánc tanfolyamok záróvizsgáira 2006. április 21-én 17 és 19 órai kezdettel,
április 22-én pedig 15 és 17 órai kezdettel kerül sor a Mûvelõdési Központban.
Jegyek válthatók ugyanitt április 18 - án délelõtt 9 órától 400 Ft - os áron.
22-én 17.00
TAVASZI ORGONAHANGVERSENY
Közremûködik: Kalocsay Károly orgonamûvész
Helye: II. Ker. (szlovák) Evangélikus templom
22-én 19.00
ÖSSZTÁNC TÁRSASTÁNCOT KEDVELÕKNEK
Helye: PSMK Színházterem
25-én 10.00
IFJÚSÁGI BÉRLETES HANGVERSENY Mozart operarészletek
Helye: PSMK Színházterem
25-én 18.00
VILÁGJÁRÓK KLUBJA Túlélõ túra az Egyenlítõn
Kalmár Zsolt képi gondolkodó diaképes élménybeszámolója
Helye: PSMK
26-án 15.00
EGÉSZSÉGNAP
Helye: PSG
29-én 10.00
KULCS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ
Helye: Városi Könyvtár
30-án 20.00
FÁKLYÁS FELVONULÁS ÉS UTCABÁL
A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ és a Maximus - Mezõberényi Fiatalok
Közéleti és Kulturális Egyesülete idén is megszervezi a már hagyományosnak számító fáklyás
felvonulást és utcabált április 30-án. Az esti bulihoz a Domino zenekar szolgáltatja a talpalávalót a Piac téren 20.30 órától. 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.
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KÖNYVAJÁNLÓ
A VÁROSI

KÖNYVTÁR

LEGÚJABB KÖNYVEIBÕL

Egyházi ünnepek idején többekben felmerül a keresztyén hit kérdése. Max Planck,
Nobel-díjas tudós szerint: "Az egységes világfelfogásra törekvõ intellektusunk megköveteli, hogy e törvények közt fölismerjük azt
a két hatóerõt, amely titok, de mindent áthat:
a Rendet, amelyrõl a tudományok, s Istent,
akirõl a vallások beszélnek."

"Miért hiszek?" címmel a Kairosz Kiadó
értékes, érdekes sorozatot bocsátott útjára. A
formás kis kötetek mindegyike egy-egy
hosszabb beszélgetést tartalmaz. Hívõnek és
nem hívõnek, kételkedõnek és keresõnek
egyformán ajánljuk húsvéti olvasmányul:
* "…Az agy a Teremtõ mûve…"
Freund Tamás agykutatóval beszélget Mezei
Károly
* Kimuzsikálva versbõl a dallamot
Gryllus Dániellel beszélget Lengyel Anna és
Rados Péter
* "Keresd a békét és járj utána"
Korzenszky Richarddal beszélget Dvorzsky
Hedvig
* Szentek és kárhozottak
Makovecz Imrével beszélget Kovács Zsolt
* Ami Istenben láthatatlan
Kellermayer Miklós sejtkutatóval beszélget
Heidl György
Néhány regény, húsvéti olvasmányul:
* Douglas, Lloyd Cassel: "És köntösömre
sorsot vetettek"
* Waltari, Mikka: Az ország titka
* Kazantzakisz, Nikosz: Akinek meg kell
halnia

Rajz: Szalma Edit grafikusmûvész
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KISVÁROSI KAVICSOK
A VÁROSI KÖNYVTÁR

IS

ELÉRHETÕ A VILÁGHÁ-

márciustól az alábbi
címen:

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYÛ TANULÓK NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENYE
A BARTÓK ÉV JEGYÉBEN

LÓN

http://konyvtar.mezobereny.hu
(Vigyázat: a szokásos www. ezúttal nem
kell!)
A honlapon keresztül beléphetünk a könyvtár katalógusába, tájékozódhatunk a szolgáltatásokról és díjakról.
Megtudhatjuk, milyen folyóiratok járnak a
könyvtárba, milyen rendezvények lesznek.
Megtaláljuk a Könyvtárpártoló Alapítvány
célkitûzéseit, adó- és számlaszámát.
Hamarosan elkészül az interaktív lehetõségeket is nyújtó gyermekoldal, és a pénzügyi
lehetõségek függvényében felkerül a helyismereti adatbázis.

MÁRCIUS 15.
Március 14-én emlékeztünk meg a gimnáziumban az 1848-49-es forradalomról, és iskolánk
névadójáról, Petõfi Sándorról. A tanítás nélküli
munkanapon az idõjárás a tavalyihoz hasonlóan
most sem kedvezett nekünk, így a játékos
akadályversenyt az iskola falai között kellett
lebonyolítanunk.
Emellett lehetett képzõmûvészeti alkotásokat
készíteni, játékos sorversenyen részt venni,
számítástechnikai feladatokat megoldani és filmet nézni. Úgy gondoljuk, aki részt vett, jól
szórakozott.
A nap zárásaként a 11. évfolyamos diákok
ünnepi mûsorát tekintettük meg, majd Szilágyi
Tibor igazgató értékelte a közelmúlt versenyeit,
a résztvevõket jutalmazta.
Eredmények:
Petõfi Sándor nevét viselõ középiskolák országos találkozója, Pápa.
Vetélkedõ: I. hely (csapattagok: Hegyesi Klára
9.c, Hideg Nikoletta 13.c, Váradi Júlia 13.c)
Szavalóverseny: II. hely Hegyesi Klára 9.c
Fotópályázat: I. hely: Gyihor László 12.d
III. hely: Hornok Csanád 13.c
Országos és Határon túli Arany János Balladamondó Verseny
III. hely: Mezei Réka 13.B
Kazinczy "Szép magyar beszéd" verseny
iskolai forduló
I. hely: Nagy Veronika 13.b
II. hely: Vidó Judit 9.c
III. hely: Hach Anita 11.c és Hegyesi Klára 9.c
Nagy Veronika megyei I. helyezést ért el, és
továbbjutott az országos döntõbe.
K.I. PSG

2006. március 23-án
negyedik alkalommal
rendezte meg a Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános
Iskola a sajátos nevelési igényû tanulók népdaléneklési versenyét.
Mintegy ötven gyermek jelentkezett a megye iskoláiból. Három
korcsoportban, Bartók
által gyûjtött népdalokat énekeltek a diákok.
A helyezések az alábbiak szerint alakultak:
(csak a mezõberényiek
eredményeit közöljük). 3-4 osztály: II. Suki Szabina 7-8 osztály: II. Mizsik Zsolt III. Máté Norbert.
Felkészítõ tanáruk: Szilágyi Ida. n
A Vakok és Gyengénlátók Békés
Megyei Szövetsége ez év márciusában alakult át. BÉKÉS
MEGYEI VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK MEZÕBERÉNY GYOMAENDRÕD KISTÉRSÉGE, Mezõberény székhellyel alakult meg, 34
mezõberényi és 12 gyomaendrõdi
taggal. Az elnök Petrics Jánosné
lett. Az elnökségi tagok: Hajdú
Jánosné és Piltz Edit. n

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE MEZÕBERÉNYI CSOPORTJÁNÁL
ÜNNEP VOLT MÁRCIUS 10-ÉN
25 éves lett a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete. Ez alkalomból (a nagyszerûen
akadálymentesített) Tópart Vendéglõben 140 vendég gyûlt össze. Czeglédiné Kovács Ágnes, a
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének elnöke ismertette a 25 év alatt elért eredményeket, az utat, amelyet ez idõ alatt bejártak. A helyi csoport részére emléklapot adott át a kimagasló munkájukért.
Az ünnepségen - a vezetõség javaslatára - emlékplakettet kapott Hegedûs Pálné, aki az elõzõ vezetés
ideje alatt látta el a csoport irányítását. Schäffer Józsefné, a Mezõberényi Önkormányzat Szociális
Osztályának munkatársa, aki évtizedek óta segíti a sorstársakat. Emléklapot kapott Speckné Jászfalvi Zsuzsanna, aki egy alapítványon keresztül segíti a beteg és fogyatékkal élõ gyermekeket, azok
üdültetését, és a váratlanul nehéz helyzetbe került családokat. Schäffer József épületgépész-mérnök,
aki munkatársaival a legtöbb lakás akadálymentesítési tervét készítette a városban, és néhány
környékbeli településen. Halász József önkormányzati-képviselõ, aki számtalanszor szólalt fel a
mozgáskorlátozottak érdekében.
A rendezvény vendége volt Varga Zoltán, a Békés Megye Képviselõ-testületének elnöke. Az ünnepi
beszéd után nõnap alkalmából virággal köszöntötte a jelenlévõ hölgyeket.
Hajdú Ernõné, a helyi csoport vezetõje
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MAGYAR RÁKELLENES LIGA HELYI SZERVEZETE 2006. április
22-én ULTRAHANGOS VIZSGÁLATOT tart.
A vizsgálat díja: 2000 Ft/fõ
Részvételi szándékukat kérjük jelezzék a Humánsegítõ Szolgálat Családsegítõ Szolgálatánál (Petõfi u. 27.) vagy a 352-462 telefonszámon.

VÉRADÁS április 13-án 8-12 óráig a Mûvelõdési Központban.
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ARCOK A VÁROSBÓL

Mezõberényi Hírmondó

HITÉLET

Nekem az a tavasz elsõ jele, amikor a virágboltokban megjelenik a jácint, a tulipán, a nárcisz.
A kertekben a hóvirág.
Talán ezért is gondoltam, hogy ebben a hónapban Egeresiné Lestyán Ilivel szívesen beszélgetnék virágokról és róla, milyen is lehet õ maga a
szép virágcsokrai mögött.
- Miért szerettél volna, és miért lettél
kertészmérnök?
- A növények iránti szeretetem már gyerekkoromban kialakult. Ebben nõttem fel, az édesapám
kertész volt. Nem is tudom, hogy akartam-e valaha más lenni. A diplomámat zöldség-dísznövény
szakon szereztem, a virág mindig is a hobbim volt.
Ma már nem a termesztés érdekel, hanem az
értékesítés, a bemutatás, a megmutatás. Szeretem
megmutatni a szépet. A természetben annyi szépség van, szeretném bemutatni, odaadni.
- Szerinted könnyû a szépet megtalálni a
növényekben, virágokban, természetben?
- Csak rá kell nézni. Hát nem szép? Egy
érdekes formájú levél, egy szép színû virág. Mi is
tõle tanulunk. Azt gondolom - fõleg a négy fal közé -, a lakásokba kellene bevinni a természetbõl.
Mennyivel jobb érzés, ha növényekkel vesszük körül magunkat!
A lakberendezéssel összefügg, ahhoz szorosan kapcsolódnak a szobanövények. Óriási a formaés színgazdagság.
- Legutóbb például éppen a kancsóka nevû cserepes virágra csodálkoztam rá. Nehéz az ilyen
különlegességeket gondozni?
- Például ez a növény, vagy az orchidea - a hiedelmektõl ellentétben - nem igényelnek nagyobb
törõdést, mint bármelyik társuk. Nincsennek extra elvárásaik.
Ezek ma már nem csoda dolgok. A kertészetekbõl már „készen”
kerülnek ki. Ezekkel a különleges cserepes virágokkal is szívet
melengetõ dolgot viszünk be a lakásba.
A drága, nagy méretû virágoktól sem kell félni. Például a
cikász több év alatt nõ meg akkorára, hogy az üzletekbe kerülhessen. Ezért drága, és nem azért, mert annyira igényes, vagy
akkora szakértelmet követel.
- És az udvar, a kert?
- A kert szerintem annak való, akinek ehhez van energiája, aki
tud vele idõben, érdemben foglalkozni. Maradjunk ennyiben.
- Hogy kell téged otthon elképzelni? A Te otthonodban,
lakásodban sok virág van?
- A lakásomban inkább nagyobb cserepes virágok vannak. Én
módjával élek a díszek között, szeretem az egyszerût. Az ízlésem
a lakáskultúrában nem feltétlen ugyanazt tükrözi, mint például
egy tavaszi színes virágcsokrom.
Szeretem a fehéret tisztaságáért, a krómot, az üveget egyszerûségéért, a meleg tapétát.
Szeretem a sárga virágot, mert ez a napot jelenti számomra.
Megrögzött napimádó vagyok. Ezért találom ki a sárga virágot
magamnak, amivel pótolom a nap hiányát, fénytelenséget.
- Ha éppen nem a virágokkal foglalkozol, akkor mivel
töltöd a szabadidõdet?
- Olvasok, fõleg Agatha Christie-t. A jó krimiket, de nem a brutálist, hanem a gondolkodtatót.
- Most Te tulajdonképpen a szakmádban dolgozol?
- A hobbimban dolgozok. Persze a hobbit addig csinálja az ember, amíg kedve van hozzá, és ugye
a munka nem mindig errõl szól. Ezt kicsit nem lehet csinálni.
- Újból ezt választanád?
- Igen, újból ezt választanám. Miért? Mert szeretem. Például képes sikerélményt adni.
Az a véleményem, hogy mindegy mit csinál az ember, de azt, amit csinál, a lehetõ legjobban kell
csinálnia és akkor meg lehet belõle élni.
- A lányod örökölte a virág szeretetét?
- Igen. Mi „egyforma hangon” beszélünk. Bár a kreativitása és alkotó tevékenysége más irányú,
rajzol. Õ szerintem született grafikus. Szereti csinálni, remélem meg is fog tudni élni belõle.
Mezeiné Bátori Valéria

Luk. 24,1-12

MIÉRT KERESIK A HOLTAK
KÖZÖTT AZ ÉLÕT?
A kérdés ma is elevenbe vág. Nemcsak gyülekezeten kívül élõk állíthatják, hogy Jézus
és az ügye felett is, mint minden halott felett,
eljárt az idõ. Lehet nagyon kedves, tiszteletreméltó, visszavágyott, de halott, akire számítani már nem lehet. Élhetnek a gyülekezetünkben olyanok, mint Johanna, Heródes
tisztviselõjének felesége, akinek egyszer nagyon sokat jelentett Jézus, vagy mint Mária
Magdaléna, akit egykor „hét ördögtõl” szabadított meg (Luk. 8,2-8), de most már mindennek csak emléke maradt meg bennük.
Új hajtás, új remény már nem fakad hitünk
fáján.
Isten nem törõdött az asszonyok kegyeletes
szándékával. Életre szólította, akit halottnak
hittek. Feltámadása nem a természet rendjébõl fakadó esemény, hanem Isten szeretetébõl fakad. Isten mentõ szeretete úgy lett teljessé, hogy feltámasztotta azt a Jézust, aki
vállalta értünk a kereszthalált.
Húsvétkor lett nyilvánvalóvá, hogy Isten elfogadta Jézus legnagyobb szolgálatát, ítéletünknek a kereszthalálig menõ elhordozását.
Ha Isten Jézust a sírban hagyta volna, a kereszt nem volna más, mint reménytelen bûnösségünk kiábrándító bizonyítéka.
Így azonban minden bûnét bánónak végsõ és
biztos menedéke.
Mindnyájunknak köze van hozzá, hiszen
értünk történt. Csak akkor lesz a húsvéti hír
szívet dobogtató hallatlan örömhírré, ha az
események mögött felismerjük a Jézus
Krisztus Atyjának döntését. „Isten nem
kívánja a bûnös halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen”. (Ez. 33,11)
El lehet-e hinni mindezt? Életünknek szilárd
bázisává, Isten szeretetének garanciájává
azonban csak akkor válhat, ha személyes
meggyõzõdésként tudjuk vallani: Hiszem,
hogy Jézus feltámadt.
Valljuk meg, hogy ezen a ponton nagy a bizonytalanság bennünk.
Jézus feltámasztása, mint Isten minden cselekvése nem e világ feltételeihez igazodik.
A húsvéti evangélium elsõ csodálatos gyógyító üzenete, az angyali hír: „Nincs itt, Õ
feltámadt”. Isten Jézus feltámadásával igazolja, hogy az uralkodás helyett a segítõ,
szolgáló szeretet útját választó Jézus az Õ útját járta.
Isten az egész világ újjáteremtését kezdte
meg Jézus Krisztus feltámadásában. Az ész
kutatása, a kéz tapintása számára a húsvéti
örömhír mindig „titok”, bevehetetlen rejtély
marad, a hit számára azonban Isten gyõzelmi
híre, amit reménységre adott ennek a világnak.
Adjuk át mi is hittel másoknak, s bízzunk,
megérkezik a hit válasza „Bizonnyal feltámadt”!
Feyér Sándor
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BEMUTATJUK
FEKETE JÓZSEF LETT A VÁROSI KÖZSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY IGAZGATÓJA
A Képviselõ-testület Fekete Józsefet nevezte ki
a Városi Közszolgáltató Intézmény élére.
- A Közszolgáltató ebben az évben lett részben
önállóan gazdálkodó intézménybõl önálló
intézménnyé. Mi tette ezt szükségessé? kérdezem elõször a képviselõtõl.
- A város fejlõdése szükségessé tette az intézményi infrastruktúra felülvizsgálatát. Ennek
egyik állomása volt a Közszolgáltató önálló
intézménnyé fejlesztése. A Polgármesteri Hivatal bizonyos feladatokat átadott, így bõvültek az
alapfeladatok. A korábbi feladatokon túl pl. az
intézmény foglalkozik a lakás- és nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérbeadásával, kezelésével, fenntartásával, a vízkár esetleges elhárításával. Feladata az intézményi vagyon mûködtetése, a helyi közutak, járdák, kerékpárutak építésének lehetõsége, karbantartása, valamint a belterületi csapadékvíz elvezetõk (árkok) kezelése a
közterületen.
- A következõ kérdés a pályázóhoz és a kinevezett vezetõhöz szól. Önt mi vonzotta, amikor

megpályázta az intézményvezetõi állást?
- A településüzemeltetés és közszolgáltatás
megítélésem szerint egy szerteágazó, sok tapasztalatot, szakértelmet és elhivatottságot igénylõ
szakterület, melyben végrehajtani a napi feladatokat, ellátni a tevékenységet a városlakók
megelégedésére, azaz jól üzemeltetni a várost,
komoly kihívást jelent bárki számára. A kihívás
iránt késztetést érezve döntöttem pályázatom
elkészítése mellett. Képesnek, felkészültnek
érzem magam az önálló intézmény vezetõi feladatainak ellátására. Szakmai, gyakorlati és közel
20 éves vezetõi tapasztalatom van. Az új feladatok végrehajtása, lokálpatriotizmusom, a város
földrajzi-, történeti- és lakosságismerete, szeretete számomra motivációs erõül szolgálnak.
- Hogyan foglalná össze reményeit, elvárásait,
terveit, mint igazgató?
- Az önálló Városi Közszolgáltató Intézmény
tulajdonképpen a jelenleg meglévõ intézménynek a kor követelményeihez történõ igazítását
jelenti, mely párosul egy tárgyi, személyi
invesztícióval, annak reményében, hogy a

A HÓNAP MÛTÁRGYA

feladatokat jobban, versenyképesebben, korszerûbb eszközökkel, a "köz" megelégedésére
tudja elvégezni.
Ez új lehetõségeket, értéket jelent. Az európai és
általában a fejlett világban megjelenõ tendenciákat nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Felkészülésem során meglátogattam és konzultáltam több városüzemeltetési-, gazdálkodási intézménnyel és kft-vel (Szarvas, Békéscsaba,
Gyula). Elkerülhetetlennek tartom, hogy a mezõberényi intézmény is kitekintsen a világra, és
részt vegyen abban a tapasztalatcserében, ami az
Országos Köztisztasági Egyesületen keresztül,
illetve a régiós- és kistérségi településeken szerzett személyes ismeretségeken, valamint kapcsolatokon át valósul meg. Ezek számunkra elõnyöket jelenthetnek a jelenlegi mûködéssel
szemben, és kijelölhetnek olyan fejlõdési pályákat, utakat, amelyeket érdemes követni.
Bízom abban, hogy megújuló intézményünk
küldetését betölti, feladatának eleget tesz, és
Mezõberény város arculatát az elvárásoknak
megfelelõen formálja.
Várfalvi Erzsébet

FELHÍVÁS
ÓVODAI ÉS ISKOLAI
BEIRATKOZÁSOK IDEJE
2006. április 5-én (szerdán) 9.00 órától 17.30 óráig
2006. április 6-án (csütörtökön) 9.00 órától 17.30 óráig
2006. április 7-én (pénteken) 9.00 órától 13.00 óráig
A beiratáshoz szükséges okiratok:
Óvodában:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- orvosi igazolás
- a szülõ személyi igazolványa
- a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét)
igazoló okmány

BUDAI SÁNDOR: FÕTÉRI RÉSZLET (1923) CÍMÛ FESTMÉNYE
Budai Sándor 115 éve született Köröstarcsán, 1891. február 26-án. Már fiatalon
felismerték rajztehetségét, tanulmányait a budapesti Képzõmûvészeti Fõiskolán
fejezte be 1912-ben.Tehetségét elismerték, ennek ellenére nagyon hányatott
sorsa volt. Az elsõ világháborút követõen hazaköltözik, 1921-ben Mezõberényben nõsül meg. Portréfestészetbõl él, majd a kilátástalanság elõl külföldre megy.
Németország után Brazíliába, ahol hét évet töltött és számos szakmai elismerésben részesült. 1937-ben hazajött, sajnos szakmai sikerei itthon nem folytatódtak, csak a mellõzés és a nélkülözés maradt osztályrésze. Tápiószelén halt
meg 1972 novemberében. Hûséges özvegye úgy rendelkezett, hogy hagyatékának egy részét Mezõberény városának adományozza. Egy hányatott sorsú
mûvész munkásságát hagyta ránk örökül. 12 darab olajfestményt, rajzait és
vázlatait a gyûjtemény õrzi, amelyeket az elkövetkezõ években egy kiállításon
tervezünk bemutatni.
Csete Gyula

Iskolában:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- óvodai szakvélemény (az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolás)
- a gyermek személyi lapja
- a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét)
igazoló okmány
Tanköteles korú az a gyermek, aki (amennyiben az iskolába
lépéshez szükséges fejlettséget elérte) "a hatodik életévét május 31.
napjáig betölti. A szülõ kérelmére a gyermek tankötelessé válhat
akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be.".
A Közoktatási törvény 24.§-a (3) bekezdése alapján "(3) A gyermek
- ha ... törvény másképp nem rendelkezik - abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától napi
négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
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OLVASÓINK ÍRTÁK

HIRDETÉS

EGY FIATAL POLGÁR PANASZA
Igen különös „élményt” nyújthatnak azok a szeméttárolók, amelyeket
a Mezõberényen áthaladó utazók nap mint nap, évek óta láthatnak a
központi buszmegállóból.
A szemét szerteszét hever az úton, de gyakran még a parkosított
részeken is. A szél, és - sajnos - a kukázó emberek miatt.
Képzeljék el, hogy a közelben lakó 30 családnak mekkora élményt
jelenthet télen, valamint nagyobb ünnepekkor a latyakban, a szemét
között megközelíteni az otthonukat. Közvetlen járda az útról nem
vezet a lakásokhoz, csak a gépkocsik számára kialakított út.
Talán meg lehetne oldani ezt az európai normáknak megfelelõen is?!
Így semmiképpen sem nyújthat elõnyös képet kisvárosunk a látogatóknak, és azoknak, akik elsõsorban tömegközlekedési jármûvön
utaznak át Mezõberényen.
(név és cím a szerkesztõségben)

VÉGTISZTESSÉGADÁS .... KEGYELETSÉRTÉS .... ?
Fájdalommal, megtört szívvel álltunk szeretett hozzátartozónk ravatala
elõtt. Szerettük volna, mint bárki más, ha ott a temetésen még egyszer,
utoljára, megkaphat tõlünk mindent, ami egy ilyen alkalommal megadható. Mélységesen felháborított bennünket (a családot), de a temetésen
megjelent valamennyi személyt is, ami ott történt. Mikor még fogalma
sem volt a családnak arról, hogy mi vár majd ránk - mint ami utóbb
kiderült -, már akkor össze-szorult a szívünk a ravatalozó láttán. Minõsíthetetlen a ravatalon lévõ terítõ állapota, lyukas, piszkos. Ezt egy koporsó
eltakarja, de egy urna nem. Talán ilyen esetre is fel kellene készülni, hiszen
ma már elég gyakori az urnás temetés.
Nem tudjuk, mikor lehetett utoljára kitakarítva a ravatalozó, de nem a
közelmúltban. A mennyezeten lógó fekete pókhálók, a piszkos ablakok és
elszürkült drapériák nem errõl árulkodtak. A burkolatot sem ártana felújítani. A köztemetõ ravatalozójának használatáért és az adókból beszedett
pénzbõl jó lenne valamennyit visszaforgatni ilyen célra, hiszen amikor ott
kell állnunk egy hozzátartozónk ravatalánál, még jobban felfokozódik a
fájdalom ilyen siralmas állapotok láttán. De ez a mi esetünkben csak az
egyik része volt annak, ami a fájdalom mellett még a felháborodás érzését
keltette lelkünkben. Nem volt kihangosítás a temetésen, mert mint kiderült,
az ehhez szükséges kellékek Köröstarcsán maradtak aznap délelõtt. Emiatt a temetésen megjelent közel 200 ember semmit sem hallott a szertartásból, mert ez csak a ravatalozóban volt hallható.
A temetkezési vállalat részérõl jelenlévõ két személy valószínûleg olyan
mértékben alkoholos állapotban volt, hogy képtelenek voltak a temetést
tisztességgel elvégezni. Ez már ott közfelháborodást váltott ki a megjelentekbõl. Azt is látnunk kellett, hogy az urna helye tele volt szeméttel, nem
lett elõtte kitakarítva, hogy az urnát az egyik temetkezési dolgozó baseball
sapkában vitte, vagy hogy a temetkezési vállalat dolgozóinak ruhája sem
azt tükrözte, hogy megadják a tiszteletet az elhunytnak és a hozzátartozóknak.
Tudjuk, hogy a temetkezési vállalatnál vannak még más dolgozók, akik
tisztességgel végzik a munkájukat, mi biztosan „kifogtuk”. A családunkban sajnos elég sok tragédia volt, sokszor álltunk koporsó mellett, de
ilyen kegyeletsértés soha nem történt.
A mi fájdalmunkat, bánatunkat ugyan nem enyhíti, de bízunk benne, hogy
e néhány sorral felhívjuk az illetékesek figyelmét arra, hogy változtatni kell
sürgõsen, mert egy temetés nem színházi elõadás, hogy „majd holnap jobban játszunk”. Azt csak egyszer játsszuk! Egyszeri és megismételhetetlen
alkalom, ahol a mélységes fájdalom a család részérõl, a kegyelet az elhunyt iránt, megköveteli a tiszteletet, a kegyeletet és a tisztességes bánásmódot.
Végezetül: e levél valószínûleg nem íródott volna meg, ha a család nem
kap akkora nyomást a temetésen megjelentektõl, hogy ezt már nem szabad
szó nélkül tûrni. Valakinek tenni kell valamit, minél elõbb!
Az elhunyt hozzátartozói
(név és cím a szerkesztõségben)

Húsvéti akció
Húsáru:
Ász parasztkolbász kg 649,Füstölt fõtt császárszalonna kg 699,Miklósi parasztkolbász kg 699,Füstölt hátsó csülök kg 699,Füstölt hátsó lapocka vf. kg 699,Fõtt-fst. darabolt comb vcs. kg 799,Ász sonka kg 899,Ász vastagkolbász kg 899,Füstölt fõtt tarja vf. kg 899,Élelmiszer:

K
O

Tymbark gyümölcslé üveges 5-féle 330 ml 59,Crackers ízesített keksz 3-féle 100 g 59,Mustár tubusos Univer 80 g 65,Tarka táblás csokoládé 10-féle 100 g 69,Ketchup tubusos Univer 80 g 69,Toto tojás játékkal 20 g 79,Kakaópor zsírszegény 80 g 79,Apenta Optima ásványvíz 3-féle 1,5 l 79,Majonéz tubusos Univer 80 g 89,Pizzakrém tubusos Univer 80 g 93,Kubu gyümölcsital 8-féle 0,33 l 109,Univer csemege kukorica konzerv 340 g 114,Falcotrade löncshús 400 g 115,Dr. Oetker puding 2db-s 5 ízben 40 g 119,Univer zöldborsó konzerv 400 g 119,Olympos citromlé 3* 1 l 139,Univer bébiételek üveges 14-féle 180 g 149,Torma csemege, csípõs Univer 200 g 149,Fokhagymakrém tubusos Univer 160 g 166,Olympos üdítõital 8-féle 1,5 l és 2 l 169,EFI õszibarack konzerv 850 g 169,La Festa cappuccino utt. 5-féle 100 g 169,Gulyáskrém csemege, csípõs Univer 180 g 173,Majonézes torma tubusos Univer 180 g 179,Ecoland Instant tea dobozos 3-féle 350 g 189,Brumi kakaó instant utt. 300 g 189,Magic desszert praliné 3 íz 160 g 199,Éden étolaj 1 l 199,La Festa 3in1 csoko, latte, mocca 10x12,5 g 229,Midi töltött piskóta 5 íz 10x28 g 229,Erõs Pista, Édes Anna Univer 210 g 239,Piros Arany csemege, csípõs Univer 280 g 239,Tchibo Family õrölt kávé 250 g 249,Merido Mokka kávé+2db cappuccino 250 g 289,Tchibo Exclusive õrölt kávé 250 g 299,Nescafé 3in1 Classic 10x18 g 329,Teasütemény vegyes 1 kg 449,-

M
F
O
R
T

A
B

Adidas Kozmetikai Napok:
Adidas deo nõi
3-féle illatban
75ml
Adidas deo nõi
3-féle illatban 150ml
Adidas roll-on ffi, nõi 9-féle illatban 50ml
Adidas deo 24h
7-féle illatban 150ml
Adidas tusfürdõ ffi, nõi 10-féle ill. 250ml
Exclamation deo 2-féle illatban
75ml
Adidas stick férfi 3-féle illatban 75m
Adidas after shave 6-féle illatban
50ml

399,449,489,499,499,539,579,699,-

C

Mezõberény, Kodály Z. u. 2.
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ANYAKÖNYVI HÍREK
Március hónapban házasságot kötöttek:
Gazsó András Mb. Szivárvány u. 2. és
Balog Katalin Szeghalom, Tildy Z. u. 2024. A lph. 4. em. 3., Lédig Ákos és Tauzer
Ágnes Mb. Fõ u. 2. A lph. 1/6.

Március hónapban
eltávoztak közülünk:
Vágvölgyi Ilona (1930) Mb. Kálvin tér
8., Szuróka Károly (1923) Mb.
Szivárvány u. 1., Dombi Józsefné Álgya
Éva Julianna (1949) Mb. Ókert 16., Pap
Mihályné Andó Mária (1919) Mb.
Puskin u. 1., Tánczos Imréné Szabó
Mária (1919) Mb. Madarász A. u. 52.,
Papp Bálint (1940) Mb. Újtelep u. 7/A,
Németh Jenõné Hoffmann Julianna
(1923) Mb. Mátyás kir. u. 7., Brezsnyik
András (1941) Mb. Gyõri J. u. 10.,
Schmidt Márton Mb. Jókai u. 16., Benyovszki Pál (1925) Mb. Dózsa Gy. u.
18., Szabó Endréné Tóth Anikó (1923)
Mb. Kölcsey ltp. 4. A. 1/4, Dr. Komlódi
Lajos (1927) Mb. Petõfi u. 43. szám
alatti lakosok.

HEGEDÛS PÁLT
ÉS

EGER ÁDÁM

MEGEMLÉKEZÉS

ZOLNAI ZSUZSANNÁT

ÉS

60.

BERTA JULIANNA

HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJUKON

2006. április 17-én ünneplik

30. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJUKAT
NAGYON BOLDOG, HOSSZÚ ÉLETET KÍVÁN

szeretettel köszöntik:
lányai, vejei, testvérei és azok családtagjai

AZ EGÉSZ CSALÁD

MEGEMLÉKEZÉS
„Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál.
De lelkünkben örökké velünk maradtál,
Szeretteid nélküled élnek,
De szívünkben megõrzünk Téged.
Fájó szívünk fel-fel zokog érted,
Örökké szeretünk, nem feledünk Téged.”

POZSÁR GYULA
halálának 1. évfordulóján,

„Már vénülõ kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülõ szememmel
õrízem a szemedet.”
(Ady)

valamint névnapján
fájó szívvel gondolnak rá:
felesége,
két fia,
két menye,
hat unokája,
három dédunokája
és a család

MÁRTA ISTVÁN

GULYÁS LÁSZLÓ

ÉS NEJE

PEREI ILONA

március 19-én ünnepelték
HALÁLÁNAK

5. ÉVFORDULÓJÁN SOHA EL

57. házassági évfordulójukat.

NEM MÚLÓ SZERETETTEL EMLÉKEZIK
FELESÉGE, FIA, MENYE, LÁNYA, VEJE
ÉS UNOKÁI

Ezúton kíván nekik jó egészséget:
keresztlányuk és családja

10.
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RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
A Mezõberényi Rendõrõrs rongálás vétség elkövetése miatt nyomozást rendelt el a 17 éves T. Z.
mezõberényi lakos ellen, aki a rendelkezésre álló adatok alapján megalapozottan gyanúsítható azzal,
hogy 2006. március 04-én 00.30 óra körüli idõben a Vadásztársaság Mezõberény Luther utca 23.
szám alatt lévõ székháza elõtt parkoló személygépkocsi bal oldali visszapillantó tükrébe belerúgott,
amely ennek következtében letört. A rongálással okozott kár: 16.450.- Ft.
Az elkövetõ a helyszínrõl történt meneküléskor elfogásra került, majd kihallgatása során beismerõ
vallomást tett.
A nyomozás során keletkezett iratokat a Békési Városi Ügyészségnek vádemelési javaslattal küldtük
meg.
2005. március 18-án 01.40 órakor a Mezõberényi Polgárõr Egyesület éjszakai órákban szolgálatot
ellátó járõrpárosa kerékpárlopásra lett figyelmes.
Amikor észrevették, hogy D.P. mezõberényi lakos kerékpárjával közlekedve egy másik kerékpárt
vezet maga mellett, akkor megállították, és a rendõrök kiérkezéséig visszatartották.
A helyszínre érkezõ rendõrjárõrök D.P.-t a körülményekkel kapcsolatban elszámoltatták, mely során
megállapítást nyert, hogy a Mezõberény Kossuth téren lévõ Postahivatal elõtt lezáratlanul elhelyezett
kerékpárt eltulajdonítási szándékkal vitte el a helyszínrõl.
A lopással okozott kár : 8.000.- Ft.
D.P.-vel szemben lopással elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt feljelentést tettünk.
A rendõri intézkedés során nem volt megállapítható az eltulajdonított kerékpár tulajdonosa, ezért
kérjük a tisztelt lakosságot, hogy aki az alábbi leírás alapján felismerni véli a saját kerékpárját, és azt
hitelt érdemlõen bizonyítani tudja, jelentkezzen a Mezõberényi Rendõrõrsön.
A kerékpár leírása: J 001974 vázszámú, fekete-narancssárga színû, 18 sebességes, hajlított vázas 26os nõi kerékpár. A két sárvédõje, a kormánya, valamint a mûbõr ülése egyaránt fekete színû. A fekete
gyári csomagtartó végére egy 10 x 4 cm méretû piros prizma van szerelve. A kerékpár nincs ellátva
világítással. A patkófék mindkét fékkarja, valamint a sebességváltó POWER felirattal van ellátva.
A tavaszi éghajlattal együtt járó kedvezõ idõjárás, és az úttestek jobb járhatósága miatt egyre több
jármûvezetõ merészkedik ki a közutakra. Az ideálissá váló körülmények a legtöbb embert arra
késztetik, hogy nagyobb sebességgel közlekedve élvezzék a jármûvezetést.
Különösen igaz ez azokra, akik motorkerékpárral kívánnak közlekedni.
A korábbi évek tapasztalata, hogy a közutakon megjelenõ nagyobb létszámú jármûpark a
közlekedési balesetek számának növekedéséhez vezet, amely mindenképpen intõ jel a jármûvezetõk
részére.
Kérjük a motorozni vágyókat, hogy saját maguk és mások testi épségének megóvása
érdekében fokozott óvatossággal, a közlekedési szabályok betartásával vegyenek részt a közúti
közlekedésben!
Mezõberényi Rendõrõrs

MEGHÍVÓ
MESTEREK TORNÁJA "A" KATEGÓRIÁS FÉRFI ÉS NÕI EGYÉNI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
STEEL 501 D.O.
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves ismerõseit 2006. április 29-én 10 órától
megtartandó országos darts versenyre, amelyet az Orlai iskola sportcsarnokában rendezünk meg.
A belépés díjtalan, minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
Tisztelettel: Mezõberényi Darts Egylet

Pázsit Bt.
ELKÖLTÖZÖTT!
ÚJ HELYEN A RÉGI VÁLASZTÉKKAL!
A FÕ U. 2. SZ. ALATTI AJÁNDÉKBOLTBÓL A FÕ U. 11. SZ. ALÁ
(A VOLT BAROMFI BOLT HELYÉRE)
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SPORT
KOSÁRLABDA

NB II. NÕK

Befejezõdött az alapszakasz. A mezõberényi
csapat az utolsó három mérkõzését hazai pályán
játszotta. Kétszer gyõztesként, egyszer vesztesként fejezték be a küzdelmet. A rájátszás elõtt a
4. helyen állnak a táblázaton 8 gyõzelemmel és
6 vereséggel.
Eredmények:
Mezõberényi SSE-Egri TK 68:41
Jónás 21/9, Elek 14, Balog 8/6, Móricz 8, Szenteszki 9, Zolnai 6, Liska 2, Bányai, Hoffmann.
Mezõberényi SSE-Békési ÁFÉSZ 68:55
Kondé 14, Balog 13, Szenteszki 11, Elek 11,
Jónás 6, Liska 2, Zolnai 2, Bányai 1, Hoffmann,
Móricz 8.
Mezõberényi SSE-Kiskunfélegyházi KC 45:60
Balog 9/3, Szenteszki 8, Kondé 8, Jónás 4,
Liska 4, Hoffmann 4, Bányai 3, Móricz 3, Elek
2, Zolnai.
Edzõ: Iványi László
Utánpótlás:
Befejezõdött a Békés Megyei Kosárlabda
Szövetség által rendezett gyermek leány korcsoportú nyílt bajnokság. Az elsõ helyet a
mezõberényi csapat szerezte meg veretlenül (12
gyõzelem).
A csapat tagjai: Barna Zita, Hoffmann Flóra,
Csibor Erzsébet, Fehér Krisztina, Mészáros
Magdolna, Molnár Tímea, Adamik Orsolya,
Bordás Renáta, Kohut Vera, Beinschrodt Adél,
Csasznyi Gina, Egeressi Zsóka, Pikó Ágnes,
Miklós Márta, Földesi Ági, Zuba Zita, Bucsi
Fruzsina.
Edzõ: Balog Emese
KOSÁRLABDA NB

II. FÉRFIAK

Mezõberényi SSE-Szentes 70:88
Bálint P. 1, Ignácz T. 4, Ignácz J. 4, Gál 13/3,
Frey T. 9/9, Balta T. 6, Frey P. 3, Honhalmi 15/6
Edzõ: Siklósi István, ifj. Tánczos Imre

LABDARÚGÁS

MEGYE I. OSZTÁLY

Március 19.:
Méhkerék-Mezõberényi FC 0:0
Rossz talajú pályán egy agresszíven játszó
ellenféllel szemben, jó kapusteljesítménnyel
szerzett a Berény egy pontot. Jó: Barabás,
Bereczki L., Benyovszki, Bondár
Játékos edzõ: Barabás István
Március 25.
Mezõberényi FC-Békés 0:0
A Mezõberény nem tudta kihasználni a gólhelyzetét, pedig a Békés egyetlen támadást sem
vezetett. Jó: Váradi, Gidófalvi, Várhalmi
Az áprilisi mérkõzések idõpontjai:
04. 01. Orosházi MTK-Mezõberényi FC
04. 08. Mezõberényi FC-Tótkomlós
04. 15. Mezõkovácsháza-Mezõberényi FC
04. 29. Mezõberényi FC-Erzsébethely FC
Gurmai Sándor
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SPORT
GIMIS FIÚ KOSÁRLABDA
DIÁKOLIMPIAI MEGYEI DÖNTÕK:
VI. korcsoport - 9 csapat nevezett
Gyulán rendezték a megyei döntõt, itt az utóbbi
évek legkiegyensúlyozottabb mezõnye gyûlt
össze. A döntõben a remek napot kifogó csabai
Rózsa megérdemelten gyõzte le a kicsit indiszponált csapatunkat, ahol Zolnai Róbert a harmadik negyedben bokasérülést szenvedett.
A csapat tagjai:
Zolnai Róbert, Kiss Márk, Csaba Péter, Beregi
Gábor, Deák Ferenc, Farkas János, Szabó
József, Csejtei Gábor, Bondár Gergely, Frey
Patrik, Kovács Tamás
V. korcsoport - 4 csapat nevezett
Alapszakasz, elsõként Mezõberény adott otthont
a négy csapatos megyei döntõnek. Két nagy
gólkülönbségû elõdöntõ után a döntõben, nagyon parázs hangulatú mérkõzésen egyetlen
ponttal vertük meg a Békéscsabai Evangélikus
Gimnázium csapatát. Két kulcsjátékosunk már
az elsõ negyedben 4-4 személyi hibával játszott.
Ez nagyon megnehezítette a védekezést. Beregi
Gábor nagyszerû játéka - 41 dobott pontja sokat segített, hogy gimnáziumunk képviselje
megyénket március 31-én az iskolánkban
megrendezendõ országos elõdöntõn.
A csapat tagjai:
Beregi Gábor, Farkas János, Korcsok Zoltán,
Szabó József, Csejtei Gábor, Bondár Gergely,
Frey Patrik, Kovács Tamás, Babinszki Bence
AMATÕR ORSZÁGOS DÖNTÕ PAKS
Gimnáziumunk elõször nevezett be az amatõr

bajnokságba. Ebben a
sorozatban nem játszhatnak azok a diákok,
akik három éven belül
szerepeltek országos
korosztályos, vagy felnõtt bajnokságban.
Megyénkbõl hét, országos szinten száz fölötti
csapat vágott neki a
sorozatnak. A megyei
döntõt Szarvason a
helyi "vajdásokkal" játszottuk és teltházas
meccsen némi meglepetésre 10 pontos gyõzelmet arattunk.
Ekkor még nem tudtuk,
hogy egyáltalán el tudunk-e utazni az országos
döntõ helyszínére. Bartó Róbert és Csejtei Gábor
játékosaink segítségével városunk sportszertõ
vállalkozói szponzorálták a verseny költségeinek jelentõs részét.
Három órai utazás után a már egy mérkõzést
lejátszó Esztergom az ASE Csarnokban 31 pontos különbségû vereséget mért ránk. A csoport
másik ellenfelét, a Balatonfûzfõt 11 ponttal tudtuk legyõzni a kosárarányi számítási rendszer
alapján. A 19 megyei bajnok között a 9-12
helyért folytattuk másnap a küzdelmeket. A
helyosztón további két gyõzelmet arattunk az
Eger és a Szécsény ellen, így a 9. helyen végeztünk. Csapat-szerkezetünk nagyságrendekkel
alacsonyabb volt, mint az ellenfeleké, ezt agresszív védekezéssel és letámadásokkal próbáltuk meg ellensúlyozni.

A csapat tagjai, zárójelben a négy mérkõzés legeredményesebb pont-szerzõi: Deák Ferenc(24),
Kelemen Attila, Kiss Márk (66), Csaba
Péter(23), Szabó József, Bartó Róbert(63), Csejtei Gábor, Baukó Gábor, Kovács Tamás, Szabó
György
A megnyitó és az eredményhirdetés igazán
impozáns látvány volt, amikor kb. 400 sportoló
(17 leány és 19 fiú csapat) sorakozott fel.
Összességében nagy élmény volt a paksi
hétvége.
Köszönet támogatóinknak: Petõfi S. Gimn.
DSE, Axe-Tronic KFT, Tánczos Imre, Frey
Péter, Maczkó István, Csejtei Jánosné, Komfort
ABC
A csapatok edzõje: Hidasi László

GIMIS SÍTÁBOR
2006. február 25. és március 4. között a Petõfi Sándor Gimnázium diákjai önálló szervezésben elsõ évben vehettek részt a gimnázium két tanára - Dr. Baukóné Baksai Edit és Hidasi László által vezetett sítáborban, a szlovákiai Ružomberokban. A 33 diák
közül 18-an az Arany János Tehetséggondozó Program tanulóiból
kerültek ki, akik kiemelkedõ sportteljesítményt nyújtottak. A
középiskolásokat 9 felnõtt kísérte el. Az odaúton, a sok kezdõre
való tekintettel síoktató filmet néztünk, de mint tudjuk, a haladóknak sem árt az ismétlés. Megérkezve örömmel láttuk, hogy
szálláshelyünk szinte a sífelvonó mellett volt, így nagyon hamar
feljuthattunk a sípályára, ahol egész héten nagyszerû idõjárási- és
hóviszonyok uralkodtak. A kezdõk oktatásában sokat segített Kis
Sándor. A kezdeti napok tanulása és gyakorlása után végül minden kezdõ lesíelt az "erdei pályán", a bátrabbak pedig már a 4.
napon felmerészkedtek a nagypályára. Az utolsó napon került
megrendezésre a síverseny. Az egyes kategóriák gyõztesei:
Kezdõkategória: Csige Sándor - Leány "összes":Kiss Éva Középhaladó: Dr. Vívári Eszter - Haladó: Deák Ferenc - Snowboard: Frey Patrik
Az egész sítábort a vidámság és jókedv jellemezte mind a pályán,
mind pedig a szálláson. Az esti pingpongozás, kártyázás, filmezés
és twisterezés még fáradtan is csábító kikapcsolódás volt. Azt
hiszem, valamennyi résztvevõ nevében mondhatom, hogy ez a
sítábor felejthetetlen élmény volt és remélem, hogy sok más diáknak is megadatik egy ilyen alkalom.
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HÚSVÉTI VÁSÁR
BABÁK, PLAY MOBIL, EGYES LEGO-K

10-30% KEDVEZMÉNNYEL.
EGO, BUDMIL SPORTCIPÕK,
SZÉLDZSEKIK, SZABADIDÕRUHÁK,
PÓLÓK, PAPUCSOK

10-20% ENGEDMÉNNYEL!
TAVASZI RUHÁK, SAPKÁK, PÓLÓK,
SZOKNYÁK, BASEBALL SAPKÁK
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Mezõberényi Hírmondó

HIRDETÉS
ALLERGIA és ASZTMA KEZELÉSE
HOMEOPÁTIÁVAL ÉS BIOREZONANCIÁVAL

SZARVAS-VÉD

/IBR-SYSTEM/

Vagyonvédelmi Bt.

Dr. Mocsonoky Zsuzsa

Szarvas

Doboz, Kölcsey u. 14/a

Bethlen G. u. 2/B

Tel.:0630/526-5170
Ingyenes állapotfelmérés
az alábbi kezelések igénybevétele esetén:
TALPMASSZÁZS, FRISSÍTÕMASSZÁZS,

SZOLGÁLTATÁSAINK:
1., személy- és vagyonvédelem
2., porta- és recepció szolgálat
3., ipari és mezõgazdasági telephelyek õrzése
4., magánnyomozás

NYIROKMASSZÁZS, TEST- ÉS FÜL GYERTYÁZÁS

Bejelentkezés: 06/30/465-00-48
Vámosné Kovács Róza Mb. Orlai u. 2.

Tel./Fax.: 06/66/312-513
Mobil: 0620/9459114
06/30/4754458

VÁSÁROLJON MOST,
GARNITÚRÁHOZ AJÁNDÉK JÁR!
* birkagyapjú garnitúra 39.900 Ft
* bárány gyapjú garnitúra 49.900 Ft
* kasmír gyapjú garnitúra 119.000 Ft
* ajándék: 1 db nyári takaró (130x200 m)
* gyermek bárány garnitúra 24.900 Ft
* mágneses lepedõ 14.900 Ft
* mágneses gyapjú derékalj 32.300 Ft
* natur fenyõ (90x200 m) ágykeret 38.900 Ft
* elektromos ágymelegítõ 13.900 Ft
* nyakpárna 4.400 Ft
* nõi, férfi mellény 9.600 Ft
* gyapjú kókusz betétes bébi pólya 5.500 Ft
AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG!
3 db bárány gyapjú garnitúra 119.800 Ft
BOCH BIO mintaboltok, ahol visszaszerezheti
vagy megõrízheti egészségét:
Békéscsaba, Petõfi u. 2. Tel.: 66/442-967
Békéscsaba TESCO üzletsora Tel.: 66/453-943
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