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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

Bárdi Mónika, Bobály Dóra:

Buli, munka, nyaralás... Egymástól függetlenül, de
mindketten Egerben akarunk eltölteni néhány
napot, aztán ki-ki a családjával megy nyaralni,
Hajdúszoboszlóra, illetve Horvátországba. 

Barzné Csatári Erika: 

- Mi "babázunk".
Laura lányunk 9
hónapos, komoly
feladata van,
hamarosan járni 
tanul... 
Augusztusban el-
megyünk egy
hétvégére Siófokra,
ennél többre most
nincs idõ. 

Boros Krisztina: 

Sajnos, munkával telik a nyár. De ha
tehetném: irány Siófok, vízpart,
homok.... 

Körösi Mihály:

- Járok a kertbe édesapámmal, perme-
tezek, kapálok. 
Egy hétre elmegyünk Erdélybe a
feleségemmel, Tusnádfürdõre és
környékére,
Segesvárra, Brassó-
ba. Nagyon
készülök rá, nézem
a térképet, olvasom
Erdély történetét! 
Azután gyûjtöm az
anyagot az õszi,
1956-os
vetélkedõhöz,
melynek
elõkészítésére és
zsûrizésére kértek
fel. 

Ha végre itt a nyár ....
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VÁROSHÁZI HÍREK

EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS
KÖZÖTT

Békéscsaba Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyûlése június 8-i
ülésén döntött a mezõberényi labor
ügyében. A Mezõberényben levett
vizsgálati mintákat a békéscsabai
Réthy Pál Kórház fogadja be.

Cservenák Pál Miklós polgár-
mester egészségügyi ellátási szer-
zõdést kötött Dr. Csók Lászlóval,
aki a mezõberényi III. sz. há-
ziorvosi körzetben lát el há-
ziorvosi feladatokat vállalkozási
formában. Dr. Csók László 2006.
augusztus 1-tõl lesz jogosult önál-
ló receptírásra.

A Békési Kistérség "Szélessávú
internet hálózat kiépítés" címû
pályázata közel 250 millió forintos
támogatást nyert.

Mikó Imre köröstarcsai ács vállal-
kozó végezte el a Városi Könyvtár
tetõszerkezetének felújítását ill. a
cserepek átrakását.

Június 2-4. között Olaszország-
ban Piacenza mellett tartották a
Kick-box Best Fighter elnevezésû
versenyt, ahol 28 ország, közel
1500 versenyzõje vett részt.
Mezõberényt Kádas Adrienn, Olej
Tamás, Kovács János és Schäffer
Gergõ képviselte. Kádas Adrienn a
cadet I. csoportban a 47 kg-osok
között elsõ, míg Schäffer Gergõ a
junioroknál a 94 kg-os súlycsoport-
ban harmadik helyezést ért el.

Június 11-én a polgármester
Bálint Anna, Csávás István és
Halász József képviselõkkel vett
részt a csantavéri Falunapon. A
látogatás során szó esett az augusz-
tus 20-i testvérvárosi ünnepség
kérdéseirõl is.

A 2006. évi ár- és belvíz okozta
személyi tulajdonú lakóingatlanok-
ban keletkezett károkról szóló
kimutatás elküldésre került az
Országos Katasztrófavédelmi Fõi-
gazgatóság, a Békés Megyei Terü-
letfejlesztési Tanács, valamint a
Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság részére. Összesen 22
bejelentés érkezett: 20 ingatlan
esetében a kárérték összege 9 568
ezer Ft, 2 ingatlant pedig nem lehet
felújítani, ezek kárértéke 18 millió
Ft.

Június 12-én rendkívüli ülést tar-
tott a képviselõ-testület, ahol elfo-
gadták a szociális nyári étkez-
tetésrõl szóló rendeletet. AKörösök
Völgye Natúrpark Egyesület pályá-
zatára 9 200 ezer Ft-ot szavaztak

meg. A pályázat kivitelezési mun-
káira (Medvefejes tó, Madarak
Háza) a szarvasi Integrál Építõ Zrt.-
t nyilvánították nyertesnek össze-
sen bruttó 122 496 ezer Ft összeg-
ben.

A Békés Megyei Újjáépítési
Bizottság elnöke Varga Zoltán a
Polgármesteri Hivatal munkatársát,
Adamik Jánosnét nevezte ki újjá-
építési biztosnak Csárdaszállás,
Kamut, Köröstarcsa és Mezõ-
berény belterületére a 2006 tava-
szán bekövetkezett ár- és belvíz
által keletkezett károk enyhítésére.

A Békési Kistérségi Társulás
megjelölte a 2007/2008. évi priori-
tásokat. A következõ években így
elsõbbséget élvez a 46-os számú
másodrendû fõút rehabilitációja, a
4641. sz. Mezõberény - Szarvas
közötti út rekonstrukciója, a Békés
- Mezõberény - Gyomaendrõd
közötti kerékpárút létesítése, az
állati hulladéklerakó telep és a
szilárd hulladéklerakó rekonstruk-
ciója, valamint a Békési Kistérség
táblarendszerének és autóbuszmeg-
állóinak egységesítése.

Június 22-én Hunyán tartottak
tárgyalást a 74-es belvízvédelmi
szakasz belvízvédelmi problémá-
iról. A megbeszélésen Cservenák
Pál Miklós polgármester mellett
Dr. Hantos Katalin jegyzõ és Va-
lentinyi Károly képviselõ is részt
vett Mezõberénybõl. A tárgyalás
során mindenki a belvízzel kap-
csolatos problémák megoldását
sürgette.

A Ligetben építendõ lakóház ki-
vitelezésére meghívásos közbe-
szerzési eljárást folytattak le. A pá-
lyázatok elbírálása után sürgõsen
elkezdõdik az építkezés.

A Békés Megyei Vízmû Rt. fel
akarja számolni makkosháti tele-
pét, mivel ott nem folyik érdemi
vízkivételi munka. Mezõberény
Város Önkormányzatának tulajdo-
ni hányada van a telepen, így június
28-án helyszíni bejárást tartottak az
illetékesek.

MIRÕL TÁRGYALT A
KÉPVISELÕ-TESTÜLET?

A képviselõ-testület a napirendi
pontok megszavazása után elfo-
gadta a május 26-i zárt ülésen,
valamint a június 12-én megtartott
rendkívüli testületi ülésen hozott
határozatokról szóló tájékoztatót,
valamint Cservenák Pál Miklós
polgármester beszámolóját a két

ülés között történt fontosabb ese-
ményekrõl.

A testület, mint fenntartó jóvá-
hagyta a Mezõberény - Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola új
minõségirányítási programját, vala-
mint az iskola új pedagógiai prog-
ramját. A pedagógiai program a
városi honlapon mindenki számára
hozzáférhetõ.

Tudomásul vették a lejárt határ-
idejû határozatok végrehajtásáról
és az átruházott hatáskörben hozott
döntésekrõl szóló beszámolót.

Az önkormányzat és a civil
szervezetek kapcsolatáról szóló
elõterjesztést Varga Józsefné al-
jegyzõ, a civil szervezetek és a Pol-
gármesteri Hivatal összekötõje
ismertette. Az anyaghoz korábban
kérdõívet küldtek a civil szerve-
zeteknek, melyre a Mezõberényben
mûködõ 49 szervezetbõl 43 vála-
szolt. Az adatok alapján leginkább
az önkormányzati támogatás kér-
désére, a székház és az irattárolás
nehézségeire várnak választ a civil
szervezetek. Felmerült egy ún.
Civil Ház, valamint egy évente
megtartandó civil fórum igénye is.
A Mezõberényi Városszépítõ és
Városvédõ Egyesület, a "Mezõbe-
rény" Vadásztársaság, a Mezõberé-
nyi Horgász Egyesület és a Baráti
Egylet Mezõberényért Egyesület
külön beszámolóban tájékoztatta a
testületet munkájáról. Balaton Zol-
tán, a Vadásztársaság elnöke az
érintett földtulajdonosok támogatá-
sát kérte, mivel 2007. februárjában
lejár a vadászok földhaszonbérleti
szerzõdése. Több civil szervezet
képviselõje felvetette az összefogás
lehetõségét a játszótér ügyében,
mert a játszótér felújítására benyúj-
tott pályázat forráshiány miatt nem
kapott támogatást.

A képviselõ-testület 200 000 Ft
támogatást szavazott meg a város-
ba érkezõ 6 útvonalon elhelyezett
üdvözlõ és testvérvárosi táblák
rekonstrukciójára.

Az Oktatási Minisztérium új ren-
delete miatt módosították a Mezõ-
berény - Bélmegyer Kistérségi
Általános Iskola, Alapfokú Zene-
és Mûvészetoktatási Intézmény,
Kollégium és Pedagógiai Szakszol-
gálat alapító okiratát. Az intéz-
mény új rövidített neve: Mezõbe-
rényi-Bélmegyeri Iskola.

A tulajdonos kérésére a testület
törölte a Békési út 12. sz. alatti
védetté nyilvánított ingatlant a
helyi védelem alatt álló épületekrõl

szóló rendeletbõl, ezért módosítani
kellett a város helyi építési szabály-
zatáról szóló rendeletet.

A képviselõk megköszönték Har-
mati József és a hozzá csatlakozók
javaslatát a köztemetõ fásításával
kapcsolatban, de jelenleg nincs for-
rás a fásítási terv kiterjesztésére. 

Szekeres Józsefné képviselõ két
témában interpellációt nyújtott be.
A Belencéresi u. 1. sz. elõtti csapa-
dékvíz elvezetésével kapcsolatban
Dr. Hantos Katalin jegyzõ elmond-
ta, hogy az hatósági ügy, egy bir-
tokháborítási ügybõl ered, a
testületnek nincs döntési joga. A
Zámenhoff utca aszfaltozásának
ügyében késõbb kap választ az in-
terpelláló.

A képviselõ-testület ezután zárt
ülésen folytatta munkáját, ahol sze-
mélyiségi jogot és üzleti érdeket
érintõ vagyoni ügyekben hozott
döntést.

A következõ rendes képviselõ-
testületi ülés idõpontja 2006.
augusztus 25-e.

Fesetõné Sipos Judit

RÉTI CSABA (JÓZSEF)
ÉLETMÛDÍJAS

Réti Csabát, aki városunkban,
Mezõberényben született - 19
éves koráig itt élt és a mai napig
is rendszeresen hazajár itt élõ
testvéreihez -, a napokban „DÖ-
MÖTÖR-ÉLETMÛDÍJJAL”
tüntették ki. Réti Csaba a Szege-
di Nemzeti Színház örökös tagja,
Liszt díjas, Érdemes mûvész. Év-
tizedeken keresztül a színház
vezetõ tenoristája volt. Végig-
énekelte az operairodalom leg-
szebb és legnagyobb lírai tenor
szerepeit.
Több alkalommal vendégként
énekelt a Magyar Állami Opera-
házban, A Szegedi Nemzeti Szín-
ház opera turnéi során Európa
szinte összes országának nagy
színházaiban is fellépett.
A „DÖMÖTÖR-ÉLETMÛDÍJ-
at” nagyszabású színházi gála ke-
retében Dr. Botka László polgár-
mester adta át. A közönség feláll-
va, nagy tapssal és szeretettel
köszöntötte a mûvészt.

Cselovszki János
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ÕSSZEVONT ÓVODÁK

Ebben a tanévben is sikeresen
lezajlottak az évzárói és ballagási
ünnepségek Mezõberény öt tag-
óvodájában.

A gyermekek színvonalas mû-
sorokkal kedveskedtek szüleiknek,
vendégeiknek. Nagy-nagy szeretet-
tel készülõdtek, hiszen egy kis íze-
lítõt mutattak be az év folyamán
tanultakból.

A fejlesztést a nevelési progra-
munkban megfogalmazott célok-
nak, elveknek figyelembevételével,
és az óvodák egyéni arculatának
megfelelõen végeztük ebben a tan-
évben is.

A helyi nevelési programban a
mese-, vers, dramatikus játékkal
kapcsolatos tartalmak és a gyakor-
lat összhangjának megfigyelése, il-
letve az öltözködési és pihenési
szokások megfigyelése volt a kie-
melt feladatunk.

Gyermeklétszám alakulása

Az adatokból megfigyelhetõ,
hogy a kihasználtság a gyermeklét-
szám és a férõhely viszonyában
112.3 % volt.

A maximum létszám /25 fõ cso-
portonként/ és a gyermekek lét-
számát viszonyítjuk, akkor a
kihasználtság átlaga 95.6% volt

2005-2006 os nevelési évben  a
gyermeklétszám alakulása óvo-
dánként

/A beirt gyermeklétszám sorban
a két szám elsõ része az októberi
statisztikai létszámot, a második
pedig a tanév közben bejövõ gyer-

meklétszámot mutatja/.
Óvónõink igyekeztek olyan

élményekhez juttatni a gyermeke-
ket, ahol közvetlen tapasztalatszer-
zésre is lehetõség nyílt /kirándulá-
sok, séták, ünnepségek, színházlá-
togatások, stb./ A gyermekek
fejlõdése szempontjából ez nagyon
fontos!

A múlt értékeinek ápolása hoz-
zájárul hagyományaink, nemzeti
öntudatunk õrzéséhez, ezért ezt a
területet kiemelten kezeljük. "Jeles
napjaink" az évszakok változá-
sához, egyházi ünnepekhez kap-
csolódó hagyományok õrzése ápo-
lása /mikulás várás, karácsony, far-
sang, húsvét, Anyák napja, évzáró,
1848-as szabadságharc emléke,
valamint a gyermekek név- és szü-
letésnapjának megünneplése./ A
nemzetiségi óvodákban ez még ki-
bõvül a nemzetiségi hagyományok
ápolásával/ pl. Márton napi
felvonulás, Szlovák nap stb. /Min-
den adódó alkalmat felhasználunk

népi kultúránk megismeréséhez
/pl. kiállítások látogatása/.

Úgy gondolom, hogy gyerme-
keink ebben a tanévben is testileg-
lelkileg-szellemileg éretten, mint
autonóm egyéniségek kezdhetik
meg iskolai tanulmányaikat. A ru-
galmas beiskolázási lehetõséggel
élve azok a gyermekek, akik még
nem érettek az iskolai életre, még
egy évig az óvodában maradhattak
az orvos vagy a Nevelési Tanács-

adó visszajelzése alapján.
Óvodáink jól felszereltek, tisz-

ták, esztétikusak, ezért célunk volt,
hogy a meglévõ értékeinket, azok

állagát megõrizzük, tovább fej-
lesszük. A programunkhoz szüksé-
ges eszközök, játékok bõvítésére
pályázati lehetõségeket kerestünk.

Sikeres pályázatainknak kö-
szönhetõen tovább bõvültek tárgyi-
és szakmai feltételeink.

A pályázati pénzekbõl tornasze-
reket, könyveket, és egyéb nevelést
segítõ eszközöket vásároltunk.

Ezen kívül, az óvoda a szülõk-
kel együtt szervezett rendezvények
bevételeibõl is a tárgyi eszközein-
ket gyarapította. A munkatársaim
nevében is KÖSZÖNÖM a szülõk
együttmûködõ támogatását. 

Mivel épületeink régiek, így
karbantartásukat, felújításukat, cso-
portszobák tisztasági meszelését,
festését a szûkös költségvetésbõl
nem tudjuk megoldani. Évenként
csak két óvoda tisztasági meszelé-
sét tudjuk felvállalni. 

A nyár folyamán a Kinizsi úti
óvodában az önkormányzat felújí-
tási munkálatokat végez.

Az óvoda dolgozói munkaidõn
és munkaköri feladatain túl min-
dent megtesznek a modern, esztéti-
kus környezet biztosítása érdeké-
ben, amelyben a gyermekek egész-
ségesen fejlõdhetnek.

2005. novemberében hetedik
alkalommal rendeztük meg alapít-
ványi mûsoros délutánunkat. Ren-
dezvényünk ismét sikeres volt,
melyet telt ház elõtt tartottunk meg.

A személyi jövedelemadó egy
százalékának felhasználásával, s az
alapítványi bevétellel együtt közel
hatszázezer forintot költhettünk

óvodáink tárgyi feltételeinek bõví-
tésére, melyet ez alkalommal is
szeretnék megköszönni minden
kedves felajánlónak.

Munkánkat a következõ doku-
mentumok segítik: a módosított
Helyi Nevelési Program, Intézmé-
nyi Minõségirányítási Program,
Házirend, Szervezeti és Mûködési
Szabályzat, amelyek meghatároz-
zák az intézmény minõségi irány-
vonalát.

Sajnos a gyermeklétszám csök-
kenése miatt 2005. 09-01-tõl egy
óvodai csoport bezárását fogadta el
a Képviselõ-testület, amely két
óvónõ és egy dajkai munkakör
megszûnésével jár.

Célunk: a gyermeki szemé-
lyiség kibontakoztatásának elõsegí-
tése szeretetteljes, gyermek- köz-
pontú, másságot elfogadó óvodai
légkörben. Különös tekintettel az
életkori egyéni sajátosságokra, az
eltérõ fejlõdési ütemre és szocio-
kulturális háttérre.

Gubis Andrásné
óvodavezetõ

Óvoda férõhely  csoportlétszám beírt gy.lsz.  nemzeti és etnikai gy. sz. tanköteles korú       étkezõ

Luther 80 4 93/98 72 30 79

Kálvin 65 3 74 /75 29 34 61

Kinizsi 70 3 67/70 31 26 52

Kodály   65 3 73/75 57 31 71

Mátyás   60 3 75/81 31 36 62

Összes 360 17 382/389 220 157 325

Év

2005/2006

Férõhely

340

Csopor-
tok száma

16

Gyer-
mekek
száma

382

Kihasz-
náltság 
a férõ-
helyhez
viszonyít-
va

112,3%

Kihasz-
náltság a
maxszi-
mum lét-
számhoz
viszonyít-
va /25 fõ /

95,6%

Speciális
nevelés-
ben 
résztvevõ
gy. száma

4

Nemzeti
és etnikai
nevelés-
ben
résztvevõ
gy. száma

220
AFS MAGYARORSZÁG

CSEREPROGRAM

ALAPÍTVÁNY FELHÍVÁSA

AZ EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOL-
GÁLAT (EVS) PROGRAMBAN

VALÓ RÉSZVÁTELRE!

Mi az Európai Önkéntes Szol-
gálat? 
Önkéntes munka külföldön egy
nonprofit szervezet és a helyi kö-
zösség megsegítésére. 

Mit jelent ez a gyakorlatban?
Elsõsorban azt jelenti, hogy 6-12
hónapig - önkéntesként - fizetés
nélkül dolgozol. Munkádért cse-
rébe kapsz viszont szállást,
ellátást, nyelvoktatást, személyes
segítõket, és egy kisebb összegû
zsebpénzt. Az utazásról, a helyi
közlekedésrõl és biztosításról is
gondoskodik a program. 
Te is lehetsz európai önkéntes! 
Ebben a programba csak 18-25
év közötti fiatalok vehetnek részt. 

Bõvebb felvilágosítás kérhetõ a

Városi Könyvtárban!

FELHÍVÁS
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Június 17-én elballagtak 8. évfo-
lyamos diákjaink. A legkiemelke-
dõbb tanulók ekkor vehették át
jutalmukat.
Az Orlai - díjat tantestületünk
azoknak a tanulóknak ítélte oda,
akik nyolc év alatt példamutató
magatartást, szorgalmat tanúsí-
tottak, kiváló tanulmányi ered-
ményt értek el, valamint ered-
ményesen és aktívan vettek részt
a közösség munkájában.  

8.a osztály:

8.d

osztály:

Jó tanuló címet tantestületünk
azoknak a tanulóknak ítélte oda,
akik az 5-8. évfolyamon év
végén összesen legfeljebb három
jó érdemjegyet szereztek, a többi
jegyük jeles vagy kitûnõ.

8.c osztály:

8.e osztály:

Bélmegyeri Általános Iskola
Tagintézményben Csupász Ti-
bor 8.b osztályos tanuló nevelõ-
testületi dicséretben részesült ki-
tûnõ tanulmányi eredményéért és

a közösségben végzett sokrétû te-
vékenységéért.

Jó tanuló - jó sportoló címet
azoknak a tanulóknak ítélte oda
tantestületünk, akik a 7-8. évfo-
lyamon év végén legfeljebb há-
rom jó érdemjegyet szerztek, a
többi jegy jeles vagy kitûnõ, és a
választott sportágukban kiemel-
kedõ eredményeket produkáltak.

8.c osztályból: 

(folytatás az 5. oldalon)

A 2005/2006. TANÉV

A MEZÕBERÉNY - BÉLMEGYER KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Széplaki Petra
(német "C" típusú
nyelvvizsgával is

rendelkezik)

Zöldhegyi Arnold

Kis Tamara

Kiss András

Mészáros Szimonetta
(német alapfokú
nyelvvizsgával is 

rendelkezik)

Szûcs Judit
(német "C" típusú
nyelvvizsgával is 

rendelkezik)

Toldi Anikó
(angol középfokú 

nyelvvizsgával is rendelkezik)

Csibor László

Szugyiczki Viktória

Szívos Zsanett

Csupász Tibor

Savolt Dániel

Jenei Gergõ
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Jó sportolóként Bálint Gergõ,
Frey Ivett és Liska Judit 8.c osztá-
lyosok vehették át jutalmukat.

Említésre méltó Botyánszki
Anna 8.a osztályos tanuló német
"C" típusú nyelvvizsgája, és Gyõri
Dániel 8.d osztályos tanuló angol
középfokú nyelvvizsgája.

2005. augusztus 31. Úgy vélem,
ez a dátum nem csak Mezõberény
iskolatörténetében, hanem az isko-
lák dolgozóinak életében is igen
nagy változást hozott. Minket is
utolért az a tendencia, amely több,
mint 100 intézményt érintett az or-
szágban. A csökkenõ gyermeklét-
szám, a gazdasági helyzet változása
a közoktatási intézmények struktú-
raváltozását vonta maga után. Négy
egymáshoz hasonló, de mégis
annyi mindenben különbözõ intéz-
mény összevonására került sor,
amelyek tagintézményenként mû-
ködtek tovább. 

Év elején közösen határoztuk
meg a 2005/2006. tanév legfonto-
sabb feladatait. A szakmai és neve-
lési feladatok a tagintézmények do-
kumentumaiban megfogalmazot-
tak alapján, a tagintézmények gya-
korlatának megfelelõen kerültek
megvalósításra.

Célunk, hogy színvonalas neve-
léssel-oktatással szilárd alapmû-
veltséget, biztos alapkészséget
nyújtsunk tanulóinknak, mind a te-
hetségeseknek, mind az átlagos ké-
pességûeknek és a tanulási nehéz-
ségekkel küzdõknek egyaránt.
Igyekeztünk megvalósítani, hogy
diákjaink folyamatosan megújuló,
értékes és versenyképes tudást sze-
rezhessenek.
A tanévrõl a számok tükrében:
Tanulócsoportok száma: 51
Napközis, tanulószobai, kollégiumi
csoportok száma: 17
Az általános iskola tanulólétszáma:
1093 fõ
Zene- és mûvészetoktatásban
résztvevõk száma: 197 fõ
Pedagógiai szakszolgálat által ellá-
tottak száma: 365 fõ

A kitûnõ tanulók száma 131, a jele-
seké 96. Vannak tanulók, akik nem
teljesítették a követelményeket,
közülük 16-an egy-két tantárgyból
javítóvizsgát tehetnek. 8-an évet
ismételhetnek, 10-en iskolalátoga-
tási bizonyítványt kaptak.

S hogy mit hoz a jövõ?
Minden a hozzáállásunkon mú-

lik. Az, hogy milyen légkörben,
hangulatban fogunk tovább dolgoz-
ni az átrendezõdés után, az csakis
rajtunk múlik. 

Bármirõl is legyen szó, az tény,
hogy egy dologhoz többféleképpen
lehet hozzáállni: vagy elfogadjuk,
vagy semlegesek vagyunk, vagy a
jóban is hibát keresünk, és minden-
ben a mögöttes létezõ, illetve nem
létezõ rosszat keressük. Bízom
benne, hogy a lehetõ legjobb meg-
oldást fogja választani mindenki,
mert együtt dolgozni, egy célért
dolgozni csak közösen lehet, igaz,
kompromisszumok árán. Minde-
gyikünk elfogadta intézményünk új
Minõségirányítási Programját,
amelybõl zárásként idéznék egy
gondolatot:

"Minõségpolitikánk megvalósí-
tásával azt szeretnénk elérni, hogy
tanulóink társadalmilag hasznos,
egyénileg sikeres emberekké válja-
nak. Mindez, egy egymást segítõ,
empatikus, problémamegoldó dol-
gozói közösséggel érhetõ el."

Ezúton is köszönöm az intéz-
mény valamennyi dolgozójának azt
a lelkiismeretes munkát, odafigye-
lést, segítséget, amellyel hozzájá-
rultak a tanév sikeres zárásához. 

A legkiemelkedõbb eredményeink:

VERSENYEREDMÉNYEK
2005/2006

Országos Német Nyelvi Verseny
megyei forduló. VII. Botyánszki
Anna 8.a, IX. Szûcs Judit 8.a, XI.
Széplaki Petra 8.a

Simonyi Zsigmond Helyesírási
Verseny megyei forduló: III. Gézárt
Fanni 5.c, IV. Kiss Brigitta 7.c, X.
Savolt Dániel 8.c, Szurovecz Illés 6.c,
csapatverseny: II. hely

Szép Magyar Beszéd - regioná-
lis forduló: I. Kiss Brigitta 7.f

Varga Tamás Matematika Ver-
seny megyei forduló: Jó Ervin 7.a,
Tóth Anita 7.c, VI. Csibor László 8.c

Megyei Angol Írásbeli Verseny:
81% Kiss Barbara 7.d, 73% Koncsag
Ferenc 7.d, 77% Németh Klaudia 7.d,
87% Bereczki Réka 5.d, 64% Fehér
Ádám 5.d, 61% Taba Adrienn 5.d

Megyei Angol Szóbeli Verseny:
VI. Bereczki Réka 5.d, VIII. Fábián
Tamás 7.d, X. Kiss Barbara 7.d

Megyei Német Szóbeli Verseny:
III. Weigert Judit 6.a, IX. Puskás
Fanni 6.a, XVII. Braun Krisztina 6.a,
V. Botyánszki Anna 8.a, Szûcs Judit
8.a, Széplaki Petra 8.a, XI. Mészáros
Szimonetta 8.d

TELC megyei angol verseny:
VI. Fábián Tamás 7.d, VI. Kiss Bar-
bara 7.d, VI. Széplaki Petra 8.a  

Német nyelvû vers- és próza-
mondó verseny Orosháza - Vers: I.
Falaty Tamás 5.a, III. Szûcs Judit 8.a,
Próza: I. Komáromi Rita 5.a, III.
Széplaki Petra 8.a

Békés Megyei Számítástech-
nikai Verseny Web-lap Multimé-
dia: III. Szivos Zsanett, Tóth Andrea

Békés Megyei Számítástech-
nikai Verseny Web-lap Egyéni: II.
Barna István 8.d

Alföldi Regionális Számítás-
technika Verseny - megyei: IV. Szu-
lyó Dávid 8.b, V. Csupász Tibor 8.b,
VII. Dobra Péter 8.b

Nemzetközi Matematika Ver-
seny - Poprád: I. Zuba Tamás 8.c, II.
Olej Bálint 7.c, Savolt Dániel 8.c, IV.
Szugyiczki Viktória 8.c, Csibor
László 8.c, VI. Szugyiczki Zsuzsanna
7.c, Ilyés Máté 7.c, IX. Tóth László
7.c, Csapat: I. hely

Zrínyi Ilona Országos Mate-
matika Verseny - területi: IV. Csibor
László 8.c, XIV. Zahorán Bertold 5.c

VI. Nemzetközi Matematika
Verseny, Mezõberény: 7. osztály: 2.
Székely Dávid 7.c, 3. Olej Bálint 7.c,
8. osztály: 2. Csibor László 8.c, 3.
Savolt Dániel 8.c, 

Csapat I. hely - a csapat tagja volt
még: Kósa György 7.c

Kenguru Matematika Verseny:
XXIV. Csibor László 8.c

Jedlik Ányos Társaság Fizika-
Iskola Verseny regionális: V. Csibor
László 8.c, VII. Savolt Dániel 8.c

Curie Környezetvédelmi Em-
lékverseny regionális: VII. Hirják
Bence 5.b, Németi Gábor 5.b

LADIK döntõ - médiavetélkedõ
- megyei: Csapat: I. hely

Egészséges életmód, táplálkozás
országos: Különdíj: Kovács Kriszti-
na 6.b

Kerékpáros Közlekedési Ver-
seny megyei: III. Hudák Angelika
3.d, V. Székely Dávid 7.c, VII. Gyar-
mati Zoltán 3.c, IX. Dudás Barbara
3.b 

Megyei Irodalmi Pályázat: I.
Szalai Krisztián 8.d, II. Tímár Viktória
6.f, III. Oláh Terézia 6.f, Mészáros
Szimonetta 8.d

Óperenciás-tengeren is túl iro-
dalmi verseny - megyei: Meseírás: I.
Szabados Boglárka 4.a, Díjazott:
Lõrincz Lívia 4.a

Vésztõi Szavalóverseny - regio-
nális: I. Kiss Brigitta 7.c, III. Urban-
csek Adél 1.a, Szugyiczki Zsuzsanna
7.c

Petõfi Sándor Szavaló Ver-
seny városi: I. Urbancsek Adél 1.a,
Szántó Zoltán 3.b, Jenei Bence 6.c,
Herter Éva 8.a, II. Jónás Réka 2.b,
Földesi Ágnes 5.c, Gyurkó Bri-
gitta 7.c, III. Lukács Patrik 1.f,
Szilágyi Borbála 3.a, Taba Adri-
enn 8.d, Szugyiczki Zsuzsanna
7.c, Toldi Anikó 8.d 

Orlai Irodalmi Pályázat: I.
Zsibrita Vera 5.a, II. Perei Kitti
5.a, Mészáros Szimonetta 8.d,
III. Szalai Krisztián 8.d, Különdí-
jasok: Komáromi Rita 5.a, Toldi
Anikó 8.d, Igari Szûcs Mónika
8.f, Maczkó Adrienn 8.f

Szépolvasási Verseny - alsó
tagozat: I. Hajzer Alexandra 4.a,
Szõcs Viktória 4.d, II. Matuska
Máté 4.a, Balogh Dávid 4.d, III.
Béres Dávid 4.c, Kiss Sándor 4.c,
Különdíj: Dézsán Tamás 4.f

Helyesírási Verseny - alsó
tagozat: I. Babinszki Mátyás 4.a,
Tóth Bettina 2.a, Hoffmann Anna
3.d, II. Hudák Angelika 3.d,
Csapó Arabella 4.e, III. Kis
Bence 2.c, Gyarmati Ildikó 2.d,
Hegedûs Dalma 3.c, Hajzer
Alexandra 4.a

Népdaléneklési Verseny -
alsó tagozat: I. Lõrincz Lívia 4.a,
II. Szõcs Viktória 4.d, III. Csabay
László 4.d 

(folytatás a 6. oldalon)

Magatartás Általános Iskola Speciális tagozat Zene- és Mûvészetoktatási Tagintézmény

Átlag 4,2 3,7 -

Szorgalom Általános Iskola Speciális tagozat Zene- és Mûvészetoktatási Tagintézmény
Átlag 3,9 3,9 4,7

Tanulmányi munka Általános Iskola Speciális tagozat Zene- és Mûvészetoktatási 
Tagintézmény

Átlag 3,77 3,66 4,74
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Kistérségi Ifjúsági Népdalének-
lési Minõsítõ Verseny 3-4.o. arany:
Ráksi Dániel 4.c, Lõrincz Lívia 4.a,
Csabay László 4.d, bronz: Rácz Hen-
rietta 3.c, Szûcs Veronika, Szõcs Vik-
tória 4.d, 5-6.o. arany: Nagy Dóra 6.b,
ezüst: Mendel Henrietta 5.c, Molnár
Tímea 6.c, Valastyán Tímea 5.e,
Bereczki Réka 5.d, Taba Adrienn 5.d,
Székely Eszter 5.d, bronz: Darócz
Ildikó 5.c, Maléth Nikoletta 5.e,
Fábián Alexandra 5.c, Kovács Dávid
5.d, Oláh Vivien 6.a, 7-8.o. ezüst:
Valyuch Roland 7.b, Winter Marica
8.c, bronz: Andreyka Krisztina 7.a,
Bajkai Anett 8.a, Savolt Dániel 8.c     

Orlai Rajzpályázat: I. Szõcs
Hajnalka 2.a, II. Kovács Péter 3.a, III.
Károlyi Ildikó 2.a, Különdíjasok:
Varga Dorka 1.a, Kiss László 1.a

Felnõttek és gyerekek - megyei
rajzpályázat: III. Mezei Gréta 4.a,
Díjazott: Szántó Cintia 4.a, 

Teki totó - matematika Orszá-
gos 4 fordulós: VI. Csicsári Attila 6.b,
Arany fokozat: Károlyi Rebeka,
Károlyi Izabella, Jenei Marcell 1.a,
Ezüst f.: Mazán Zóra, Kéki Dávid 1.a
Rück Noémi 4.d, Bronz: Szabó Márk
1.a

Bendegúz Akadémia: matemati-
ka, magyar nyelv és irodalom, kör-
nyezetismeret, német nyelv                   

Német: Perei Kitti 5.a arany foko-
zat, Rónai Norbert 5. a arany fokozat,
Bán Zsanett 6.a arany fokozat, Borgu-
la Tekla 6.a ezüst fokozat, Rása Ro-
land 6.a ezüst fokozat, Jó Ervin 7.a
arany fokozat

Angol: Edömér Zoltán 6. d
Sam-Füles: matematika, magyar

nyelv- és irodalom, környezetismeret
Arany fokozat: Szûcs Veronika 4.c

SAM-FÜLES: történelem: III.
Bagita Ákos 6.c

Literátum Német Nyelvi Levele-
zõs Verseny: Kovács Péter 3.a arany
fokozat, Molnár Anett 3.a arany foko-
zat, Oláh Alexandra 3.a arany fokozat,
Szilágyi Borbála 3.a arany fokozat,
Károlyi Levente 3.a arany fokozat,
Rónai Adrienn 3.a arany fokozat

Literátum Angol Nyelvi Levele-
zõs Verseny: Titok: angol: 93,4 % Be-
reczki Réka 5.d, 87,6 % Székely Esz-
ter 5.d, 94,2 % Kiss Erzsébet 6.d, 77,5
% Hoffmann Nóra 8.d, 77,5 % Kis
Tamara 8.d, 87,5 % Toldi Anikó 8.d,
Titok: Német: Balán Viktória 6.a
arany fokozat, Braun Krisztina 6.a
arany fokozat, Bán Zsanett 6.a arany
fokozat

Sajátos nevelési igényû tanulók
XXXI. Országos Komplex Tanul-

mányi Verseny - megyei döntõ:
Csapatverseny: II. hely, Lakatos
Natasa 6.g, Lakatos Kitti 7.g

Megyei Környezetvédelmi Ve-
télkedõ Tarhos: II. hely

Bartók Népdaléneklési Ver-
seny: II. Suki Szabina, II. Mizsik
Zsolt, II. Máté Norbert

Kistérségi Népdaléneklési Ver-
seny Bronz: Mizsik Zsolt, Máté Nor-
bert

Nyuszi-kupa, fiú zsinórlabda
torna: VII. hely

Atlétikai verseny: Bregyán
József II. hely, Mezei Zoltán II. hely

Atlétika: Országos Serdülõ
Váltó Bajnokság Budapest 4×600
m-es síkfutás: I. helyezett csapat tagja:
Kanál Zsolt 7.b 

Országos Serdülõ Váltó
Bajnokság Budapest 4×200 m-es
síkfutás: III. helyezett csapat tagja:
Kanál Zsolt 7.b

Országos Serdülõ Egyéni Atlé-
tikai Bajnokság Debrecen 600 m X.
Kanál Zsolt 7.b 

Diákolimpia atlétika többpróba
megyei: 3. kcs. lány IV. hely, 3. kcs.
fiú VI. hely, egyéni: Tóth László IV.
hely, 4. kcs. lány V. hely, 4. kcs. fiú    II.
hely, egyéni: Kanál Zsolt 7.b  II. hely,
Szulyó Dávid 8.b IV. hely,
országos döntõ: XVI. hely

Diákolimpia atlétika többpróba
megyei Egyéni versenyek: Kislabda
fiú: Tóth Szilveszter VI. hely, Kislab-
da lány: Fábián Erzsébet VI. hely, 300
m: Kanál Zsolt 7.b II. hely, Zolnai
Péter 8.c VI. hely, 300 m országos
döntõ: Kanál Zsolt 7.b XXVI. hely,
4x100-as váltó: IV. hely, Barna István
8.d, Olej Patrik 8.c, Zolnai Péter 8.c,
Kanál Zsolt 7.b 

Iskolák Országos Találkozója
Kazincbarcika Svédváltó 2. h. Szu-
lyó Dávid 8.b, Kanál Zsolt 7.b, Tóth
Flórián 6.b, Gál István 4.b

Megyei Mezei Futóverseny -
egyéni: Liska Tibor VII. hely, Sze-
keres Barbara 3.c  VII. hely, Gáll
István VIII. hely, Kanál Zsolt X. hely

800 m-es futás országos: III. hely
Kanál Zsolt 7.b

Labdarúgás
Nemzetközi Gyermeklabdarú-

gó Torna Mezõberény: 1. kcs.  II.
hely, 2. kcs. II. hely, 3. kcs. III. hely

Nemzetközi Gyermeklabdarú-
gó Torna Székelyudvarhely: 3. kcs.
II. hely

Farsang Kupa: 1. kcs. III. hely, 2.
kcs. I. hely, 3. kcs. I. hely, 4. kcs.  V.
hely

Diákolimpia megyei döntõ
Békéscsaba 4. kcs. III. hely

Diákolimpia megyei döntõ

Gyula: 3. kcs. II. hely
Barátság Torna Mezõberény 3.

kcs. I. hely, 4. kcs. II. hely
Kézilabda Cséfay Program '94-

es születésûek: IV. hely, ´95-ös
születésûek III. hely
Szivacskézilabda megyei döntõ '96-
os születésûek: I. hely
Szivacskézilabda régió döntõ: III. 

Kosárlabda Wurzen Kosárlab-
da Torna IV. kcs.: fiú III. hely, lány I.
hely

Poprad Kosárlabda Torna III.
kcs.: lány II. hely, fiú III. hely

Csantavér: 4. kcs. lány I. hely, IV.
kcs. (7-8) leány diákolimpia

Megyei: I. hely
Országos területi:  IV. hely
IV. kcs. (7-8) fiú diákolimpia
Megyei: I. hely
Országos területi: IV. hely
III. kcs. (5-6) fiú diákolimpia

Megyei: I. hely, Országos döntõ: VII. 
III. kcs. (5-6) leány diákolimpia 

Megyei: I. hely, Országos területi: I.
hely, Országos döntõ: XII. hely

Leány Kenguru 4-5. o.:
Területi: I. hely, Országos

döntõ: XII. hely
Sakk
Diákolimpiai megyei felsõs csa-

patverseny: II. hely, III. hely
Diákolimpiai megyei egyéni

verseny: III. hely Zsíros Csaba, IV.
hely Drenyovszki Norbert 6.a

Diákolimpiai megyei alsós csa-
patverseny: II. hely

Kick-box Világkupa Szeged: I.
Kádas Adrienn (kadet) 6.a, III. Kiss
Brigitta (kadet) 7.f, II. Barna Patrik
(gyermek) 2.c, III. Olej Tamás (kadet)
4.c, Best Fighter Karateverseny -
Olaszország: I. Kádas Adrienn
(kadet), Secret-Õr diákolimpia -
Mezõberény: II. Kiss Brigitta kadet
7.f,  Kádas Adrienn kadet 6.a, III.
Komlódi Balázs kadet 8.a, IV. Barna
Patrik gyermek 2.c, Országos
Diákolimpia - Csepel: I. Kádas Adri-
enn kadet 6.a, II. Barna Patrik gyer-
mek 2.c, II. Olej Tamás kadet 4.c, III.
Kiss Brigitta kadet 7.f

Zeneiskola
Megyei furulyaversenyen ered-

ményesen szerepeltek: Weigert
Rebeka 2.a, Weigert Timót 3.a, Rácz
Pál 4.a

Megyei Fuvolaversenyen ered-
ményesen szerepeltek: Szûcs Judit
8.a, Rácz Judit 6.f , Zahorán Kitti 4.c

Békés - Csongrád megyei cselló-
találkozón színvonalasan szerepelt:
Weigert Judit 6.a

Öreg István
igazgató

A HÓNAP

MÛTÁRGYA

ÚJJÁSZÜLETETT

ORLAI FESTMÉNY

A Munkácsy Mihály Múzeum tu-
lajdonát képezõ Orlai festmény
évek óta a gyûjtemény állandó
kiállításának reprezentáns darabja.
Az olajkép romló állapota tel-
jeskörû restaurálás elvégzését tette
indokolttá. 2005-ben pályázaton
sikerült megfelelõ összeget nyerni
a munka elvégzésére. Orlai 1849-
ben festette az Asztalos Istvánt
ábrázoló portrét. Asztalos az 1848-
49-es szabadságharc alatt Békés
polgármestere, majd a 48-as párt
egyik vezetõje volt, 1861-ben
pedig országgyûlési képviselõ.
A szakmailag is igényes restaurá-
lást Petrovszki Zoltán okleveles
restaurátor végezte, így Petrics
Soma mûve ujjászületett,
visszanyerte eredeti színét és
fényét.

Csete Gyula

RÉSZLEGES NYITVA TARTÁS

A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

2006. JÚLIUS 31-TÕL

AUGUSZTUS 27-IG.

EZ IDÕ ALATT SZÜNETEL A

KÖLCSÖNZÉS, DE IGÉNYBE

VEHETÕK AZ INFORMATIKAI

RÉSZLEG, A FOLYÓIRAT-OLVASÓ

ÉS AZ OLVASÓTEREM

SZOLGÁLTATÁSAI

MUNKANAPOKON DE. 

10-12 ÓRÁIG, 

DU. 14-16 ÓRÁIG.
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AKADÁLYMENTESÍTÉS MEZÕBERÉNY OKTATÁSI INTÉZMÉNYEIBEN

A Mezõberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola jogelõd intézményei, az 1. Sz. Általános Iskola
és az Orlai Petrics Soma Általános Iskola a Petõfi Sándor Gimnáziummal közösen a PHARE 2003
keretében sikeresen nyújtott be pályázatot az intézmények akadálymentesítésére. 

Célunk, hogy a városban és vonzáskörzetében élõ fogyatékos emberekkel szembeni diszkrimináció
leküzdésében aktív szerepet vállaljunk. Hiszen ma már elengedhetetlen követelmény, hogy a közszol-
gáltatásokhoz mindenki egyenlõ eséllyel juthasson hozzá. Arra törekszünk, hogy olyan egységes tanu-
lási és sportolási környezetet teremtsünk, amelyben a heterogén csoportokban foglalkoztatott sajátos
nevelési igényû tanulók fejlõdése biztosított, ahol a "fogyatékosok" és "épek" is tanulhatnak egymástól
toleranciát, megértést, segítségnyújtást.
A Mezõberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 1. Sz. Általános Iskola Tagintézményében az
"Esély a XXI. századra" címû pályázat keretében megvalósul a sportcsarnok akadálymentesítése,
valamint a Luther téren 18 férõhelyes parkoló kerül kialakításra, melybõl három fogyatékos szemé-
lyeknek biztosított.
A Mezõberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Orlai Petrics Soma Általános Iskola Tagin-
tézményében és a Petõfi Sándor Gimnáziumban a "Fogyatékos személyek esélyegyenlõségének
elõsegítése" címû pályázat keretében megvalósul a fõépületek akadálymentes megközelíthetõsége,
kialakításra kerülnek akadálymentes mellékhelyiségek, személyfelvonókkal biztosítottak lesznek a
különbözõ szintek közötti mozgások.
A megvalósítások kivitelezõje a Berény Építõipari Kft., mely az építési területet június 14-én átvette és
megkezdte a munkát. 
A projektek finanszírozása PHARE és Nemzeti Társfinanszírozás, valamint önerõbõl tevõdik össze,
melyet Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete biztosított mindkét pályázathoz.

Ezzel Mezõberényben az oktatási intézmények épületei akadálymentesítésének elsõ, egyben leg-
fontosabb üteme fog megvalósulni. Ancsel Éva egyik helyen így fogalmaz:
"Mégis csak van valami, amitõl változik az ember.
Attól, ha van valaki, aki olyannak szereti és fogadja el, amilyen.  "

További információ kérhetõ Öreg István igazgatótól.

Kedvezményezett:
Mezõberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mûvészetoktatási Intézmény,
Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat

A projectet támogatta az Európai Unió

A project társtámogatója a Magyar Köztársaság

Az Európai Unió tagállamai elhatározták, hogy szorosan együtt alakítják a jövõjüket. Egy 40 éves
bõvítési idõszak alatt együtt létrehozták a béke, stabilitás, a haladás és a szolidaritás területét. Az Euró-
pai Unió modell a konfliktusok leküzdésére és az újraegyeztetés támogatására szoros együttmûködésen
keresztül a közös célok elérésének érdekében, miközben tiszteletben tartja a nemzetek szuverenitását és
területi integritását. Az EU azonban nem önmagára összpontosít: célja, hogy megossza teljesítményét és
értékeit a határon kívüli országokkal és népekkel. Az Európai Bizottság az EU végrehajtó testülete.

PETÕFI SÁNDOR GIMNÁZIUM

A Petõi Sándor Gimnáziumban a
ballagáson jutalmaztuk meg - már
második alkalommal - Petõfi- és
Arany-díjjal azokat a tanulókat,
akik az 5 év alatt kiemelkedõ tanul-
mányi eredményt értek el, valamint
megyei, országos és határon túli
versenyeken öregbítették az iskola
hírnevét.

A Petõfi-díjat Dékány Katalin 13.
C osztályos tanuló érdemelte ki,
míg az Arany-díjat Silló Tímea
13.D osztályos tanuló kapta meg. 
Gratulálunk a sikeres iskolaévek-
hez!

PSG

Silló Tímea

Dékány Katalin



HIRDETÉSRENDÕRSÉGI FELHÍVÁS

TÁJÉKOZTATÁS

JÚLIUSI AKCIÓ
Vegyi áru:

Pur mosogató utt. 5-illat 500 ml 139,- 
Cif mosogató utt. 3-illat 500 ml 149,-
Tomi Kristály mosópor 3-féle 600 g 199,-
Pur mosogatószer 4-illat 1 l 219,-
Persil Sensitíve mosópor 450 g 229,-
Ultra Viola mosópor  20% ajándék 720 g 269,-
Bref 2in1 fertõtlenítõgél 3-féle 750 ml 299,-
Flóraszept folyékony natúr, citrus 1 l 299,-
Domestos fertõtlenítõszer 4-féle 750 ml 299,-
Silán öblítõ 9-illat 1 l 399,-
Coccolino öblítõ 2-illat 1000 ml 399,-
Bref WC duo aktív kosaras 6-féle 60 ml 399,-
Bref Power Universal vízkõoldó 750 ml 599,-
Perwoll mosószer 5-féle 1 l, 1 kg 599,-
Silán öblítõ 5-féle 2 l 719,-
Cillit Bang folyékony zsíroldó 750 ml 899,-
Tomi Kristály mosópor 3-féle 3 kg 999,-
Tomi Kristály mosógél normál, color 1,5 l 1099,-
Dosia mosópor 3-féle 4,5 kg 1099,-
Biopon mosópor normál, color 3 kg 1199,-
Biopon mosógél normál, color 1,5 l 1199,-
Persil Sensitíve mosógél 1,5 l 1299,-
Persil Sensitíve mosópor 3 kg 1499,-
Persil mosópor green, color 3 kg 1499,-
Persil mosógél green, color 1,5 l 1499,-
Biopon mosópor normál, color 6 kg 2199,-
Persil green, silán, sensitíve, color 6 kg 2499,-
Persil Sensitíve mosógél 3 l 2499,-
Tomi Kristály mosópor normál, color 9 kg 2599,-
Ariel mosópor mountaing 6,6 kg 2959,-
Biopon mosópor normál, color 9 kg 2999,-
Ariel mosópor mountaing spring 10 kg 3999,-
Kozmetika:
Hangulat szalvéta 40 db/csg 69,-
WC-papír Fanny 4 tcs. 69,-
Palmolíve glicerines szappan 100 g 79,-
Szilvia koktél szalvéta csg 85,-
Lanolinos babaszappan 125 g 89,-
Diana mintás szalvéta csg 99,-
Berry mintás szalvéta 70 db 109,-
Harmony kéztörlõ 2 tcs 139,-
Dove szappan 2-féle 100 g 199,-
Lux szappan duopack 2x100 g 199,-
Fa folyékony szappan pumpás 300 ml 279,-
Fa tusfürdõ több illatban 250 ml 299,-
Fa desodor több illatban 150 ml 299,-
Caola kamillás tusfürdõ 2-féle 250 ml 299,-
Palmolive tusfürdõ 10-féle 250 ml 379,-
Baba tusfürdõ "Pöttyös" 3-féle 400 ml 399,-
Caola kamillás habfürdõ 2-féle 500 ml 399,-
Palmolive folyékony szappan 300 ml 399,-
Palette hajfesték 3 szín doboz 399,-
Taft hajrögzítõhab 2-féle 200 ml 459,-
WU2 samponok 2-féle 1000 ml 479,-
Adidas roll-on ffi, nõi 6-féle illatban 50 ml 489,-
Adidas deo 24h 5-féle illatban 150 ml 499,-
Adidas tusfürdõ ffi, nõi 10-féle ill. 250 ml 499,-
Exclamation deo Star 75 ml 539,-
Palmolíve foly. szappan duo 2x300 ml 549,-
Adidas stick férfi 3-féle illatban 75ml 579,- 
Adidas after shave 6-féle illatban 50 ml 699,-
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A nyári hónapokban ismét nagyon sokan keresnek felüdülést a szabad-
vizek mellett, ami nagyszerû kikapcsolódás, ugyanakkor fokozottan veszé-
lyes is. Annak érdekében, hogy a nyári szünidõben szép emlékeket szerez-
zenek maguknak és családtagjaiknak, illetve elkerüljék a tragédiát, fogad-
ják meg tanácsainkat és tartsák be a szabad vizeken tartózkodás alapvetõ
szabályait !
A LEGFONTOSABB SZABÁLY: szabadvizekben csak a kijelölt fürdõhelyen
szabad fürödni! Az engedélyezett fürdõhelyeket szakemberek jelölik ki,
amely során figyelembe veszik a gyors és biztonságos mentéshez szük-
séges feltételeket.
TILOS FÜRDENI: hajóútban, kikötõkben, vízisí pályákon, hidak 100
méteres körzetében, egészségre ártalmas vizekben,  éjszaka és korlátozott
látási viszonyok között, viharban, ahol azt tiltó tábla jelzi.
NÉHÁNY JÓ TANÁCS:
-  Ne fürödjenek tele gyomorral !
-  Ügyeljenek a víz hõmérsékletére !
-  Soha ne ugorjanak felhevült testtel a vízbe !
-  Soha ne ússzanak egyedül !
-  Ne ússzanak hosszabb távot hajókíséret nélkül !
-  Figyeljenek a strand területét jelzõ bójákat !
-  Figyeljenek a viharjelzésre !
-  Ne fürödjenek alkoholos állapotban !
-  Ne fürödjenek betegen vagy gyógyszeres kezelés hatása alatt!
-  Ha nem tudnak úszni, ne használjanak gumimatracot !
-  Azonnal menjenek ki a vízbõl ha fáznak, majd törölközzenek szárazra !
-  Ismeretlen helyen ne ugorjanak vízbe, hiszen a hazánkban található
szabadvizek nem átláthatóak, ezért  fokozott veszélyt jelentenek a víz fel-
színe alatt lévõ kövek, cölöpök !
CSÓNAK ÉS EGYÉB VÍZI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA:
-  Csónakot csak a 14. életévét betöltött, úszni tudó személy vezethet!
-  Vízibiciklivel maradjanak partközelben, és figyeljék a viharjelzést !
-  Vízi jármûvet ittas állapotban vezetni TILOS !
-  Csónakban állva utazni TILOS !
A GYERMEKEK VÉDELMÉBEN BETARTANDÓ SZABÁLYOK: 10 éven
aluli, illetve úszni nem tudó 14 éven aluli gyermek csak felnõtt kíséretében
fürödhet! Gyermeket még a parton sem szabad felügyelet nélkül hagyni!
A karúszó nem nyújt kellõ biztonságot!  Mezõberényi Rendõrõrs

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2006. JÚLIUS 1. NAPJÁTÓL MEGVÁL-
TOZTAK A KÖZGYÓGYELLÁTÁSI RENDSZER MÛKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI. 
(Akinek 2006. június 1. elõtt  állították ki a közgyógyellátási igazolványát, az
annak érvényességi ideéig használhatja a korábbi szabályok szerint, de ha
számára kedvezõbb, kérheti az új szabályozás szerinti jogosultság megál-
lapítását.) Melyek az új közgyógyellástási rendszer szabályai?
1.) A háziorvos kiállít egy igazolást, ami tartalmazza a kérelmezõ rendszeres
gyógyszereinek és a gyógyító eljárásoknak felsorolását. 
2.)A kérelmezõ ezt az igazolást, valamint a jövedelemigazolást benyújtja a
lakóhely szerinti  Polgármesteri Hivatalba (nálunk: szociális iroda).
3.) Az iroda a háziorvosi igazolást  továbbítja 8 napon belül a Megyei Egészség-
biztosítási Pénztárnak.
4.) Az Egészségbiztosítási Pénztár  felülvizsgálja az orvosi igazolás megalapo-
zottságát és megállapítja  azok havi költségét. Ez a kérelmezõ gyógyszerkerete.
2006. évben ez maximum 12.000.-Ft/hó összeg lehet. Agyógyszerkeret 3 hóna-
pos bontásban használható fel.
5.) Ha valaki nem  rendszeres gyógyszer használó, eseti gyógyszerkeretet is
kérhet, ennek maximált összege  6.000.-Ft.
6.)A Polgármesteri Hivatal az Egészségbiztosítási Pénztár szakvéleménye
alapján állítja ki a közgyógyellátási igazolványt, ami tartalmazza a megállapított
gyógyszerkeret összegét is.
A közgyógyellátási  igazolványt a  kérelmezõ lakóhelye szerinti Polgármesteri
Hivatalba (nálunk Városháza 9. számú iroda) kell benyújtani.

Dr. Hantos Katalin jegyzõ
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ANYAKÖNYVI
HÍREK

HITÉLETOLVASÓNK ÍRTA

Június hónapban házasságot
kötöttek: Bereczki László Mb.
Vásártér u. 2. és Beinschródt Ivett
Mb. Erkel F. u. 15., Csatári Tamás
és Ollé Angéla Mb. Budai N. A.
76., Nagy László és Boros Kriszti-
na Mb. Árpád u. 9., Vékony Ta-
más és Kiss Gabriella Mb. Dózsa
Gy. u. 16., Hoffmann József és
Leczkési Márta Magdolna Mb.
Oltványkert u. 9. szám alatti
lakosok.                                          

Június hónapban eltávoztak
közülünk: Pikó Andrásné
Gál Róza (1920) Mb.
Báthory u. 91., Balog István
(1922) Mb. Puskin u. 1.,
Kovács Jánosné (1942) Mb.
Puskin u. 1. szám alatti
lakosok.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Ezúton mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, 
barátoknak, szomszédoknak, s mindazoknak, akik ismerték és szerették 

GYEBNÁR MIHÁLYNÉ szül. PALSAMÁRIA

volt Mezõberény, Kérhalom u. 26. sz. alatti lakost, 
és temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, 
mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.  A gyászoló család 

GRONAUBAN TETT LÁTOGATÁSUNK TAPASZTALATAI

Testvérvárosunk közvetlenül a holland határ mellett fekszik, Észak-Rajna Veszt-
fália tartomány (17 millió fõ) É-Ny-i területén, közel a vele szomszédos Alsó-
Szászország tartományhoz. Lélekszáma: 46.700 fõ.
1974-tõl közös közigazgatási egységet alkot a szomszédos Epe-vel, mely utób-
bi körutas, sugárutas szerkezetû település.
Rendkívül meghatározó és emberközeli a kertvárosi hangulat, az utak, utcák
tisztasága, a beépített és zöldterületek aránya. A várost sûrûn szövik át az útvo-
nalak mindkét oldalán kiépített kerékpárutak. Kiépüléséhez hozzásegítõ tény a
megfelelõ gazdasági kondíció és Hollandia közelsége.
A külvárosi területen kerékpározva megtekinthettük az itt jellemzõ téglaburko-
latú családi házak elõkertjeit, ahol a dísznövények, virágok, sziklakertek
széleskörû változataival találkozhattunk, melyek az út oldalain hosszan össze-
függõ zöld sávot alkotnak.
A település természeti adottságaihoz tartozik a várost észak-déli irányban met-
szõ élõvíz, a "Dinkel", amely Alsó-Szászországban ömlik a Vechte folyóba.
Emellett helyezkedik el a város régi textilipari központja, ezek épületegységei.
Európa, így Németország könnyûipara is válságba került a 90-es évek elején,
aminek következtében a dolgozók hangjától, a zakatoló gépek zajától addig han-
gos városrész egyik pillanatról a másikra elcsendesedett, elhagyottá lett. Az
impozáns ipari épületek elveszítették funkciójukat. Késõbb ezen épületek egy
részét elbontották, míg a megmaradt, jó állapotú létesítményeknek új szerepet
adtak, átalakították. Az utóbbira nagyszerû példa a Rock- és Popmúzeum
architektúrája az Inselpark területén, ahol a régi tégla épülettest fém és üveg
épületrésszel lett bõvítve. Ugyanitt hasonló példa az egykori épületi sarokbástya
mászófallá történt átalakítása a sport kedvelõi számára. 
Most pedig essen néhány szó a város vezetési felépítésérõl, szerkezetérõl. Az
önkormányzásnak otthont adó épület 1975-ben készült, melynek stílusában a
Bauhaus jegyei érvényesülnek. A 31 esztendõs épület méreteinél és koránál
fogva már nem tudja biztosítani a  hivatali munkához szükséges teret, emiatt a
jelenlegi városvezetés az épület felújítására vállalkozik. 
A város képviselõtestülete 45 fõbõl áll. A polgármestert közvetlenül, öt évre
választják. Az alpolgármester személyérõl a képviselõtestület dönt. Õ az, aki
jegyzõi szerepet lát el. A legfelsõ vezetésnek tagja még a városi építész. Hár-
mójuk munkáját segíti több - társadalmi munkában tevékenykedõ - alpol-
gármester /jelenleg 3 fõ/.
Avezetés szerkezeti felépítése a következõ: 
- törzskari szervek /polgármesteri iroda, esélyegyenlõségi iroda, turizmus- és
városi marketing iroda, adatvédelmi megbízott, könyvvizsgálat, személyzeti
tanács/
- közigazgatási elöljáróság /4 nagy terület átfogó irányítása/
I. Központi közigazgatási ügyek, Közbiztonság és közrendezés
/Belsõ közigazgatás, Személyzet, Információtechnikai szolgáltatás, Jogi ügyek,
támogatási eljárás, Biztonság és rend, Városházi szolgáltatások, Anyakönyv,
Lakás- és nyugdíjszolgáltatás, Fenntartótól független tanácsadás/ idõsek
segítése. Részigazgatás: Városi takarékpénztár, Kommunale ADV-Anwender
Gemeinschaft/
II. Pénzügy, gazdasági fejlesztés
/Részigazgatás kulcskérdései, Pénztár, Központi külsõ szolgálat-iroda, Adóügy,
A gazdaságfejlesztõ társaság ügyvezetése, Innovációs centrum, Részigazgatás:
WTG mbH, Városi Közigazgatási Mûvek/
III. Ifjúság és család, szociális terület, munka, iskola és sport, kultúra
/Iskola és sport, Népfõiskola, Zeneiskola, Városi Könyvtár, Könyvtár Epe,
Városi Levéltár, Ifjúsági munka és fejlesztés, Városi Ifjúsági Házak, Nevelési
segítés/családsegítés, Pénzügyi controlling és közigazgatási feladatok, Városi
Óvodák, Gyógypedagógia, Szociális segítség munkanélkülieknek, beillesztés a
társadalomba, munkaközvetítés, Részigazgatás: Rendezvényszervezõ Iroda
Kft, Rock'n Pop Múzeum Kft, Esély Kft /
IV. Építés, tervezés és környezet, ingatlanok
/Ingatlanok, garázstulajdonosok szövetsége, általános építési igazgatás, városter-
vezés és építési rendelkezés, magas- és mélyépítés. Részigazgatás: Kertkiállítás
Kft, Csatornamûvek, Központi építési- és környezeti szolgáltatások/
A következõ lapszámban egy gronaui óvodában tett látogatásunkról olvashat-
nak Frei Zita tagóvoda-vezetõ tollából.                                 

Papp Zoltán, tanár

SZOKOLA PÁLNÉ 
FREI ILONÁ-t 

ÉS SZOKOLA PÁL-t
30. házassági évfordulójuk 
alkalmából köszönti lányuk

Lívia, vejük Feri, unokájuk Filip
valamint édesanyjaik.

NE FÉLJETEK

Húsvét hajnalán, mikor a jámbor
asszonyok Jézus holttestét keresik az
üres sírban, ott csak egy angyalt talál-
nak. Ez felvilágosítja õket, Jézus fel-
támadt. Menjenek el az apostolokhoz,
vigyék hírül, Jézus él, Galileában ta-
lálkozni fognak. A megriadt ass-
zonyok ahogy kilépnek a sírból, a
feltámadt Jézus jön velük szembe.
Mikor odafutnak, akkor mondja
nekik Jézus: Ne féljetek! Ugyanezt
mondja este, mikor tanítványainak
jelenik meg. Ennek a két szónak
nagyon mély tartalma van. Nincs
többé okotok félni. Megváltottalak
benneteket. Isten gyermekei, az én
testvéreim lettetek. Talán jobban
megértjük, ha rágondolunk egy
ószövetségi történetre. A hõsi halált
halt Józiás királyt meleg barátság
fûzte Jeremiás prófétához. A király
halála után gyöngéd szeretettel volt
annak árván maradt 5 éves gyerme-
kéhez, aki Egyiptomba került fog-
ságba. Õ szabadította meg a fog-
ságból és tette meg Babilon beleegye-
zésével Juda királyává. Sajnos, Sze-
dekiás nem hallgatott Jeremiás okos,
jó tanácsaira. Így keveredett Babilon-
nal háborúba. Miután elvesztette a há-
borút, Nebukádnezár, a babiloni ki-
rály két fiát szeme láttára végeztette
ki. Szedekiást megvakítva fogságba
hurcolta. Jeremiás mindenképp vele
akart menni, vigasztalja, segítse a
szerencsétlen királyt. Isten ellenezte,
mikor Jeremiás tovább erõsködött,
hogy a királlyal megy. Isten azt
üzente, menj, de akkor én nem
megyek vele. Erre Jeremiás visszako-
zott. Mikor meggyõzõdött róla, hogy
Szedekiásnak a fogságban jó sora lett,
akkor döbbent rá, mennyivel jobb,
hogy Isten volt Szedekiással és nem
õ. Jó magyar népünk tudatában volt
ennek az igazságnak, ezért köszönt
így: Isten veled. És most már
megértjük, miért mondta Jézus: ne
féljetek. Kereszthalálommal megvál-
tottalak benneteket. Ha tudtok bûnbá-
natot tartani, a mennyei Atyának
gyermekei, nekem testvéreim vagy-
tok.                   Dr. Marosi Endre
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Új helyszínen, új idõpontban - hirdették a plakátok. Új helyszínre, a
Mûvelõdési Központba és környékére terveztük az ez évi gyermeknapot
a mûsor színpad igénye miatt, és "sajnos" a helyszínválasztás így lett az
idõjárás változékonysága miatt a legmegfelelõbb. Új idõpontra hirdet-
tük - délután 15 órától -, mivel a délelõtti helyszínek közül a kerékpáros
ügyességi verseny június 13-án került megrendezésre a "Megelõzési
Nap 2006." elnevezésû rendezvényen.

Megtréfált bennünket az idõjárás, ezért végül a helyszínek mind-
mind a Mûvelõdési Központba kerültek. Az aszfalt rajzverseny helyett
- "fedettpályás" asztali rajzversenyen vehettek részt az alkotni vágyók,
és állították nehéz helyzet elé a zsûrit (Nagy Ferencet és Papp Zoltánt).
A díjazottak az alsós korosztály körében Dinya Zsófia, Hajdú Zita és
Rück Noémi, a legnagyobbak korcsoportjában pedig Styaszni Gina,
Molnár Tímea és Mendel Henrietta. Három kiállítás is várta az érdek-
lõdõket: Bemutatkoznak Mezõberény óvodái, a Retró-kártyanaptár és a
Mezõberény - Bélmegyer Kistársági Általános Iskola Mûvészeti Tagin-
tézménye diákjainak alkotásai. Az arcvarázs helyszínen fiúk-lányok
arca változott át, festették ügyes kezek különbözõ csodás motívumok-
kal. Az emeleten agytornára várták a gyerekeket a Mûvelõdési Központ
Mesekörének tagjai. Az emeleti klubteremben a békéscsabai Várjáték
bolt kreatív játékait próbálhatták ki a - nem csak gyerek, de felnõtt - ját-
szani, ügyességüket kipróbálni vágyók. A szomjazókat, éhezõket egy-
egy üdítõre, sütire a kortyintó várta.  

16 órától a színpadon is elkezdõdött a program. A délután folyamán
háromszor lépett színpadra a Storm Corner mezõberényi és a Break
Dance Crew békéscsabai tánccsoport. A Neo Divatstúdió gyermek ma-
nökenjei a legújabb tavaszi-nyári gyermekdivatot mutatták be a közön-
ségnek. 17 órától érkezett a színpadra a "Judit és a zenemanók" nevû,
négy arany és platina lemezes sztár tini csapat, hogy elvarázsolja dalai-
val a gyermekközönséget. Rég volt gyereknapok hangulatát idézte a
színpadon az újra meghirdetett gyermekszépségverseny. A zsûri - mint
általában - nehéz döntéssel 2 szépségkirálynõt és 1 királyt(!), és udvar-
hölgyeiket választotta ki. Végül újra a táncosok "örömtánc" produkció-
ja zárta a délutánt.

A Mûvelõdési Központ elõtt vásári árusok, a Liget elõtt Zoli bácsi
vidámparkja várta a gyermekeket egész délután.

Akik nem ijedtek meg az esõtõl, azok egy igazán pörgõ, események-
ben dús gyermeknapon vehettek részt a Mûvelõdési Központban. A ren-
dezvényen részt vevõ gyerekek nevében is köszönjük a Városi Önkor-
mányzat, Püski Tibor, Furtai Mária, Károlyi György, Zuba Magdolna
vállalkozók, az Oroszlán Gyógyszertár, a Vereckei Patika, a Dr. Hegyi
és Tsa. Bt., a Dr. Sziráczki és Tsa. Bt., a Dr. Baukó és Tsa. Bt.,  Marton
Mihály, Pocsaji Lajos, Winter Zoltán, Szûcs Imre vállalkozók, a TAPPE
Kft., a Sweet Food Édesipari Kft., a VadÁsz Sörkert,  a Berény Édesség,
az Ili Virág, a Berényi Téglaipari Kft., az AXE-TRONIC Kft., a Magdi
Textílház, a Pázsit Vas-, Mûszaki Kereskedelmi Bt., a Hungarotel Rt., a
Csemege Match Rt., a Csaba-Berényi Gépgyártó Kft., Szabó László,
Tóth János, Vámos Imre, Sági Zoltán vállalkozók, a City Cuki, a Grosz
Pékség, a Berény Team BT, a Fábafém Bt., a Károlyi és Társa Építési
Vállalkozó Kft., a Gálné és Társa Bt., az OTP és Kereskedelmi Bank Rt.
Mezõberényi Fiókja, az Endrõd és Vidéke Takarékszövetkezet
Mezõberényi Fiókja, a SPAR Szupermarket Mezõberény, a Fortunaház
Kft., a Gösser Sörözõ és Pizzéria, a Fatime Cukrászda, a Fang Ming
Ruházat, a Luca 13 Lottózó, a Gazda-Partner Kft., az Újhelyi Drogéria,
a Fornetti Látványpékség, Hoffmann Dániel, Hajkó Zoltán, a Német
Finompékáru Gyártó és Forgalmazó Kft., a Hegedûs Tüzép, a Matuska
Optika, a Berény - Color Bt., a Kiszely Papír Kft., a Kruzics Papír KKT
és a rendezvény lebonyolítását segítõ fiatalok támogatását, munkáját.

Fábián Zsolt 

AJÁNDÉKOZÁSRA ALKALMAS DÍSZÜVEGES ITALOK, 
NÉMET, BELGA, OLASZ CSOKOLÁDÉK, CSOKOLÁDÉPOROK, TEÁK,

TORTÁK, CUKRÁSZSÜTEMÉNYEK.

FRISSEN PÖRKÖLT KÁVÉBÓL PRESSZÓKÁVÉ.

CSEMEGE BOLT - KIRÁLY IDA MB. PUSKIN U. 2-4. SZ.
(AZ I. KER. EVANGÉLIKUS TEMPLOMMAL SZEMBEN)

ÚJHELYI DROGÉRIA

TOVÁBBRA IS A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN. 
HÉTFÕTÕL PÉNTEKIG: 8-12.30-IG ÉS 14-17.30-IG

SZOMBATON: 8-12 ÓRÁIG

SPRINT FUVAROZÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

MEZÕBERÉNY, OLTVÁNYKERT U. 17.

ÉLELMISZERBOLT

MB. RÁKÓCZI U. 24/2. SZ. 

ÚJ SZOLGÁLTATÁSSAL BÕVÍTETTÜK TEVÉKENYSÉGÜNKET: T-MOBIL,
VODAFONE, PANNON TELEFONOK ONLINE FELTÖLTÉSE. 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT. LISZKAI SÁNDOR ÜZLETVEZETÕ

BURGER-BOX

MEZÕBERÉNY, KODÁLY Z. U. 23/A

MACZKÓNÉ SZILÁGYI ANDREA

SÖRDISZKONT

MEZÕBERÉNY, KODÁLY Z. U. 23/A

GOMBKÖTÕNÉ MACZKÓ ANDREA

ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKÜZLET

MEZÕBERÉNY, LUTHER TÉR 4.

VÍZ- GÁZ- FÛTÉS- ÉS VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK

MEGVÁSÁROLHATÓK.

HORGANYZOTT ESÕCSATORNA KAPHATÓ!

TEL.: 06/30/6258297 TEL./FAX.: 06/66/424-166

VÉRADÁS
A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN

2006. JÚLIUS 28-ÁN (PÉNTEKEN) 8-11 ÓRÁIG.
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- Köszönjük szépen! Jó volt
hallani, hogy megnyertétek a baj-
nokságot.

Azt gondolom, valahol minden
csapat arra készül, hogy megnyer-
je a bajnokságot. Nektek most si-
került. (A csapat tagjai: Kéki Rita,
Jónás Mariann, Beinschródt
Ádámné Bánfalvi Gabi, Maczkó
Andrea, Bozsó Mónika, Novák Ág-
nes, Kiss Zsuzsanna, Hegedûs Ág-
nes, Fábián Mónika, Kozma Eszter,
Babinszki Nóra, Iványi Anikó, Kiss
Gabriella, Kálmán Tünde, Papp
Edit, Hoffmann Márta). 

Mekkora volt a reális esély az
elején. Mikor vált elérhetõvé az el-
sõ hely?

- Minden évben az elsõ öt hely
valamelyikét tûztük ki célul, erre
volt reális esélyünk. Az õszi sze-

zonban két vereségünk volt, így ta-
vasszal a harmadik nyert meccsünk
után már elérhetõnek tûnt az elsõ
hely megszerzése.  Amikor a tabel-
lán az elsõ helyre kerültünk, már
nem adtuk ki a kezünkbõl a vezetõ
helyet.

- Játékosként - több,  mint húsz
éve - nyertél a nõi kézilabdacsa-
pattal bajnokságot, sõt akkor az
NB II-ben folytattátok is. Játékos-
ként és edzõként ugyanúgy vagy
másként élted meg a gyõzelmet?

- Játékosként teljesen más volt.
Akkor az volt a cél, hogy a város-
nak legyen egy NB II-es nõi kézi-
labdacsapata. Erre reális esély is
volt. A munka másként hárult

akkor rám, mint játékosra, hiszen
akkor ott, a csapat minden tagja
beletette a tudását a gyõzelembe. 

Edzõként - ha furcsán hangzik
is - másként, sokkal nagyobb do-
logként éltem meg ezt a gyõzelmet.
Miért? Itt az volt a kérdés, mit
tudok kívülrõl kihozni a játékosok-
ból. Adva van 16 nagyon jó képes-
ségû játékos. De ez még kevés, ezt
össze kell gyúrni csapattá. Ismer-
niük kell egymást. Ismerniük kell a
másik és saját maguk képességeit,
hogy tudják, kire, mikor, miben
számíthatnak. Hozzá kell tenni,
hogy a játékosok egy részének csa-
ládja van, munkahelyi kötelezettsé-
ge van, ahhoz alkalmazkodni kell. 

- Az egész sorozatot végigkísér-
te a szerencse?

- A tavaszi szezonban egyetlen

meccs sem múlt a szerencsén. 
- Én is azt gondolom, hogy több

meccset nem lehet kizárólag sze-
rencsével megnyerni. Ehhez azért
más is kell. Játéktudás, összeszo-
kottság, küzdenitudás. A gyõze-
lembe vetett hit, és az, hogy a szó
igazi értelmében csapatot alkossa-
nak a játékosok. Mindez összejött?
Milyen a csapatszellem?

- Ki merem mondani, nagyon jó
a csapatszellem. Sõt, a pályán kívül
is sok idõt töltünk együtt. Akapcso-
latok túlmutatnak a kézilabdapá-
lyán. Többségüket baráti szálak fû-
zik egymáshoz. Ez adódik egyrészt
abból, hogy a játékosok egy része
több éve játszik együtt. A játékos-

állomány gerincét azok alkotják,
akik Szabó Julikánál kezdték és
szerették meg a játékot. (Köztük én
is.) 6-7. osztályos korukban vettem
át õket. 

- Emellett megvannak az egyéb
feltételek is?

- A játékos feltételek a megye I.
osztályban való részvételhez meg-
vannak. Az anyagi oldala úgy néz
ki, hogy az önkormányzat biztosít
számunkra 330.000 Ft-ot, ezen
felül termet heti kétszer másfél óra
edzésre, és az évi 12 hazai meccsre.
A pénz körülbelül a nevezési díjra,
játékvezetõi díjakra elég. 

Vannak emellett szponzoraink,
a Penta Drink Minipol Kft., a Páka-
Duplex Bt. és a VAD-ÁSZ Sörkert.
A felszereléseket a szponzoroktól
kaptuk. Emellett a játékosok saját

költségükön, saját autójukkal utaz-
nak a vidéki mérkõzésekre.

- A gyõzelemmel jogot szerez-
tetek arra, hogy õsztõl az NB II-
ben folytassátok. Hogyan tovább?

- Nem tudunk élni a lehetõség-
gel. Alegalacsonyabb költségvetés-
sel is 1.000.000 ,- Ft-ba kerülne. És
legyünk õszinték. A játékosok en-
nél több edzést nem tudnak vállal-
ni. Minden áron magunkat sem
hozhatjuk olyan helyzetbe, amit
nem tudunk felvállalni.

A Megye I. osztályban folytat-
juk õsszel. A cél az elsõ négy hely
valamelyike.

- Várjuk a folytatást. 

Mezeiné Bátori Valéria

A KICK-BOX ORSZÁGOS

DIÁKOLIMPIA MEGNYERÉSE,
VALAMINT

A SZEGEDI VILÁGKUPÁN ELÉRT

ELSÕ HELYEZÉS UTÁN

AZ OLASZ VILÁGKUPÁN SEM

TALÁLT LEGYÕZÕRE

KÁDAS ADRIENN.

GRATULÁLNAK NAGYSZÜLEI

Új vezetõség
az MFC-nél

Az MFC 2006. június 8-án meg-
tartott közgyûlésén 2006. július
1-jétõl új vezetõséget választott.
Elnökség: Kukely János elnök,
Pecze Gábor tag, Frey Péter tag,
Zolnai György tag, Pántya Sán-
dor tag.
Ellenõrzõ Bizottság: Balogh Dá-
niel elnök, Gézárt Zoltán tag,
Egeresi Sándor tag.
Fegyelmi Bizottság: Krcsmarik
Tibor elnök, Gurmai Sándor tag,
Vrbovszki János tag.
Balogh Dániel beszámolójában
azt is elmondta, hogy a következõ
2006-2007 évadban csak a mûkö-
déshez 1.900.000,- Ft-ra, az
egész évadban összességében
3.400.000,- Ft-ra lenne szükség.
Ezen kiadási költségek fedezésé-
re jelenleg nem látszik teljes mér-
tékben lehetõség. 

Labdarúgás
Megye I. osztályban MFC I.
csapata 12. lett 48 ponttal.
Megye III. osztályban az MFC II.
csapata 4. lett 30 ponttal.
Ifjúsági csapat 5. lett.

Gurmai Sándor

BÁLINTANNÁVAL, AMEZÕBERÉNYI NÕI KÉZILABDACSAPAT EDZÕJÉVELBESZÉLGETTEM
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SPORT HIRDETÉS
NÕI NB II. KOSÁRLABDA

A 2005/2006-os bajnokságot a csapat a 4. helyen fejezte be. Egy hellyel
elõre lépett az elõzõ évekhez képest. Köszönhetõ annak, hogy a csapat ge-
rince adva volt. A kulcsjátékosok kiegyenlített jó teljesítményt nyújtottak.
A csapat tagjai: Kondé Nóra, Balog Emese, Szenteszki Annamária, Móricz
Andrea, Jónás Erzsébet, Zolnai Szilvia, Bányai Judit, Elek Mónika. A leg-
fiatalabbak közül több mérkõzésen lehetõséget kapott és biztatóan
mutatkozott be a 14 esztendõs Liska Judit. A csapat a következõ idényre
augusztus elején kezdi meg a felkészülést. Edzõ: Iványi László

FÉRFI KOSÁRLABDA
2006. januárjában edzõváltás következett be a csapatnál. Az átszervezés
után a legfontosabb cél az volt, hogy stabilizálják a játékos keretet, s már a
következõ idénytõl kizárólag mezõberényi nevelésû, helyi játékosokkal
megoldani a csapat elõtt álló feladatokat. Újra edzésbe álltak több éve
leállt, még aktív korú játékosok. Így Balta T. , Bíró J. Balogh E., Nagy L.,
Tánczos I. - akik valamennyien Mezõberényben kezdték pályafutásukat -
januártól erõsítették a csapatot. Az eredmény kevéssé volt fontos az idei
évben, mint az, hogy ezek a játékosok újra játékba kerüljenek, illetve a
csapat összeszokjon. Ezt a célt szolgálja a következõ bajnoki évre való
felkészülés. A tervek szerint a csapat augusztus 1-jén kezdi a felkészülést,
és augusztus 19-20-án egy négycsapatos tornát rendez Mezõberényben.
Folynak a tárgyalások a további helyi nevelésû játékos hazaigazolásáról is.
Cél: 2006/2007-es bajnoki évben a várhatóan nyolc csapatos Dél-Alföldi
NB II-es csoportban az elsõ három hely valamelyikét megszerezni. Edzõ:
Siklósi István, ifj. Tánczos Imre.

CSEMPECENTRUM 
ÉS CSILLÁRSZALON

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

KÉPZELJEN EL MAGÁNAK EGY VILÁGOT!

MI SEGÍTÜNK ÁLMAIT VALÓRA VÁLTANI!!!

SZÉLES VÁLASZTÉKBAN KÍNÁLUNK:

* burkolólapokat

* szanitereket

* fürdõszobaszekrényeket

* zuhanykabinokat

* gõzkabinokat

* hidrókádakat

Nyitva tartás: hétköznap: 8-17-ig, szombat-vasárnap 8-13-ig!

Békés megye területén 40.000 Ft felett díjtalan házhoz szállítás!

LÁZÁR APRÓCIKK 

ÉS ÚJRUHA VÁSÁR 

a Mûvelõdési Központban 

július 21-én (pénteken).

A BERÉNY ÖTE MESTERÖTÖSE

Aközelmúltban, a Csobánkai Katonai Kiképzõbázison rendezték meg a XVII.
Gróf Széchenyi Ödön Diáktûzoltó Kupaversenyt. A Magyar és Fõvárosi
Diáktûzoltó Szövetség rendezésében évenként megrendezésre kerülõ, immár
nemzetközivé duzzadt versenyen ifjúsági rajunk ezúttal hatodik alkalommal vett
részt. Ifjúsági csapatunk alakulásának évében, a 2001-ben Ruzsán megrendezett
versenyen még csak a IV. helyezést tudta megszerezni. A következõ években
Nagykarácsonyban, Pusztamérgesen, Csepelen, Budapesten és az idén
Csobánkán megrendezett versenyeken - országos szinten egyedülálló módon,
idén ötödször - sorozatban nyerte a versenyeket és a vele járó vándorserleget. A
csapat tagjai balról: Almási János, Bereczki Mihály, Gyulai Sándor, Marsi Péter,
Csávás Tibor (a csapat kísérõje), Martincsek György, Fördõs Norbert, Kornyis
Béla, Várhalmi József (a csapat felkészítõje és ennek a versenynek a fõbírója),
Csejtei Gábor, Halász Máté, Fodor Tibor. Gratulálunk!     Halász József elnök

GYERMEK CITERATÁBOR MEZÕBERÉNYBEN

A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ a Nemzeti Kulturális Alap-
program támogatásával 2006. július 31-tõl augusztus 6-ig
INGYENES 
napközis GYERMEK CITERATÁBORT szervez.
Várjuk azokat az általános iskolás gyerekeket, akik szeretnének
megismerkedni a citerajáték fortélyaival, illetve azokat, akik
bõvíteni szeretnék ismereteiket!

Részletes információ kérhetõ személyesen, vagy az 515-552-es
telefonszámon Patai Borbálától.


