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NÉPTÁNCOSOK ÜNNEPE
Nemzeti értékeink egyik legnagyobb kincse a magyar néptánc. Úgy tûnik,
Mezõberényben ismét népszerû, sokakat vonz a népzene, a néptánc. Ezt bizonyítja,
hogy a A "Leg a láb" Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ szervezésében megrendezett jubilemi mûsoron megtelt a színházterem. ABerény Táncegyüttes 20. és a Berényke Táncegyüttes megalakulásának
5 éves évfordulóját ünnepelték október 28-án. Közel száz, népviseletbe öltözött szereplõ közremûködésével zajlott a mûsor. Atalpalávalót a BIVALYzenekar húzta.
Kik léptek fel? Berény Táncegyüttes Balogh Zoltán vezetésével. Akik táncoltak,
Dunai Éva, Falatyné Berkesi Márta, Rauscher Gyöngyi, Baráth Erika, Patai Bori,
Szombati Csaba, Gulyás Zsolt, Palotai Tibor és Eiler Zoltán. A Berényke Táncegyüttes Szabóné Kukla Ágnes és Nedró János, a Kis-Berényke Táncegyüttes Kiszely Erika és Nedró János, a Berecske Táncegyüttes Kiszely Erika vezetésével.
Mezõberényben már a '60-as évektõl megjelent csoportos formában a néptánc.
Elõbb alkalomszerûen a helyi és környékbeli rendezvényeken, azután több kevesebb
rendszerességgel mûködött a '80-as évek közepéig.
1986 õszén alakult meg a Berény Táncegyüttes mezõberényi fiatalokból, Balogh
Zoltán vezetésével. Késõbb - a táncházak jó hangulatának köszönhetõen - számosan
csatlakoztak, a helyi gimnázium kollégistái is.
A rendszeres, kemény "munka" eredményeként egyre több fellépésre kérték fel
az együttest elõször helyben, késõbb a környezõ településeken is. 1989-ben került sor
az elsõ külföldi fellépésre Krakkóban. Ezt követõen az együttes többször is megfordult Gronauban, járt Münsingenben és Görögországban is. Ezen kívül többször
képviselték a várost országos rendezvényeken, pl. a Berény utónevû települések
találkozóin, az 1993-as Ki mit tud?-on, és különbözõ fesztiválokon.
Az együttes az Amatõr Néptáncosok és Néptáncegyüttesek Békés Megyei
Szövetségének alapító tagja, és 1992-ben a szövetség néptáncgálájának házigazdája
volt.
Akezdeti lelkes csapat idõvel megfogyatkozott, nem sikerült megfelelõ létszámú
utánpótlásbázist kiépíteni. Ezért a '90-es évek derekán jobbára kamara felállásban
mûködött.
Tevékenysége így is maradandó nyomot hagyott a város kulturális életében.
2001-tõl a "Leg a láb" Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény keretein belül ismét
beindult Mezõberényben az aktív néptánc élet. A gyökerekhez való kötõdést és
folytonosságot szimbolizálandó, mindjárt az elsõ évben megalakult a Berényke táncegyüttes. Az elõdök mintájára igyekezett városunk kulturális életében mind
komolyabb részt felvállalni.
Szabó Csaba, a "Leg a láb" Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatójával
beszélgettem az iskola jelenérõl és terveirõl.
- Hogy kerültél Mezõberénybe, hogyan indult a mûvészeti iskola?
- Az ismeretség onnan van, amikor még a Balogh Zoltán vezette táncegyütteshez
átjárogattunk segíteni - oda-vissza - néptáncos vagy más közös rendezvényekre.
Ekkor én Gyomaendrõdön néptáncoltam. Így már akkor sokakat ismerten
Mezõberénybõl, nemcsak néptáncosokat.
Amikor elkezdõdött a mûvészeti iskolák megalakulása, arra gondoltam, azt
csinálhatnám, amit szeretek. A hobbin a megélhetésem, a munkám lehetne. Mivel
akkor éppen Budapeten éltem, haza is jöhetnék.
(folytatás a 7. oldalon)

„Karácsony készûl, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!”
(Wass Albert: Karácsonyi versek II.)
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
A helyi értékek védelmérõl szóló
önkormányzati rendeletben megfogalmazottak szerint felújítási munkálatok megvalósítására kötött támogatási szerzõdést a polgármester.
Kocsis László Deák u. 2. sz. alatti
lakossal 315.000 Ft összeg felhasználásáról, Bereczki Imre Madarász u.
63. sz. alatti lakossal 301.000 Ft
összeg felhasználásáról és Marton
Mihály Mezõberény Deák u. 50. sz.
alatti lakossal 500.000 Ft összeg felhasználásáról.
Jelzálog létesítésérõl rendelkezõ
megállapodást írt alá a polgármester.
165.000 Ft összegû vételáron megvásárlásra került a Mezõberény Szent
János u. 20. sz. alatt fekvõ ingatlanon
lévõ adósság, mely a vásárlás után törlésre került. Az adósságállomány törlése után az 1066 m2 területû
telekingatlant az önkormányzat 1 Ftos vételáron megvásárolta.
Adásvételi szerzõdés megkötésére
került sor Nagy László (volt Szent
János u. 20. sz. alatti lakossal) a
Mezõberény Áchim u. 71. sz. alatt
fekvõ önkormányzati lakóingatlan
eladására 5.000.000 Ft-os vételáron.
Dr. Juhász Anna és Tsa Egészségügyi és Szolgáltató Bt. eladta Dr.
Csók László Békéscsaba Haán Lajos
tér 5. sz. alatti lakosnak a Mezõberény, Luther u. 1. sz. alatti rendelõjét.
Mivel az említett épületben önkormányzati tulajdonú lakások is vannak,
szükségessé vált az elõvásárlási jogról
való lemondás, melyet az önkormányzat nevében Cservenák Pál
Miklós polgármester tett meg.
A lakossági károk enyhítése
címen 14.304.000 Ft támogatást ítélt
meg a Belügyminisztérium a mezõberényi ingatlanok után. 22 fõ nyújtott
be kárenyhítési igényt. 9 fõ, miután ismertté váltak a támogatás körülményei, nem kívánta azt igénybe venni,
így 13 szerzõdés megkötésére került
sor. Abiztosított összeg alacsony volta
nem nyújt igazi kárenyhítést. A kárenyhítést igénybe vevõknek jelzálogjog bejegyzését kell biztosítani, valamint a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alappal
kötött szerzõdéssel is kell rendelkezni,
melynek összege csaknem azonos a
kapott támogatás összegével.
Támogatási szerzõdés megkötésére került sor a helyi önkormányzatok
fejlesztési feladatainak támogatására
benyújtott pályázat alapján megítélt
28.250.000 Ft összegre a Békés
Megyei Területfejlesztési Tanáccsal.
Az említett összegbõl a városháza

nyílászáróit cserélik ki. A felújítás
kezdõ idõpontja 2006. június, a befejezési határidõ 2008. december.
Adásvételi szerzõdést kötött a polgármester Bíró Sándor Katona u. 1.
sz. alatti lakossal a Szénáskert u. 58.
sz. alatt lévõ önkormányzat által tartós
használatban lévõ telekingatlan eladására. A testületi határozat alapján a
jelképes eladási ár 16.380 Ft.
A Duplex által készített tervek
alapján vízjogi létesítési engedélyt
kapott a város a Békési-Petõfi-Csabai
út által határolt területre, valamint a
Békési-Fõ-Vésztõi út által határolt területekre. Az említett tervek és a vízjogi létesítési tervek alapján,
amennyiben biztosítva lesz a megfelelõ fedezet is, beindulhat a csapadékvíz elvezetési program.
Október 27-én Köröstarcsán tartotta ülését a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Leader+ Akciócsoportja. Az ülésen beszámoló hangzott
el a benyújtott pályázatok mikéntjérõl. Minden pályázat hiánypótlás
miatt vissza lett küldve. Elõreláthatólag december hónapban kerülhet sor a
nyertes pályázatok kihírdetésére,
amelyek alapján megkezdõdhet az érdemi munka. Mezõberény két pályázatot nyújtott be. A 2007. évi Berényi
Napok rendezvényeire 4.000.000
összegben a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ. A Tópart vendéglõ
nemzetiségi szoba kialakítása és férõhelybõvítés címén 10.000.000 Ft
összegû támogatásra nyújtott be pályázatot.
Együttmûködési megállapodás
született a tarhosi Fejlõdésért Közhasznú Egyesület elnökével, Nagy
György úrral "Sokszínû természet,
sokszínû társadalom" helyi vidékfejlesztési terv keretében a turistabarát
településfejlesztési környezet kialakítása témában az Infótábla címû pályázat érdekében. A Leader+ Akciócsoport területén egységes infótábla kialakítására történt a tarhosi gesztorszervezet által pályázat benyújtás. Ennek érdekében a részünket terhelõ saját erõ, mintegy 26.000 Ft-os összeget
tesz ki.
A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága részérõl Erõ Zoltán, a kollégium vezetõje írásban értesítette az
önkormányzatot, hogy a WenckheimFejérváry kastély tetõszerkezetének
felújítására februárban benyújtott
16.000.000 Ft összegû támogatási
igény elbírálásra került, és az elbírálás
eredményeként
a
kollégium
8.000.000 Ft támogatást ítélt meg. A
22,5 millió Ft összegû beruházásból
jelenleg az elõbb említett összeg áll

rendelkezésre. A szükséges önkormányzati fedezet biztosításáról a testületnek kell rendelkeznie.
Vállalkozási szerzõdést kötött a
polgármester a Károlyi és Társa vállalkozás részérõl Károlyi László
építési vállalkozóval a MezõberényBékési út-Városháza-Szociális otthon
közötti tömb belsõ út- és parkoló építési munkáira. A szerzõdés
12.080.000 Ft + 2.416.000 Ft ÁFA,
összesen 14.496.000 Ft. A vállalkozó
2007. október 31-ig köteles feladatát
teljesíteni, melynek árát két egyenlõ
részletben - 2007. április 1., valamint
a teljesítés befejezését követõen követelheti 50 illetve 100%-os készültségben.
November 10-én a polgármesternél tett látogatást a TAPPE Kft. ügyvezetõ igazgatója, Gyurkó Csaba úr,
valamint munkatársa. Látogatásuk alkalmával elmondták a jövõ évi áremelésre vonatkozó elképzeléseiket.
Említették azt a tényt is, hogy 2007
õszén a mezõberényi hulladékgyûjtõ
telepet be kell zárni, azt tovább mûködtetni nem lehet. Így a városunkban
keletkezõ kommunális hulladékot
valószínûleg a békéscsabai hulladéklerakó telepre kell szállítani. A jelenleg fizetett díjak így egyrészt az
odaszállított hulladék szállítási díja
miatt, másrészt a hulladéklerakóban
felszámításra kerülõ tárolási díj miatt
emelkednek. Az emelkedés mértékét
több tényezõ befolyásolja. Az önkormányzat igyekszik a legoptimálisabb
díjban megállapodni, és azt döntés
végett a testület elé tárni.
Az Országos Gyógyhelyi és
Gyógyfürdõügyi Fõigazgatóságtól a
mezõberényi B 95-ös kút gyógyvízzé
minõsítés engedélyezési eljárását több
tényezõ akadályoztatása miatt a polgármester 2007. április 30-ig kérte
meghosszabbítani.

MIRÕL TÁRGYALT
A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?

2006. november 6-án rendkívüli
testületi ülést tartott Mezõberény
város Képviselõ-testülete.
A rendkívüli ülés napirendjén a
képviselõ-testület bizottságainak
megválasztása és az alpolgármesterválasztás szerepelt.
Megválasztották a képviselõ-testületi bizottságok külsõs tagjait, valamint a közbeszerzési feladatok ellátására létrehozták a Közbeszerzési Bizottságot. A képviselõ-testület által
létrehozott, immár teljes bizottságok:

Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági
Bizottság: Hoffmann Dániel elnök,
képviselõ. KÉPVISELÕ TAGJAI: Fekete
József, Litvai György, Babinszki
Szilárd. KÜLSÕS TAGJA: Dr. Baukó
Márton
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság:
Balta Ádámné elnök, képviselõ.
KÉPVISELÕ TAGJAI: Szekeres Józsefné,
T. Wagner Márton, Lestyán Ádám.
KÜLSÕS TAGJA: Kohút Pálné
Oktatási és Kulturális Bizottság:
Onody Gyuláné elnök, képviselõ.
KÉPVISELÕ TAGJAI: Debreczeni Gábor,
Barna Márton. KÜLSÕS TAGJAI: Papp
Zoltán, Szilágyiné Kemény Mária
Szociális és Egészségügyi Bizottság: Kovács Lászlóné elnök,
képviselõ. KÉPVISELÕ TAGJAI: Csávás
István, Halász Ferenc. KÜLSÕS TAGJAI:
Dr. Burján Katalin, Kozma Mária
Közbeszerzési Bizottság: T. Wagner Márton elnök, képviselõ.
KÉPVISELÕ TAGJAI: Hoffmann Dániel,
Balta Ádámné, Onody Gyuláné,
Kovács Lászlóné, bizottsági elnökök.
Módosították a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat alpolgármester
választásra vonatkozó bekezdését. A
rendelet hatálybalépésének napjától a
képviselõ-testület saját tagjai közül
két társadalmi megbízatású alpolgármestert választott. A polgármester
javaslatára Harmati László és Valentinyi Károly lett megválasztva.
Az alpolgármesterek tiszteletdíját
a testület azonos összegben, 85.000
Ft-ban állapította meg.
A képviselõ-testület elsõ rendes
ülését 2006 november 20-án tartotta.
A napirendi pontok elfogadása
után a képviselõ-testület állandó bizottságaiba beválasztott külsõ szakemberek tettek esküt a képviselõ-testület és a polgármester elõtt, majd az
Ügyrendi és Jogi Bizottság beszámolót tartott a képviselõi vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vizsgálatáról.
Ezután Cservenák Pál Miklós
beszámolója hangzott el a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl,
intézkedésekrõl.
A képviselõk tudomásul vették a
lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl szóló beszámolót.
A képviselõ-testület módosította
Mezõberény város Önkormányzata
2006. évi költségvetését, az azonos
bevételi és kiadási elõirányzatot
2.679.965 e Ft-ban állapította meg.
(folytatás a 3. oldalon)
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(folytatás a 2. oldalról)
Ezt követõen Balta Ádámné
Pénzügyi, Gazdasági Bizottsági elnök
beszámolót tartott a képviselõ-testület
2006. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítésérõl.
Mezõberény 2007. évi költségvetési koncepciója tervezetérõl Dr. Hantos Katalin jegyzõ tartott tájékoztatást.
Ezt követõen önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára került sor.
2007-január 1-tõl változik:
* az Élelmezési Központ konyháján étkezõ ellátottak, alkalmazottak,
vendégek
nyersanyagnormája
(+20%) és egy adagra jutó rezsiköltsége (+8%).
* az önkormányzati lakások lakbére (+7,5%)
* az önkormányzat által megállapított helyi díjak (+7,5%)
* helyi menetrend szerinti
autóbusz-közlekedés
menetdíja
(+7,1%)

Ezután bejelentések következtek:
Elutasították Murony község
önkormányzatának kérelmét a
muronyi települési folyékony hulladéknak a mezõberényi szennyvíztisztító telep általi befogadására.
A képviselõ-testület a 2007. évi
költségvetés megtervezésekor biztosítja a Vasút és Szabó Árpád utcai
kerékpárút pályázatára a saját erõ
fedezetét, azaz 40.705 Ft-ot .
A Budai Nagy Antal utcai csapadékvíz-átemelõ cseréjéhez szükséges
anyagi forrást, 1.200.000 Ft-ot a
testület a 2007. évi költségvetésében
elkülöníti a Városi Közszolgáltató Intézmény számára.
A képviselõ-testület a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános
Iskola iskolaszékébe Wagner Mártont, a Petõfi Sándor Gimnázium
iskolaszékébe Szekeres Józsefnét
választotta.
"A Gyermekétkeztetési Alapítvány XII. Karácsonyi Élelmiszercso-

mag Küldõ akciója" címû kiírásra a
képviselõ-testület pályázatot nyújt be.
A pályázat célja, hogy a rászoruló
gyerekek karácsonyi élelmiszercsomagokat kaphassanak.
Hozzájárultak a Békés Megyei
Vízmûvek Rt. üzemeltetésében lévõ,
az önkormányzat résztulajdonát
képezõ Makkosháti Vízmû leselejtezéséhez, illetve lebontásához.
A Békés Megyei Diáksport
Tanács kérelmére a képviselõ-testület
200.000 Ft. támogatást szavazott meg
a 2007. június 1-3 között Mezõberény
városában tartandó kosárlabda
diákolimpiai döntõ lebonyolításához.
A Városi Közszolgáltató Intézmény mûködési bevételi elõirányzatának módosítását 184.000 Ft-ban
fogadták el.
125.000 Ft-os támogatást szavaztak meg a Mezõberényi Városszépítõ
és Városvédõ Egyesület számára a
Városi Liget fõbejárati kapujának
elkészítéséhez.

Nyilatkozat kiadása mellett döntött a testület a részarány-tulajdonú
földek kiadását követõ árkoknak,
csatornáknak a Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat részére történõ
átadásáról.

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

A következõ képviselõ-testületi
ülés idõpontja december 18-a, ahol a
képviselõ-testület 2007. évi munkatervének elfogadására kerül sor.
Miklós Ágnes

RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy az ünnepi bevásárlási idõszakban fokozottan kell számolni az utazó bûnözõk megjelenésével. Különbözõ
"legendákkal" kísérelnek meg elsõsorban idõs vagy egyedül lakó személyek
lakásába jutni, annak érdekében, hogy az ott lakó hiszékenységét kihasználva,
simulékony, hízelgõ magatartással a lakásba jutva, a figyelmüket elterelve pénzt,
vagy más értéket tulajdonítsanak el.
Utazó bûnözõk jelenhetnek meg a különbözõ áruházakban, üzletekben, bevásárló helyeken és természetesen a piac területén is. Ezért külön felhívjuk az eladók, illetve
az üzlettulajdonosok figyelmét a szükséges vagyonvédelmi intézkedések megtételére,
valamint a vásárlók figyelmét, hogy bevásárlás során ne hagyják csomagjaikat,
értékeiket õrízetlenül.
Kérjük továbbá a tisztelt lakosságot, hogy lehetõleg tartsák zárva az utcai kaput,
illetve a társasházban lakók a lakások bejárati ajtaját, hogy idegen személy a záratlanság kihasználásával az ott lakók figyelmetlenségét kihasználva, ne tudjon bemenni a lakásba.

Amennyiben gyanús személyt, vagy körülményt észlelnek, soron kívûl tegyenek
bejelentést a Mezõberényi Rendõrõrsre a 107-es segélyhívó számon, illetve a
352-522-es telefonszámon.
A közelgõ év végi ünnepek miatt felhívjuk a lakosság figyelmét a polgári célú
pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl szóló 245/2005.(XI.8.) Korm rendelettel
módosított 155/2003.(X.1.) Korm. rendeletben foglaltak maradéktalan betartására.
E rendelet értelmében magánszemély nem vásárolhat, nem birtokolhat, és nem
használhat fel petárdát. Petárdát csak a pirotechnikusi vizsgával rendelkezõ személy
vásárolhatja, birtokolhatja és használhatja fel.
Továbbra is engedélyezett magánszemély részére minden év december 28-tól 31ig II-es kategóriájú /kis tüzijáték/ pirotechnikai termék vásárlása, birtoklása és annak
december 31-én 18.00 órától január 1-jén 06.00 óra közötti idõben történõ felhasználása.

Agépjármûvel közlekedõk soha ne hagyjanak csomagot, vagy értéket jól látható
helyen a jármûvekben.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy aki pirotechnikai terméket kíván felhasználni,
mérje fel a felhasználással együtt járó következmények súlyát, és csak fokozott
óvatossággal, a termékeken látható felhasználási szabályok maradéktalan betartásával
tegye azt.

Kérjük a lakosságot, hogy saját, illetve mások értékeinek megóvása céljából fordítsanak fokozott figyelmet a bûncselekmények megelõzésére.

AMezõberényi Rendõrõrs Mezõberény város minden lakója számára kellemes
karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet kíván!

LÁZÁR ÚJRUHA

A MÉRLEG KÖNYVELÕIRODA
teljes körû ügyintézéssel vállalja társaságok
(Bt., Kft., Kkt. ...) könyvelését, elektronikus
adóbevallását.

ÉS APRÓCIKK VÁSÁR
MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN
DECEMBER 5-ÉN 9-16 ÓRÁIG,
DECEMBER 15-ÉN 8-14 ÓRÁIG.
A

Érdeklõdni: munkanapokon 8-16 óráig
Békéscsaba, Mikszáth u. 47.
Tel.: 06/30/413-1049
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HIRDETÉS
KOMFORT ABC

Mezõberényi Hírmondó

KULTÚRA
MÁRTON-NAPI LAMPIONOS FELVONULÁS
ÉS BÁL MEZÕBERÉNYBEN

BOMBA ÁRAK AKCIÓ!!!
Amíg a készlet tart:
Family Star üdítõ narancs PET 2 l 49,Classimo nugát 85 g 49,Papírzsebkendõ -megéri az árát- 100 db csg 59,Mazsola "Sultania" olasz 200 g 89,La Mattina kakaópor 80 g 89,Citrom ízesítõ 40%-os 1,5 l 99,Universal folyékony mosógél 1,5 l 199,Pulyka Zala felvágott kg 599,Parasztkolbász Ász-Kolbász Kft. kg 699,Fõtt-fst. császárszalonna Ász-K. kg 799,Edami sajt "Grünlan" kg 999,Továbbá:
Háztartási keksz "CBA" 250 g 75,Kubu gyümölcsital 5 féle 0,33 l 79,Hey-ho alma, narancs 1 l 95,Gardina zselécukor 100 g 99,Falcotrade löncshús 400 g 115,Ráma kocka margarin 250 g 119,Univer zöldborsó konzerv 400 g 119,Mustár Univer tubusos 180 g 129,Szarvacska, orsó sz.tészták "Norbi" 500 g 139,Csemege uborka üveges 720 ml 139,Ananász darabolt Taipai 565 g 139,Mustár Globus üveges 400 g 189,Hey-ho alma, narancs, fehérszõlõ 2 l 99,Lipton gyümölcsteák 3 féle 20 filt. 219,Signorina, Mademoiselle desszert 100 g 229,Bona Vita õrölt kávé 250 g 239,Cerbona müzli 6 féle 200 g 259,Happy Day rostos üdítõk 10 féle 1 l 269,Bolognai, Milánói mártás Globus 400 g 289,Virágméz "CBA" 500 g 299,Akácméz "CBA" 500 g 299,Lady Rose, Lady Blue desszert 151 g 339,Háztartási keksz "CBA" 1 kg 355,Arany kakaópor 250 g 379,Tibi pyramid töltött desszert 2 féle 85 g 419,Instant kakaó "CBA" 800 g 439,Cherry Queen desszert 2 féle 132 g 439,Cherry Queen szívdesszert 125 g 529,Omnia õrölt kávé 1 kg 1499,Akciós áraink a készlet erejéig érvényesek!
Bankkártyás fizetési lehetõség!
Elfogadjuk: MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa,
Visa Electron, OTP Bank Pont és American Express bankkártyákat!
Utalványos fizetési lehetõség!
Elfogadjuk: Sodexho Pass ENNI-KÉK, Ticket Restaurant,
Chéque Déjeuner, Önkormányzati, CBA és KOMFORT ABC
étkezési utalványokat!

KOMFORT ABC
Mezõberény, Kodály Zoltán utca 2.
www.komfortabc.hu

Mi, a Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda óvodapedagógusai nem csak a német nyelv megismertetésére törekszünk,
hanem a német nemzetiségi hagyományok ápolására is. Mivel városunkban igen kevés jellegzetesen német hagyomány él, megpróbáltuk
átvenni a Gyulán már régóta ápolt Márton-napi lampionos felvonulás
hagyományát.
Elõször 2002-ben rendeztük meg. A gyermekek a szülõkkel együtt
készítették el a lampionokat az óvodában. Indulás elõtt elmondtuk a
résztvevõknek Szent-Márton legendáját és az ehhez a naphoz fûzõdõ
népszokásokat. Mézes süteményt, teát és forralt bort kínáltunk a
szülõk közremûködésével, s ez azóta is szokás maradt.
Következõ évben már a nemzetiségi osztályok is csatlakoztak. Az
óvodásokkal együtt énekelték a német dalokat a három nemzetiséget
jelképezõ szobor körül.
Egyre nõtt az érdeklõdés rendezvényünk iránt. Szent Márton
története a szeretetrõl is szól, ezért harmadik alkalommal a német
evangélikus templomban fejezõdött be a felvonulás, ahol Lázárné
Skorka Katalin lelkésznõ szavait hallgattuk.
Az elmúlt évben bekapcsolódott a szervezésbe a MezõberényBélmegyer Kistérségi Általános Iskola is. A tanulók elõadták Szent
Márton legendáját, hogy azt egyre több érdeklõdõ megismerhesse. A
Mûvelõdési Központ színpadállítással, tábortûzzel, német zenével
fokozta a vidám hangulatot.
A nagy sikerre való tekintettel az idén hosszabb útvonalon haladt a
lampionos menet. A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Hagyományápoló Egyesület nagyszerû ötlete volt a kísérõautó, amelybõl
kihangosítva szóltak a Márton-napi dalok. A piactérre érkezve a tavalyihoz hasonló mûsor várta a felvonulókat. Újdonság volt a sátrakban
kínált libazsíros kenyér és tea.
Tapasztalatszerzés céljából vendégek érkeztek Békésrõl, Almáskamarásról. A felvonulás sikeréhez hozzájárult a rendõrség az útvonal
biztosításával, segítségünkre volt a tûzoltóság, a DÉMÁSZ és a Városi
Közszolgáltató Intézmény. Köszönjük az óvodások szüleinek a
süteményeket, a bort, valamint Sziráczki Dániel vállalkozónak a
kenyér felajánlást.
November 11-én - a lampionos felvonuláson kívül - a Márton-napi
bál is hagyománnyá vált városunkban, melyet az óvoda, az iskola, a
német önkormányzat és hagyományápolók valamint a mûvelõdési
központ közös szervezésében idén már negyedszer rendeztünk meg.
Ebben az évben Szabados Márton volt a bál fõvédnöke, õ vehette át
egy éves megõrzésre "Márton botját". Nagy sikert aratott a közönség
körében a berényi svábok mûsora. Ezúton szeretnénk megköszönni,
hogy a bál bevételét ismét a két gyermekintézmény kapta. Hálásak
vagyunk Szikora Jánosnak és Szabó Lászlónak a pogácsáért, a Dr.
Hepp Ferenc Általános Iskolának a dekorációs kellékekért, valamint
azoknak a szülõknek, akik a bál megrendezéséhez anyagi támogatást
nyújtottak.
Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda
gyermekközössége és dolgozói

10 éves a Mazsorett Együttes!
Szeretettel vár minden érdeklõdõt az ebben az évben 10 éves
fennállását ünneplõ Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ Mazsorett
Együttese. JUBILEUMI MÛSORUKRA 2006. december 15-én 17
órakor a Mûvelõdési Központ színháztermében kerül sor. Az
ünnepi mûsorban fellépnek a Fortuna, Szivárvány, Mini-manók és a
kezdõ mazsorett csoportok. Vendég: Bukor Csaba énekes. Jegyek
elõvételben 600.-Ft-os áron, november 20-tól válthatók a Mûvelõdési
Központ információs pultjánál.

Mezõberényi Hírmondó
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PROGRAMAJÁNLÓ
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT A SZERETET ÜNNEPÉRE!
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt december 9-én, 9-tõl 12 óráig
adventi képeslapok készítésére a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központba.
A foglalkozás önköltséges.
ORGONAHANGVERSENY
Szeretettel várjuk a komolyzene iránt érdeklõdõket 2006. december 16-án
(szombat) 18 órakor a szlovák evangélikus templomba Kalocsay Károly
ADVENTI JÓTÉKONYSÁGI ORGONAHANGVERSENYÉRE. A
befolyt adományokat a játszótér felújításához használják fel.
KIÁLLÍTÁS
1. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt egy csodás, csillámló,
TÖRÉKENY VILÁG-ba. A Mûvelõdési Központ aulájában kiállítás
tekinthetõ meg Schäfer Helga üvegképeibõl nyitvatartási idõben november 28-tól december 19-ig.
2. Az én karácsonyfám
A Mûvelõdési Központ aulájában kiállítás
tekinthetõ meg különbözõ stílusokban feldíszített
karácsonyfákból, melyek másoknak is ötleteket adhatnak. A kiállítás december 7-tõl 19-ig látogatható, nyitvatartási idõben.

MEGHÍVÓ AZ IDÕSEK KARÁCSONYÁRA
Szeretettel hívjuk városunk idõs korú lakóit a Városi Humánsegítõ
és Szociális Szolgálat, valamint a Mûvelõdési Központ szervezésében
2006. december 18-án (hétfõn) 14 órai kezdettel
megrendezésre kerülõ karácsonyi ünnepségre
Helye: Mûvelõdési Központ (Mb. Fõ út 4-6.)
INGYENES BUSZJÁRAT INDUL 13 ÓRAKOR A Szénáskert - Belencéresi
út keresztezõdésétõl.
Megáll a következõ utcák keresztezõdésében: Belencéresi - Martinovics;
Belencéresi - Vésztõi; Vésztõi - Kinizsi; Kinizsi - Köröstarcsai;
Kinizsi - Zrínyi sgt.; Zrínyi sgt. - Jeszenszky; Zrínyi sgt. - Gyomai; Gyomai Madarász u.
Tervezett érkezés a Mûvelõdési Központ elé: 13 óra 25 perc.
Innen kiszállás után az autóbusz tovább indul: Békési - József A.; József A. Teleki; József A. - Belentai; Kálvin tér (Magyar Bolt), Rákóczi - Vasút u.; Szabó
Á.- Gutenberg; Gutenberg - Oltványkert; Oltványkert - Mátyás kir., Luther u. Árpád; Luther u. - Puskin utca útvonalon és visszatér a Mûvelõdési Központhoz.

5.

KISVÁROSI KAVICSOK
November 22-én a Csaba Center aulájában DIÁKOLIMPIAI GYÕZTESEK
részére ünnepséget rendeztek. Arendezvényen Békés Megye sportjának vezetõi
és fõ támogatói is részt vettek. Mezõberényt az eredményei alapján a karate kick
boksz szakosztály két versenyzõje képviselte. Kádas Adrienn, aki kadett I. 47
kg-ban, míg Schäffer Gergõ junior 94 kg-ban lett diákolimpiai gyõztes.
Részükre, valamint az edzõ Barna Márton részére ajándékkal kedveskedtek.
Ezen a rendezvényen Iványi László, testnevelõ, edzõ „Békés Megye Diáksportjáért” kitüntetésben részesült.
MEZÕBERÉNYI DIÁKSIKER
Csikós Gábor, a TSF-GFK pénzügy szakos hallgatója elsõ helyezést ért el a
kar Tudományos Diákköri Konferenciáján. Kutatásának és dolgozatának fõ
kérdése, hogy vajon mit tudnak és mit gondolnak a mai fiatalok az 1956-os forradalomról. A válaszok feltárásához készített kérdõíves felmérésben négy
megyei iskola - köztük a mezõberényi Petõfi Sándor Gimnázium - 148 diákja
vett részt. A kutatás eredményeirõl részletesebben a januári számunkban
olvashatnak.
KOCSIKÁZNI, JÓ!
Óvodás és iskolás lányok és fiúk izgatottan várakoztak a Mûvelõdési
Központ aulájában, mert ezen a délutánon lovaskocsikázás volt a program.
2006. november 3-án, péntek délután húszan ültünk fel a kocsira - a parkolóból
a liget mellett, a kertek alatt -, és a Körös folyó hídjáig "utaztunk" a számunkra
"megrendelt" igen jó idõben. Így aztán a mi arcunk mosolygós lett, jókedvûen
énekeltünk és integettünk másoknak, hogy õket is felvidítsuk. Volt, aki a kocsikázás élményét elõször élte át, mindannyian boldogok voltunk és KÖSZÖNJÜK A SZÉP ÉLMÉNYT A BERÉNYI LOVASBARÁTOK EGYESÜLETÉNEK!
Az Ajándékkészítõ és Kreatív Kör tagjai
X. KOLBÁSZFESZTIVÁL ÉS V. CSABAI BORVIGADALOM ÉS VÁSÁR
2006. okt. 19-23. Békéscsaba - mezõberényi sikerrel...
Immár 5. alkalommal rendezték meg Békéscsabán a borok versenyét.
A magyar történelmi borvidék közül sok képviseltette magát (pl. Eger, Villány, Szekszárd, Balaton). Ebben a népes mezõnyben szerepelt a mezõberényi
Hudák János is. A versenybe öt féle borával nevezett, s ezen borok közül a
"Sziszi Rosé Cuvée 2005" fantázia nevet viselõ bora arany minõsítést, és a
legjobb Rosé bor minõsítést kapta, valamint a “M'agica Cuvée 2004” borával
bronz minõsítést ért el. A hobbiként szõlõmûveléssel, borkészítéssel foglalkozó
fiatalember e népes, színvonalas, nagynevû borvidék boraival felvette a
versenyt, és szép eredményeket ért el.
Szívbõl gratulálok, és további sikereket kívánok a magam, és a mezõberényi
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ nevében.
Csók Imréné

Minden idõskorút szeretettel várunk!

Gyerekek!
A "Leg a láb" Mikulás 2006. december 8-án
15.30-kor ismét Mezõberénybe, a Mûvelõdési
Házba érkezik. Az érdeklõdõk a délutánt különbözõ kézmûves foglalkozásokkal és táncházban tölthetik el,
ahol még a Mikulás is
kedve szerint mulathat.
19 órától a már hagyománnyá vált Folk-bál veszi
kezdetét. A talpalávalót a Csaba Band húzza.
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!
A belépés díjtalan!

ÚJ KAPU A LIGET BEJÁRATÁNÁL: A Városszépítõ és Városvédõ Egyesület
valamint az önkormányzat közösen vállalta a kapu anyagköltségét (250.000,Ft). A famunkálatok a Tóth Mûhelyben készültek. Az egyesület tagjai a
munkálatokban segítkeztek.
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ARCOK A VÁROSBÓL
Gyarmati Lászlóné Marika
néni. 38 évig volt óvónõ. Most,
nyugdíjasként is szívesen emlékszik vissza a gyerekekre, az
óvodára. Árad belõle az õszinte
emberszeretet (gyerekszeretet).
Ma is körülveszik a gyerekek,
hiszen az utcán szinte minden
nap összetalálkozik valamelyik
volt óvodásával, eszébe jut
milyen volt óvodásként, és mi
lett belõle. És persze nyolc
unokája „gondoskodik arról”,
hogy gyerekekkel lehet együtt.
- Mióta óvónõ Marika néni?
1956-ban végeztem, és 1956.
október 15-én kezdtem dolgozni
Reformátuskovácsházán. Majd
egy év után Battonyára kerültem.
Ott 10 évet dolgoztam.1968-ban hazajöttem Mezõberénybe, elõször
helyettes óvónõként, majd 1973-tól a Liget téri óvodában dolgoztam
mindaddig, amíg 1994-ben nyugdíjas nem lettem.
- Sokszor elgondolkoztam már azon, hogy valami különleges, kivételes adottság, tehetség, elhivatottság kell ahhoz, hogy valaki óvónõ legyen.
Miért jó óvónõnek lenni?
- Én nagyon szerettem óvónõ lenni, még ma is dolgoznék, ha tehetném.
Ez egy nagyon szép foglalkozás. Ha az ember szereti a gyerekeket, ha
szeret énekelni, játszani, ... és még sorolhatnám. Igaz rengeteg türelem,
megértés kell, hiszen minden gyerek más, másképpen kell hozzá közelíteni.
Az együtt töltött évek után nehéz elválni a gyerekektõl, hiszen pici koruktól részt veszünk a sokszínû egyéniségük kialakításában. Igyekszünk például - a jó tulajdonságaikat kiemelni, a rosszakat elnyomni. Csodálatos
az, ahogy végig követhetjük a kiscsoporttól a nagycsoportig, az iskolára
való felkészülésig milyen fejlõdésen mennek keresztül. ...
- Meséljen a Liget téri óvodáról.
- Szép évek voltak. Nagyon sokat dolgoztunk - óvónõk, dajkák, szülõk
... - azért, hogy az óvodát olyanná varázsoljuk, szeressenek a gyerekek
óvodába jönni, jól érezzék ott magukat. Például hordtuk a gyepkoc-kákat,
fákat ültettünk, a padozatot festettük, meszeltünk ...
A gyerekekkel együtt veteményeskertet gondoztunk, együtt szedtük le a
termést ...
Rengeteget kirándultunk. A Ligetbe, a Körgáthoz, a Laposi kertek felé,
szekérrel a Köröshöz.
- Milyen gondolatok jutottak eszébe, amikor 50 év után újból átvette a
diplomát?
- Sok minden kavarog az ember fejében. Ez jó érzés! Nem bántam meg,
hogy ezt a pályát választottam. Elérzékenyültem akkor is, és még most is.
Azért, mert ezt megélhettem. Az ember élete lepörög akár a családdal, akár
a hivatásával kapcsolatban. Úgy éreztem, ez a munkám elismerése is. És jó
volt találkozni olyanokkal, akikkel 50 éve nem találkoztam. Megbeszéltük,
a következõn is találkozunk!
Mezeiné Bátori Valéria

"Sok szép emléket õrzök…"
BESZÉLGETÉS SINKA ALBERTNÉVAL
Miután ez a lapszám megjelenik, még egy hetet fogsz dolgozni és
aztán "úgy igaziból is", végérvényesen nyugdíjas leszel. Azt mondtad, amikor
elbúcsúztál tõlünk, hogy most úgy tûnik, nagyon gyorsan elrepültek ezek az itt
töltött évek.
- Valóban, most úgy tûnik, hogy gyorsan elrepült. Amikor 1978. januárban a
könyvtárba jöttem dolgozni, a fiam 4 hónapos volt. Ha ma ránézek a gyerekemre… Hát bizony, nem volt ez kevés idõ!
- Milyen volt akkor a könyvtár?
- Egy nagyon nyugodt, csendes hely. Én többször úgy fogalmaztam, hogy
itt szinte simogat a csend. Aztán elég nagyot változott a világ, zaklatottabb,
rohanóbb lett. Ez itt is érzõdött. Megjelent nálunk is az informatika. A könyvtár
ma hangosabb, pörgõbb. Megváltoztak az olvasói igények, a könyvtárhasználati
szokások, amihez alkalmazkodni kellett. De a könyvtár feladata és a könyvtáros
hivatása nem változott.
- Milyen feladataid voltak, mivel foglalkoztál? Mi állt hozzád a
legközelebb?
- Mi nem vagyunk nagy könyvtár, nem sokan dolgozunk itt. Ezért mindenkinek minden feladatot ismerni kell, és minden feladatban részt is venni.
Amit csináltam; olvasószolgálat, tájékoztatás, katalógusok szerkesztése, feldolgozás. És sok-sok kisebb-nagyobb napi feladat. Gyerekkönyvtáros nem voltam.
Mindegyik érdekes, szép és tartalmas. A tájékoztatás azért, mert amikor keresni
kellett egy témához, feladathoz anyagot, én is beleolvastam, és azt éreztem, én is
"tanultam" valami újat. A feldolgozás azért, mert ha megérkezik egy új könyvcsomag, olyankor minden könyvet kézbe kell venni, a feldolgozás során mindegyiket egy kicsit meg kell lapozni, kicsit bele kell olvasni. És még valami. Az
új könyveknek az a semmihez nem hasonlítható csodálatos illata. Ez biztosan
hiányozni fog egy ideig! Az olvasószolgálat, ahol személyes találkozás,
közvetlen kapcsolat van az olvasóval. Ezt nagyon szerettem, talán ez állt hozzám
a legközelebb .
- Amikor a Mezõberényi Hírmondó szerkesztése átkerült a könyvtárba,
mint olvasószerkesztõ vállaltál benne részt. Azt ígérted, hogy ezt a feladatot
még szívesen vállalod továbbra is. Számithatunk rád?
- Ígen. Ígértem és ezt szívesen csinálom is tovább. Arra a valahány órára
olyankor kicsit "hazajövök".
- Nagyon lelkesen, csupa szeretettel beszélsz a munkádról. Nem gondoltad,
hogy még maradsz?
- Nem. A 29 évrõl nagyon sok szép emléket õrzök, kollégákról, olvasókról,
sok kedves, aranyos történetem van. De két okból sem gondoltam maradni. .
Úgy érzem, a családomnak még többet segíthetnék, mint amennyire eddig
lehetõségem volt. Márti lányom Szegeden él, két kisfia van, iskolás és óvodás.
Nekik és nekem is nagyon jó lett volna, ha többször tudok ott lenni. Amásik ok.
Ma, amikor sok pályakezdõ fiatal és még aktív korú nem tud elhelyezkedni,
akkor én, aki már elmehetek, mert elértem azt a kort és idõt, akkor miért ne álljak fel?! Én örömmel leszek ezután háziasszony és nagymama, ezt is szépnek,
hasznosnak és fontosnak tartom.
- Többször mondtad - és közben olyan örömteli mosoly volt az arcodon -,
majd jövök újságot olvasni, könyvet kölcsönözni, de már olvasóként! Természetesen várunk, és örömmel vesszük, ha jössz.
Mezeiné Bátori Valéria

A VÁROSI KÖNYVTÁR KÖNYVAJÁNLATA A KARÁCSONYI KÉSZÜLÕDÉSHEZ
Sybille Rogaczewski-Nogai: Adventi naptárak
Ingrid Moras: Karácsonyi hangulat üvetmatrica-festékkel
Regina Kolz: Karácsonyi articsókadíszek
Martha Steinmeyer: Szatinálás (Karácsonyi minták üvegre)
Jeannette Eckert-Ulrich: Szalmacsillagok
Annette Kunkel: Gyertyaöntés
A mi karácsonyfánk (Díszítések, ajándékok)
Thomas Berger: Karácsonyi kézmûveskönyv
Devecsery László - Király Eszter: Ünnepi mintakönyv

Marion Semling: Adventi naptárak
A. Massenkeil, P. Panesar: Karácsonyi díszek természetes anyagokból
Ursula Braun-Bernhart: Adventi díszek virágokból és
zöldekbõl
Monika Herzog, Brigitte Stengel: Apró tárgyak karácsonyra
Sybille Rogaczewski-Nogai: Színes karácsony üvegmatrica-festékkel
Marilis Kreuzer: Gyertyadíszítés

MEZÕBERÉNYI
KI KICSODA
A mezõberényi Városi Könyvtár tájékoztatja az érdeklõdõket, hogy a Mezõberényi
Ki kicsoda kiadvány technikai
okok miatt a jövõ év elsõ
felében jelenik meg.
Megértésüket köszönjük!
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(folytatás az elsõ oldalról)
Röviden ennyi. Így 2000-ben kezdtem Mezõberényben dolgozni, de akkor
még csak szakkörökben, majd 2001-ben ezekbõl a szakkörökbõl alakítottuk az
iskolát.
- Ma már komoly munka folyik, és szép sikerekkel is büszkélkedhettek.
- Igen. Mára már a mûvészeti iskolánkban több száz gyerek tanul néptáncolni, ennek köszönhetõen a Berényke Táncegyüttesnek van közvetlen utánpótláscsoportja: a Kis-Berényke Táncegyüttes, sõt az utánpótlás csoportnak is
van utánpótlás csoportja: a Berecske Táncegyüttes.
ABerényke Táncegyüttesnek az eltelt öt év alatt rengeteg fellépése volt. Az
utóbbi három évben a városi- és megyei rendezvények mellett országos gyermekfesztiválokon is megméretteték magukat, sõt külföldre is eljutottak már. 2004-ben sikererrel
szerepeltek a debreceni Szomszédolás Gyermek Néptáncfesztiválon. Ugyancsak 2004-ben Mezõberény németországi testvértelepülésén, Münsingenben, 2005 nyarán pedig szlovákiai testvérvárosában, Gútán, a Gútai Malmocska
Nemzetközi Gyermek Néptáncfesztiválon képviselték városunkat. Idén tavasszal részt vettek az
Országos Tanulmányi Versenyen,
nyáron pedig Bulgáriában a
Fekete-tenger partján fekvõ festõi
kisváros, Kranevo Nemzetközi
Mûvészeti Fesztiválján mutatták
be mûsorukat nagy sikerrel. Mindamellett egyéni ambíciókat felmutatva, szólótánc versenyen is indult néhány táncos. Ez hozzá tartozik,
motíváció a gyerekeknek. Segít abban, hogy a gyerekek itt akarajanak
maradni.
Akadt, aki pályájának választotta, vagy szeretné választani a táncot és a
Bartók Béla Zene- és Táncmûvészeti Szakközépiskolában folytatja tanulmányait.
- Békés megyei szlovák és német táncokat már láthattunk tõletek. Milyen
terveitek vannak?
- A nemzetiségi hagyományokkal kezdtük a tanulást, mert városunknak és

környékének a néphagyományaiból ez volt fellelhetõ. Kifejezetten
mezõberényi magyar néptáncokat nem találtunk, de jó lenne, ha rábukkannánk
valahol "porosodó" táncanyagokra.
- Milyen népviseletben lépnek színpadra a csoportok?
- Mára már szebbnél szebb ruhákban táncolnak a gyerekek. Szeretnénk a
ruhatárat bõvíteni, mert minden tánchoz más-más ruha illik.
- Információim szerint a kormány a mûvészeti iskolák számát
nagymértékben csökkenteni kívánja.
- Mûvészeti, érzelmi nevelésre a közoktatás egyéb területein csak nagyon
korlátozottan van lehetõség, ezért reméljük, hogy a mûvészeti iskolák - köztük
a "Leg a láb" is - még sokáig mûködhetnek.
Ezúton szeretnénk megköszönni az alábbi támogatóknak a jubileumi mûsor
és bál megrendezéséhez nyújtott
segítségét: Balta Ádámné, Benyovszki Judit, Berény Color, Budai
Lászlóné, Cservenák Tibor, Dunai
Éva, Endrõd és Vidéke Takarékszövetkezet Mezõberényi Kirendelsége, Erdõs Norbert, Fábián Gábor,
Família Tészta, FANI-TRANS Fuvarozási Kft., Fornetti Látványpékség, Hoffmann Dániel, Ili Virágház,
Károlyi György, Katica Virágbolt,
Király Sándor, Kis Laura, Kiszely
Papírbolt, Kmetykó Beáta, Kohut
János, Kornyis Béláné, Kovács
Ágnes, Kovács András, "Leg a láb"
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Madarász Gumi, Mezõberényi Szlovákok Szervezete, Mezõberényi Városvédõk és Városszépítõk
Egyesülete, Német Hagyományörzõ Egyesület, Olejné Mertz Judit, Páka-Duplex,
Pálfi Zsolt, Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ, Selyem Egér Fehérnemû Üzlet,
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, Szõtt-Ker Bt., Szûcs Andrásné, Tóth János, Tóth
Sándor, VAD-ÁSZ Sörkert, Valentinyi Károly, Verasztóné Rózsavölgyi Mariann,
Viharsarok Néptánc Szövetség, Vizsnyiczai Vasszerelvény.
- Nem látunk a jövõbe, de mûsorukat látva méltán bizakodhatunk abban,
hogy a továbbiakban még szebb eredményeket érnek el, és Mezõberény lakói
még sokáig gyönyörködhetnek néptáncos mûsorukban.
Mezeiné Bátori Valéria

Ajándékozza meg ismerõsét, rokonát, kollégáját, üzleti partnerét személyre szóló, egyedi mintával ellátott - HÍMZETT TÖRÖLKÖZÕ-vel
- (70x140, ajándék díszdobozban). Céges feliratozás, egyedi logóval is, bármilyen színû törölközõre, bármilyen
színû szöveggel rendelhetõ: a BERÉNY-SHOP-nál. Cím: Mb. Fortuna tér 20.
Üzletünkben elkezdtük a kupák, serlegek, érmek, figurák forgalmazását, gravírozását rövid határidõvel.
Várjuk érdeklõdésüket, rendelésüket!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendõt kívánunk minden Kedves Vásárlónknak!

VÁSÁROLJON ÉS NYERJEN! 3000 Ft vásárlás=1 db sorsjegy
KABÁT VÁSÁR: téli kabátok, dzsekik, bébi overálok engedménnyel
JÁTÉK ÚJDONSÁGOK
BABÁK: beszélõ CHOU CHOU, SINDY, BARBIE, INTERAKTÍV PÓNI
TÁRSASJÁTÉK: twister, monopoly, activity, sapientino stb.
LEGO-k, KÉSZSÉGFEJLESZTÕK, MEMÓRIÁK, BÉBI JÁTÉKOK

PIRAMIS Mb. Fõ út 2. sz.
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GAZDASÁG - IPARTESTÜLET (1.)

Valnerovicz Kálmánnal, a Mezõberény és Körzete
Ipartestület titkárával beszélgettünk. Próbáltuk összeszedni és
röviden összefoglalni a meglévõ anyagokból az ipartestület
múltját és jelenét. (Ebben a lapszámban az elõzményekrõl, a
világháborúig tartó idõszakról).
Feljegyzésekbõl tudjuk (Bonyhai Mihály: Mezõberény monográfiája), hogy 1754-ben 8, 1773-ban 29
céhmester mûködött Mezõberényben. Az ipar története
szorosan összefügg a céhek történetével - olvashatjuk a
monográfiában. Mit tudunk a kezdetekrõl?
Fontos megismerkedni egy kicsit a céhekkel, mivel a
múlt században élt iparosság életével ismerkedhetünk
meg. Mezõberényben a céhek csak 1819-ben alakulhattak
meg, mert a török pusztítás után - 1723-ban - telepített
községben eleinte nem volt még a szakmából elegendõ
iparos arra, hogy a céhalakulással járó költségeket fizetni
tudták volna. A mezõberényi céhek I. Ferenc királytól
1819. szeptember 24-én 11.854/1819. szám alatt kaptak
privilégiumot.
Milyen céhekbe tömörültek akkor a berényi
iparosok?
Alakult asztalos-esztergályos és lakatos céh, csizmadia
céh, kovács és kerékgyártó céh. 1820-ból már írásos
emlékek vannak, pl. kovács és kerékgyártó céh protokolmi
könyvei.
1825-ben az iparûzõk létszáma 112 fõ volt, így
Mezõberény a megyében az 5. település volt az iparosok
aránya szerint. A1848 után a kézmûipari ágazatok kezdtek
el fejlõdni. Illetve a manufaktúraszintû mûhelyek megjelenése volt jellemzõ, mint például a fónó- szövõipar, a malomipar, építõanyagipar, azon belül a téglagyártás. 1852ben már 236, 1862-ben 282 iparûzõ élt Mezõberényben.
1872. évi VIII. törvénycikk 83. §-a elrendelte a céhek
megszünését és kötelezõvé tette az ipartársulatok felállítását. Az 1884. évi XVII. törvénycikk az ipartársulatok
helyébe az ipartestületeket szervezi meg, ahová minden
iparos köteles belépni. Hogyan alakult Mezõberényben
az ipartestület élete a 2. világháborúig?
Az ipartestület elsõ elismerõ alapítóokmánya 1887.
januárjában kelt. Már 1872-ben megkezdte mûködését a
elsõ gõzmalom, amelyet még kettõ követett. Atéglagyárak
alapítása 1868-ban, ill. 1870-ben történt. A régi háziipari
hagyományokkal rendelkezõ helyi szövés-fonás állami
támogatással 1862-tõl fejlõdött manufaktúra szintre.
Kezdetben 110 szövõszékkel, bedolgozó rendszerben.
1872. december 27-én alakult meg az asztalos-esztergályos-lakatos ipartársulat, a fennálló csizmadia céh helyébe
1873. december 23-án alakult meg a csizmadia ipartársulat, a szûcsszabó, szabó és szûcs ipartársulat 1874. december 17-én. 1911-ben Balta János állított fel nyomdát.
1920-ban az össz népesség 14,6%-a, 1930-ban 15,7%a élt az iparból, s ez utóbbi 2260 fõt jelent, 1058 keresõ és
1202 eltartott személyt.
Az ipartestületben tagként nyilvántartott mesterek
száma 1923-ban 320, 1927-ben 368, 1938-ban 461, 1940-

ben 409 volt a köröstarcsai tagokkal együtt.
Elnöknek a Mezõberényi Ipartestület 1909-ben Tihy
Dánielt, 1910-ben Nyemec Dánielt, 1911-ben Krcsmarik
Dánielt, 1913-ban Alt Lajost, 1923-ban Bezzeg Jánost
választotta meg, 1945-ben a Mezõberény-Köröstarcsa
Ipartestület elnökének Szabó Istvánt választották.
Az ipartestületet 1937-ben miniszteri rendelet útján
meg akarták szüntetni, azzal a határozattal, hogy 500 fõnél
kevesebb taglétszámú ipartestületet nagyobb egységhez
kell kapcsolni. 1937. október 10-én az Ipari Minisztériumból dr. Dósa László igazgató és dr. Baintner Ottó miniszteri
titkár Békésre, másnap Mezõberénybe látogatott.
Elkezdõdtek a tárgyalások, melynek eredményeként a
Mezõberényi Ipartestület önállósága megmaradhatott.
Ebben az idõben úgynevezett szakosztályok alakultak.
Alapszabály szerint 10 fõnél több iparos alakíthatott
szakosztályt. Így alakulhatott meg a lábbelikészítõk, kocsigyártók, faipari, fodrászipari, férfiszabók, nõi szabók, ácsipari, építõipari, élelmiszeripari, vas- és fémipari szakosztályok.
Nagy hangsúlyt fektettek a szakmai képzésekre, nagy
gondot fordítottak a tanoncképzésre. Emellett meg kell
említeni, hogy igen jelentõs kulturális élet folyt ebben az
idõben az ipartestületekben. Például, jelentõs könyvtárral
rendelkeztek. Színjátékokat rendeztek, kirándulásokat
szerveztek. 1898-ban már mûködött a dolgozók ének- és
zenekara. 1933-ban alakult meg a zenekar, majd 1940-ben
az énekkar, karnagya Szabó Antal volt. (Ipartestületi
elõljáróságok jegyzõkönyvei több ízben elismerik szorgalmas, odaadó és lelkiismeretes munkáját. Éveken át nem
fogadta el járandóságát, azt a kultúrának hagyta. ....)
1938. február 17-én megalakult a MezõberényKöröstarcsa Ipartestület.
Aháború vonzatai nem kerülték el az ipartestületeket és
az iparosokat sem.
(folytatjuk.)

Mezeiné Bátori Valéria

FELHÍVÁS
Mezõberény város Önkormányzati Képvislõ-testülete
2007. évi munkatervének
összeállításához a lakosság, a
városban mûködõ gazdálkodó
szervezetek és intézmények is
javaslattal élhetnek, melyet
legkésõbb 2006. december 6ig írásban lehet eljuttatni Cservenák Pál Miklós polgármester
úrhoz.

A Városi Önkormányzati
Képviselõ-testület Polgármesteri
Hivatala felhívja a Tisztelt Vállalkozók és Vállalkozások vezetõinek
figyelmét, hogy a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium (1054
Budapest, Alkotmány u. 3.) a
munkáltatók foglalkozási rehabilitációs tevékenységének segítése, a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásának támogaása érdekében rehabilitációs költségtámogatás, költségkompenzációs
támogatás iránti pályázatot tesz
közzé. Mindkét pályázatot a minisztériumhoz lehet benyújtani
folyamatosan, legkésõbb 2007.
január 31-ig.
A támogatások nyújtásának
részletes feltételeit, a pályázat
elkészítéséhez szükséges információkat, valamint a pályázattal
együtt benyújtandó dokumentumok jegyzékét a pályázati útmutató és mellékletei tartalmazzák,
melyek a munkaügyi központokban és azok kirendeltségein
vehetõk át. Apályázati dokumentációk a minisztérium
www.szmm.gov.hu internetes
honlapjáról is letölthetõk.
Pályázati felhívások részletesen
megtekinthetõk a Városháza (Mezõberény, Kossuth tér 1.) fsz. 2.
sz. irodánál lévõ hirdetõtáblán.
Dr. Hantos Katalin jegyzõ

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS!
A MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
SZÍNHÁZLÁTOGATÁST SZERVEZ
BUDAPESTRE 2007. január 7-én
a Mikroszkóp Színpad "Csak
semmi duma"! Sas kabaré elõadására.
JELENTKEZNI LEHET:
Az ipartestület elsõ elismerõ alapítóokmánya 1887.
januárjában kelt. Az alapszabályzatot 1888-ban a
gyomai KNER nyomdában nyomtatták ki.

A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN

CSÓK IMRÉNÉNÉL
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Karácsony este
„Ezért maga az Úr fog nektek jelt adni:
Íme egy fiatalasszony teherben van, és
fiút fog szülni, akit Immánuélnak
neveznek.”
Tex.: Ezs.7,14

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ki az az Isten, aki velünk van?
Isten, aki bûnbocsánatot ad. Az az Isten
van velünk, aki az embert bûne miatt
kirekesztette a Vele való közösségbõl. A
magára maradt ember lett istentelen és
embertelen. Szerettelen és gyûlölethordozó. Isten szeretetének csodája éppen
az, hogy a bûnbocsánatot hozta közel
ahhoz az emberhez, aki bûne miatt nem
juthatott Isten közelébe. Isten velünk van
és szolidáris minden szenvedõvel. Nem
együtt érez és együtt szenved vele,
hanem munkálkodik szenvedése megszüntetésén. Jézusban az Isten van velünk, aki minden örömtelenséget, Istentõl elhagyatottságot, bûnt és annak büntetését magára vette, hogy azután Isten
üdvözítõ szeretetével átöleljen minden
embert.
Évezredeken keresztül hirdettük: Krisztus megszületett. Velünk az Isten. S az
emberek megszokták és belefáradtak ebbe a prédikációba. Nem is kíváncsiak rá!
Gyakran csak a tradíció hozza õket.
Hangozzék karácsony este az evangélium fáradt hitet erõsítõen, kiégett életeket
lánga gyújtóan, ölbetett kezeket munkára
indítóan, felelõtlen szíveket felelõsségre
ösztökélõen.
Az elveszett, megkeresõ Isten van
velünk. Aki a Tõle elidegenedettet újra
hazavárja. Karácsony este emberek sietnek haza, mert otthon valaki várja õket.
Ezen az estén Isten keres. Isten hazavárja minden gyermekét.
Velünk az Isten! A menny a földre jött.
Istennel nem a mennyben lesz találkozásunk, hanem itt találkozunk Vele. Ebben
a konfliktusokkal tele világban.
Isten szeretetével van velünk, hogy
szeretetben járasson minket. Testvérré
tesz.
Velünk van, hogy örök karácsonyban
vele legyünk. Múló karácsonyok emberei vagyunk. Egy karácsonyon nem hallom meg a karácsonyi harang szavát.
Egy karácsonyon üres marad egy szék,
ahol én ültem karácsony esténként az
otthon csendjében olvasva a karácsonyi
örömhírt: Velünk az Isten!
Egy karácsonyon magánál készít nékem
helyet az Úr, aki eljött a földre hozva az
üdvösséget.
Ha a halál szele életem kis gyertyáját
eloltja, örök karácsonnyal ajándékoz
meg az az Isten, aki azt akarja, hogy minden ember örök életet nyerjen. Ezért van
velünk.
Feyér Sándor evangélikus

RÓTH MIHÁLYNÉ

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

WAGNER ILONA
temetésén megjelentek,
sírjára virágot, koszorút
helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek:
férje, fia, lánya, unokái
és testvére Magdolna

SZOKOLA PÁL

BORSI LAJOS és

és

BOBÁLY MÁRIA

BÖRNER JULIANNA

november 12-én ünnepelte

december 9-én ünnepli

40. házassági évfordulóját.

45. házassági évfordulóját.

Szeretettel köszöntötték õket

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ez alkalomból köszönti õket

gyermekeik: Mária és Tibor,

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

lányuk: Edit

vejük István, unokáik Erik,
Márk, Babett, Kitti és Nikolett.

BRAUN JÓZSEF
temetésén megjelentek,
sírjára virágot, koszorút
helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Köszönet még azoknak,
akik a temetésen nem
voltak, de lélekben velünk
azonosultak:
felesége,
lánya, veje, fia, menye,
és unokái.

November hónapban
eltávoztak közülünk:
Pojendán Györgyné Nagy Terézia
(1921) Mb. Puskin u. 1., Hégely
Imréné Püski Erzsébet Julianna
(1924) Mb. Puskin u. 1., Sandrika
József (1919) Mb. Budai N. A.
15., Pataki Sándor (1914) Mb.
Madarász u. 27., Zolnai János
(1960) Mb. Kinizsi u. 55., Gábor
Teodorné Máté Julianna (1923)
Puskin u. 1., Braun József (1938)
Mb. Martinovics u. 27., Hagyó
Mihályné Polgár Eszter (1924)
Mb. Puskin u. 1. szám alatti
lakosok.

MEGEMLÉKEZÉS

Elmentél, de szívünkben örökké élni fogsz,
örökké szeretünk és nem feledünk.
SZATMÁRI JÁNOS
halálának 5. évfordulóján
szeretettel gondolunk rá:
felesége és barátai

KÕSZEGI MÁRTON
ÉS CSATÁRI JULIANNA
decemberben ünneplik
50. házassági évfordulójukat.
Ezúton szeretettel köszöntik õket
a berényi rokonok.

10.

2006. december

Mezõberényi Hírmondó

OLVASÓINK ÍRTÁK
Poprádon jártunk
Ebben az évben ismét Poprádra utaztunk, ahonnan igazán jó eredményekkel
tértünk haza. A szlovák nagyvárosban ilyenkor kosárlabda torna és matematika
verseny zajlik. Nem csupán a versenyeken vettünk részt, hanem vendéglátóink
kíséretében megnéztük a várost és kirándultunk a Tátrában. Ebben az évben a
Tarpataki vízesésnél voltunk. A kirándulás gyönyörû volt. A legfontosabbak
azért a versenyek voltak. Matematika verseny az elsõ napon zajlott le. Legjobb
matekosnak a hetedikesek között Zuba Viktor bizonyult, aki a Nemzetközi
Matematika verseny elsõ helyezettje lett. A csapatban a 7-8. osztályosok II.
helyezést értek el.

Tereljük most már a szót a kosárlabdára. Lányoknál a mezõberényi csapaton
kívül volt egy krakkói, egy poprádi és egy kassai csapat. Mind a három mérkõzést
megnyerve az elsõ helyen végeztünk. A torna legjobb játékosa Hoffmann Flóra. A
torna legjobb mezõberényi játékosa Kohut Veronika lett.
A fiúk is három ellenféllel játszottak. Poprád, Krakkó, Split csapatát gyõzték le,
ami az elsõ helyezést jelentette számukra. Aberényi fiúk legjobb játékosa Kis Sándor
lett.
Reméljük, jövõre is részt vehetünk ilyen színvonalas versenyeken és ilyen szép
eredményeket érünk el.
Csibor Erzsébet 7.c
Wurzenban jártunk
Október 24-én este indultunk a wurzeni kosárlabdatornára, amely már két
évtizede kerül megrendezésre. Több, mint félnapos út után érkeztünk meg. Még
ezen a napon megtekintettük Wurzen gyönyörû fõterét és hangulatos utcáit. A
következõ két napon szabadidõs programokon vettünk részt: cirkuszi elõadást
néztünk meg, strandoltunk ... egyszóval jó hangulatban készültünk a
mérkõzésekre, amelyek szombaton kerültek megrendezésre. A fiú csapat a
Lipcse elleni kezdõ meccset fölényes gyõzelemmel zárta, a következõ kettõt is
megnyertük. Nehezebb küzdelemre számítottunk, ennek ellenére nagyon
örültünk a gyõzelemnek. A lányok szintén három mérkõzést játszottak, amelybõl kettõt megnyertek, de ez is elég volt az elsõ helyezés eléréséhez. A torna
legjobb lány játékosa Barna Zita, fiú játékosa Frey Dávid lett.
A díjkiosztó után a csapat ismét útra készülõdött. Aranyéremmel a
nyakunkban különösen jó érzés volt hazaérkezni. Köszönjük a részvétel
lehetõségét.
Bagita Ákos 7.c
NYÍLT LEVÉL A VÁROS MEGVÁLASZTOTT KÉPVISELÕIHEZ
Tisztelt Képviselõ Urak, Hölgyek!
Elolvasom a választási kampányban tett ígéreteket, az önzetlen tenniakarást a
lakosságért és a városért. Így megfogalmazódott bennem, hogy Önök nem a pénzért,
nem a hatalomért indultak ringbe. Mindnyájan tisztességesen a város, s benne a
lakosság igényeit tartják szem elõtt. Mivelhogy Önöknek tisztességes megélhetést ad
a civil foglalkozásuk, így nem a pénz motiválta Önöket a képviselõi tisztség vállalásához, hanem az önzetlen tenniakarás. Hiszen van példa erre városunkban, akik
szintén a lakosságért, a biztonságért áldozzák fel szabadidejüket. Apolgárõrökre gondolok. Õk is, mint Önök, a szabadidejüket áldozzák fel a városért, a lakosságért.

BONDÁR ZSOLT ÍRÁSA: AZ ANGYALOK MEGHALLGATNAK
Az 1987-es tél különösen szép volt. Szinte életre kelt, lélegzett, nevetett, álmodozott. Közeledett a karácsony, és a szeretet egyre gyengédebben ringatta az emberek
szívét. Egy héttel az ünnep elõtt minden fehérré lett, a hópelyhek különféle lényekként
hulltak alá: némelyik madárként szállt az ágra, fagyos dallal édesítve a fa álmát, egy
másik pedig illatos rózsaként nyílt ki egy ablak csillogó üvegén. Atáj gyönyörû üveggolyó lett, álmélkodva bámulták a felhõk.
A sûrû hóesésbõl hirtelen egy csoport gyermek tûnt elõ. Lassan meneteltek a
hidegben, majd tíz perc után egy nagy, öreg épülethez értek. A ház belülrõl azonban
nem volt olyan romos és ijesztõ, mint kívülrõl, a falát mindenféle mókás rajzok fedték,
és rengeteg gyermek szaladgált benne. A csoport az árvaházból jött, mind nyolc-tíz
évesek, és nagyon megörültek az õket elárasztó furcsaságoknak. A legkisebbet
közülük Máriának hívták, õt különösen lenyûgözték az újdonságok. Anagy ház egy
jótékonysági rendezvénynek adott otthont, sokféle dolog közül válogathattak a
gyerekek: valahol festeni lehetett, máshol pedig meséket hallgathattak.
Mária egy hosszú asztalra figyelt fel, ami piros terítõvel volt letakarva. Odament,
és leült az egyik székre. Nem sokat kellett várnia, hamar egy nõ lépett oda hozzá:
- Tudod, mit lehet itt csinálni? - kérdezte mosolyogva.
Szelíd hangjából Mária egy kis bátorságot merített, és tágra nyílt szemekkel
válaszolt:
- Nem.
- Nos, akkor tudnod kell, hogy ez nem csak egy átlagos hely. Itt lehetõséget kapsz,
hogy megvalósuljanak az álmaid.
Erre Mária, ha lehet, még nagyobbra nyitotta csillogó szemeit.
- Azt hogyan lehet?
- Nézd, itt vannak ezek a kis piros papírok, erre kell ráírni a kívánságodat. Aztán
hajtogass belõle Mikulást, és akaszd fel a karácsonyfára. Ha eljön a Szenteste, az
angyalok elolvassák, amit írtál, és teljesítik Neked.
Akislány nem gondolkozott sokat, lassan maga elé húzott egy lapot, és gyöngybetûkkel ráírta: "Szeretnék anyukám ölében elaludni". Majd, ahogyan azt mondták
neki, Mikulást hajtogatott belõle - még szemeket és orrot is ragasztott rá -, és felakasztotta a karácsonyfára. Akövetkezõ egy hétben folyton csak erre tudott gondolni, számolta az órákat. És eljött a várva-várt este.
Én hiszek a csodákban. Talán nem sokan vannak így, de én igen. Szerintem, ha
valaki õszintén képes hinni bennük, azzal valóban megtörténnek. Márpedig Mária
igazán tudott hinni. Azon az estén a kislány csak az anyukáját várta. Ült a fenyõfa alatt,
nézte a csillogó fényeket, és csak az anyukájára tudott gondolni. De csak teltek az órák,
lassan lefekvéshez készülõdtek. Mária volt az utolsó, aki ágyba bújt. Szomorúan hajtotta fejét a párnára, lelkében a sokévi üresség szilánkjaival.
De ekkor valami csodálatos dolog történt az utcán.Alámpák, a fenyõfák, és a gyertyák fényei lassan egy óriási lánggá egyesültek, és ez a láng bevilágította az egész
várost. Az ajtókra kiakasztott harangocskák egy ütemre kezdtek csilingelni, és nemsoká a templomok harangjai is megszólaltak.Ahó is esni kezdett, de sokkal lassabban,
mint szokott. S hirtelen egy óriási hópehely jelent meg az égbõl, hatalmas mintája
lágyan táncolt a végtelen láng fényében, majd fehér takaróként borult rá az árvaházra.
Mária errõl mit sem tudva feküdt az ágyában, csak arra lett figyelmes, hogy valami
halk dallam veszi õt körül. Ki akart nézni az ablakon, de nagyon álmos lett, ahogy hallgatta a dalt, egyre álmosabb. Úgy érezte, hogy valaki a karjába veszi, és lágyan ringatni kezdi. Ebben a soha nem érzett, édes ringatásban merült álomba.
Kint az utcán közben összegyûltek az emberek, csodálkozva nézték a hatalmas
hópelyhet, és az óriási lángot. A harangok még mindig csilingeltek, de már egyre
csendesebben. Azon az éjjelen csak egy varázslatosabb hely volt: a kis Mária álmában
a karácsonyfa alatt üldögélt édesanyjával, és együtt nyitogatták ki a szebbnél szebb
ajándékokat.
Mindezt ellenszolgáltatás nélkül, úgynevezett társadalmi munkában. Szombaton,
vasárnap is vállalják a szolgálatot mindannyiunkért. (Az "átkosban" a tanácstagok
sem kaptak fizetést). Mivelhogy az önkormányzat a következõ idõszakban nem fog
dúskálni a milliárdokban, tehát minden fillérre szüksége lesz a városnak, Önök is felajánlhatnának, illetve felajánlhatnák a képviselõi illetményt a város javára. Mivelhogy
Önök nem megélhetési politikusok, hanem önzetlen, a városért élõ, tenni akaró állampolgárok, így nemcsak az én, hanem a város lakosságának többsége nevében kérem
Önöket, hogy ezzel is segítsék városunk fejlõdését. Ha ezt megteszik, emelt fõvel
járhatnak a városban. Ha nem, azt az Önök tisztességére és lelkiismeretére bízza a
lakosság.
Tisztelettel a lakosság egy részének nevében: Zsibrita Pál
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SPORT - A MEZÕBERÉNYI TENISZ CLUB 2006-BAN
ISMÉT AZ OB III. KAPUJÁBAN A KLUB TENISZCSAPATA
Nyolc év után, Szûcs Krisztián csapatkapitány vezetésével
megint megyebajnok a mezõberényi teniszcsapat. Ez évben a kétfordulós megyei csapatbajnokság reménykeltõ történésekkel zajlott
klubunk számára. Egy évtized kihagyás után visszatért a pályára Grosz
Ferenc. A csabai PENN teniszklub megszûnése miatt átigazolt hozzánk Megyeri Ákos. A bajnokság õszi fordulója három - két rangadó mérkõzésén vendégjátékosként segítette csapatunkat Bartóki József, a
Mezõberénybõl Jászberénybe elszármazott korábbi klubtársunk.
A mezõny ismeretében négy esélyese volt a bajnokságnak. Békéscsaba, Szarvas, Sarkad és Mezõberény. Tavasszal a Békéscsaba haladékot kért mérkõzésünk lejátszására, a kiírás idõpontjára nem tudott
csapatot állítani. Az új idõpontban mi mentünk el tartalékosan, s 6/3as vereséget szenvedtünk. Az elsõ fordulóban nem jött el Berénybe az
ugyancsak gyõzelemre törõ Sarkad együttese. Sarkad háromszor kért
haladékot, harmadik haladékkérelmüket már nem tudtuk elfogadni.
Azzal saját csapatunkat hoztuk volna hátrányos helyzetbe. Csabai
vereségünkkel a tavaszi fordulók után - csapatunkat megelõzve, bár
gyõzelmi és mérkõzésarányunk is azonos volt - még a Békéscsaba volt
a listavezetõ. A Szarvas ellen mind idegenben, mind hazai pályán 6/3ra nyertünk. Õsszel a Békéscsabát itthon fogadtuk, s fordulatos
mérkõzéseken, szoros csatában végül is 5/4 arányban tudtuk õket
legyõzni. Ezt követõen Sarkadon lehengerlõ, 7/2-es gyõzelmet arattunk. A sarkadi meccs után már ünnepelhettük elsõségünket.
A Magyar Tenisz Szövetségnél bejelentettük indulási szándékunkat
a jövõ évi OB III-as bajnokságban.
A bajnokság mérkõzéseinek eredményi:

Tavaszi forduló

Õszi forduló

Mezõberény-Vésztõ 8/1
Orosháza - Mezõberény 4/5
Szarvas - Mezõberény 3/6
Békés - Mezõberény 0/9
Mezõberény - Gyula 9/0
Békéscsaba - Mezõberény 6/3
Mezõberény - Sarkad Jn.9/0

Mezõberény - Szarvas 6/3
Mezõberény - Békés 9/0
Gyula - Mezõberény 1/8
Mezõberény - Békéscsaba 5/4
Sarkad - Mezõberény 2/7
Mezõberény - Orosháza 9/0
Vésztõ - Mezõberény 3/6

gyõzelem: 20 pont, Nosza József 7 mérkõzés, 3 ötödik, 2 hatodik
pályás gyõzelem: 18 pont, Bartóki József 3 mérkõzés, 1 harmadik, 1
negyedik pályás gyõzelem: 9 pont, Gulyás László 3 mérkõzés, 1
negyedik, 1 ötödik pályás gyõzelem: 8 pont, dr. Megyeri Zsolt 2
mérkõzés, 2 hatodik pályás gyõzelem: 6 pont, dr. Zuberecz Zoltán 3
mérkõzés, 2 hatodik pályás gyõzelem: 6 pont, Frey Tibor 2 mérkõzés,
1 negyedik pályás gyõzelem: 4 pont, Dr. Szekeres István 1 mérkõzés
1 ötödik pályás gyõzelem: 4 pont, Szalai Barna 1 mérkõzés, 1 hatodik
pályás gyõzelem: 3 pont, Winter Attila 2 mérkõzés, gyõzelme nem
volt.
(Páros mérkõzéseken elsõ pályás gyõzelemért 6, második pályás
gyõzelemért 5 és harmadik pályás gyõzelemért 4 pontot kap egy
játékos.)
Szûcs Krisztián 11 mérkõzés, 8 elsõ, 1 második, 1 harmadik pályás
gyõzelem: 57 pont, Megyeri Ákos 10 mérkõzés 3 elsõ, 5 második, 1
harmadik pályás gyõzelem: 47 pont, Grosz Ferenc 9 mérkõzés, 1 elsõ,
5 második, 1 harmadik pályás gyõzelem: 35 pont, Barna Tibor 7
mérkõzés, 4 elsõ, 1 harmadik pályás gyõzelem: 28 pont, Hidasi László 4 mérkõzés, 3 elsõ, 1 második pályás gyõzelem: 23 pont, Winter
Attila 7 mérkõzés, 3 második, 2 harmadik pályás gyõzelem: 23 pont,
Nosza József 5 mérkõzés, 2 második, 2 harmadik pályás gyõzelem: 18
pont, Bartóki József 3 mérkõzés, 1 elsõ, 1 második, 1 harmadik pályás
gyõzelem: 15 pont, Frey Tibor 3 mérkõzés, 1 elsõ, 1 második, 1 harmadik pályás gyõzelem: 15 pont, dr. Megyeri Zsolt 4 mérkõzés, 3 harmadik pályás gyõzelem: 12 pont, Szalai Barna 3 mérkõzés 2 harmadik
pályás gyõzelem: 8 pont, Szõcs Gyõzõ 1 mérkõzés, 1 elsõ pályás
gyõzelem: 6 pont, dr. Szekeres István 1 mérkõzés, 1 második pályás
gyõzelem: 5 pont, Gulyás László 1 mérkõzés, 1 második pályás
gyõzelem: 5 pont, dr. Zuberecz Zoltán 2 mérkõzés, 1 második pályás
gyõzelem: 5 pont, Nagy Imre 1 mérkõzés, 1 harmadik pályás
gyõzelem: 4 pont.

Egyéni versenyeken az alábbi dobogós helyezéseket érték el
versenyzõink:
- A Békés megyei korosztályos teniszbajnokságon gyermek
kategóriában Bereczki Réka (12), Erdélyi Ilona tanítványa bronzérmes
lett.
- A Békés megyei pedagógusbajnokság 50 év alatti számát Hidasi
László nyerte meg, az országos pedagógusbajnokságon a
vendégjátékosként csapatunkban versenyzõ Bartóki Józseffel párosA bajnokság végeredménye:
ban a harmadik helyen végeztek.
- Kis Tamara (16)
Szegeden a Magyar
Csapat neve
Gyõzelem
Vereség
Mérk. arány
Pont
Posta régiós versenyén a nõk között
1.
Mezõberényi Tenisz Club
13
1
99:27
26
lett elsõ.
2.
Békéscsabai Elõre Tenisz Klub II.
11
3
90:36
22
Október 28-án,
3.
Sarkadi Kinizsi Tenisz SE
11
3
81:45
22
az utolsó nyáriasan
4.
Szarvasi Tenisz Club
6
8
68:58
12
meleg napon jó han5.
Tenisz Szabadidõ Sport Klub II. (Gyula) 5
9
54:72
10
gulatú, szezonzáró
6.
Tenisz Sport Klub (Vésztõ)
4
10
53:73
8
háziversenyt rendez7.
Orosháza Városi Tenisz Klub II.
4
10
43:83
8
tünk. Páros meccse8.
Békési Tenisz Klub
1
13
14:112
2
ket játszottunk, a
gyõzelmet Hidasi
A versenyzõk egyéni teljesítményei:
László/Kis Lajos szerezte meg Megyeri Ákos/Balázs Pál elõtt. Harmadik lett Bartóki József Kis Tamarával. A nap végén Varga Bálint
Egy csapatbajnoki mérkõzés 6 egyes és 3 páros számból áll.
ínyenceknek is finom marhalábszár-pörköltje, s némi kis itóka üdítette
(Egyes mérkõzéseken az elsõ pályás gyõzelemért 6, második/har- fel az egész napos játék után elfáradt versenyzõket.
madik pályás gyõzelemért 5, negyedik/ötödik pályás gyõzelemért 4,
hatodik pályás gyõzelemért 3 pontot kap a játékos.)
Gyermekek, diákok oktatásával Hidasi László és Erdélyi Ilona
Szûcs Krisztián 11 mérkõzés, 10 elsõ pályás gyõzelem: 60 pont, teniszedzõk foglalkoznak. Az oktatáson részt vevõktõl minden esetben
Megyeri Ákos 12 mérkõzés, 1 második, 6 harmadik, 4 negyedik, 1 megköveteltük a klubtagságot. A gyermekek, diákok (beleértve a
ötödik pályás gyõzelem: 55 pont, Grosz Ferenc 10 mérkõzés, 1 har- fõiskolásokat, egyetemistákat is) részére 1000 Ft az éves klubtagság
madik, 3 negyedik, 2 ötödik, 1 hatodik pályás gyõzelem: 28 pont, díja, melyen a következõ években sem kívánunk változtatni.
Barna Tibor 10 mérkõzés, 1 elsõ, 3 második, 1 harmadik pályás
Szalai Barna
gyõzelem: 26 pont, Hidasi László 5 mérkõzés, 4 második pályás
klubelnök
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SPORT
ÖTÉVES A BERÉNYI GYERMEK FC UTÁNPÓTLÁS NEVELÕ EGYESÜLET
November 23-án tartotta tisztújító közgyûlését a Berényi Gyermek FC
Utánpótlás Nevelõ Egyesület.
Aközgyûlés újból bizalmat szavazott a régi elnöknek és elnökségnek.
Az anyag az elnöki beszámolót tartalmazza.
Egyesületünk 2001-ben alakult néhány, gyermeket és labdarúgást szeretõ
szakember és támogató kezdeményezésére. Elnök: Vrbovszki Zoltán. Elnökség tagjai: Kajlik Péter szakmai irányító, Buzás József technikai vezetõ, Koncsag Ferenc és
Rónai Ádám tagok.
Célunk a labdarúgás megszerettetése, a korosztályos csapatok képzése és
versenyeztetése, a sportág népszerûsítése.
Taglétszámunk közel száz fõ: 82 igazolt sportoló és 15 felnõtt.
Csapatainkban óvodás kortól serdülõ korosztályig foglalkoztatunk gyermekeket.
Döntõ többségük a helyi általános iskola tanulója, de vannak gimnazisták is, valamint
más településrõl is látogatják tevékenységünket.
Egyesületünkben dolgozó edzõink Kajlik Péter, Oláh Zsolt és Tóth Olivér.
Megfelelõ pedagógiai (tanári) és labdarúgó edzõi végzettséggel rendelkeznek (UEFA
"B" licensz ).
VERSENYEZTETÉS
U7, U9, U11 és U13 éves csapataink részt vesznek a Békés megyei korosztályos
bajnokságokban.
Serdülõ csapatunk az utóbbi három bajnokságot veretlenül nyerte. Az innen
kiöregedõ játékosok közül sokan folytatják pályafutásukat: Bondár Lajos, Fábián
Zsolt, Kajlik Alpár, Kanó Balázs, Laudisz Péter, Molnár Dániel, Ramos Miron, Tóth
János az MFC ificsapatát erõsítik, jelenleg második helyen állnak a tabellán.
Zsíros Péter Debrecenben tanul és focizik tovább, míg Varnyú László hasonló
okból a Tisza Volán Szeged csapatához igazolt.
Toldi Ákos és Rác Norbert a békéscsabai Utánpótlás FC csapatában játszik.
Fiatalabb sportolóink közül sokan tagjai a korosztályos megyei válogatottaknak.
Hasonló elismerés érte Kajlik Péter edzõnket is. Különbözõ korosztályos megyei
válogatott irányításával bíztak meg és a 2005/2006-os tanévben az MLSZ -NUPI
iskolai labdarúgó program Békés megyei koordinátorának nevezték ki.
Az egyesületünkben zajló szakmai munka elismeréseként a napokban értesítettek,
miszerint a Berényi Gyermek FC azon négy Békés megyei kiemelt egyesület
egyikeként szerepel az új MLSZ - NUPI Országos Utánpótlás Programban, ahol
egyébként csak nemzeti bajnokságban szereplõ csapatok részesülhetnek támogatásban!
TORNÁK SZERVEZÉSE
Két hagyományos helyi torna szervezésében és lebonyolításában veszünk részt:
télen a Farsang Kupa, augusztus 20-án a Berényi Napok alkalmából pedig a
Nemzetközi Gyermeklabdarúgó Torna.
Egyesületünk életében fontos szerepet játszanak a nemzetközi kapcsolatok.
2005-ben Helsinkiben vettünk részt egy nagyszabású nemzetközi tornán, ahol a
világ minden részérõl több száz együttes volt jelen. 2006. június 15-én Mezõberényben sporttörténeti mérkõzésen fogadtuk a Helsinkibõl érkezett labdarúgókat.
Július 1 - 6 között Horvátországban 75 csapatos nemzetközi tornán vettünk részt,
majd testvérvárosunk meghívására Gronauba látogattunk, ahonnan az elsõ
helyezettnek járó kupával tértünk haza.
Külön élményt jelentett a labdarúgó világbajnokságnak otthont adó országban
járni, és tapasztalni a sportág határtalan népszerûségét.
GAZDÁLKODÁS
Bevételi forrásainkat a tagdíjak, pályázati lehetõségek, szponzori felajánlások és
önkormányzati támogatás jelenti.
Ezennel szeretném megköszönni a helyi képviselõ-testületnek a segítségét, miszerint térítésmentesen használhatjuk a tornatermeket és a sportpályát.
A Városi Közszolgáltató élén történt változások kedvezõen hatottak
együttmûködésünkre.

Mezõberényi Hírmondó

Kiadásaink legnagyobb részét utaztatásra, játékvezetõi és nevezési díjakra
fordítjuk.
Kevesebb marad felszerelés és sportszerek, eszközök vásárlására. Mindezt támogatói felajánlásokból pótoljuk.
MEGÁLLAPODÁS
2006 nyarán az új bajnoki szezon elõtt sikerült együttmûködési szerzõdést kötni
a Mezõberényi FC-vel, mely szerint utánpótlás csapatainkat a klub rendelkezésére
bocsájtjuk, anélkül, hogy önállóságunk csorbát szenvedne.
Az õszi szezon igazolta a megállapodás jogosságát.Amennyiben a felek továbbra
is betartják a vállalt feladatokat, Mezõberény labdarúgását illetõen remény van a szebb
jövõre.
VÉGSZÓ
Az eltelt öt év nem túl hosszú idõ, mégis illik néhány következtetést levonni.
Ahhoz, hogy ilyen eredményekrõl számolhassak be, nagyon sokat kellett dolgozni és néha igaztalan támadásokat elviselni.
Csapatainkban sok a hátrányos helyzetû sportoló. Ha számukra sikerült örömet
szerezni a labdarúgás által, ha a néhány év alatt sosem látott helyeken járhattak, ahol
megismerkedhettek más emberek szokásaival, kultúrájával, nem utolsó sorban
Mezõberény jó hírnevét öregbítve, akkor nyugodtan kijelentem, egyesületünknek
nemcsak múltja, hanem jövõje is van!
Vrbovszki Zoltán
A Berényi Gyermek FC elnöke

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

NYERJE MEG KARÁCSONYI AJÁNDÉKÁT!
MINDEN 10.000 FT FELETT VÁSÁRLÓ SORSJEGYET KAP!
FÕDÍJ: HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN
FÛRDÕSZOBA ÉS LAKÁSVILÁGÍTÁSI FELSZERELÉSEK
SORSOLÁS: DECEMBER 20.

KERÜLNEK KISORSOLÁSRA.

KARÁCSONYI AJÁNLATUNK:
* „BASIC”MASSZÁZSKÁDAK: (150X70, 160X70, 170X70), (2+4 DB MIKROFÚVÓKA, PNEUMATIKUS VEZÉRLÉS, AUTOMATA LE ÉS TÚLFOLYÓ) 117.900 FT/DB-TÓL

* HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABINOK (90X90-ES FÉMMEREVÍTÉSES, AKRYL ÜVEGSZÁLERÕSÍTÉSÛ, NEGYEDKÖRÍVES TÁLCÁVAL, SZIFONNAL ÉS LEERESZTÕVEL)
89.900 FT/DB-TÓL
* DIGITÁLIS VEZÉRLÉSÛ HIDROMASSZÁZS KABIN (BIZTONSÁGI ÜVEGES, BELSÕ
VILÁGÍTÁS, TRÓPUSI ZUHANY, 12 DB JET, TELEFON, RÁDIÓ) 129.900 FT/DB-TÓL
* BELTÉRI PADLÓLAPOK: 1290 FT/M2-TÕL
* KIFUTÓ BURKOLÓLAPOK ÉS FALICSEMPÉK 900 FT/M2-TÕL
* FÜRDÕSZOBA BÚTOROK (TÖBBFÉLE MÉRETBEN): 29.900 FT-TÓL
* PENÉSZGÁTLÓ, VÍZLEPERGETÕ, GYORSKÖTÉSÛ, FLEXIBILIS FUGÁZÓANYAGOK
* RAGASZTÓK (KÜL- ÉS BELTÉRI)
* CSILLÁROKRA ÉS LAKÁSVILÁGÍTÁSI TERMÉKEKRE TOVÁBBI AKCIÓK!
* ELEKTROMOS KÁVÉFÕZÕK: 9.900 FT HELYETT 6.900 FT (CSAK FEKETE SZÍNBEN, A KÉSZLET EREJÉIG)
Nyitva: hétköznap: 8-17-ig, szombat: 8-12-ig, vasárnap: 9-13-ig!
Tel.: 66/284-528, 06-20/9-667-647
Békés megye területén 40.000 Ft felett díjtalan házhoz szállítás!
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