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KINYITOTT A MEGÚJULT VÁROSI STRAND

STRANDBELÉPÕK
felnõtt napijegy 10-19 óráig
gyermek napijegy 3-6 éves korig 10-19 óráig
diák, nyugdíjas napijegy 10-19 óráig
felnõtt 16-19 óráig
diák, nyugdíjas 16-19 óráig
reggeli 1 órás felnõtt úszójegy 6-7 óráig
esti 1 órás felnõtt úszójegy 19-20 óráig
reggeli 1 órás diák, nyugdíjas úszójegy 6-7 óráig
esti 1 órás diák, nyugdíjas úszójegy 19-20 óráig

500 Ft
200 Ft
350 Ft
300 Ft
250 Ft
250 Ft
250 Ft
200 FT
200 Ft

BÉRLETEK
10 alkalomra felnõtt
10 alkalomra diák, nyugdíjas
heti felnõtt
heti diák, nyugdíjas
havi diák, nyugdíjas
havi úszó felnõtt napi 1 alkalom
havi úszó diák, nyugdíjas napi 1 alkalom
havi felnõtt

4200 Ft
2800 Ft
2800 Ft
2100 Ft
7800 Ft
4900 Ft
3500 Ft
10000 Ft
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VÁROSHÁZI OLDALAK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
Május 27-én Cservenák Pál Miklós polgármester, Harmati László, Szekeres
Józsefné és Papp Zoltán képviselõk testvérvárosunkba, Szovátára utaztak. A
Medve-tó 130. születésnapjának ünnepségén Mezõberény város mellett 6 magyar és 2 lengyel testvérvárosi település is képviseltette magát. A rendezvény
hasonló volt a Berényi Napok ünnepségsorozatához: futóverseny, fõzõverseny,
ügyességi bemutatók, tánc- és kulturális mûsorok várták az érdeklõdõket.
A4 fõs küldöttség a szovátai út alkalmával május 29-én a marosvásárhelyi
római katolikus temetõben a Don-kanyari áldozatok tiszteletére felállított
emlékmû avatásán vett részt, melyet Bocskay Vince szovátai mûvész készített.
Dr. Juhász István békéscsabai városi tisztiorvos átiratban erõsítette meg a
7/2005. III.24. EüM. rendeletben foglaltakat, mely szerint a városi intézetek
illetékességi területének összhangban kell lennie a kistérségek felosztásával. A
békési ÁNTSZ a továbbiakban a békéscsabai intézet kirendeltségeként
mûködik.
Amezõberényi Helytörténeti Gyûjtemény 3 pályázaton összesen 460 000
Ft-ot nyert. Az összegbõl 250 000 Ft-t a múzeumban található Asztalos István c.
Orlai festmény restaurálására, 150 000 Ft-t különféle régiségek vásárlására, 60
000 Ft-t pedig egy Kittenberger Kálmán életérõl és munkásságáról szóló kiállításra kell fordítani.
Június 2-án a Békési Kistérségi Tanács ülése zajlott Gyomaendrõdön. Az
ülésen a gyulai Ökosystem Bt. által elkészített kistérségi szilárdhulladék-gyûjtõ
rendszer kialakításáról szóló megvalósíthatósági tanulmány és az állati tetemek,
hulladékok gyûjtésének, elhelyezésének, megsemmisítésének kistérségi szintû
megvalósíthatósági tanulmány vitája folyt.
Az idõskorúak ellátására szolgáló otthonok mûködtetését a kistérségben
Gyomaendrõd és Mezõberény látja el.
Június 2-án befejezõdött a tüdõszûrõ vizsgálat a mezõberényi Mûvelõdési
Központban. A vizsgálaton 4 788 felvétel készült, amely csupán 100 tétellel
kevesebb a 2004. évi szûrés darabszámánál.
A Natúrpark Egyesület nyertes PEA pályázatról sajtótájékoztatót tartottak
Békéscsabán. A Körösök-völgye 6 településén mintegy 1 milliárd Ft összegû
fejlesztés valósul meg, ebbõl városunkban a Medvefejes tó környékének rendezése parkolókkal, WC-kel, magaslessel és egy ökoparkkal. A Liget rekonstrukciójával és teljes átalakításával megvalósul egy madárház, és kialakul egy
idegenforgalmi központ, benne környezetünk madárvilágának kiállításával. A
rózsakert közepén pedig egy modern körszínpadot alakítanak ki. A Liget
területén is kialakításra kerül egy természetes anyagokból készült játszótér.
Lakossági bejelentés alapján intézkedett Cservenák Pál Miklós polgármester, így helyreállították a Csabai u. 36-38. sz. elõtti útszakaszt, amely a
szennyvízcsatorna építése során süllyedt meg. Megkezdõdött a Gyomai úti
átvágásoknál keletkezett süllyedések javítása is.
AStrabag Rt. békéscsabai részlege végezte el a mezõberényi Önkormányzat
közútjain lévõ kátyúzási munkálatokat. Jelenleg a nagyobb kátyúkat szüntették meg a város egész területén. Az I. kerületben lévõ aszfaltozásra váró utak tekintetében a teljes aszfaltozás lenne a megoldás.
Cservenák Pál Miklós polgármester, Dr. Hantos Katalin jegyzõ és Mórocz
Dénes, a mezõberényi Csatornamû Társulat elnöke folytatott tárgyalást a társulat június 30-i megszûnésével kapcsolatosan. Július 1-tõl a 7. 8. 9. sz. öblözetekben végzett csatornaépítési munkák OTP elõtakarékosságait az önkormányzat
részére kell fizetni új befizetési csekken.
ABékés Megyei Állami Közútkezelõ Kht. tájékoztatója szerint a "Lassíts az
életért" közlekedésbiztonsági program keretében meghirdetett sebességjelzõ
elhelyezésérõl szóló mezõberényi igénybejelentést pozitívan bírálta el a Color
Image Kft. Hamarosan sebességjelzõ lámpa kihelyezésére kerül sor a gimnázium és a kollégium közötti gyalogátkelõhely elõtt a Békéscsaba felõl érkezõk
számára.
Cservenák Pál Miklós polgármester egyeztetõ tárgyalást folytatott Dán Márton bélmegyeri polgármesterrel a közös iskola jövõbeni mûködésével kapcsolatos kérdésekrõl, amelyen részt vett Dr. Hantos Katalin jegyzõ és Valentinyi
Károly képviselõ, mint a strukturális átalakításba beválasztott képviselõ. A
megbeszélés során úgy döntöttek, hogy az új igazgató kinevezéséig egy külsõs
emberre kell bízni az intézmény mûködésének koordinálását, és az elengedhetetlenül szükséges feladatok vitelét. A koordinátori szerepet Tóth Imre, a Polgármesteri Hivatal vezetõ fõtanácsosa látja el. Június 14-én a tagiskolák

vezetõivel folyt egyeztetõ tárgyalás a legsürgõsebb feladatokról.
Az Alterra részérõl június 13-án került sor a strandfürdõ medencéjének és a
vízforgató berendezés létesítésével kapcsolatos munkáknak az átadására. Az
átadásnál Garas György, a Békés Megyei Vízmû Rt. Békési Üzemmérnökségének vezetõje, valamint Rácz Lászlóné az ÁNTSZ Békési Kirendeltségének
dolgozója elõadták észrevételeiket. A Környezetvédelmi Felügyelõség írásban
közölte észrevételeit.
A gútai árvíz 40. évfordulója alkalmából 10-12 fõs küldöttséget hívott meg
Gútára a város polgármestere. Június 25-26-án Mezõberény 10 fõs
küldöttséggel képviselte magát az ünnepségen.
Cservenák Pál Miklós polgármester hozzájárulói nyilatkozatot adott Dr.
Hegyesi Péter háziorvosnak, hogy a Hódmezõvásárhelyi MJV Önkormányzat
Erzsébet Kórház, Rendelõintézet szervezetében mûködõ irányított betegellátási
rendszerben részt vehessen.
MIRÕL TÁRGYALT A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?
A napirendi pontok elfogadása után az állattartási rendelet-tervezettel kapcsolatban közmeghallgatásra került sor. Új rendeletet kell hozni uniós tagságunk és a februárban elfogadott Rendezési Terv miatt. A témához többen hozzászóltak az érintettek közül. Cservenák Pál Miklós polgármester közölte, hogy
ha a helyi Gazdakör megszervez egy találkozót az érintett állattartókkal, minden
segítséget biztosít a kompromisszumos megoldás érdekében. A rendeletrõl az
augusztus 26-i ülésen dönt a testület.
A képviselõ-testület elfogadta Cservenák Pál Miklós polgármester két ülés
közötti beszámolóját és az elõzõ zárt ülésen hozott döntésekrõl szóló tájékoztatót.
A Luther utcai tagóvoda névváltozása miatt módosították az Összevont
Óvodák alapító okiratát, új neve Luther u. 9. sz. alatti Széchenyi István Német
Nemzetiségi Tagóvoda és Óvodai Gondnokság. Az óvoda falán 2005. október
15-én emléktáblát avatnak.
AVárosszépítõ és Városvédõ Egyesület kezdeményezésére a Városi Strandon augusztus 20-án a hagyományos úszóverseny keretében névadó ünnepséget tartanak. Astrand Kálmán István, a strand építõjének tiszteletére a Kálmán
Fürdõ nevet veszi fel, és az épület falán emléktábla elhelyezésére is sor kerül.
Elfogadták az önkormányzat nevelési- és oktatási intézményeiben végzett
törvényességi vizsgálatokat. Az adminisztratív pontatlanságokat augusztus 31ig kell pótolniuk az intézményeknek, a Zeneiskola 2006. január 1-ig pótolja a
hiányosságokat.
A testület elfogadta az Összevont Óvodák 2004/2005. évi tanévének beszámolóját.
Hét sportegyesület (az Alföld Turista Egyesület, a Mezõberényi Football
Club, a Mezõberényi Tenisz Club, a Sportcsarnok Sportegyesület, az 1. Sz.
Általános Iskola DSE, az Orlai Petrics Soma Általános Iskola, a 2. Sz. Általános
Iskola DSE és a Petõfi Sándor Gimnázium DSE) beszámolóját fogadta el a
képviselõ-testület, a képviselõk kiemelték a sikeres utánpótlás-nevelést. Asportpálya kezelésének ügye is szóba került, ezt késõbbi ülésen fogják tárgyalni.
Rendeletet alkotott az oktatási intézményekben fizetendõ térítési díjakról, a
rendelet szeptember 1-tõl lép hatályba. A rendelet a Polgármesteri Hivatalban
megtekinthetõ.
A Református Egyházközség hozzájárulásával új parcellák kialakítására
kerül sor a református temetõben, melynek üzemelését a Városi Közszolgáltató
Intézmény biztosítja.
Módosították a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló rendeletet, így 300
Ft/nap összegért a nyári szünetben ebéd biztosítható a gyermekek számára, ha
az étkeztetés önkormányzati intézményeknél történik.
A Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítására került
sor székhelyváltozás miatt, az intézmény a Békési út 3. sz. alá költözik.
A képviselõ-testület döntött arról, hogy Mezõberény Város pályázatot nyújt
be parlagfû mentesítés keretében 20 fõ foglalkoztatására.
A képviselõ-testület ezután zárt ülésen folytatta munkáját, ahol személyiségi jogot és üzleti érdeket érintõ vagyoni ügyekben tárgyaltak.
A következõ képviselõ-testületi ülés idõpontja 2005. augusztus 26-a.
Fesetõné Sipos Judit
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RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

EGÉSZSÉGÜGY
VÉDÕOLTÁSOK SIKERTÖRTÉNETE

* A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást rendelt el készpénz-helyettesítõ
fizetési eszközzel visszaélés vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen
tettes ellen, aki 2005. május 18-án 07.00 óra és 18.00 óra közötti idõben a
Mezõberény külterületén lévõ Köztemetõben található irodahelyiségben az
ott elhelyezett pénztárcából eltulajdonította a bankkártyát valamint a hozzátartozó PIN-kódot, és ezek felhasználásával 2005. május 18-án a
Mezõberény Kossuth tér 12. szám alatt lévõ bankautomatából 11.58 órakor
illetve 11.59 órakor, valamint a Mezõberény Fõ út 8. szám alatt lévõ
bankautomatából 2005. május 19-én 06.44 órakor jogosulatlanul összesen
124.000.- Forint készpénzt vett fel.
A nyomozás teljesítése során megállapítást nyert, hogy a fenti bûncselekményt H. J. mezõberényi lakos követte el, aki a kihallgatása során õszinte,
feltáró jellegû, beismerõ vallomást tett.
A nyomozati iratokat vádemelési javaslattal a Békési Városi Ügyészségnek
küldtük meg.
* Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a strandokon és egyéb nyilvános
helyeken ne hagyják õrízetlenül értékeiket. Ne adjanak lehetõséget arra,
hogy azokat eltulajdonítsák.
Amennyiben lehetséges, hagyják otthon nagyobb értékû tárgyaikat (mobil
telefon, ékszerek, bankkártya), vagy a bûncselekmények megelõzése
érdekében gondoskodjanak azok õrzésérõl !
* 2005. június 20-án 04.15 óra körüli idõben a 4643-as számú úton (alsó
csabai út) Békéscsaba irányából Mezõberény irányába közlekedett egy
horvát állampolgárságú személy az általa vezett Volkswagen Golf tipusú
személygépkocsival. Mezõberénytõl 2 kilométerre gépkocsijával eddig
tisztázatlan okból az útpadkára hajtott, ott 100 métert haladt, majd az úttest
mellett lévõ fának ütközött.
A baleset következtében a gépkocsi vezetõje olyan súlyos sérüléseket
szenvedett, hogy a gyors orvosi segítségnyújtással sem sikerült az életét
megmenteni, a helyszínen elhunyt.
A holttestet a teljesen összetört gépkocsiból csak a tûzoltók segítségével
lehetett kiemelni.
A baleset körülményeinek tisztázása szakértõk bevonásával jelenleg is
folyamatban van.
* Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a nyári hónapokban is tartsák be a
közlekedési szabályokat ha gyalogosan, ha kerékpárral, és akkor is, ha más
jármûvel közlekednek.
A nyári szünidõ alatt megnõ a gyermekek száma a közterületen, a közutakon. A gyermekek fokozottan veszélyeztetetté válnak. Ezért a gépjármûvezetõknek is fokozottan kell számolniuk a gyermekek megjelenésével.
Felhívjuk a gyermekek figyelmét, hogy a nyári szünidõ alatt is tartsák be a
közlekedési szabályokat, valamint a szülõk figyelmét, hogy 14 év alatti
gyermeket lehetõség szerint ne hagyjanak szülõi felügyelet nélkül, illetve
személyes példamutatással segítsék gyermekeiket a helyes közlekedésre
nevelésben !
A Mezõberényi Rendõrõrsön személyesen, vagy a 352-522-es telefonszámon, illetve a 107-es segélyhívó számon továbbra is várjuk észrevételeiket,
bejelentéseiket.
Mezõberényi Rendõrõrs

Békésen és Mezõberényben

BERILL ÉKSZERÜZLET
Névnapra, születésnapra, házassági évfordulóra szebbnél szebb
arany és ezüst ékszereket kínálunk, amely minden
alkalomra kedves és maradandó ajándék!
Cím: Mezõberény, Kossuth tér 13.
Békés, Kossuth tér 4. T.: 06/70/2191898

A WHO 1988-ban határozatot hozott, hogy különbözõ megelõzõ
intézkedésekkel megszünteti a gyermekbénulást a Földön. Ezen intézkedések
hatására az Egészségügyi Világszervezet Európai Régiója 2002. június 21. óta
mentes ettõl a betegségtõl.
Ennek tiszteletére minden év június 21. a "Védõoltások Napja".
A védõoltás rendszerének köszönhetõen a régen magas csecsemõhalálozással
járó megbetegedések megelõzhetõvé váltak. Magyarországon 10 fertõzõ
betegség ellen kapnak térítésmentesen oltást a gyermekek: tuberkulózis, szamárköhögés, torokgyík, tetanusz, gyermekbénulás, HIB okozta agyhártyagyulladás, kanyaró, rózsahimlõ, járványos fültõmirigy-gyulladás és hepatitis B. Mára
elfeledetté váltak ezek a betegségek, ma már nem kell attól félnünk, hogy gyermekünket nem láthatjuk felnõni, mert kiskorában elvitte a torokgyík, vagy
járványos gyermekbénulás.
Amennyiben Magyarországon nem lenne világszerte példaértékûnek ítélt
védõoltási program, ezek a betegségek bármikor visszatérhetnének, hiszen a
kórokozó ma is cirkulál a védõoltással nem védett népesség között. Napjainkban, a táguló világ miatt - könnyen és szabadon elutazhatunk néhány óra
alatt a Föld bármely pontjára és ugyanúgy a világ is elér minket - fontos, hogy a
védelmet, a védõoltásokat addig folytassuk, amíg a betegség teljesen eltûnik a
Földrõl.
Ezért gyermekük egészsége érdekében kérjüka szülõket, hogy a védõoltásokra
mindig idõben jelenjenek meg.
ÁNTSZ Békéscsaba-, Békési Városi Intézete Kirendeltsége

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2005. évben is nagyon fontos a parlagfû virágpor szóródásának megakadályozása. Az esõs idõjárás különösen kedvez a parlagfû növekedésének.
A parlagfû-mentesítést egyénileg és csoportokra vonatkozóan is szeretnénk
segíteni az alábbi lehetõség közreadásával:
1. Szánjon fél napot a parlagfû gyûjtésére!
Egyénileg és csoportosan is lehet jelentkezni. Hívja a 411-202-es telefonszámot,
vagy jelentkezzen elektronikus úton.
Jelentkezési határidõ: 2005. július 15.
2. Rajzzal, fotóval, annak címünkre való beküldésével igazolja, hogy ismeri a
parlagfüvet, annak egészségre ártalmas hatását.
Beküldési határidõ: 2005. július 31.
3. Fogalmazással, esszével, más formájú "irodalmi" alkotással (lehet keresztrejtvény szerkesztés is), annak beküldésével bizonyítsa elkötelezettségét a parlagfû-mentesítésben.
Beküldési határidõ: 2005. július 31.
A díjazott pályamunkák alkotói ajándékban részesülnek, a pályázatok
beérkezését visszaigazoljuk.
ÁNTSZ Békési Kirendeltsége

KIADÓ!
Városközpontban 80m2-es összkomfortos
ÜZLETHELYISÉG raktárral és szociális
helyiségekkel olcsón KIADÓ!
Érdeklõdni a VIDEOTÉKÁBAN,
Mezõberény, Petõfi u. 6. szám alatt,
naponta 9-21 óráig. Tel.: 66/423-708
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OKTATÁS
ÕSSZEVONT ÓVODÁK
Az elmúlt nevelési évben a következõ célokat fogalmaztuk meg
- A nevelési év mûködési feltételeinek biztosítása
- A módosított Helyi Nevelési Programunkban megfogalmazott alapelvek,
célok, feladatok megvalósítása
- Az Intézményi Minõségirányítási programunk mûködtetése
- Változatos tevékenységek biztosításával, tapasztalatszerzéssel az egyéni
képességek figyelembevétele mellett a gyermekek személyiségfejlesztése
- A helyi programban a mozgás, mozgásos játékokkal kapcsolatos tartalmak
és a gyakorlat összhangjának megfigyelése. Az alapprogramban megjelenõ
szemléletváltás sikeres alkalmazása
- A gyermekek testápolási szokásainak alakítása
- Az igény- és elégedettség vizsgálat eredményeit beépíteni a mindennapi
nevelõmunkába
- A partnerközpontú mûködés feltételeinek biztosítása
A tagóvodák e célokat szem elõtt tartva egyéni arculatuknak megfelelõen
folytatták nevelési gyakorlatukat.
GYERMEKLÉTSZÁM ALAKULÁSA:
Év

Férõhely Csoportok
száma

2004/2005 360
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- Felnõttek munkáját segítõ eszközök beszerzése /tisztító gépek, porszívók,
nyomtató, számítógép korszerûsítés/
Az alapítványi- és szülõi támogatásokból az óvodai udvari játékok korszerûsítése, fejlesztése, bõvítése, csoportszobák szépítése, mozgásfejlesztõ
játékok és a neveléshez szükséges eszközök, játékok beszerzése történt. A
munkatársaim nevében is KÖSZÖNÖM a szülõk együttmûködõ támogatását.
Vannak hiányosságaink is, mivel épületeink régiek, így karbantartásukat,
felújításukat, csoportszobák tisztasági meszelését, festését a szûkös költségvetésbõl nem tudjuk megoldani. Évenként csak két óvoda tisztasági
meszelését tudjuk felvállalni.
Az óvoda dolgozói gyakran munkaidõn és munkaköri feladatain túl - a mellékhelyiségeket minden évben kimeszelik, az udvari játékokat lefestik,
kisebb javításokat is elvégeznek - mindent megtesznek a modern, esztétikus
környezet biztosítása érdekében, amelyben a gyermekek egészségesen
fejlõdhetnek.
Intézményünk hat tagóvodájában ebben a tanévben is sikeresen lezajlottak az
évzárói és ballagási ünnepségek. A gyermekek színvonalas mûsorokkal kedveskedtek szüleiknek, vendégeiknek. Nagy- nagy szeretettel készülõdtek,
hiszen egy kis ízelítõt mutattak be az év folyamán tanultakból.
2004. novemberében hatodik alkalommal rendeztük meg alapítványi
mûsoros délutánunkat. Rendezvényünk ismét sikeres volt, melyet telt ház
elõtt tartottunk meg.

Gyermekek
száma

Kihasználtság
a férõhelyhez
viszonyítva

Kihasználtság
a maximum
létszámhoz visz.
(25 fõ)

Speciális
nevelésben
résztvevõ gy. sz.

Nemzeti és etnikai
nevelésben résztv.
gy. száma

414

115 %

97,4 %

3

184

Az adatokból megfigyelhetõ, hogy a kihasználtság a gyermeklétszám és a
férõhely viszonyában 115 % volt.
Kihasználtság a maximum létszám /25 fõ csoportonként/ és a gyermekek létszámának viszonylatában: 97.4% volt.
2004-2005 ös nevelési évben a gyermeklétszám alakulása óvodánként:

Ebben a tanévben is lehetõségünk volt a személyi jövedelemadó egy
százalékának felhasználására, s az alapítványi bevétellel együtt közel
hatszázezer forintot költhettünk óvodáink tárgyi feltételeinek
bõvítésére, melyet ez alkalommal is szeretnék megköszönni minden
kedves felajánlónak.
Az elmúlt idõszak eredménye, hogy sikeresen elkészítettük a módosított

Óvoda

férõhely csop.lsz. beírtgy.lsz.

etnikai gy. sz.

nemzetiségi

tanköt. korú

hátrányos helyz.

étkezõ

Luther
Kálvin
Kinizsi
Kodály
Liget
Mátyás
Összes

60
65
70
65
40
60
360

6
22
25
23
8
21
105

48

22
33
33
22
19
26
155

27
44
46
32
34
40
223

66
60
60
57
48
61
352

3
3
3
3
2
3
17

73/78
72/76
75/77
73/76
52/54
69/70
414/431

/A beírt gyermeklétszám sorban a két szám elsõ része az októberi statisztikai
létszámot, a második pedig a tanév közben bejövõ gyermeklétszámot mutatja/
Ebben a tanévben is minden lehetséges forrást igyekeztünk megkeresni,
hogy feltételeinket bõvítsük. Sikeres pályázatainkon nyert összeget, továbbá
az alapítvány és a szülõkkel együtt szervezett rendezvények felajánlásait tárgyi- és szakmai felszereltségünk fejlesztésére fordítottuk
A KÖVETKEZÕ TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE KERÜLT SOR:
- Értelmi képességeket fejlesztõ játékok, munkára nevelést segítõ eszközök,
vizuális neveléshez folyamatosan pótlandó eszközök beszerzése. Az
eszköznorma ütemezésének megfelelõen történt minden óvodában
- Szakkönyvek /pedagógiai, pszichológiai, minõségfejlesztési/,
mesekönyvek, CD-k, diafilmek beszerzése pályázati pénzbõl
- Környezeti nevelést segítõ játékok, eszközök beszerzése pályázati pénzbõl

31

79

Helyi Nevelési Programunkat, Intézményi Minõségirányítási Programunkat,
Házirendünket, Szervezeti és Mûködési Szabályzatunkat, amelyek
meghatározzák az intézmény minõségi irányvonalát.
Sajnos, a gyermeklétszám csökkenése miatt egy tagóvoda / Liget téri /
bezárását fogadta el a Képviselõ-testület.
Intézményünk mindent megtett, hogy az odajáró gyermekek szüleinek a
legjobb megoldást ajánlja gyermekük elhelyezése érdekében. A szülõknek
felkínáltuk, hogy abba a tagóvodába vihetik gyermeküket, amelyik számukra
a legkedvezõbb. A lehetõséggel éltek a szülõk.
Úgy gondolom, ez a megoldás zökkenõmentessé teszi az óvodaváltást,
munkatársaim mindent megtesznek annak érdekében, hogy az új
környezetben is jól érezzék magukat a gyermekek.
Gubis Andrásné
óvodavezetõ

Mezõberényi Hírmondó
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OKTATÁS
2004/2005. ÉVZÁRÓ ÉRTÉKELÉS
1. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA
A 2004/2005-ös tanévet 462 diákkal és 1 magántanulóval fejeztük be.
Június 12-én elballagtak 8. évfolyamos diákjaink. A legkiemelkedõbbek itt
vehették át az iskolánk által adományozott plaketteket. Az utolsó négy év
legeredményesebb tanulói a JÓ TANULÓ kitüntetést kapták: Babinszki Bence, Bereczki Anna, Kis Gergõ, Nagy Ágnes, Vidó Judit tanulók. JÓ
TANULÓ - JÓ SPORTOLÓ díjban részesült: Hoffmann Dániel,
Szelezsán Adrienn, JÓ SPORTOLÓ emlékplakettet kapott: Botyánszki
Nóra és Diós Magdolna.

Babinszki Bence

Bereczki Anna

Kis Gergõ

A következetes, kitartó diák és pedagógus
munkának meglett az
eredménye, 44 tanulónk fejezte be az évet
kitûnõ tanulmányi eredménnyel.
Elsõ évfolyam:
Galló Kata, Csirmaz
Áron és Hajdu Nóra.
Nagy Ágnes
Vidó Judit
Második évfolyam:
Adamik Imola, Csipke Csaba, Gyarmati Zoltán, Hegedûs Dalma, Ilyés Gerda.
Harmadik évfolyam: Bencsik Márta, Béres Dávid, Bordás Renáta, Csapó
Arabella, Zahorán Kitti.
Negyedik évfolyam: Balogh Gergõ, Czinanó Tibor, Csirmaz Gáspár,
Gézárt Fanni, Halász Tímea, Kiss Veronika, Kohári Nikolett, Liska Tibor,
Styaszni Gina, Tímár Nikolett, Valestyán Tímea, Zuba Zita.
Ötödik évfolyam: Bagita Ákos, Csíbor Erzsébet, Hoffmann Flóra, Jenei
Bence, Zuba Viktor.
Hatodik évfolyam: Béres Mónika, Gyurkó Brigitta, Kiss Brigitta, Szóth
Nikoletta, Szugyiczki Zsuzsanna.
Hetedik évfolyam: Csíbor László, Jenei Gergõ, Szívos Zsanett, Szugyiczki Viktória.
Nyolcadik évfolyam: Babinszki Bence, Bereczki Anna, Kis Gergõ, Nagy
Ágnes, Vidó Judit.
Iskolánk tanulmányi átlaga 3,75. Ezt szép eredménynek tartjuk a sok
kitûnõ és jeles tanulmányi eredménnyel együtt.
A tudás megszerzéséhez szorgalomra is szükség van, iskolánk szorgalmi
átlaga 3,71. Példás szorgalma 113 tanulónak volt.
A 8. évfolyam kiemelt feladata a pályaválasztás, iskolaválasztás. 58 végzõs
diákunkból 19-en szakképzõ iskolába nyertek felvételt, 28 tanuló gimnáziumi osztályba, ebbõl a helyi Petõfi Sándor Gimnáziumba 23 tanuló. A
23 tanulóból 1 fõ az Arany János Tehetséggondozó Programba, 10 fõ a kéttanítású nyelvû és 12 fõ a nyelvi elõkészítõ osztályba.
Szakközépiskolába 11 tanulót vettek fel.
Összességében a nyolcadikos évfolyam 67,24 % -a érettségit adó
középiskolába került.
Az adatok szépen tükrözik iskolánk eredményes oktató munkáját. Az 58

tanulóból 48 tanulót az elsõ helyen megjelölt iskolába vettek fel, csupán
egyetlen tanulónak kellett a rendkívüli felvételi eljárásban iskolát találni.
Bízunk tanulóinkban, abban, hogy a felvételt sikeres folytatás követi.
Az iskolai munka fegyelem nélkül nem mûködik. Adódott
gondunk és problémánk néhány diákunkkal az év folyamán, de sokkal több
a példás magatartású, fegyelmezett tanulónk. Az iskolai magatartási átlagunk 4,07. 171 példás tanulóra lehetünk joggal büszkék.
A februárban elfogadott új Házirend jól vizsgázott, betarthatónak és betartathatónak ítélték az iskolahasználók.
A gyerekek egy jelentõs része a délelõtti tanulmányi munkát a napköziben
folytatta. Nem volt könnyû az ott lévõ diáknak és felnõttnek egyaránt. A
csoportok létszáma 31-32 fõ, nagyon vegyes összetétellel sok osztályból,
jók és gyengék, tanulási- és magatartási zavarral küzdõk együtt. A napközi
nehéz helyzetén sok esetben segített a gyermek- és ifjúsági felügyelõ kiscsoportos foglalkozásaival, korrepetálásaival. Különösen az alsóbb
évfolyamokról szívesen fogadták a segítséget, ennek köszönhetõen jó
néhányan "megúszták a bukást".
A Debreceni Egyetemmel való szorosa kapcsolat eredményeként öt éve mûködik tehetségfejlesztõ program iskolánkban. A 6. és
8. évfolyamon végzett felmérések szépen bizonyítják a program
életképességét, fontosságát. A tanulók az év folyamán eredményes egyéni
vagy páros projektmunkát végeztek. Sok területen, különbözõ témákban
kutattak, összegeztek, tanulmányokat készítettek. Kialakult bennük az
önálló ismeretszerzés, önálló kutatás képessége, amit a tehetségfejlesztõ
munka egyik kiemelt céljaként határoztunk meg.
Hasonlóan fontos terület iskolákban a gyenge, vagy hiányossággal bíró tanulók segítése, felzárkóztatása. Három fejlesztõpedagógus, két
beszédfejlesztõ pedagógus 53 tanulóval foglalkozott az év folyamán. Az
elért eredmény nem minden esetben látványos, de ha a gyerekek saját
kortársaikkal tudnak továbbhaladni, ha személyiségük és igényeik fejlõdnek, már elégedettek lehetünk.
Iskolánkban az emeltszintû testnevelés oktatást kiegészítjük a
délutáni szabadidõs foglalkozásokkal, sportkörökkel, edzésekkel, kirándulásokkal. Ezek megszervezésében a Diáksport Egyesület van segítségünkre. Az õ szervezõ, segítõ munkája nélkül tanulóink nem érhettek
volna el ilyen sok szép sikert. Intézményünk a DSE-vel közösen sok sikeres versenyt, nemzetközi tornát, sítábort, osztálykirándulást tudhat maga
mögött.
Ebben az évben 18 osztályunk járt egy vagy többnapos országismereti
tanulmányi kiránduláson. Nemzetközi tornáinkon 5 országból és 11 hazai
településrõl fogadtunk versenyzõket. A sportversenyeken kívül szaktárgyi
körzeti, területi versenyeket is szervezetünk matematikából, magyarból,
így újabb településekrõl érkeztek további tanulók, ezáltal ismerték meg
iskolánkat, városunkat.
Az iskolai könyvtár sem állt üresen. 63 csoportos foglalkozáson
kívül sok egyéni látogatója is volt a könyvtárnak. A statisztikából
kiolvasható, hogy 3030 diáklátogatása volt a könyvtárnak az év folyamán,
ez minden esetben könyvhasználatot jelentett!
A nehéz gazdasági élet a családok életét is megnehezíti. Sajnos
nagyon sok munkája volt az ifjúságvédelmi felelõsnek. Széles körû gondozás, törõdés, kapcsolattartás jellemezte munkáját. Küzdött, harcolt - sok
esetben a szülõvel - a gyermekért!
Sok-sok sikeres rendezvényrõl, eseményrõl lehetne még beszámolni.
Következzenek iskolánk 2004/2005-ös tanévének legkiemelkedõbb
eredményei:
Legkiemelkedõbb sport eredményeink:
Kosárlabda: leány - fiú vonalon 3-3 korcsoportban
versenyeznek diákjaink. Ilyen még nem volt, de még országos szinten sem.
Mind a hat csapatunk megnyerte a megyei és területi döntõt és ezáltal bejutottak az országos döntõbe. Iskolánk csapatai sikeresen küzdöttek a nagy
hagyományokkal rendelkezõ, nagy városok, intézmények csapatai ellen.
Dicséretes küzdelem jellemezte csapatainkat.
(folytatás a 6. oldalon)
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OKTATÁS
(folytatás az 5. oldalról)
Alegkisebbek - 3-4-5 osztályosok - közül: a leányok 11., a fiúk 14. helyezettek
lettek. Harmadik korcsoport: a leányok országos 10., a fiúk országos 5.
helyezettek lettek. Negyedik korcsoport: a leányok országos 7. helyezettek, a
fiúk országos 8. lettek.
Az országos döntõben szereplõ csapatok tagjait a Mezõberényi Hírmondó
júniusi számában „Ilyen még nem volt” (11. o.) címû cikkben név szerint felsoroltuk.
Karate: karate bajnokság országos I. helyezettek - Schäffer Gergõ, Olej Tamás
országos III. helyezett - Kiss Brigitta, edzõjük Barna Márton és Braun Zoltán.
Atlétika diákolimpia: I. korcsoport atlétika megyei döntõn csapat 5. helyezés
II. korcsoport: megyei bajnok, országos csapat 16. helyezés
III. korcsoport diákolimpia megyei döntõn csapat 4. helyezés
Megyei mezei futóverseny: II. korcsoportban bajnok iskolánk fiú csapata
Összetett egyéni bajnokság megyei elsõ helyezettje Miklós Gábor
Aerobik: Diákolimpia országos döntõ 10. helyezettje Béres Mónika
Sakk: megyei II. helyezést ért el diákolimpián a sakkcsapatunk, tagjai: Balogh
Gergõ, Jenei Bence, Zahorán Bertold, felkészítõjük Benyovszki Pál és Jozaf
Csaba
Labdarúgás: Labdarúgás diákolimpia megyei döntõ 4. helyezés
A sport eredményeket még nagyon hosszan sorolhatnánk, nemzetközi- és
meghívásos tornákról, kupákról és körzeti versenyek gyõzteseirõl,
helyezettjeirõl.
TANTÁRGYI VERSENYEK EREDMÉNYE:
Nemzetközi matematika versenyen ért el I. helyezést Poprádon és
Mezõberényben is a 7-8. osztályos csapat: Csibor László, Szugyiczki Viktória,
Savolt Dániel, Zuba Tamás 7.b osztályos, Vidó Judit 8.a osztályos, Babinszki
Bence, Bereczki Anna, Hoffmann Dániel, Szelezsán Adrienn 8.b osztályos tanulók. Legjobb egyéni helyezések: I. Csibor László, Babinszki Bence, II.
Bereczki Anna, Savolt Dániel, III. Hoffmann Dániel.
Felkészítõ tanárok: Bátori Lászlóné és Vrbovszki Jánosné.
Varga Tamás matematika verseny megyei döntõjének résztvevõi voltak: Csibor László 7.osztályos, Babinszki Bence, Bereczki Anna, Nagy Ágnes, Hoffmann Dániel 8.osztályos tanulók.
Sárréti kis matematikusok versenyén szerzett I. helyezést az 5-6. osztályos csapat. Tagjai: Csibor Erzsébet, Jenei Bence, Sás Valentin, Zuba Viktor 5.b osztályos és Gyurkó Brigitta, Olej Bálint, Székely Dávid, Szugyiczki Zsuzsanna 6.b
osztályosok. Legjobb egyéni helyezések: I. Jenei Bence, II. Sás Valentin, III.
Olej Bálint.
Felkészítõ tanárok: Hrabovszky Jánosné és Zubáné Gál Márta.
Megyei számítástechnika versenyen ért el V. helyezést Nagy Ágnes és VII.
helyezést Babinszki Bence 8. osztályos tanuló. Felkészítõjük Barna Hajnalka
volt.
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei döntõjében szerepeltek eredményesen a következõ tanulók: X. hely: Kiss Brigitta és Szurovecz Illés, XI.
hely: Babinszki Bence. Felkészítõ tanárok: Schupkégel Sándorné és Kesztyûs
Zsuzsanna.
Kazinczy Szép Magyar Beszéd Verseny városi fordulóján. I. helyezett lett Kiss
Brigitta, II. helyezett Szugyiczki Zsuzsanna és Vidó Judit, III. helyezett Gyurkó
Brigitta.
Petõfi szavalóverseny helyezettjei: I. hely: Kiss Brigitta, II. hely: Vári Renáta,
Kiss Sándor, Zuba Zita, Szugyiczki Zsuzsanna és Hoffmann Dániel, III. hely:
Adamik Imola, Darócz Ildikó, Jenei Bence és Vidó Judit. Felkészítõik: Tripon
Györgyné, Valentinyi Mária, Hegyiné Serfõzõ Mária, Kesztyûs Zsuzsanna és
Schupkégel Sándorné.
Sikeresen szerepeltek tanulóink a Hunyán és Vésztõn megrendezett területi
szavalóversenyen is.
Büszkék vagyunk azokra is, akik a különbözõ levelezõ tanulmányi versenyeken
nyújtottak kimagaslót: "Kisnyelvész" verseny: Gézárt Fanni. SAM-FÜLES
történelem: Csibor László és Savolt Dániel, Csapó Titanilla és Szívos Zsanett;
rajz tantárgy: Ács Dóra. Szivárvány országos döntõk: Styaszni Gina, Kohári
Nikoletta. KISOKOS matematika verseny: Zahorán Kitti, Bencsik Márta, Varga
László.
Szép sikerekkel büszkélkedhetnek azok a tanulók, akik rajzversenyeken vettek
részt: Adamik Imola, Styaszni Gina, Miklós Márta, Kohári Nikoletta, Harmati

Zoltán.
Aterületi népdaléneklési verseny eredményei kimagaslóak. Ezek az eredmények
elsõsorban Hegyiné Serfõzõ Mária és Dr. Bacsó Lajosné munkáját dicsérik.
Az eredmények "születéséhez" több minden kell. Tanuló - tanár - szülõ - fenntartó. Olvasva a sok szép eredményt, köszönetet mondok minden segítõ személynek, szervezetnek, aki hozzájárult a gyermekek kiemelkedõen eredményes
munkájához.
Köszönetet mondok továbbá nyugdíjba vonulásuk alkalmából Bátori
Lászlóné, Vrbovszki Jánosné, Hathy Zsolt kollégáknak, akik aktív pedagógus pályájuk befejezéseként az évzárón vehették át a "Pedagógus szolgálati
emlékérmet" több évtizedes áldozatos munkájuk elismeréseként. Kívánom,
hogy új életükben jó egészségben találják meg további tevékenységeiket, életük
értelmét.
A 2004/2005-ös tanév az iskola életében egy 91 éves történet utolsó, de nagyon
eredményes mozzanata volt. Nem kell sírni, és nem kell kétségbeesni, dühöngeni a változás, az elmúlás miatt. Bizonyítani kell, hogy az eddigi eredmények
nem a véletlenek mûvei voltak, hogy a szaktudás és a tapasztalat más
körülmények között is felszínre tör, nem hagyja magát kisemmizni.
Herakleitos mondta: "Mindennap megszûnik valami, / amiért az ember
szomorkodik. / De mindig születik valami, / Amiért érdemes élni és küzdeni."
Siklósi István igazgató

Gyere velünk néhány percre a dombóvári Kapu Konferenciára!
Kedves Olvasó!
Pihenj kicsit és engedd meg, hogy meséljünk Neked...
Talán Te is hallottál már róla, hogy városunkban a Humánsegítõ és Szociális Szolgálat mûködteti a Kapu Programot, mely egy lakóközösségi alapon szervezõdõ, a
generációk közötti együttmûködést elõsegítõ önkéntes segítõ szolgálat.
Minden évben megrendezésre kerül az Országos Kapu Konferencia, melyet az
idén június 1o-én tartottak és ahová a dombóvári Egyesített Szociális Intézmény,
valamint a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet invitálta a programban
(országos szinten) tevékenykedõket és az érdeklõdõket egyaránt. Körülbelül 14o
fõ részvételével zajlott le a rendezvény, melynek moderátori feladatát Dr. Dávidné
B. Hídvégi Julianna látta el.
Mi, a mezõberényi "kapusok", nagyon örültünk a lehetõségnek, hogy elutazhatunk a dombóvári konferenciára programvezetõnk, Kovács Edina kíséretével. A rendezvény helyszíne a Kapos Innovációs Központ volt, ahol kellemes,
barátságos környezetben szeretettel, érdeklõdéssel fogadtak bennünket a
házigazdák.
Azon a délelõttön a konferencia résztvevõit verssel köszöntötte egy helyi önkéntes
segítõ, majd neves elõadók izgalmas témájú elõadásait hallgathattuk.
Izgalommal vártuk az Év Kapu Önkéntes díjak átadását, hiszen Oláh Petra, a Petõfi Sándor Gimnázium diákja szintén a kitüntetettek között volt! Elismerõ oklevélben és pénzjutalomban részesült, valamint az OPNI-BBEC Valentin Ház
Kézmûves Mûhelyének gyönyörû alkotását vehette át. Ezúton újra gratulálunk
Petrának és büszkék vagyunk rá!
Akonferencia délutánja jelentette az önkéntesek számára az igazi kihívást, hiszen
akkor mutatkoztak be a programok: Kiskunfélegyháza, Békéscsaba és Jászapáti
mellett Mezõberény önkéntesei is bemutatkoztak! Oláh Petra és Sipos Éva
képviselte a kis csapatot és meséltek arról, mit jelent számukra önkéntes segítõnek
lenni. Szavaik többeket megérintettek.
Hagyománya még a konferenciáknak, hogy ún. Poszter Szekció keretében egy egy fényképes tablóval is megjelennek programok: idén Békéscsaba, Dévaványa,
Kiskunfélegyháza és Dombóvár életképeit nézegethettük a szünetekben, amikor
lehetõség nyílt kötetlen beszélgetésekre, ismerkedésre, tapasztalatcserére is.
Az igen színvonalas rendezvényt méltón zárták a dombóvári Reménység Napközi
Otthon fiataljai és segítõik, magával ragadó zenés mûsorukkal.
Lehetõséget kaptunk, így megragadjuk az alkalmat, hogy megköszönjük
Kovács Edinának, a program vezetõjének és Schaffer Mártonné Marikának, a
koordinátorunknak, aki a Kapu Program "lelke", hogy részt vehettünk a dombóvári konferencián és reméljük, jövõre Jászapátiba is együtt mehetünk!
Végül, Kedves Olvasó, Veled pedig találkozzunk 2oo7- ben, amikor is a VII.
Országos Kapu Konferenciának városunk ad majd otthont!
Üdvözlettel: Sipos Éva, Vámosné Sávolt Ágnes
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OKTATÁS
EREDMÉNYEK AZ ORLAI ISKOLÁBAN
A 2004/2005-ÖS TANÉVBEN
2004. szeptemberétõl az elõzõ tanévben kidolgozott és jóváhagyott
Pedagógiai Program és Minõségirányítási Program szerint indítottuk a
tanévet. Az elsõ osztályokban, a törvényi változásoknak megfelelõen, a
2003-ban felülvizsgált és módosított NAT, valamint az OM által kiadott
kerettanterv alapján meghatározott óraszámok figyelembe vételével
kezdõdött meg a tanítás. Elsõs diákjaink munkáját félévkor és év végén
már szöveges értékeléssel kellett értékelniük a tanító néniknek.
Bevezetésre került az integrált nevelés-oktatás, amelynek célja a sajátos
nevelési igényû tanulók felzárkóztatása, az esélyegyenlõség biztosítása. Az
év során szerzett tapasztalatok nagymértékben segítenek ennek a területnek
a továbbfejlesztésében.
2004. október 19-én vettük át Szegeden az Oktatási Minisztérium, november 16-án pedig Budapesten a Magyar Gallup Intézet oklevelét, a Comenius 2000 Közoktatási Minõségfejlesztési Program I. Intézményi - "A partnerközpontú mûködés" modelljének kiépítésérõl. A tanév folyamán sor
került a Házirend és az SZMSZ átdolgozására és a képviselõ-testület általi
elfogadására is. Az intézmény esélyegyenlõségi terve is elkészült.
A nevelõknek a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten
fontos feladatuk a differenciálás, a kooperatív technikák alkalmazása.
Ezzel a jó képességû, tehetséges tanulókra való odafigyelés is megnõhet.
Bármilyen képességû is legyen az a gyermek, minden esetben szükséges
az állandó motiválás, az érdeklõdés, az aktivitás biztosítása és fenntartása.
Iskolánkban folyó érdemi munkát tükrözi kitûnõ tanulóink száma: alsó
tagozaton 59 fõ, felsõ tagozaton 18 fõ. Jeles tanulóink száma: alsó tagozaton 35 fõ, felsõ tagozaton 22 fõ.
A három évvel ezelõtt alapított Orlai-díjat tantestületünk azoknak
ítélte oda, akik általános iskolai tanulmányaik alatt példamutató magatartásukkal, szorgalmukkal, kitûnõ tanulmányi eredményeikkel tûntek ki társaik közül. Idén három tanulónkat illette meg ez a dicsõség:
Sinka Dánielt a 8.a osztályból, Dóczy Balázst és Hegyesi Klárát a 8.b
osztályból.

Sinka Dániel

Hegyesi Klára

Dóczy Balázs

TANULMÁNYI EREDMÉNYEK
Városi Petõfi szavalóverseny alsós helyezettjei
Szõcs Viktória I. 3.b, Szilágyi Borbála II. 2.a, Tímár Patrícia II. 1.a,
Iskolai II. Rónai Norbert 4.a, III. Lõrincz Lívia 3.a
LITTERÁTUM angol országos levelezõs verseny legeredményesebb résztvevõi Kis Tamara, Toldi Anikó,
TITOK angol levelezõs verseny legeredményesebb
versenyzõje
Maczkó Adrienn 7.c
Városi Petõfi szavalóverseny felsõs helyezettjei Hegyesi
Klára8.b, iskolai I. helyezett Benke Dóra 5.c
Nyílt Országos Bajnokság III. helyezést, Megyei Karate
versenyen III. helyezést ért el Rónai Norbert 4.a, Kádas Adrienn 5.a,
Komlódi Balázs 7.a Megyei II.

PITMANN Elementary írásbeli nyelvvizsgát tett tanulóink
Toldi Anikó 7.b, Ignácz Krisztina 8.a, Gyarmati Sándor 8.b, Szugyiczki
Anikó 8.b
Hegedûs Bálint 8.b középfokú nyelvvizsgát tett tanulónk.
az ORLAI rajzpályázat legeredményesebb alsósai Gulyás
Evelyn, Mezei Gréta, Szántó Cintia a 3.a tanulói, Hegedûs Péter IV. 4.a,
az ORLAI irodalmi pályázat legeredményesebb pályázói
Tímár Viktória 5.c (vers), I. Vég Mercédesz 5.c (próza)
I. Modolo Ákos 5.c, Koncsag Katalin 8.b II. Hegyesi Klára 8.b
Különdíjasok: Plavecz Vivien 6.a, Szalai Krisztián 7.b.
"Táncol a Tobozmanó" Megyei Tárgykészítõ Verseny I.
helyezést elért csapata: Reményi Zsolt 5.a, Weigert Judit 5.a és Mészáros
Szimonetta 7.b.
Kazinczy Ferenc szépkiejtési verseny városi döntõjének
eredményei:
II. Hegyesi Klára 8.b, különdíjas Dóczy Balázs 8.b
Megyei Zrínyi Ilona matematika versenyen
3. Gyarmati Sándor 8.b, 14. Dóczy Balázs 8.b.
a SIMONYI ZSIGMOND megyei helyesíró verseny területi
fordulóján I. Széplaki Petra 7.a, II. Szûcs Judit 7.a, I. Modolo Ákos 5.c
Helyesíró verseny legjobb alsós résztvevõi I. Bereczki Réka 4.b, II.
Komáromi Rita 4.a, III. Zsibrita Vera 4.a, Babinszki Mátyás 3.a, III. Kajlik
Réka 3.b, III. Edömér Veronika 2.b
Megyei német nyelvû szavalóverseny helyezettjei
I. Botyánszki Anna 7.a, II. Széplaki Petra 7.a II. Borgula Tekla 5.a
Megyei Könyvtár irodalmi pályázatán
Különdíjasok:Vég Mercédesz és Oláh Terézia az 5.c osztály tanulói
SZÓ-JÁTÉK nyelvi vetélkedõ Szolnok megyei döntõjén
II. Szûcs Judit, Rákóczi Szimonetta, Nagy Petra
IX. Széplaki Petra, Borgula Réka, Ötvös Anna a 7.a osztály tanulói
Bendegúz országos levelezõs tanulmányi verseny legeredményesebb résztvevõi a 3.b osztályból: Verebi Kitti, Pikó Fanni, Borgula
Annamária,
Tímár Attila, Kajlik Réka és Tóth Réka
József Attila tanulmányi verseny legjobbjai: Ábelovszky
Tamara, Török Stella 4.b
SULI-HÓD országos tanulmányi verseny: III. helyezettje
Székely Eszter 4.b
SAM-FÜLES országos tanulmányi verseny legjobbja
Ábelovszky Tamara 4.b
A megyei SAKK diákolimpia VI. helyezett felsõs csapatunk
Drenyovszki Norbert 5.a, Váradi Miklós 6.b, Turbucz Gábor 6.b, Gyarmati
Sándor 8.b
Egyéni VI. helyezett Igari Szûcs Mónika 7.c
PARK Kupa megyei Bajnokság V. helyezettje Váradi Miklós 6.b
"Óperenciás tengeren túl" mesemondó- és író pályázat
legjobbjai
meseillusztrálás: IV. Mezei Gréta 3.a
meseírás: IV. Szabados Boglárka 3.a
Nemzetközi matematika verseny III. helyezett csapata: Szûcs
Judit 7.a (egyéni VI.), Zöldhegyi Arnold 7.a , Kis Tamara7.b, Mészáros
Szimonetta 7.b, Tyukodi Julianna 8.a, Gyarmati Sándor 8.b, Hegyesi Klára
8.b, Dóczy Balázs 8.b
Városi Szavaló és Énekversenyen BRONZ minõsítést kapott
Kertész Dávid 6.a
Német rajzpályázat I. helyezettje Kis András 7.b
József Attila országos rajzpályázat III. helyezettje Hõgyes
Zsuzsanna 6.a
Litterátum német nyelvi levelezõs országos verseny arany
fokozatot elért résztvevõi a 7.a osztályból Széplaki Petra és Szûcs Judit
Csodálatos természet rajzpályázat legjobb felsõsei
I.: Nagy Petra 7.a és Ötvös Anna 7.a, Tímár Viktória 5.c
II. : Kis Tamara 7.b, Hegyesi Klára 8.b
(folytatás a 8. oldalon)
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(folytatás a 7. oldalról)
Csodálatos természet rajzpályázat legjobb alsósai
I. helyezettek: Tímár Patrícia 1.a, Pálfi Dorottya 3.a, Borgula Fruzsina 3.b,
I. helyezettek: Lõrincz Lívia 3.a
III . helyezettek: Kreisz Piroska 2.b, Zsibrita Vera 4.a,
Csodálatos természet rajz- és irodalmi pályázat legjobb alsó
tagozatos tanulói
Irodalom: Ábelovszky Tamara III., Bereczki Réka II. 4.b
Rajz: Beinschródt Alexa II., Bereczki Réka III. 4.b
Csodálatos természet irodalmi pályázat nyertesei a felsõ
tagozaton
I. helyezettek: Kádas Adrienn 5.a, Hõgyes Zsuzsanna 6.a,
II. helyezettek: Modolo Ákos 5.c, Tóth Eszter 6.a
III .helyezettek: Balán Viktória 5.a Gombkötõ Tímea 6.a, Andrejka
Krisztina 6.a,
Különdíjasok: Tóth Katalin 6.a, Plavecz Vivien 6.a, Edömér Zoltán Rajz
III. 5.b,
SPORT EREDMÉNYEK
Labdarúgás:
1992-93-as korosztály
Farsang Kupa
Petrol Team Kupa
Diákolimpia körzeti
Tavasz Kupa
Pünkösd Kupa
Góliát megyei döntõ
Jetix
Felkészítõ: Oláh Zsolt
7.-8. osztály
Diákolimpia körzeti
Diákolimpia megyei elõdöntõ
Diákolimpia megyei döntõ
Tavasz Kupa
Téli Kupa
Barátság Torna
Farsang Kupa
Testnevelõ: Tóth Olivér

VI. hely
VII. hely

Egyéni verseny IV. korcsoport
Diákolimpia
Igari Szûcs Mónika
VI. hely
Korosztályos megyei egyéni verseny 13 éves fiúk
Park Kupa
Váradi Miklós
V. hely
Felkészítõ: Jozaf Csaba
Tekwando
Általános iskola II. - 37 kg
Diákolimpia országos Kádas Adrienn 5.o. II. hely
Általános iskola II. - 40 kg
Diákolimpia országos Komlódi Balázs 7.a a legjobb 32 közé jutott
Büszkék vagyunk tanulóink lelkiismerettel, szorgalommal végzett
munkájára, tanulásban, sportban elért eredményeire. Köszönjük pedagógusaink lelkiismeretes, odaadó munkáját.
Öreg István igazgató

Mezõberény
Füzesgyarmat
Kondoros
Békéscsaba
Mezõberény
Mezõberény

I. hely
V. hely
II. hely
III. hely
V. hely
I. hely
II. hely

I. hely
II. hely
Kondoros
Békés
Mezõberény
Mezõberény

III. hely
I. hely
I. hely
II. hely

I. Korcsoport /1-2. osztály/
Farsang Kupa
Mezõberény
Szeghalom Kupa
Szeghalom
Diákolimpia körzeti döntõ
Diákolimpia megyei elõdöntõ
Diákolimpia megyei döntõ
Góliát FC körzeti döntõ
Góliát FC országos döntõ
Budapest

III. hely
III. hely
I. hely
I. hely
V. hely
I. hely

II. Korcsoport /3-4. osztály/
Farsang Kupa
Orosháza Kupa
Diákolimpia körzeti döntõ
Góliát FC körz. döntõ
Góliát FC országos döntõ
Testnevelõ: Kajlik Péter
Kézilabda:
7.-8. osztály
Orlai Kupa
Tavasz Kupa
Diákolimpia megyei elõdöntõ
5.-6. osztály
Diákolimpia megyei elõdöntõ
Tavasz Kupa
3.-4. osztály
Téli Kupa
Orlai Kupa

Testnevelõ: Tóth Olivér
Sakk:
Csapatverseny
Diákolimpia megyei felsõs fiú
Diákolimpia megyei alsós fiú

Mezõberény
Orosháza
Mberény
Budapest

LABDARÚGÓ TÁBOR MEZÕBERÉNYBEN
A Berényi Gyermek FC vezetõsége szeretettel várja a labdarúgás
iránt érdeklõdõ fiúk és lányok jelentkezését nyári focitáborába.
A tábor helye: Mezõberény, Piknik Park.
Ideje: 2005. augusztus: 22 - 28.
A programban labdarúgó edzések mellett úszásoktatás is szerepel.
A foglalkozásokat testnevelõ tanárok és edzõk vezetik.
Kapusoknak speciális kapusedzés!
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ Kajlik Péter táborvezetõnél az alábbi
telefonszámon: 30/2802393
a Berényi Gyermek FC elnöksége

Részleges nyitvatartás a Városi Könyvtárban
2005. aug. 1-jétõl aug. 28-ig.
Ez idõ alatt szünetel a kölcsönzés, de igénybe vehetõk
az informatikai részleg, a folyóirat-olvasó és az
olvasóterem szolgáltatásai
munkanapokon de. 10-12-ig és du. 14-16 óráig.

BEISKOLÁZÁSI AKCIÓ
III. hely
II. hely
II. hely
I. hely

A BERÉNY COLOR-NÁL!
Aki 5000 Ft felett vásárol
- 2005. július 1-jétõl augusztus 31-ig -,
egy A/4 füzetbox-ot vagy egy számológépet kap ajándékba!
AKI 10.000 Ft FELETT VÁSÁROL,

Mezõberény
Kondoros

II. hely
I. hely
III. hely

Kondoros

II. hely
III. hely

Békéscsaba
Mezõberény

III. hely
III. hely

MEGKAPJA MINDKÉT AJÁNDÉKOT!
AKCIÓ a Color üzletekben érvényesek:
Cím: Mezõberény, Fortuna tér 20. Tel.: 20/2581-441
Okány, Hunyadi u. 2. Tel.: 20/9823-741
Békéscsaba, Kinizsi u. 7-9. Tel.: 20/9793-193
www. colorshop.hu
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FELHÍVÁS!

HIRDETÉS

Kedves Gyerekek!
A mezõberényi Városi Könyvtár július minden szerdáján (6-án, 13án, 20-án és 27-én) játékos foglalkozást tart délután 3 órai kezdettel mesékkel, játékokkal, rejtvényekkel, apró meglepetésekkel.
Sok szeretettel és korhatárok nélkül várunk minden kedves érdeklõdõ
gyermeket. Gyertek el gyerekek!

Mindenkit szeretettel vár a "Fogjunk össze" Közhasznú Egyesület
az alábbi programjaira, amely a „Maholnap Magyar Jóléti
Alapítvány” segítségével jött létre.
2005. június: kirándulás a Balatonra
2005. július 7. 10 óra: a helyi strand felkeresése (ismerkedés a vízzel)
2005. augusztus: a városi mûsor megtekintése augusztus 20-án
2005. szeptember 18. 10 óra: gyógylovagoltatás, lovaskocsikázás
(állapottól függõen)
2005. október 13. 17 óra: kézmûves foglalkozás szervezése (természetes anyagokból)
2005. november 10. 17 óra: játszóház, fejlesztõ játékok egyénre szabottan
2005. december 8. 17 óra: télapó és karácsony összevont megünneplése
2006. január 12. 14 óra: a természet télen
2006. február 12. 17 óra: farsang
Bõvebb információ kérhetõ: Maléthné Lestyán Ágnestõl a 352-432es telefonszámon az esti órákban.

HIRDETMÉNY
A Városi Önkormányzati Képviselõ-testület Polgármesteri Hivatala felhívja a tisztelt Vállalkozók figyelmét, hogy
megjelent a 2005. évi Központi Kiállítási Program, melynek célja a
magyar termékek és szolgáltatások külpiacra juttatásának elõsegítése.
A (PALYAZATI KIIRASvegleges.pdf) szereplõ kiállításokon a magyar
vállalatok részvételét az ITDH vissza nem térítendõ támogatással segíti
elõ.
További információk és letölthetõ nyomtatványok:
www.itd.hu/itdh/nid/kkkp
Szintén kiírásra került a 2005. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat,
melynek keretében vissza nem térítendõ támogatás igényelhetõ a
(PALYAZATI UTMUTATO.PDF) szereplõ jogcímekre.
Bõvebb információ és letölthetõ nyomtatványok:
http://www.itd.hu/itdh/nid/kerfejlpalya
Fentieket közzéteszi:
ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. Békés
Megyei Képviselet 5600 Békéscsaba, Luther u. 10. Tel.: 66/441-621,
453-661, Fax.: 66/454-977.
E-mail: itdhdela@itd.hu
Honlap: www.itd.hu
Pályázati felhívás az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társaság 2005. évi Központi Kiállítási Programja keretében támogatott kiállítási részvételre címû anyag, valamint az
ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Közhasznú Társaság Pályázati felhívás és útmutató a 2005. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat elkészítéséhez címû anyag részletesen
megtekinthetõ a Városháza (Mezõberény, Kossuth tér 1.) fsz. 2. sz.
irodában lévõ hírdetõtáblán.
Dr. Hantos Katalin Mezõberény Önkormányzat Jegyzõje

KOMFORT ABC
Júliusi akció…
Poldesse sütõpor, vanilincukor 5,CBA sütõpor, vanilincukor 8-12g 8,Poldesse csoki, vaniliapuding 19,CBA csoki, vaniliapuding 40-44g 27,Tele Kréker snack 2-féle 105g 89,Étkezési lencse 500g 89,Delikát 8 ételízesítõ 75 + 15g 99,Rizs "Olasz" 1kg 99,Kornetta spagetti 500g 99,Cappuccino tasakos 150g 99,Maggi tyúkhúsleves eperlevéllel 119,Ringa löncshús 400g 139,Csemege uborka 720 ml 139,Õszibarack befõtt Mátra 720ml 149,Maggi ízvarázs magyaros 120g 159,Univer ketchup XL 280g 179,Meggybefõtt magozott 720ml 179,Brumi instant kakaópor 300g 199,CBA Vaniliás karika ét, tej 300g 199,Paloma õrölt kávé 250g 269,Eduscho Dupla õrölt kávé 250g 269,Tchibo Family õrölt kávé 250g 299,Lady Rose desszert 200g 349,Omnia õrölt kávé 250g 429,Nescafé Brasero ins.kávé 75g 449,Nescafé Classic ins.kávé 75g 499,Merido Mocca õrölt kávé 550g 499,Completta kávékrémpor 350g 469,Merido Mokka örölt kávé 1 kg 999,Tchibo Family örölt kávé 1 kg 999,Hangulat szalvéta 40db-s cs. 65,Palmolíve glicerines szappan 100 g 79,Lanolinos babaszappan 125 g 89,Diana mintás szalvéta csg 99,Ász mosópor 2-féle 450 g 129,Dosia mosópor 2-féle 500 g 149,Szilvia Maxi-Mini kéztörlõ 2 tekercs 199,Lux szappan duopack 2x100g 199,Dove szappan 3-féle 100 g 199,Tomi Kristály mosópor 3-féle 600g 199,Cillit folyékony súroló 450 ml 239,Ultra mosogatópor zacskós 500g 299,Colgate fogkrém 3-féle 100 ml 299,Domestos fertõtlenítõszer 750 ml 359,Londeston hajfesték 11-színben 399,Cillit WC-tísztító 2-féle 500+250ml 399,Silán öblítõk összes illat 1L 499,Palmolíve foly.szappan duo 2x300ml 569,Bonux mosópor 2+1 3x600 g 599,Ász mosópor 3 kg 599,Dosia mosógél 1,5 L 689,Ariel Mountain Spr. mosópor 1,5kg 759,Dosia mosópor 3-féle 4,5kg 1`099,Biopon Economy mosópor 3+1 kg 1`099,Tix Lemon 4,5kg + Jár mosogató 0,5L 1`849,KOMFORT ABC Mezõberény, Kodály Zoltán út 2.
www.komfortabc.hu

10.

Mezõberényi Hírmondó

2005. július

KISVÁROSI KAVICSOK
* A LEG-A-LÁB MÛVÉSZETI ISKOLA BERÉNYKE NÉPTÁNCEGYÜTTESE 2005. május 27-29 között Szlovákiában, Gútán szerepelt
az I. Gútai Malmocska Nemzetközi Gyermek Táncfesztiválon.
* EURÓPA-NAP A GIMIBEN
Az Európa-nap ötletét a csatlakozás egy éves évfordulója adta. Az iskola
minden osztályának egy Európai Uniós országot kellett érdekesen és
valósághûen bemutatni.
Levélben megkerestük a nagykövetségek illetékeseit, és arra kértük õket,
hogy promóciós anyagokkal és kisebb ajándékokkal segítsék munkánkat.
A hosszas felkészülés után az országok standjai 2005. június 14-én végre
megnyitották "kapuikat". A gyerekek nagyon kreatívan oldották meg feladataikat. Ausztria és Olaszország kávéházzal várta vendégeit, megkóstolhattuk többek között a franciák különleges rumos palacsintáját, a csehek
knédlijét és a finnek specialitását. Elgyötört izmainkat svéd masszázzsal
frissíthettük fel, a görögök delphoi jósdájában az érdeklõdõk megtudhatták
jövõjüket.
A sportesemények közül legérdekesebbnek a bikaviadal bizonyult.
Frekventált helynek számított Németország standja, ahol a sör (természetesen alkoholmentes) és a virsli mellett német vendégtanárunkkal
lehetett fényképezkedni.
A jövõ évben is tervezünk hasonló programokat az év utolsó hetére, ahol
majd ismét egy megadott témában kell a diákságnak helytállnia.
* ERDÕS NORBERT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ
TÁJÉKOZTATÓJA:
Túl drága az egészség? címmel kérdést tett Fel Erdõs Norbert, Mezõberény
országgyûlési képviselõje az egészségügyi miniszternek, mert aggasztó
híreket kapott a békési ÁNTSZ megszüntetésérõl.
Békés megye sok szempontból hátrányos helyzetû vidék, ahonnan a legnagyobb mérvû az elvándorlás. Mindennek nagyon sok oka van, és
bizonyára nem a legfontosabb tényezõ, de egy-egy ilyen döntés meghozatalakor minden bizonnyal mérlegelik az emberek az egészségügyi ellátás
színvonalát is. A megye egészségügyi helyzete nemhogy javult volna az
elmúlt három év alatt az önök kormányzása idején, de inkább romlott. Most
pedig a koordinálást, megelõzést végzõ szervek gyengítését jelenti a békési
és a békéscsabai, illetve a mezõkovácsházi és az orosházi ÁNTSZ
összevonása. Milyen következményekkel járhat ez az intézkedés? Kormányoldalról valószínûleg az a válasz, hogy pénzt takarít meg az állam. De
valóban ott takarékoskodnak, ahol lehet? Szakemberek szerint csökkenhetnek a munka-egészségügyi és az élelmiszer-egészségügyi ellenõrzések,
miközben a közegészségügyi helyzeten is csak ronthat ez a módosítás. A
békési ÁNTSZ nyolc településen 42 ezer ember egészségfejlesztését
végezte, míg az összeolvadással 135 ezer ember felügyelete tartozik a
békéscsabai ÁNTSZ-hez. Egy város és egy térség megbecsültsége csökken
azáltal, hogy megszûnik a vezetõ védõnõi és a tiszti fõorvosi státus.
Nem kerül-e a rövid távon megtakarított néhány millió hosszabb távon túl
sokba? Lezárt tény-e a békési és a békéscsabai, illetve a mezõkovácsházi és
az orosházi ÁNTSZ összevonása? - tette fel kérdéseit egy egész térség
érdekében Erdõs Norbert, Mezõberény országgyûlési képviselõje.
Dr. Rácz Jenõ egészségügyi miniszter szerint célszerû megkérdezni
például a békéscsabai kórházat arról a választásról, amely kapcsán az idei
évben az év kórházává választották a békéscsabai kórházat. Az ÁNTSZ
városi intézeteinek struktúráját egyértelmûen szakmai okok miatt kívánjuk
megváltoztatni. A területek között tapasztalható minõségi egyenlõtlenség
kiküszöbölése csak az intézeti hálózat korszerûsítésével, a szakosított feladatellátás személyi- és tárgyi feltételeinek egyértelmû biztosításával oldható meg. A képviselõ úr által említett, az ÁNTSZ két városi intézetére
vonatkozó döntés meghozatalakor nem számoltunk anyagi megtakarítással, így téves az ön azon feltételezése, hogy bárki ezen az úton milliókat
akarna megspórolni. A Békés városi intézet 13 fõs létszáma elfogadható
lenne, összetétele azonban nem teszi lehetõvé a közegészségügyi feladatok
szakspecifikus ellátását. Városi intézetként a jövõben csak olyan
intézmény tevékenykedhet, ahol a szakosított feladatellátás feltételrendszere is egyértelmûen megoldott. Telephelyet azonban nem kívánunk
megszüntetni, tehát sem a mezõkovácsházait, sem a békésit, és nem kívá-

nunk a lakosságnak felesleges kényelmetlenséget sem okozni. Ha a korábbi városi intézetek elvesztik önállóságukat, kirendeltségként vagy ügyfélszolgálati irodákként mûködnek tovább. A kérdésére két konkrét válasz, a
kormány sem rövid, sem hosszú távon nem kíván sem az egészségügyön,
sem az ÁNTSZ-en spórolni, és az átszervezések pedig egyértelmûen szakmai indokok alapján történtek, tehát ez a részünkrõl lezárt ügynek
tekinthetõ.
* MAGYAR BAJNOK a Mezõberényi Mazsorett Együttes:
A Magyar Majorette Szövetség 2005. június 5-én Ráckevén rendezte meg
az idei hivatalos versenyét V. Magyar Majorette Bajnokság néven.
A mezõberényi Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ Mazsorett Együttese
már harmadik éve vesz részt a versenyen.
A kategóriánként és korcsoportonként 6-6 csoportot felvonultató
versenyen a mezõberényi lányok az eddigi legjobb eredményt érték el.
Mini-manók csoport: cadet korcsoport botos kategória I. hely
Szivárvány csoport: junior korcsoport botos kategória I. hely
FORTUNA csoport: senior korcsoport botos kategória I.hely
FORTUNA csoport: senior korcsoport pom-ponos kategória I. hely
A csoportok mûvészeti vezetõje: Mezeiné Szegedi Erzsébet
A versenyen való eredményes szereplés jogosultságot jelent mind a három
csoportnak a
2005. szeptember 9-10-11-én Lengyelországban megrendezésre kerülõ
Mazsorett Európa Bajnokságon való részvételre.
A rendezvényen való részvétel a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával valósulhatott meg.
* AZ IRODALMI SIKER TERMÉSZETRAJZA címmel tartott
elõadást a Városi Könyvtárban 2005. június 2-án Elek Tibor irodalomtörténész, a Bárka c. folyóirat fõszerkesztõje.
* A Cigány Közösségi Házban a Munkaügyi Központ támogatásával 20
fiatal vesz részt gyorsétkeztetési eladó tanfolyamon. 10 fõ a Berény Szállóban (a felvételen), 10 fõ pedig a Tópart Vendéglõben sajátítja el a gyakorlati ismereteket.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Június hónapban házasságot kötöttek: Rámes Ferenc és Tóth Mária
Mb. Thököly u. 79., Nehéz Attila Zoltán és Gecse Anikó Mb. Vésztõi u.
67. szám alatti lakosok.

Június hónapban eltávoztak közülünk:
Székely András (1949) Mb. Zöldfa u. 30., Pántya Józsefné Prekopa
Mária (1926) Mb. Kérhalom u. 31., Turcsogi László (1954) Mb. Erkel
F. u. 14. szám alatti lakosok.
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GIMNÁZIUM SPORT 2004/2005. TANÉV
FIÚ KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V. KORCSOPORT
Megyei 1. helyezés, Országos elõdöntõ: 4. helyezés. Keret: Zolnai
Róbert, Csaba Péter, Kiss Márk, Jenei István, Bondár Gergely, Beregi
Gábor, Farkas János, Szabó József, Winter Adrián, Csejtei Gábor,
Nyéki Attila, Kovács Tamás, Galló János
Diákolimpia VI. korcsoport: Megyei 3. helyezés. Keret: Simon Attila,
Hegedûs Tibor, Bartó Róbert, Bálint Gábor, Zolnai Róbert, Csaba
Péter, Kiss Márk, Beregi Gábor, Jenei István, Bondár Gergely
Kollégiumi Kupa 2005: I. helyezés (Beregi Gábor, Zolnai Róbert, Kiss
Márk, Szabó György, Kis Gábor, Rácz Péter, Hettig István, Vígh
Sebastian)
Szeghalom Péter András Kupa: 1. helyezés (Hegedûs Tibor, Zolnai
Róbert, Kiss Márk, Csaba Péter, Beregi Gábor, Szabó József, Bondár
Gergely)
Molnár Miklós Emléktorna: 1. helyezés (Zolnai Róbert, Csaba Péter,
Kiss Márk, Beregi Gábor, Nyéki Attila, Winter Adrián, Farkas János,
Szabó József, Jenei István, Bondár Gergely, Csejtei Gábor, Galló
János)
Kadet Megyei Bajnokság I. helyezés (Beregi Gábor, Winter Adrián,
Csejtei Gábor, Farkas János, Szabó József, Jenei István, Bondár
Gergely, Kovács Tamás, Galló János, Nyéki Attila)
Edzõ: Hidasi László
KOSÁRLABDA V. KORCSOPORT LEÁNYOK
Diákolimpia megyei I. hely
Diákolimpia országos elõdöntõ 2005. 04.10. Mezõberény: I. hely,
amellyel jogot szereztek a Sopronban megrendezésre kerülõ országos
döntõn való részvételre.
2005. május 27-29. Sopron V. korcsoportos leány kosárlabda döntõ 8.
helyezés. Taba Henriett, Varró Kata , Bálint Ágota, Bánfalvi Szabina,
Korcsok Kitti, Hegyi Annamária, Valentinyi Fruzsina, Révész Dóra,
Hoffmann Dóra, Zolnai Nóra.
VI. korcsoportban ugyanezek a lányok megyi II. helyezést értek el.
Edzõ: Kecskeméti Gizella és Szugyiczki János.
LABDARÚGÁS
Diákolimpia V. korcsoport: Megyei 3. helyezés: Tóth János, Laudisz
Péter, Csejtei Gábor, Fábián Csaba, Tinkó Máté, Harmati Gábor, Kajlik Alpár, Sashalmi Péter, Kiszeli Tibor, Molnár Dániel, Kiss Attila,
Fábián Zsolt
Edzõ: Kajlik Péter.
KÉZILABDA
Péter András kupa /lány/kézilabda II. helyezést értek el: (Lipták Nikoletta, Novák Ágnes, Oláh Petra, Faragó Bettina, Dékány Katalin,
Babinszki Nóra, Szabó Szabina, Komár Alexandra, Botyánszki Mariann, Kálmán Tünde)
Diák olimpia /lány/ amatõr V-VI. korcsoportos megyei kézilabda
elõdöntõn IV. helyezést értek el: (Dékány Katalin, Szabó Szabina, Lipták Nikoletta , Botyánszki Mariann, Faragi Bettina Petróczki Anita,
Karajos Edina, Komár Alexandra, Babinszki Nóra)
Kollégiumi Kupa /lány/ kézilabda, Békéscsaba 2005.04.16.: III.
helyezést ért el: Babinszki Nóra, Kálmán Tünde, Jova Tímea, Novák
Ágnes, Dékány Katalin, Oláh Petra, Botyánszki Mariann, Komár
Alexandra , Faragó Bettina, Petróczki Anita, Szabó Szabina
Kézilabda VI. kcs. A kategória /fiú/ megyei döntõ, IV. helyezést ért el:
Szûcs Milán, Makai Csaba, Csige Tamás, Kovács Tamás, Hornok
Csanád, Kiss Gábor, Tóth Károly, Kovács Gábor, Nagy Róbert,
Sashalmi Péter, Vad Zsolt
MEZEI FUTÁS Diákolimpia megyei döntõ, Orosháza, 2005.03.31.
V. korcsoport III. hely: Bálint Ágota, Varró Kata, Korcsok Kitti, Taba
Henriett, Zolnai Nóra. VI. korcsoport II. hely:Haraszti Mária, Oláh
Petra,Székely Zsófia, Kormányos Anett,

Mezei futás Diákolimpia Országos döntõ, Gödöllõ, 2005.04.12.
VI. korcsoport 16. hely: Oláh Petra, Horányi Beatrix, Szilágyi
Szandra, Mezei Réka, Székely Zsófia
Felkészítõ: Szekeresné Szilágyi Zsuzsa.
ÚSZÁS Diákolimpia megyei döntõ, V-VI. korcsoport "B" kategória
Csapó Noémi 100 m hátúszás I. hely, Deák Ferenc 100 m gyorsúszás
II. hely, 100 m mellúszás III. hely, Cséki Tímea 100 m gyorsúszás
III. hely, 4 x 50 m gyorsváltó fiúk II. hely Deák Ferenc, Hegedûs
Tibor, Kis Gábor, Lédig Gábor, leányok I. hely Csapó Noémi, Cséki
Tímea, Szekeres Andrea, Székely Zsófia
"A" kategória Leány: Szekeres Olimpia 200 m vegyesúszás I. hely
Úszás Diákolimpia Országos Döntõ: 2005. február 12. Székesfehérvár
V-VI. korcsoport: "A" kategória Leány: Szekeres Olimpia 200 m vegyesúszás XI. hely
SAKK
Diákolimpia V-VI. korcsoport
Fiú csapat Megyei I. helyezés: Babinszki János, Harmati Gábor, Hoffmann Krisztián, Zsíros György
Leány csapat: Megyei III. helyezés: Tóth Ágnes, Babinszki Nóra,
Hlásznyik Emese, Szokola Tímea
Egyéni: VI. korcsoport leány megyei III. helyezés: Tóth Ágnes, V.
korcsoportos fiú megyei III. helyezés: Zsíros György, VI. korcsoportos megyei II. helyezés: Babinszki János
Felkészítõ: Jozaf Csaba.
KICK-BOKSZ
Kunszent Kupa területi verseny III. helyezés: Bartó Róbert, Vámos
Anita
Vasipari Kupa megyei verseny 55 kg II. helyezés: Vámos Anita
Light contach 55 kg III. helyezett: Vámos Anita
Szolnok Országos Bajnokság ligh-contach 57 kg III. helyezett: Bartó
Róbert.

AZ ALFÖLD TURISTA EGYESÜLET HÍREI
KÖRÖS 50 TELJESÍTMÉNYTÚRA
Június 4-én 20. alkalommal került megrendezésre az Alföld Turista Egyesület Körös 50 teljesítménytúrája. Az esemény létrejötte, megtervezése Szuharda Gyula és Molnár Jenõ nevéhez
fûzõdik. Elsõ alkalommal 32 fõ jelentkezett, 1991-ben 30 és 20
km-es távokkal bõvült, majd kerékpáros 100 és 70 km-es távokkal
egészült ki. A Körös túra visszakerült a NB túrái közzé, így a
nevezõk létszáma ez évben 335 fõ volt.
Az ellenõrzõpontokon a szervezõk gondoskodtak a megfelelõ
folyadék- és energiapótlásról. A célban, a Piknik-parkban
gulyásleves várta a beérkezõket.
A kilométerek teljesítése után mindenki átvehette a megfelelõ
oklevelet és a 20. Rendezés margarétás kitûzõjét. Sopron, Pécs,
Nyíregyháza, Budapest és más településekrõl is érkeztek nevezõk.
A túra történetében 30 km-en a legfiatalabb teljesítõ a 4,5 éves
Wéhner Lóránd volt. 50 km-en a legidõsebb a makói Szabó Imre,
aki 68 éves. A bajai Tóth Lajos 18. alkalommal vett részt.
A leggyorsabb férfi teljesítõ ifj. Zahorán Ádám 1 óra 8 perc, a
nõknél Varga Judit 1 óra 45 perc idõvel pályacsúcsot futott 20 kmen.
Földi Mihály 2 óra 3 perc alatt tette meg a 30 km-t. A nõk
versenyében Zahoránné Juhász Edit bizonyult a leggyorsabbnak.
A kerékpárosok versenyében holtverseny született az 1. díjért.
A 20 év alatt 3134 fõ volt részese a Körös túráknak.
Zolnai Györgyné
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HIRDETÉS

HELSINKIBE LÁTOGAT
A BERÉNYI GYERMEK FC CSAPATA
Augusztus 9 - 16 között a Helsinki Cup elnevezésû nagyszabású gyermek labdarúgó-tornán vesz részt a Berényi Gyermek FC 14 évesekbõl
álló csapata. n

VARJÚ UTÁNFUTÓ
KÖLCSÖNZÕ

LABDARÚGÁS
A mezõberényi csapatok a 2004/2005 szezonban kitûnõ eredményeket
értek el.
Megye I. osztályban szereplõ csapat eredményei. Az eddig közölt
eredményeket követõen: Május 22. Magyarbánhegyes-Mb FC 2:1
(0:0). Egy jól játszó mezõberényi csapatot egy szerencsés góllal
lehetett legyõzni. Góllövõ: Gidófalvi Árpád
Május 28. Békés-Mb FC 3:3 (1:1). Izgalmas csatát láthatott a szépszámú közönség. A berényi csapat közelebb állt a gyõzelemhez. Góllövõk: Fejes Mihály 2, Wagner József 1.
Június 4. Mb FC-Tótkomlós 5:1 (2:1). Nagyobb arányban is
gyõzhetett volna a Berény. Góllövõk: Várhalmi Zsolt 1, Fejes Mihály
3, Wagner József 1.
Június 11. Mezõhegyes-Mb FC 1:2 (1:1). A nagy akarattal kûzdõ
berényiek gyõztek. Góllövõk: Gidófalvi Árpád 1, Wagner József 1.
Június 18. Mb FC - Méhkerék 1:0 (0:0)
A bronzéremért vívott nagy csatában gyõzött a berényi csapat.
Góllövõ: Bereczki László.
A megye I. osztály 2004/2005 bajnoki év végeredménye: Harmadik:
Mezõberény, 18 gyõzelem, 8 döntetlen, 4 vereség, 59 pont.
Edzõk: õszi szezon: Vrbovszki János, Ramos János. Tavaszi szezon:
Gál András, Krcsmarik Tibor.
Gratulálunk nekik e nem mindennapi eredményhez!
A megye III. osztály északi csoportjában az MFC II. végeredménye:
3. hely: 10 gyõzelem, 4 döntetlen, 10 vereség, 34 pont. Edzõ: Gézárt
Zoltán. Kitûnõ eredmény!
A megye I. osztály mezõberényi ifjúsági csapatának végeredménye a
2004/2005 évadban: 5. helyezés: 19 gyõzelem, 3 döntetlen, 8 vereség,
60 pont. edzõ: Vrbovszki János. A csapat egyre érettebb játékot mutat.
Berényi Gyermek FC serdülõ csapatának végeredménye: 1. helyezés:
20 mérkõzés, 20 gyõzelem, 60 pont. A három csoport gyõzteseinek
tornáján elsõ hely. Edzõ: Kajlik Péter. Kítûnõ eredmény.
A mezõberényi serdülõk csapatának a végeredménye: 9. helyezés: 17
pont. A körülményekhez képest jó eredmény. Edzõ: Vrbovszki János.
A megye I. osztálynál az év játékosa: Barabás István, a tavaszi szezon
legjobb játékosa: Fejes Mihály.
Gratulálunk a csapat edzõinek, akik összesen több, mint 100 játékossal foglalkoztak szerény körülmények között. Köszönjük a játékosok
többségének a jó hozzáállást. Köszönjük az önkormányzat
lehetõséghez mért támogatását, szponzoraink, szurkolóink támogatását, a Football Club elnökségének, vezetõségének munkáját.
Mindenkinek jó nyaralást, pihenést kívánunk! Hajrá Mezõberény!

Mezõberény, Mar tinovics u. 55.
Tel.: 66/352-789

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

* 80 cm-es íves zuhanykabin 53.900 Ft helyett 41.900 Ft
* 170x70 cm-es akryl kád 27.900 Ft
* burkolólapok kültérre, beltérre
* klikkrendszerû szalagparketták:
1890 Ft/m2 -tõl ajándék habfóliával
* mediterrán burkolókövek
* márványlapos és akryllapos fürdõszobaszekrények:
160-as, 75-ös, 80-as, 100-as, 130-as
* minõségi szaniterek, csaptelepek, tükrök
* ÚJ TERMÉKEK: „OLASZ” kültéri „DEKOR”
kaspók, konyhai kiegészítõk
SZÉLES VÁLASZTÉK, KEDVEZÕ ÁRAK!!!
Békés megye területén 40.000 Ft feletti vásárlás esetén
DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Nyitva: hétköznap: 8-17.30-ig, szombaton: 8-12 óráig
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