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Mezõberényi Hírmondó

VÁROSHÁZI OLDALAK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
Cservenák Pál Miklós polgármester kölcsönbérleti szerzõdést kötött Dr.
Szatmári Imrével, a Békés Megyei Önkormányzat Igazgatósága vezetõjével, mely szerint Orlai Petrics Soma Coriolanus címû festménye 2004.
február 26-tól 2005. december 31-ig a Városháza dísztermében látható. A
szerzõdés 14 nappal a lejárat elõtti bejelentéssel meghosszabbítható.
Az Országos Mentõszolgálat Békés Megyei Szervezetének vezetõ fõorvosa, Dr. Bumbera József köszönetét fejezte ki az eredményes együttmûködésért, és közölte, hogy dr. Kozenszky László megbízott fõigazgató 2003.
december 1-jével felmentette a mentõszervezet vezetése alól.
A Békés Megyei Közútkezelõ Kht. részére Cservenák Pál Miklós polgármester támogató nyilatkozatot adott a hátrányos helyzetû régiók és
kistérségek elérhetõsége javítását szolgáló útfelújítás pályázatának benyújtásához. A pályázatot a Vésztõ és Mezõberény közötti útszakasz felújítására nyújtották be - az itt épült új útszakasz kivételével.
Szintén támogató nyilatkozatot kapott a Berényi Téglaipari Kft a “Több
célú téglagyártó ipari technológia korszerûsítése” címû pályázathoz,
melyet a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium írt ki. A pályázatban
megjelölt célok összhangban vannak a meglévõ települési környezettel.
Március 1. és május 14. között az Állami Számvevõszék vizsgálatot tart
a kötött felhasználású támogatások igénybevételérõl.
Az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság részérõl Fodor János
fõosztályvezetõ értesítette a városvezetést, hogy a mezõberényi Gyomai úti
kerékpárút lebonyolításával a Mike's Mérnöki Irodát (5600 Békéscsaba,
Fácán köz 1.) bízták meg. Az iroda fõmérnökével, Maláta Mihály úrral
550.000 Ft. összegben megkötötték a lebonyolítói szerzõdést.
A Petõfi Sándor Gimnázium igazgatója közölte, hogy ebben az évben
június 9-16. között bonyolítják le az érettségi vizsgákat az intézményben.
A február végi állapot szerinti regisztrált munkanélküliek száma 475 fõ
volt a Békéscsabai Munkaügyi Központ jelentése szerint.
Cservenák Pál Miklós polgármester Kopcsák Mihály úrral, a Hungarotel
békéscsabai kirendeltségének osztályvezetõjével tárgyalt a telefonszolgáltatás kedvezményes igénybevételérõl. A közeljövõben további tárgyalások
várhatók.
A Kmetykó István úrral való tárgyalások során a szociális bérlakások
építésének körülményeirõl, az ott lévõ terület felszabadításáról és rendelkezésre bocsátásáról esett szó.
Március 8-án a Vízmû Rt. közgyûlésén vett részt Cservenák Pál Miklós
polgármester. A közgyûlés fõ témája a tõkeemelés volt. Mezõberény önkormányzata a 2002. évi bérleti díj összegével részese volt a tõkeemelésnek.
A mezõberényi fásítási terv végrehajtásával kapcsolatban többször is tárgyaltak Szelekovszky László úrral. A tárgyalások eredményét rövidesen
lakosaink is láthatják.
A tavaszi fatelepítés lebonyolítása érdekében a Szarvasi Arborétum vezetõjével, valamint a Békési Díszfaiskola vezetõjével folytak tárgyalások.
A város virágosítási elképzeléseirõl Salamon Mátyás úrral tárgyaltak.
Megállapodás született a Körösi Vízgazdálkodási Társulat vezetõjével,
Nánási úrral a kezelésükben lévõ Szettyénesi csatorna – mely a laposi
kertek déli oldalán halad – fele összegben való hozzájárulás melletti kotrásáról. A városra esõ 50 %-os részt Cservenák Pál Miklós polgármester
átvállaltatta a Vízmû Rt.-vel. A csatorna tisztítása idõközben elkészült.
Cservenák Pál Miklós polgármester március 13-án a Békés Megyei Önkormányzat szervezésében lezajló központi ünnepségen vett részt Vésztõn.
Többfordulós tárgyalásra került sor Lóczy László úrral, aki minden segítséget megadott részünkre az irányító táblarendszer körében benyújtandó
pályázat elkészítéséhez, melyrõl a továbbiakban születik döntés.
Az alpolgármester úrnál és a jegyzõnél tett bemutatkozó látogatást Ladányi Zoltán úr, a Békés Városi Rendõrkapitányság ideiglenesen kinevezett
vezetõje és Kádas László mezõberényi õrsparancsnok.
A polgármester Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia nagytermében az Államháztartási Belsõ Pénzügyi Ellenõrzési Tárcaközi Bizottság
alakuló ülésén vett részt, ahol a négy albizottság közül a Belsõ Ellenõrök
funkcionális függetlenségét támogató szakmai albizottság tagja lett.

Március 20-án Tótkomlóson a Nemzeti Etnikai és Kisebbségi Hivatal
elnökének, Heizel Antalnak a jelenlétében a jövõbeni kisebbségi önkormányzati választásokról tárgyaltak. A találkozón jelen volt Fuzik János úr
is, az Országos Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke.
Egy korábbi határozat alapján március 22-én nyilvános árverésen vett
részt Cservenák Pál Miklós polgármester és Varga Józsefné aljegyzõ, ahol
a mezõberényi 1691/1 hrsz alatti földterület (1 ha 3420 m2) került megvételre az Önkormányzat számára.
Tárgyalások folytak Odor Béla gyulai vállalkozóval önkormányzati ingatlan bérlete, esetlegesen vétele ügyében.
Cservenák Pál Miklós polgármester több alkalommal tárgyalt Karakas
József úrral az utak helyreállításáról valamint járdaépítésrõl.
Károlyi László vállalkozóval a költségalapú bérlakások vételének korábbi idõpontban való megvalósulásáról tárgyaltak.
Bemutatkozó látogatást tett Lázárné Skorka Katalin az I. Ker. Evangélikus Egyház új lelkésze.
A tanuszoda építési tervének elkészítésérõl folytak tárgyalások Gál István
úrral, a Békés Terv vezetõjével.
Megtörtént az árajánlatok bekérése a szennyvízcsatorna bekötésének lebonyolítására, majd a polgármester úr személyes megbeszélést folytatott
több ajánlattevõ vállalkozóval.
Dr. Piriczki Béla úrral az orvosi központi ügyelettel kapcsolatban folytak
tárgyalások.
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület pályázati elõkészítõ alapon nyert
összegének egyeztetõ tárgyalására került sor március 25-én.
Cservenák Pál Mikós polgármester Vrana Ferenc kecskeméti vállalkozóval tárgyalt üzlethelyiség kiadásról.
Kis Lajos úrral az Antenna Távközlési Rt. vezetõjével az antenna elhelyezésérõl tárgyaltak.
Március 12-én Csárdaszállással együtt a Békési Kistérségi Társulás felvette sorába önkormányzatunkat.
Az Erbo-Plan Mérnöki Szolgáltató Kft. ügyvezetõjével, Erdész Béla úrral való tárgyalások során a belvíz-elvezetõ csatorna tervezési munkáiról esett szó.

MIRÕL TÁRGYALT A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?
A napirendi pontok elfogadása után a képviselõ-testület kiegészítésekkel együtt elfogadta Cservenák Pál Miklós polgármester két ülés közötti
beszámolóját.
A lejárt határidejû határozatok végrehajtása során 12 db határozat
végrehajtásáról szóló beszámolót vettek tudomásul.
Elfogadták a Német Kisebbségi Önkormányzat Internet rácsatlakozási
kérelmét. Tárgyalását a következõ hónapra halasztották, miután már tárgyaltak az Antenna Távközlési Rt. képviselõjével.
Elvetették a tanuszoda építésének elõkészítését, mivel maga a tervezet
3 millió Ft-ba kerülne és egyelõre ilyen jellegû pályázat sincs kiírva. A
képviselõ-testület a strand külsõ medencéinek felújítását támogatja.
A testület úgy döntött a Szlovák Kisebbségi Önkormányzattól átvett,
Tessedik tér 1.szám alatti épületrészrõl, hogy 2004-ben nem hozzák használható állapotba.
Az Orlai Petrics Soma Muzeális Gyûjtemény anyagainak digitalizálásáról szóló elõterjesztést 2004. második negyedévében tárgyalják újra, a
pályázati kiírások után.
A képviselõ-testület elfogadta az Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolóját az átruházott hatáskörben végzet önkormányzati támogatások
elosztásáról, a sport, városi rendezvények és nemzetközi kapcsolatokra a
költségvetésben biztosított keretösszeg felhasználásáról.
Elfogadták a Petõfi Sándor Gimnázium kérelmét, így 2004. április 16tól az iskola adminisztratív létszáma egy fõvel bõvül.
A Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat létszámbiztosítási kérelméhez az önkormányzat biztosítja a létszámot, a bért az intézmény dologi
kiadásaiból fedezik. A képviselõ-testület felkéri a jegyzõt, hogy 2004. szeptemberéig törvényességi szempontból vizsgáltassa felül az engedélyezett
állások számát.
(folytatás a 3. oldalon)
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(folytatás a 2. oldalról)
Elfogadták Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testületének
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. Hoffmann Dániel képviselõ, az
Ügyrendi Bizottság elnöke megjegyezte, hogy a szabályzat megfelel a
jelenlegi kritériumoknak, az elõzõnél áttekinthetõbb, mivel mindenrõl egyegy paragrafus szól. További jelentõs változás, hogy ezentúl a képviselõk
nem tartózkodhatnak szavazáskor.
A Közalapítvány alapításának elõkészítése során három pontot emeltek
ki: a testület ne közalapítványban gondolkozzon, de az eredeti célt tartsa
meg. A mezõberényi gyerekek, fiatalok továbbtanulási támogatása a
jövõben biztosítsa a város felsõbb szintû ellátottságát.
A képviselõ-testület elfogadta Matajsz János igazgató beszámolóját a
Városi Zene- és Mûvészeti Iskola munkájáról.
Elfogadták a Városi Zeneiskola igazgatói állásáról szóló pályázat
kiírását, a megbízás 5 évre, 2009. július 31-ig szól.
A képviselõ-testület elfogadta gyermekjóléti- és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló beszámolót. A testület kiemelte a jelzõrend-szer
jelentõségét, ennek ellenére egyre több problémával kell szembesülnünk.
A beszámoló anyagát a Polgármesteri Hivatalban valamint a Városi
Könyvtárban is elolvashatják az érdeklõdõk.
Hatályon kívül helyezték a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseirõl
szóló 23/2000./IX.18./ MÖK rendeletet.
Módosították a háziorvosi körzetekrõl szóló rendeletet (módosított
19/2002./VII.22./.MÖK számú rendelet), mely szerint a 30 %-os területi
kiegészítõ pótlék abban az esetben jár, „ha a háziorvosi körzet orvosa a
körzetében kettõ, vagy azonos településen kettõnél több rendelõben folytatja tevékenységét”.
Fenntartói képviseleti tagnak választották meg az Idõsek Otthona
Érdekképviseleti Fórumába Tóth Sándor képviselõt (Juhász Gy. u.) és
Csávás István képviselõt (Puskin u.).
A képviselõ-testület nem támogatja a békési Torony Rádió együttmûködési ajánlattervezetének elfogadását, továbbtárgyalásra a Városi Kábel
TV-nek adja át az anyagot.
Elutasították Körösi Mihály kérelmét az Orlai Petrics Somáról készülõ
könyv nyomdai munkáinak támogatására.
A testület nem támogatja a “Leg a láb” Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény támogatási kérelmét, melyet a 2004. május 15-16-án Debrecenben megrendezésre kerülõ “Szomszédolás” Országos Gyermek Nép-

táncfesztiválon való részvételre nyújtottak be. Amennyiben ebben az évben
megrendezésre kerül a “Berény” utónevû települések találkozója, akkor ott
a Berényke Táncegyüttes képviselje Mezõberényt az önkormányzat támogatásával.
Megszavazták az Ifjúsági fúvószenekar kérelmét jelvény, sál illetve
nyakkendõ támogatására, az egyenruha (zakó, blézer) támogatását
augusztus végén tárgyalják
Tudomásul vették az Aradi Szabadságszobor Egyesület tájékoztatását a Mezõberény város által felajánlott támogatás felhasználásáról.
A képviselõ-testület egyetért a Közigazgatási Hivatal által tett
törvényességi észrevétellel, és vállalja, hogy a mulasztást orvosolja.
2004. július 31-ig testületi ülésen fogadja el a helyi építési szabályozásról szóló rendeletét valamint a városrendezési tervét.
Elfogadták a Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat Idõsek
Otthonának Házirendjét.
Az Idõsek Klubja Érdekképviseleti Fórumába az önkormányzat részérõl fenntartói képviseleti tagnak Wagner Mártont választották meg.
A képviselõ-testület köszönettel vette a Mezõberényi Városszépítõ
és Városvédõ Egyesület felajánlását, hogy az egyesület is részt vesz a
fásítási programban.
Elfogadták Károlyi László építési vállalkozó elõleg iránti kérelmét,
mivel a Békési úti és a Sport utcai bérlakások hamarabb átadásra
kerülnek. A képviselõ-testület 2004. március 31-ig beérkezõ
lakásigénylési kérelmeket bírálja majd el.
Dr. Andor László képviselõ elfogadta a választ a Puskin utca
állapotával kapcsolatos interpellációjára, melyet a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetõje, Magyar Pál adott.
Fekete József képviselõ februári interpellációjában az illegális
szemétlerakás kivizsgálását kérte. Az interpellációra adott választ
elfogadta.
Dr. Andor László képviselõ elfogadta a februári interpellációjára
adott választ: megrendelték a mozgáskorlátozottak részére elkülönített
parkoló felfestését a SPAR és a MATCH áruház bejáratainak közelében, a felfestést az idõjárás függvényében végzik el.
A képviselõ-testület a nyílt ülés követõen zárt ülésen folytatta
munkáját, ahol személyiségi jogot érintõ valamint üzleti érdeket érintõ vagyoni ügyekrõl tárgyaltak.
Következõ képviselõ-testületi ülés idõpontja 2004. április 30.

RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
2004. elsõ három hónapjában három baleset történt, melyek közül 1 esetben könnyû sérülés-sel, míg 2 személyi serülés nélkül végzõd.
A korábbi évek hasonló idõszakát vizsgálva megállapítható, hogy a balesetek számában kedvezõ helyzet mutatható ki. Az alábbi ábrán jól áttekinthetõek a változások.
Balesetek kimenetele 2001. I.n.év 2002. I.n.év 2003. I.n.év 2004. I.n.év
Halálos
Súlyos
3
1
2
Könnyû
1
2
1
Anyagi káros
3
7
2
2
-----------------------------------------------------------------------------------------Összesen:
7
8
6
3
* 2003. év elsõ negyed évében 50 esetben, míg 2004. év elsõ negyed
évében 41 esetben került sor nyomozás elrendelésére bûncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Megállapítható tehát, hogy ha kis
mértékben is, de kedvezõ irányba történõ változás történt az elkövetett
bûncselekmények vonatkozásában
* A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen, aki
2004. február 22-29-e közötti idõben a Mezõberény Kereki területen található un. „Kosjár tanyában” lévõ juh akolból 11 darab juhot tulajdonított el.
* Nyomozás elrendelésére került sor több rendbeli csalás vétség elköveté-

sének megalapozott gyanúja miatt, mivel D. I. mezõberényi lakos mobiltelefon beszerzésre, vagy albérleti díjának kifizetésére történõ hivatkozással több személytõl pénzt kért, amit nem adott meg, illetõleg a megígért
mobiltelefont sem szerezte meg, mely magatartásával a neki pénzt adó
személyeket megtévesztette és megkárosította.
Ezúton kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a hasonló cselekmény sértettjei jelentkezzenek a Mezõberényi Rendõrõrsön.
* Nyomozást rendeltünk el testi sértés büntett elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt Gy. G. mezõberényi lakossal szemben, aki 2004. március
09-én 20.50 óra körüli idõben családi botrány során kialakult szóváltást
követõen a közelben talált lapáttal több alkalommal megütötte testvérét.
* A Mezõberényi Rendõrõrs ebben az évben 27 ittas jármûvezetõvel szemben foganatosított intézkedést, melyek közül 4 fõvel szemben ittas jármûvezetés vétség megalapozott gyanúja miatt bíróság elé állítást
kezdeményeztünk..
* A Mezõberényi Rendõrõrs szabálysértési eljárást folytat P. T.
mezõberényi lakos ellen, aki 2004. március 14-én 02.30 óra körüli idõben
a Mezõberény Liget utcában lévõ Busz-megálló 30 x 40 cm méretû ablakát
testi erõvel betörte majd a helyszínrõl eltávozott.
A Mezõberényi Rendõrõrs köszöni a város lakossága által nyújtott segítséget, és kérjük Önöket, hogy munkánkat továbbra is segítsék.
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GAZDASÁG

DEBMUT RT. - DEBRECENI MAGAS-, MÉLY- ÉS ÚTÉPÍTÕ RT.
A Debmut Rt a francia Colas csoport tagja. 2003-ban tovább folytatódtak
- az immár öt éve tartó, igen jelentõs - beruházások. A legjelentõsebb
fejlesztésük a Mezõberényi aszfalt- és betonkeverõtelep felépítése volt.

Az elsõ nagyobb munka - Mezõberény vonzáskörzetében - a BélmegyerMezõberény összekötõ út, a PHARE kohéziós alapjának támogatásával
valósult meg. A 337 millió forint nettó értékû szerzõdés részeként a
fõmérnökség 7,3 km hosszban építette meg a két települést összekötõ 6 m
széles utat, I. osztályú minõségben.

2003. szeptember eleje és november eleje között szerelték össze a német
Benninghoventõl vásárolt TBA-U-160 típusú szakaszos aszfaltkeverõt.
A különbözõ berendezéseket 31 kamion szállította a helyszínre. A keverõ
teljesítménye 160 t/óra, hét darab, egyenként 8,5 m3 kapacitású elõadagoló
tartozik hozzá, gázzal illetve fûtõolajjal üzemeltethetõ.
A gyártás számítógép vezérlésû. (A világszínvonal bizonyítéka példálul,
hogy a próbaüzemeltetés egy telefonmodemen keresztül Németországból
történt).
A berendezés és a hozzá tartozó infrastruktúra elkészültével a régió legkorszerûbb aszfaltüzeme kezdhette meg mûködését Mezõberényben.
A személyi állomány - 7 fõ (1 fõ építésvezetõ, 1 fõ telepvezetõ, 1 fõ aszfaltvizsgálattal foglalkozó laboros, 3 fõ aszfaltkeverõ, 1 fõ gépkezelõ) rendelkezik a szükséges szakképzettséggel.

A telep földrajzi elhelyezkedése lehetõvé teszi, hogy a Debmut Rt. mûködési területén, az ország teljes DK-i régiójában bármilyen aszfaltozási feladatot el tudjon végezni a saját eszközeivel. A kisebb megbízások mellett Mezõberény vonzáskörzetében - jelenleg a Békés-Békéscsaba között épülõ
kerékpárút kivitelezése folyik, legjelentõsebb az M3 - as utópálya
építésében való részvételük.
Mezeiné Bátori Valéria

PROGRAMAJÁNLÓ
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OKTATÁS, NEVELÉS
Megújult formában a Petõfi Napok

A Petõfi Sándor Gimnáziumban évek óta szép tradíció, hogy az
1848/49-es forradalom évfordulóján megemlékezünk iskolánk névadójáról és a szabadságharc eseményeirõl. A Petõfi Napokat ezúttal hagyományosan, mégis megújult formában szerveztük.
Hagyományosan, mert most is meghirdettük a Petõfi emlékét idézõ szavalóversenyt, ének és hangszer kategóriát, képzõmûvészeti
pályázatot. A nyertes pályamûveket, melyek Petõfi Sándor mûveihez készült illusztrációk voltak, a gimnázium mûvészeti termében
állítottuk ki.
Újszerû abból a szempontból volt, hogy változtattunk a megemlékezés módján.
Március 12-én - szerencsére az idõjárás is kedvezett - játékos akadályversenyt rendeztünk. Minden osztályból 17 diák alkotott egy
csapatot, a helyszínek a gimnázium és kollégium mellett a város
különbözõ emlékhelyei voltak. Igyekeztünk játékos, érdekes feladatokat összeállítani, így volt sorverseny, képkirakó, az Orlaiak
csizmadia mesterségéhez kapcsolódó kérdõív, március 15-ei eseménytotó, verstérkép stb.
Aki nem versenyzett, az kokárdát készített, volt filmvetítés, és közel 40 fõ kerékpáros emléktúrára ment a Körös-parti emlékmûhöz.
11 órától az iskola tornatermében rövid megemlékezést tartottunk
és itt hirdettük ki a Petõfi Napok versenyeinek gyõzteseit.
A Petõfi szavalóverseny III. helyezettje: Répási László 12.b, II.
helyezett: Nagy Róbert 11.d, I. helyezett: Mezei Réka 11.b.
A Petõfi-mûvekre készült illusztrációk III. helyezettje: Túri Marianna, II. helyezett: Orosz Edit, I. helyezett: Petényi Dóra 9.b. osztályos tanulók.
A Kazinczy „Szép magyar beszéd” verseny iskolai fordulóját is
most jutalmaztuk. A következõ eredmények születtek: III. helyezett: Ménesi Melinda 11.d, II. helyezett: Ecker Klaudia 10. b, I.
helyezett: Nagy Róbert 11.d osztályos tanulók.
Nagy Róbert képviselte iskolánkat a megyei fordulón, ahol I. helyezést ért el, s így továbbjutott az országos Kazinczy-versenyre.
Elismerésünk mindnyájuknak!
A nap sikerét bizonyítja, hogy mindenki jól érezte magát ebben a
kötetlen, szórakoztató ünneplésben.
Lehet, hogy ebben a formában lesz hagyomány belõle?!
Kõvári Ildikó

A nap üzenete
Az Orlai Petrics Soma Általános Iskolában már 5. éve mûködnek olyan,
egész tanévet átfogó egészségnevelési programok, melyek célja az egészséges életmódra, a szabadidõ hasznos e3ltöltésére nevelés mellett a drogprevenciós tevékenység. Az ehhez szükséges pénzt pályázatok útján nyerte
az iskola.
Ebben a tanévben a „Játsszunk még tovább!” pályázati program eseményei zajlanak, melynek egyik központi rendezvénye a március 18-i drogprevenciós nap volt. A speciális tagozaton nyílt nappal kötöttük össze az
ismeretszerzést, melynek keretében önismereti órán önmagukról, az
egészségnevelési órákon a legális és illegális drogok egészségkárosító
hatásairól szereztek hasznosítható tudást a gyermekek. A szülõket és a
vendégeket hangulatos kulturális mûsorral köszöntötték tanulóink. Ezután
kötetlen beszélgetés keretében aktuális nevelési problémákkal, vészhelyzetekrõl, a segítségkérés és segítségnyújtás lehetõségeirõl esett szó.
Az általános tagozaton is hasonlóan szervezõdött a program.
Meghívott vendégeink voltak: Szicsek Margit szakpszichológus, dr.
Sziráczki Magdolna gyermekorvos, Zsankó László rendõr alezredes és a
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai. Szaktudásuk és a pedagógus kollégák lelkes segítõ munkája garantálta a sikert.
Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy mindkét helyszínen szép számmal jelentek meg a szülõk. A „rendkívüli szülõi értekezlet” kötetlen beszélgetés keretében zajlott. A vendégek egymás gondolatát továbbfûzve tárták
fel a társadalomban jelentkezõ problémákat, melyekkel naponta szembesülni kényszerülünk. Szemléletformáló tanácsokat, gyakorlati példákon
keresztül konfliktusmegoldó technikákat javasoltak a szülõknek.
Reméljük, hogy a nap üzenete messze száll. A problémáinkat tekintsük kihívásnak, nem szabad engednünk, hogy azok irányítsák az életünket!
Gyermekeink sikeréért, kudarcaiért, tetteiért a felelõség nem hárítható
másra, az minket, szülõket, pedagógusokat terhel elsõsorban! Nehéz ma
gyermeknek lenni, még nehezebb felelõs szülõként viselkedni. A legnehezebb EMBERNEK maradni, ezért nyújtsuk kezeinket egymásnak, és a
segítségre szorulóknak.
Onody Gyuláné Gyermek és ifjúságvédelmi felelõs

Népdaléneklési verseny az Orlai iskolában
Második alkalommal került megrendezésre a mezõberényi Orlai Petrics
Soma Általános Iskolában a sajátos nevelési igényû gyermekek számára
népdaléneklési verseny. Babinszki Szilárdnéigazgatóhelyettes köszöntötte
a megjelent vendégeket és a gyerekeket. Beszédében hangsúlyozta a népdal szeretetét, a népi hagyományok fontosságát, „mely nagy érték, kincs,
amit a gyerekek tovább visznek magukkal.”.
A megyébõl Magyarbánhegyesrõl, Gyuláról, Tótkomlósról, Battonyáról,
Vésztõrõl, Orosházáról, Elekrõl, Dévaványáról érkeztek gyerekek - tudtuk
meg Szilágyi Idától, a verseny szervezõjétõl.
Három korcsoportban versenyeztek gyerekek. Az alábbi eredmények
születtek (csak a mezõberényiek eredményeit közöljük): 3-4. osztályosok:
különdíj: Balogh Sándor, Orlai Petrics Soma Általános Iskola,
Mezõberény. 5-6 osztályosok:- I. helyezett: Máté Norbert Orlai P. S.
Általános Iskola, II. helyezett: Mizsik Zsolt Orlai P. S. Általános Iskola
Mezõberény. 7-8. osztályosok: III. helyezett: Suki Izabella Orlai P. S.
Általános Iskola Mezõberény.
Harmati Erzsébet

A Körösfront Kft.
Napsugár Ajándékboltja
HÚSVÉTI VÁSÁRT rendez
a helyi Mûvelõdési Központban
április 6-án 9 órától 17 óráig.
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KISVÁROSI KAVICSOK

* Egészséges, tiszta környezetért projekt megvalósítására 500.000 Ft-ot
nyert KAC pályázaton a Mezõberényi Cigányokért Egyesület, melyheza
Munkaügyi Központ további 1.200.000 Ft. támogatást tett hozzá.
(Felvételünkön „Delhi” takaratísa).
* Kreisz Gyula (a felvételen)
(Mb. Szénáskert u. 108.) 1970
óta foglalkozik Texán galamb
tenyésztéssel. Jelenleg tíz pár
galambbal foglalkozik. Számos
kiállításon, versenyen vesz
részt galambjaival.
A több száz díj mellett 2003ban többek között Kunmadarason fiatal Texán országos klubgyõztes, Kondoroson országos
fiatal gyõztes, Kunmadarason
országos klubgyõztes, országos
csapatversenyen I. hely és vándorserleg, és a megye legeredményesebb Texán tenyésztõje
címet is magáénak mondhatja.

* A mezõberényi Városi Önkéntes Tûzoltó Egyesület március
27-én tartotta nyilvános közgyûlését.
A meghívott vendégek között ott voltak a nyugdíjas tûzoltók és a
csantavéri Önkéntes Tûzoltó Egyesület képviselõi is.
A napirendi pontokban szerepelt parancsnoki beszámoló, pénzügyi- gazdasági beszámoló, közhasznúsági jelentés, 2004. évi
munkaterv ismertetése, tagfelvétel.
Halász József elnök beszámolójában hangsúlyozta, hogy 2003-ban
„utolérték” magukat, több éves lemaradásukat pótolták mind a
vonuló szerek mûszaki állapotát, mind a személyi állomány
felkészültségét illetõen. Többek között elmondta még, hogy mind a
diák tûzoltók, mind a felnõttek eredményesen szerepeltek több
versenyen. A felnõtt és diáktûzoltók kétheti ill. heti rendszerességgel vesznek részt a foglalkozásokon. A gépjármûvek mûszakilag kifogástalanok, vonuló képesek. A tûzoltókat 2003-ban 36 esetben riasztották, 21 esetben tûzhöz, 15 esetben mûszaki mentéshez,
egy esetben - augusztus 20-án - mûszaki felügyeletet tartottak.
Új ifi tûzoltók: Marsi Kinga, Gulyás Endre, Bozóki Imre, Sinka
Zsolt, Bereczki Mihály, Almási János, Edömér Mihály.
Új felnõtt tûzoltó: Marsi János.

* A Békési út 7. szám alatt épülõ újabb 12 költségalapú bérlakás.
* A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ Nyugdíjas Klubja a “Széphazánk Magyarország” címû szellemi vetélkedõn I. helyezett lett! Ezzel
jogot szerzett arra, hogy az országos vetélkedõn Békés Megyét képviselje.
A csapat tagjai: Nagy Eszter, Nagy Erzsébet, Olej Jánosné, Szabó Antalné
és Vágvölgyi Mihályné.
* 19. alkalommal rendezték meg
az idén a Petõfi nevét viselõ iskolák országos találkozóját az Aszódi
Evangélikus Egyház Petõfi Gimnáziumában. Gazdag programokkal várták vendégeiket a szervezõk,
többek között az aszódi emlékhelyek
megtekintése, gödöllõi és máriabesenyõi kirándulás, színházi elõadás,
zenés est, tudományos elõadások,
vetélkedõk. A szavalóversenyt a
mezõberényi gimnázium diákja,
Nagy Róbert 11. d osztályos tanuló
nyerte. A fotópályázaton - melynek
témája a magyar puszta volt Hornok Csanád 11.c osztályos tanulónk 2. helyezést ért el. A játékos irodalomtörténeti vetélkedõn pedig 3.
helyezett lett a mezõberényi csa-pat
(Nagy Róbert, Váradi Júlia, Hideg
Nikoletta, - a felvételen).
* Igen vagy nemet kell mondania ezután a város képviselõinek! Az új
szervezeti és mûködési szabályzat értelmében megszûnt a tartózkodás
lehetõsége, az egyértelmû állásfoglalást vállalta magára nézve kötelezõnek
minden testületi tag.
* Lesz mozgássérült parkoló!
Amint az idõjárás megengedi, a Közszolgáltató Intézmény felfesti a
speciális jeleket a SMACH és a SPAR áruház elõtt.
* Ocsovszki Ildikó, a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ népmûvelõje
ARANY minõsítést ért el az “Illés Panna nyomában” II. Regionális Népdalköri Népzenei versenyen.
* Az eMagyarország Pontok pályázat sikeres vétele után tovább bõvül a
nyilvános internetezés lehetõsége. Mindkét evangélikus gyülekezet, a
Petõfi Mûvelõdési Központ és a Városi Könyvtár is eMagyarország Pont
lesz, ahol ingyen vagy minimális térítési díj ellenében léphetnek a
világhálóra az érdeklõdõk.
* Alföldi Szlovák Szervezetek Szövetsége néven hoztak létre közös
szervezetet három megye (Békés, Csongrád, Bács-Kiskun) szlovák civil
szervezetei, közöttük van alapító tagként a Mezõberényi Szlovákok
Szervezete is.
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ARCOK A VÁROSBÓL
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HITÉLET
ÍME: AZ EMBER ÍME: AZ ISTEN
Mikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékén fölteszi a kérdést tanítványainak „Ti kinek tartatok engem?” Péter válaszol „Te Krisztus
vagy, az élõ Isten Fia” /Mt.16,17/ Lázár életre támasztása után
összehívják a fõtanácsot és ott kijelentik: „Ez az ember nagyon sok
csodát mûvel” /Jn.11,47/ Lényegében Péter is, a fõtanácsos is elismeri Jézus rendkívüli nagyságát. De az ebbõl folyó következtetés
különbözik. Péter Istennek, Isten Fiának mondja Jézust. A fõtanácsos egy csodálatos, rendkívüli embernek. Ebben a különbözõ
megfogalmazásban a Jézust teljesen ártatlannak megismert és
mondott Jézust így mutatja be: Pilátus ÍME AZ EMBER! Azt jelenti, egy teljesen ártatlan embert így megkínozni: gonoszság. Ha
ellenben hite lett volna és azt mondja: ÍME AZ ISTEN! - mindenki, aki ebbõl valamit is felfogott volna, nem: Feszítsd meg-et kiált,
hanem bûnbánóan térdre borult volna. Isten nem a felhõk között
bujkáló, nagy szakálú öreg úr, hanem életét érettünk feláldozó
csupa szív, csupa jóság! De miért nem látja be ezt a fõtanács és az
a sok sok millió ember, aki ma sem érti, Pilátusnak ezt kellet volna
mondani: ÍME AZ ISTEN!
Az ok nagyon egyszerû. Lehet teljesen egészséges, kitûnõ a két
szemem, ha fekete szemüveget teszek fel, mindent feketének látok.
Igazában a lelkünkkel látunk. Ha súlyos bûn van a lelkemen, mindent feketének látok. Én is azt mondom: ÍME AZ EMBER és Feszítsd meg-et kiáltok. Ha egészen tiszta a lelkem, boldogan mondom: ÍME AZ ISTEN! Leborulok a keresztre feszített Isten elõtt.
Megköszönöm, amit én elrontottam, Õ jóvá tette. Tudok mosolyogni. Tudok örülni. És tudok vigyázni rá, hótiszta legyen a lelkem
halálom pillanatáig.
Akkor fogom teljesen megérteni, azért vállalta Jézus önként a rengeteg szenvedést és a kereszthalált, hogy minden bûnbánónak megbocsáthasson.
Dr. Marosi Endre

ÓVODAI, ISKOLAI BEIRATKOZÁSOK
2004. április 14-én (szerdán) 9-17.30 órái,
2004. április 15-én (csütörtökön) 9-17.30 óráig,
2004. április 16-án (pénteken) 9-13 óráig.
A beíratkozáshoz szükséges okiratok:
Óvodában: - a gyermek születési anyakönyvi kivonata, orvosi igazolás,
a szülõ személyi igazolványa, a gyermek bejelentett lakcímét
(tartózkodási helyét) igazoló okmány
Iskolában: - a gyermek születési anyakönyvi kivonata, óvodai szakvélemény (az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolás), a gyermek személyi lapja, a gyermek bejelentett lakcímét
(tartókodási helyét) igazoló okmány
A Közoktatási törvény 6.§-a (2) bekezdése alapján tanköteles korú az a
gyermek, aki (amennyiben az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget
elérte) „a hatodik életévét május 31. napjáig betölti. A szülõ kérelmére
a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha a hatodik életévét december
31. napjáig tölti be.”
1.A közoktatási törvény 24. §-a (3) bekezdése alapján „(3) A gyermek –
ha … törvény másképp nem rendelkezik – abban az évben , amelyben
az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától napi négy órát
köteles óvodai nevelésben részt venni.”
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HIRDETÉS
K O M F O R T A B C Mb. Kodály Z. u. 2.
ÁPRILISI AKCIÓ…
Polytasakos Reggeli ital 2,8% 1l
99,Deko különleges vagdalthús 130g
99,Linco light margarin 500g
119,Bonduelle csemege kukorica 340g
119,Ananász konzerv darabolt 565g
129,Polytasakos TEJ 2,8% 1l
129,Maggi Ízvarázs ételízesítõ 120g
149,Boci táblás csokoládé 100g
159,Nesquik kakaópor 200g
179,Õszibarackbefõtt Mátra 720ml
239,Vegeta ételízesítõ 250g
299,Õszibarack konzerv Taipai 820g
299,Completta kávékrémpor utt. 200g
299,Completta kávékrémpor utt. 400g
499,Sertésmájkrém Körösi 65g
32,Detki Háztartási keksz 250g
79,Csemege uborka 6-9cm 720ml
129,Wiener Extra õrölt kávé 250g
279,Paloma õrölt kávé 250g
289,Eduscho Dupla õrölt kávé 250g
309,Karaván õrölt kávé 250g
329,Tchibo Exclusive õrölt kávé 250g
429,Omnia õrölt kávé 250g
449,Tchibo Family õrölt kávé 2x250g
599,Merido Mokka õrölt kávé 500g+10% 629,Paloma õrölt 500g+ Omnia õrölt 125g 629,Karaván õrölt 500g+ Karaván 125g 679,Nescafé Clessic instant kávé 100g
669,Suzy almaital 1,5 l
119,Beatrix gyöngyözõbor 0,75 l
239,-+ü.
BB édes pezsgõ 0,75 l
399,-+ü.
Crepto 2 tek. E.Ü.-papír
69,Palmolíve glicerines szappan 100g
79,Ász mosópor 2-féle 450g
129,Persil Power Perls mosópor 300g
129,Bip öblítõ 3-féle 500ml
139,Blend-a-med fogkrém 3-féle 75ml
199,Colgate Triple Action fogkrém 75ml 199,Aquafresh fogkrém családi 75ml
199,Ultra Viola mosópor 600g+120g
199,Biopon Economy mosópor 600g
199,Ultra Derm tísztítószer 400g
199,Biopon áztatópor 600g
229,Cillit folyékony suroló 450ml
239,Ultra mosogatópor 500g
259,Colgate Total fogkrém 3-féle 100ml 299,Quanto öblítõk 7-féle illat 750ml
299,Always Ultra night 7 betét
339,Silán Amazonia öblítõkonc. 1l
379,Cillit WC-tísztító 2-féle 500+250ml 399,Wu-2 sampon 1l
439,Bonux mosópor 3x600g
599,Ász mosópor 3kg
599,Dove sampon 5-féle 250ml+50ml
599,Vanish folyékony mosóadalék 1l
769,Dosia mosópor 3-féle 5kg
1299,Vanish Oxy Action por 500g
1349,Akciós áraink a készlet erejéig érvényesek!
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KISEBBSÉGI HÍREK
CIGÁNY KÖZÖSSÉGI HÁZ

Az elmúlt évben Mezõberény Város Képviselõ – testülete közösségi
ház céljára, 10 évre tartós használatba adta a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak, a Kérhalom 10.
szám alatti házat. (Tel.: 424-424).
A házról, a célokról és a tervekrõl
beszélgettem Döméné Geszti Piroskával roma menedzserrel és Mezei
Tiborral elnökkel.
November 28 – án vették át az épületet, nagyon lelakott, elhanyagolt
állapotban. Maguk szedték rendbe,
állami támagotásból, pénzmaradványából. Berendezést a Városi

Könyvtártól, a
Mûvelõdési Központtól, a Városi
Humánsegítõ Szolgálattól és az 1.
Sz. Általános Iskolától kaptak, csak
10 széket kellett vásárolniuk. A
Magyar Cigányokért Közalapítványhoz beadott pályázaton nyert
300.000 Ft egy részét fordították
alapvetõ technikai eszközök vásárlására, (TV, videó, Music center).
Egy számítógépet kaptak a Gyomaendrõdi Mûvelt Cigány Ifjúság
Alapítványtól, egyet pedig pályázaton nyertek, internet használattal.
Az induláshoz szükséges feltétele-

Mi a cél, mi a feladat? A közösségi
ház létének célja, a cigány lakosság
segítése. Feladat egyfajta felzárkóztatás, például a 7-8. osztályt el
nem végzett felnõttek – akik vállalják a tanulást – megszerezhetik az
általános iskolai bizonyítványt, késõbb szakmát tanulhatnak, növelve
ezzel a munkahelyhez jutás lehetõségét. Tanfolyamokat szerveznek,
(jelenleg egy gyorsétkeztetési eladói tanfolyam szervezése folyik).
Emellett a Magyarországi Cigá-

és zenekara valamint Ocsovszki Ildikó (ének) szlovák dalokkal és fergeteges polkákkal garantálta a jó
hangulatot.

gyományõrzõ rendezvényen–disznótoros vacsorán – vettünk részt.
Március 13-án rendezték meg
Gyulán az “Illés Panna nyomában”
II. Regionális népdalköri találkozót. Pávakörünk csak a szereplési
lehetõséggel élt, - de öltözetünket

Március elején tartottuk meg az
éves közgyûlést, ahol értékeltük az
elmúlt év munkáját, de szó esett az
ez évi tervekrõl és lehetõségekrõl is.
Március 6-án Megyei Nemzetiségi
találkozón szerepeltünk Békéscsabán. Ugyanezen a napon kora délután indultunk Csorvásra, ahol ha-

elismerõ szavakkal „minõsítették”.
Március 17-én a Nyugdíjasklubok
és Idõsek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége 15 éves jubileumi ülésén „ÉLETET AZ ÉVEKNEK” DÍSZOKLEVELET adományozott országosan is kiemelke-

ESEMÉNYEK, FELLÉPÉSEK,
EREDMÉNYEK A SZLOVÁKOKNÁL
Januárban hagyományainkhoz híven, az év elsõ klubfoglalkozása
most is az új év köszöntésével telt
el. Februárban már ötödik alkalommal rendeztük meg az alapos szervezéssel és kitartó munkával járó
Nemzetiségi Napot és Télbúcsúztató Szlovák Bált. Erre a rendezvényre évrõl-évre eljönnek a megye
szlovákok lakta településeinek hagyományõrzõ csoportjai. Az idén
kilenc kulturális csoport mutatta be
szlovák anyanyelvû mûsorát a Mûvelõdési Központ színpadán. Ez a
rendezvény szolgál alkalmul arra
is, hogy a helyi csoportjaink – Szlovák Pávakör, Kodály Zoltán úti
Óvoda szlovák csoportja, Gyermek
Citera együttes - is fellépési lehetõséghez jussanak és bemutassák tudásukat. A kulturális programot vacsora és bál követte a Berény Szállóban, amelyet Cservenák Pál Miklós, városunk polgármestere nyitott
meg szlovák nyelven. Az est folyamán a békéscsabai Lustyik István

ket sikerült megteremteniük. A
Munkaügyi Központ támogatásával négy fõ munkatárs dolgozik a
közösségi házban. Döméné Geszti
Piroska, roma menedzser, Burai
Éva iskolai koordinátor, Horváth
János szervezõ- ügyintézõ, Mezei
Tiborné kisegítõ munkatárs.

nyokért Közalapítványtól pályázaton nyert pénzbõl Közéleti Képzése
folyik március 1-tõl április 17-ig
minden szerdán, ahol a megye 16
településérõl önkormányzatok és
roma menedzserek vesznek részt.
Például: április 7-én 10-15 lakossági fórum lesz. A meghívott vendégek Surman László, Dógi János országos és megyei vezetõk, és Dr.
Hantos Katalin jegyzõ.
Fontos feladat a kulturális hagyományok ápolása, továbbadása. A
kisebbségi önkormányzat támogatásával mûködik a Napsugár gyermek táncegyüttes, és összeállt egy
hagyományõrzõ cigány zenekar is.
Pályázaton nyert pénzbõl gitárt, fellépõ ruhákat tudtak vásárolni a csoportoknak. Hétvégeken filmvetítés,
pénteki napokon Tini Mini Maxi
Klub mûködik.
Terveikben szerepel Ifjúsági klub,
Nyugdíjas klub létrehozása. Az elmúlt évhez hasonlóan ebben az évben is szeretnének nyári tábort szervezni, a Májusi Körkép és az Õszi
Vásár címû rendezvényüket hagyománnyá fejleszteni.
Ezúton is köszönetet mondanak
mindazoknak, akik eddig segítettek, és a jövõben is köszönettel
vesznek minden segítséget.
Mezeiné Bátori Valéria
dõ munkát végzõ intézményeknek,
közösségeknek. A köszöntõk között olyan nagytiszteletben álló személyek voltak, mint Gertraud
Dayé, az Idõs Emberek Európai
Szövetsége elnöke, valamint Dr.
Göncz Kinga államtitkár asszony.
A 30 elismert közösség között ott

volt a mezõberényi Szlovák Pávakör is, akik megkapták a bársonyba
kötött Díszoklevelet és a jubileumi
emléktárgyat.
Borgula Györgyné
és Fazekas Lajosné
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SPORT
Futásra fel! V. Mezõberényi Utcai Futóverseny
2004. április 24-én ismét megrendezésre kerül városunkban az utcai futóverseny. Minden évben egyre többen érkeztek a városlakók közül és a
megye, ország más tájairól. Van még egy kis idõ a felkészülésre, aki megtudja tenni, legyen ott a rajtnál. 9 óra 30 perckor indul k a bátor vállalkozók
akik 5200 m-t szeretnének futni, majd 10 órakor a 2600 métert futók. A
versenyre várunk fiataloktól idõs korig mindenkit, a határon innen és túlról. Azok, akik nem vállalhatják fel a futást, jöjjenek, biztassák a futókat.
Minden távot teljesítõ versenyzõ nyereménysorsoláson vesz részt.
Elõzetes nevezés kötelezõ 8.30 órától a versenyirodánál. Minden érdeklõdõt szeretettel vár a rendezõ 1. Sz. Általános Iskola.
Találkozunk az iskola udvarán, Luther tér 1.
Leczkésiné Hõgye Katalin

KOSÁRLABDA HÍREK
AZ 1. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL
A Békés megyei Diáksport Tanács a közelmúltban rendezte meg a 7-8.
osztályosok kosárlabda diákolimpiai megyei döntõjét.
A lányok Szarvason, a fiúk Mezõberényben szálltak harcba a továbbjutást
jelentõ 1. helyért. Ez azért volt fontos, mert ebben az évben, május végén
Békés megye rendezi meg az országos döntõt, s a két gyõztes automatikusan ott lehet ezen a nagy eseményen! Sikerült a bravur, mindkét csapatunk
jó játékkal, magabiztos gyõzelemmel aratva elsõ lett, így mezõberényi
csapatok képviselhetik Békés megyét az országos döntõn! Gratulálunk és
további sok si-kert kívánunk a gyerekeknek és a felkészítõ edzõknek!
Lányok – eredmények: Mezõberény 1. Sz. Általánso Iskola – Békés
Karacs Teréz 56:27, Mezõberény – Szarvas 58:35. A csapat tagjai (zárójelben a dobott pontok száma): Liska Judit (9), Kéki Viktória (2), Szûcs
Flóra (31), Kígyósi Márta (6), Kocsik Nikoletta (11), Nagy Ágnes (5),
Szelezsán Adrienn (-), Pázmándi Hajnalka (10), Paraj Réka (21), Bajkán
Kitti (2), Botyánszki Nóra (10), Smíri Dalma (7). Edzõk: Miklósik Béláné,
Ivényiné Dombi Julianna.
Fiúk: elõdöntõ: Mezõberény 1. Sz. Ált. Isk. - Békéscsaba József A. Ált. Isk.
107:23, döntõ: Mezõberény 1. Sz. Ált. Isk. - Békéscsaba Petõfi u. Ált. Isk.
101:18. A két mérkõzésen összesen dobott pontok: Kardos Zsolt (2),
Babinszki Bence (4), Frey Patrik (37), Kis Gergõ (30), Korcsok Zoltán (8),
Bondár Gergely (51), Farkas János (5), Galló János (8), Kovács István
(12), Nyéki Attila (3), Winter Adrián (8), Jenei István (37). Edzõ: Siklósi István.
Henger Péter DSE elnök

LIMA - DARTS HÍREK
Fél lábbal az I. osztályban
Eredmények: Március 7. Gyula, Megyei Bajnokság,
egyéni Steel, I. forduló, 13 induló: 1. Frey Péter,
2. Nagy István, 3. Kovács László, 4. Bobály Lajos,
5. Urbancsek Zoltán, Szegedi László (EGYDE)
Március 7. Gyula, Megyei Bajnokság, egyéni Soft, I. forduló, 14 induló:
1.Kovács, 2. Urbancsek, 3. Frey, 4. Nagy, 5. Bobály, Mári Sándor
(Darts-Tanyán)
Március 27. Mezõberény, Steel OB II. osztályú csapatverseny, II. forduló:
1. Mezõberény 6 pont, 2. Szarvas 4 pont, 3. Jászladány 2 pont, 4. Gyula 0
pont
Összesített eredmény: I. Mezõberény 12 pont, II. Jászladány 6 pont, III.
Szarvas 5 pont, IV. Gyula 1 pont
DARTS ISKOLA - A Darts tábla: A darts táblát úgy állítsuk be, hogy a két
szín közül a 20-as számmal jelölt szektor legyen a sötétebb színû, és a tábla

A MEZÕBERÉNYI GYERMEKFOCI
ALAPÍTVÁNY JÓTÉKONYSÁGI BÁLJA
A Mezõberényi Gyermekfoci Alapítvány Kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik jelenlétükkel, felajánlásaikkal támogatták a március 12-én megtartott jótékonysági bál
sikeres lebonyolítását.
Mezõberényi Gyermekfoci Alapítvány Kuratóriuma

XI. FARSANG KUPA
Három hónapon át, több alkalommal zajlottak idén is a Molnár
Miklós Sportcsarnokban, az Orlai P. S. Ált. Iskola és a Mezõberényi Gyermekfoci Alapítvány által rendezett XI. Farsang Kupa küzdelmei.
Négy fiú és egy leány korosztályban összesen negyven(!) csapat,
közel félezer ifjú labdarúgó küzdött a végsõ gyõzelemért.
A berényiek közül ezennel a leányok szerepeltek a legjobban, az
Orlai P. S. Ált. Isk. IV. korcsoportos csapata megnyerte a kupát.

A gyõztes leánycsapat (a felvételen) állósor balról: Mezõ Amália,
Nyeste Sára, Hegyesi Klára, Kajlik Péter edzõ, Burai Alexandra,
Lakatos Mónika, Guggolnak: Iványi Anikó, Babinszki Nóra, Hoffmann Márta, Verebi Kitti.
A fiúk mezõnyében az alsósok szerepeltek a legjobban, az I. és II.
korcsoportban a döntõig jutottak, majd a második helyen végeztek.
Jövõre remélhetõleg nyerni is sikerül!

II. TAVASZI KÖRÖS KUPA
Március 21-én Békésen a sportcsarnokban rendezték a II. Tavaszi
Körös teremlabdarúgó tornát az 1989-es korosztály számára. A
Berényi Gyermek FC csapata minden mérkõzését megnyerve hódította el a hatalmas vándorkupát. Eredmények: Csoportmérkõzések:Gyermek FC – Szabó Pál Téri Ált. Isk. Békéscsaba 4:1, Gyermek FC – Mezõtúr 8:0, Elõdöntõ: Gyermek FC – Székkutas 6:0,
Döntõ: Gyermek FC – Szegedi Kis István Ref. Ált. Isk. és Gimn.
Békés 6: 1. A gyõztes csapat névsora: Baksai Csaba, Bondár
Lajos, Kajlik Alpár, Molnár Dániel, Pálfi Zoltán, Toldi Ákos, Tóth
János, Tóth Tibor, Varnyú László, Zsíros Péter. Edzõ: Kajlik Péter
Pálfi Zoltán a torna gólkirálya lett 10 góllal. n
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KERESZTREJTVÉNY
Vízszintes: 1. A megf. 3. része. 16. … lesz valamin. (felülkerekedik). 17. Kén vegyjele. 18. Hullajt. 20. Sugár jele. 21. … is, az is. 22. Fejetlen
messze! 24. Kiejtett mássalhangzó. 26. A megf. 2.
része. 29. Hint. 30. Érfali, de „l” nélkül. 32. Fordított kétjegyi mássalhangzónk. 33. Kálium, Hidrogén és Vanádium vegyjele. 35. Három olaszul. 36.
Római ötös. 37. Elás hangzói! 39. Körmérkõzés
belseje!41. Magánhangzópárunk. 45. Hordómértékek. 46. Terepjárótípus. 48. Belül csupasz! 49.
Római egyes. 50. Osztrák autójel. 51. Egye! 52.
Allergia vége! 54. Fizimiska. 56. Férfiak megszólítása. 58. Juttat. 59. Hangya belseje! 63. Évvég! 64.
Fejetlen akciók. 66. Négyes érdemjegy. 67. Válaszolj levelemre! 68. Emésztõnedv. 70. Kör alakú
betû. 71. Ész. 72. Indulatszó. 73. A megf. 4. része.
75. Aroma. 76. Antimon vegyjele. 81. Kemence
kuckója. 83. Tupoljev betûjele. 84. Here betûi keverve! 86. Nyersolaj belseje!
Függõleges: 1. A megf. 1. része. 2. Argon vegyjele! 4. A megf. 5. része. 5. Spanyol autójel. 6. A
megf. 8. része. 7. Lábízület népies szóval. 8. A kés
lényege. 9. Vétlenül kever! 10. Táplálkozik. 11.
Kávé! 12. Irányelv hangzói. 13. Csendben aláless!
14. Liter. 15. Névelõ. 19. A végén megkvert trícium! 23. Jele a Z betû. 25. Testünket behálózó
rendszer. 27. Zéró. 28. Elõl. 31. A megf. 6. része. 34.
Némán ver! 38. Vég nélküli átirat! 40. E napon. 42.
Fejetlen bérenc! 43. Elõadó röviden. 44. Kérdõszócska. 47. Buja, pajzán összejövetel. 53. A
megf. 7. része. 54. Régi ûrmérték. 55. Csirkeaprólék
eleje! 57. tetejére. 60. Örömteli felkiáltás. 61. Cirkónium és Bór vegyjele. 62. Tagadószó. 65. Ká! 69.
Óriáskígyó. 72. Ósdivá válik. 73. Reál betûi keverve! 74. Neon és Rubídium vegyjele. 77. Súg- …
(susmutol). 78. Ötórai egyik fele! 79. Össze-vissza
hány! 80. Társa röviden! 82. Néma tusa! 85.
Klasszikus kötõszó. 87. Kézvég! 88. Rég vége! 89.
Darabonként.
Beküldendõ:
Beküldési határidõ: április 25.

Mezõberény Város 2004. évi
VÁSÁRNAPTÁRA
a vásár ideje 2004. évben
a vásár jellege
április harmadik szombat (04. 17.) oák vásár
szeptember harmadik szombat (09. 18.) oák vásár
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Elõzõ havi helyes megfejtésünk: MATUSKA OPTIKA, Fortuna tér tizennyolc,
szemüvegkészítés és javítás, SZTK vények beváltása, kontaktlencse ápolószerek
széles kínálata, optikai fotócikkek, folmkidolgozás. Egy-egy 500 Ft-os vásárlási
utalványt nyertek: 1. Zsilinszki Róbertné Mb. Rákóczi u. 10., 2. Kérpáti Sándorné
Mb. Zrínyi M. 3., 3. Fábi Mária Etelka Mb. Dózse Gy. 32.

CSEMPECENTRUM
ÉS
CSILLÁRSZALON
Gyomaendrõd, Toldi u. 1/1.
MINDENT EGY HELYEN!

A vásár helye: Mezõberény, Vésztõi úti Vásártér
Az országos állat- és kirakó vásárra vészmentes helyrõl marhalevéllel mindenféle, egyedi megjelöléssel ellátott állat felhajtható.
A vállalkozók (kereskedõk és iparosok) igazolványukat
hozzák magukkal.

Békés megye területén 40.000 Ft feletti vásárlás esetén
DÍJTALAN HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!
Nyitva tartás:
hétköznap: 8-17 óráig, szombaton: 8-12 óráig.
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