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Tanévnyitás és az elmúlt év eredményei
a Petõfi Sándor Gimnáziumban
Gimnáziumunkban a 2004/2005-es tanév megnyitására és az
elmúlt tanév értékelésére egyidõben, augusztusban került sor. Az
alakuló értekezleten bemutatásra kerültek új kollégáink: Barna István
(fizika-számítástechnika), Darvas Gábor (matematika-német), Dorner
Cecília (magyar-német), Bisztricsányi Gizella (angol), Izsó Hunorné
Szász Éva (kollégiumi nevelõ), Kovács Erika (kollégiumi nevelõ),
Turzó Gabriella (kollégiumi nevelõ). A bamutatkozások után sor
került a 2003/2004-es tanév értékelésére:
Az elmúlt tanévet 579 diák zárta. Közülük 24-en nem teljesítették
a követelményeket. Õk augusztus utolsó hetében pótvizsgáztak többkevesebb sikerrel. Jeles eredményt 58, kitûnõ eredményt 24 diákunk
ért el. Az iskola tanulmányi átlaga 4,08, ebbõl az alaptantervû osztályok tanulmányi átlaga 3,63, a kéttannyelvû osztályoké 4,27, az Arany
János Tehetséggondozó osztályoké 4,08 volt. Az iskolai tanulmányi
átlag az elmúlt öt évet tekintve most volt a legmagasabb. A legjobb
tanulmányi eredményt elért diákjaink – kitûnõ bizonyítvány, és
legalább öt tantárgyból szaktanári dicséret - a nevelõ testület általános
dicséretében részesültek. Az elmúlt tanévben õk a következõk voltak:
Pusztai Gabriella
Dékány Anna
Marton Lívia
Stenger Natália
Vadász Anikó
Radványi Ákos
Gazsó Pál
(folytatás a 4. oldalon)

9.d
10.c
10.c
10.c
10.b
10.b
11.c

Az érettségi tekintetében elmondhatjuk, hogy mindenki sikeres
érettségi vizsgát tett, és nagyon sok szép feleletet is halhattunk. Az
érettségi vizsgaidõszakban már másod ízben volt osztrák vendégünk,
aki azt vizsgálta, hogy megfelelünk-e továbbra is az osztrák érettségi
kiadásának. Mindent rendbetalált, így mind az 52 kéttanos érettségizõnk Ausztriában (felvételi vizsga nélküli) továbbtanulásra feljogosító érettségi bizonyítványt vehetett át.
A tanulmányi sikerek mellett diákjaink a tanulmányi-, és sportversenyeken is jól szerepeltek. Ezek a versenyek lehetõséget adnak
tanulóink tudásának összehasonlítására az ország többi gimnáziumában megszerezhetõ tudással, illetve öregbítik iskolánk hírnevét. A
tanulmányi és versenyeredmények alapján kijelenthetõ, hogy gimnáziumunk továbbra is jó felkészítõ munkát végez. Reméljük jövõre
még jobb eredményeket tudunk elérni.
Diákjaink nem csak a tanulásban adhattak számot megszerzett
tudásukról, képességeikrõl, készségeikrõl. Hagyományos rendezvényeink – Gólyaavató, Gombavató, Fordított nap - Karácsonyi
vacsora, Farsang, Petõfi napok, Sándor-bál, Petõfis piknik – teret
engednek arra, hogy mindenki megmutassa azt, amiben még jó,
amiben még tehetséges. Ebbõl kifolyólag a felsorolt rendezvények
mindig nagy sikerûek, és nevelési oktatási tevékenységünk szerves
részét képzik.
A fegyelmi helyzetet tekintve nem lehetünk teljesen elégedettek. A
kisebb-nagyobb fegyelmi vétségek – italozás, dohányzás, lopás sajnos beárnyékolják az elmúlt tanévet. Célunk az, hogy az új
tanévben nagyobb odafigyeléssel, következetes ellenõrzéssel, a
szülõkkel való folyamatos kapcsolattartással javulást érjünk el ezen a
téren is.
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VÁROSHÁZI OLDALAK
Beszámoló a két ülés közötti legfontosabb eseményekrõl,
intézkedésekrõl a Képviselõtestület 2004. augusztus 4-i
ülésére:
A Szegedi Tudományegyetem
Szent-Györgyi Albert Orvos- és
Gyógyszerésztudományi
Centrum részérõl Dr. Wittmann Tibor
professzor úr értesítette a polgármestert, hogy a mezõberényi
B95-ös
termálkút
termális
ásványvizének gyógyvízzé nyilvánítási folyamatát engedélyezték.
A gyógyvízzé nyilvánításhoz
megtörtént a 40-40 fõ gerinc- ill.
térdfájdalmakban
szenvedõ
beteg kiválasztása, akiknek a
fürdetésére július 12. és 30.
között került sor. A fürdõkúra
elõtt és után Dr. Farkas Ida
reumatológus szakorvos végezte
el a fürdõzõk orvosi vizsgálatát.
A következõ vizsgálatot a fürdetés után 3 hónappal kell
elvégezni.
Kádas László rendõrõrsparancsnok nevében Jakusovszki
Zoltán, a mezõberényi rendõrõrs
tagja kereste fel a polgármestert,
és elmondta, hogy ez évben is
szeretnék megrendezni a korábbi
években nagy ifjúsági tömegeket
megmozgató Közlekedésbiztonsági Napot, amihez az Önkormányzat segítségét kérték.
Ebben az évben az Olimpex
Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.-vel kötöttek szerzõdést az
augusztus 20-i tûzijáték lebonyolítására.
Július 30-án Mezõberény volt
az országos maratoni futóverseny
egyik állomása. A versenyt a
zalakarosi
idegenforgalmi,
közmûvelõdési és sportiroda
szervezte.
A Körös Volán Autóközlekedési
Rt. május 1-tõl üzemelteti a Bélmegyer-Mezõberény
közötti
autóbusz járatot. Értesítésük
alapján az alacsony forgalom miatt
a járatot 2004. szeptember 1-tõl
meg kívánják szüntetni.
A Habsburg Ottó Önkormányzati Baráti Kör értesítése
alapján a 2004. évi találkozót
elõreláthatólag
októberben
Budaörsön tartják.
A Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium jelezte,
hogy a május 1-jével beindított
iskolatej-programban szeptember
1-tõl változások történnek majd.
Cservenák Pál Miklós pol-

gármester ajánlatot kért az Erste
Banktól, az Endrõd és Vidéke
Takarékszövetkezettõl valamint
az OTP Békés Megyei Igazgatóságától a a 2005. évi önkormányzati számlavezetés pozícióira.
A Láncszem Hátrányos
Helyzetûeket
Támogató
Egyesülettõl
egy
autónyi
ruhanemût és bútorzatot kapott
városunk. Az adományokat a
Családsegítõ Szolgálat osztotta
szét az arra rászorulóknak.
Dr. Csenke Péter vállalkozóval a volt mezõberényi vágóhíd
értékesítésérõl tárgyalt a polgármester. A vállalkozó egy 600
m2 alapterületû csarnokot
szeretne felépíteni, ahol építõipari termékeket forgalmazna.
A
Képviselõ-testület
a
DARFT-pályázat
keretében
pályázik a Városháza ablakainak
felújítására, valamint pályázatot
nyújt be a Martinovics utcai
iskolaépület felújítására, ill.
kisegítõ
iskola
céljainak
kialakításra.
A Luther u. 1. sz. alatti orvosi
privatizáció lehetõvé teszi, hogy
a jelenlegi emeleti orvosi rendelõket lakásokká alakítsák át.
Az ingatlan kialakításához szükséges terveket Gulyás Antal
mezõberényi vállalkozótól rendelte meg a polgármester. az
átépítéssel megoldható lenne a
korábban eldöntött externátusi
elhelyezés.
A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács a területi
kiegyenlítést szolgáló fejlesztési
célú támogatás 2004. évi
keretére benyújtott “Városi
strandon
gyermekmedence
építése” tárgyú pályázatát elfogadta és a 45 millió 386 ezer 759
Ft összegû beruházási költséghez 80 %, de max. 36 millió
309 ezer 407 Ft támogatást ítélt
meg. A megítélt támogatás ütemezése alapján 2004. évben 5
millió 523 ezer 763 Ft, míg
2005-ben 30 millió 785 ezer 644
Ft támogatás vehetõ igénybe. A
területfejlesztési tanáccsal a
szerzõdést a közbeszerzésekre
kötelezõ beruházások miatt 120
napon belül meg kell kötni.
Kopcsák Mihály a Hungarotel munkatársa tárgyalt a polgármesterrel telefon-elõfizetési
szerzõdés kiegészítésérõl. Mint
nagyfogyasztó, a telefonálás
vonalán a Hungarotel részünkre

kedvezményes tarifa alkalmazását
teszi lehetõvé. A szerzõdés
augusztus elsõ napjától lép hatályba.
A Fürjes utca lakói utcatársulást alakítottak; a London
részen lévõ utca lakói szeretnék,
ha az õ utcájuk is pormentes
lehetne.
Szelekovszki László, a városi
fásítási terv elkészítõje elfogadta
az Árpád utca lakóinak azt az
óhaját, hogy az õszi faültetésnél
az utcában hársfa kerüljön kiültetésre.
Az elmúlt idõszak alatt kísérlet történt a mezõberényi
szennyvíztisztító telep átadására.
Az átadás részletekben történt
meg, jelen pillanat szerint a telep
a próbaüzem lebonyolítására
alkalmas.
A szennyvízcsatornázás tekintetében folyik a 10-es öblözet
és a 10/a öblözet gerincvezetékének és kerítésen
belüli aknafelállásainak építése.
A munkálatok befejezése ezen a
szakaszon augusztus végére
várható. Az 5-ös öblözet
szennyvíz-átemelõ aknájának a
kiépítése rosszul sikerült, azt
meg kell ismételni. Ennek
figyelembevételével
kellett
megszervezni az általunk a
lakosoknak megígért telken
belüli szennyvízkiépítések és
rákötések ütemét. A 4. és 6-os
öblözetben azon személyek
rákötését lehetett engedélyezni,
akik arányosan eleget tettek
fizetési
kötelezettségüknek.
Ennek alapján a Vízmû Rt. megbízott dolgozóinak, akik a vízóra
leolvasását végzik, – mert innentõl kezdve fizetik a lakosok a
vizet és a szennyvizet – jelen
idõpontig közel 400 rákötés lett
átadva. A Wiener Center emberei
naponta mintegy 25 rákötéssel
gazdagítják ezt a létszámot.
A szennyvíztisztító berendezés kapacitását 1200 m3/nap
kapacitásról 1850 m3/nap kapacitásra növelték. Jelen pillanatban a szennyvíztisztító telepen
mintegy 900 m3/nap kapacitás
tisztítása folyik. Ezért szükséges
a rákötéseket szorgalmazni,
hogy a szennyvíztisztító telep
próbaüzeme ne félteljesítményen, hanem csúcson üzemeljen.
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KÉPVISELÕ-TESTÜLET?
Az augusztus 4-i rendkívüli
testületi ülésen nem tudott minden képviselõ részt venni, de a
testület határozatképes volt. A
napirendi pontok elfogadása
után a Képviselõ-testület elfogadta Cservenák Pál Miklós polgármester két ülés közötti beszámolóját
a
fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl.
A polgármester kiemelte a
szennyvíztisztító-telep
és
csatornabekötések munkálatait.
Felhívta a lakosság figyelmét,
hogy jelentsenek be minden
csatornaépítésbõl
származó
rongálást, törést a Polgármesteri
Hivatal Mûszaki irodájában
(Városháza, földszint 11.), mivel
annak
rendbehozatala
a
kivitelezõ feladata.
Elfogadták az oktatásinevelési
intézmények
(Összevont Óvodák, 1. Sz.
Általános Iskola, Orlai Petrics
Soma Általános Iskola, Petõfi
Sándor Gimnázium, Városi
Alapfokú Zene- és Mûvészeti
Iskola) pedagógiai programjának
módosítását.
Az oktatási intézmények
minõségirányítási programját
szintén elfogadta a képviselõtestület.
Matajsz Jánost szavazták meg
a Városi Alapfokú Zene- és
Mûvészeti Iskola igazgatójának,
kinevezése 2009. július 31-ig
szól.
A Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központ vizesblokkjának és a
Városháza ablakainak felújítására,
valamint a Városi Humánsegítõ és
Szociális Szakszolgálat Luther
utcai
épületének
akadálymentesítésére nyújt be pályázatot a
Képviselõ-testület.
Az Orlai Petrics Soma
Általános Iskola plusz egy napközis
csoport
indításához
benyújtott kérelmét az augusztusi tényleges beiratkozás létszámadatainak ismeretében tárgyalják majd.
A Képviselõ-testület ezután
zárt ülésen folytatta munkáját,
ahol személyiségi jogot és üzleti
érdeket érintõ vagyoni ügyekben
tárgyaltak.
Következõ
képviselõtestületi ülés idõpontja 2004.
szeptember 3.
* Értesítjük a tisztelt lakosságot,
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Tisztelt Állattartó!
1997-ben került bevezetésre a szarvasmarhák Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszere, az ENAR. A rendelet az állattartó részére az alábbi kötelezettségeket írja elõ:
* A megszületett borjút 7 napos koráig mindkét fülében elhelyezett krotáliával meg kell jelölni. A krotáliára állami támogatás
csak akkor jár, ha 30 napos korig a krotáliabehelyezést bejelentik, azaz marhalevelet kap.
* A borjú csak akkor kaphat marhalevelet, ha az anyja is
tenyészetben van.
Amennyiben a krotália kiesik, az állatartó saját költségére köteles pótolni.
* A tenyészetben még meglévõ sárga színû marhalevelet szállítás
elõtt, de legkésõbb 2004. december 31-ig zöldszínû marhalevélre
kell cseréltetni.
* A szarvasmarha csak akkor hozható forgalomba, ha ENAR
krotáliával rendelkezik, és a hatósági állatorvos a marhalevélen a
forgalomképességet igazolta.
* Bármilyen állatorvosi vizsgálatot csak egyedileg azonosítható
állaton lehet végezni.
* Szarvasmarha értékesítés esetén a marhalevél alsó részét
(ellenõrzõ szelvény) 3 napon belül át kell adni a kapcsolattartó
állatorvosnak, a vevõnek pedig a marhalevél felsõ részét (igazolólap) kell átadni az illetékes kapcsolattartó állatorvosnak.
Az állategészségügyrõl szóló 1995. évi XCI. Törvény elõírja,
hogy az állatartó köteles az állatorvosnak bejelenteni állatának
elhullását vagy kényszervágását, és a marhalevelet átadni.
Az állatorvos köteles minden 24 hó felett elhullott vagy kényszervágott szarvasmarhából szivacsos agyvelõgyulladás
felderítésére mintát venni.
Az ellen a szarvasmarhatartó ellen, aki az állatának elhullását,
kényszervágását nem jelenti be, - s ezzel megakadályozza a
mintavételt – az egészségügyrõl szóló törvény alapján
állategészségügyi bírságot kell kiszabni, melynek összege 20.000
Ft – 1 millió Ft közötti összeg.
A szarvasmarhatartó, aki állatát engedély nélkül levágja, s állatorvosi húsvizsgálat nélkül értékesíti, a 218/1999. (XII. 28.)
Kormányrendelet alapján 60.000 Ft pénzbírsággal sújtható, a
húst pedig el kell kobozni.
Az FVM elõírása alapján a szarvasmarhatartók 10%-ánál
ellenõrzést kell tartani az állategészségügyi hatóságnak az ENAR
krotáliák megléte és a marhalevél érdekében. A
szabálysértésekrõl szóló kormányrendelet alapján, aki a
marhalevél kiváltására, kezelésére vonatkozó rendeleteknek nem
tesz eleget, 60.000 Ft pénzbírsággal sújtható.
Kérem a szarvasmarhatartókat, hogy a fenti kötelezettségüknek
tegyenek eleget.
Tisztelettel : Dr. Tóth Gábor igazgató fõállatorvos

Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete
a vásár rendezését a 249/2004. (V. 28.) számú határozatával, valamint 21/2004. (VII.5.) számú rendeletével
megszüntette.
Ezért a 2004. szeptember 18-ára meghirdetett országos
állat- és kirakodó vásár megtartására sem kerül sor.
Dr. Hantos Katalin

RENDÕRSÉGI HÍREK
* Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2004. szeptember 18-án 10.00
és18.00 óra közötti idõben a mezõberényi Vásárcsarnokban és a piac
téren az általános iskolások részére ismételten megrendezésre kerül a
Közlekedésbiztonsági nap elnevezésû egész napos ügyességi verseny.
A változatos program keretén belül a gyerekek különbözõ állomásokon mérhetik össze tudásukat, illetve adhatnak számot közlekedési
ismereteikrõl, mely során minden állomáson teljesítményük alapján
játékpénzben részesülnek. Az így összegyûjtött játékpénzen a helyszínen lévõ „Filléres Áruház”-ban tetszés szerint vásárolhatnak hasznos
tárgyakat.
A rendezvény keretén belül ingyenes kerékpár-gravírozásra is sor
kerül.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
* A Mezõberényi Rendõrõrs 2004. augusztus 3-án nyomozást rendelt
el lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt négy fõ
békéscsabai lakos ellen, akik 2004. augusztus 3-án 15.50 óra körüli
idõben Mezõberényben a Jeszenszky utcában parkoló gépkocsi ajtajának feltörésével megkísérelték a gépkocsiban lévõ értéket eltulajdonítani.
A bûncselekmény elkövetése során a sértett észrevette gépkocsija
közelében a négy idegen személyt, majd bejelentést tett a
Mezõberényi Rendõrõrsre. Az elkövetõk menekülésük során elfogásra kerültek. A lopással veszélyeztetett érték: 32.000 forint.
* 2004. augusztus 4-én üzletszerûen elkövetett szerzõi és szerzõi
joghoz kapcsolódó jogok megsértése bûntett elkövetésének meglapozott gyanúja miatt nyomozás elrendelésére került sor két
mezõberényi, egy békéscsabai és egy budapesti lakos ellen, akik lakásaiban olyan filmalkotások, valamint hangfelvételek voltak találhatók, amelyek írható DVD -, illetve CD lemezekre jogellenes sokszorosítással voltak rögzítve.
A nyomozás -szakértõk bevonásával- jelenleg is folyamatban van.
* 2004. augusztus 20-án nyomozást rendeltünk el P.J. mezõberényi
lakos ellen, aki 2004. augusztus 20-án 20.10 óra körüli idõben
Mezõberény külterületén lévõ 0338/1. helyrajzi számú mezõgazdasági földterületrõl burgonyát tulajdonított el. A lopással okozott kár :
11.200.-forint
A cselekmény elkövetését követõen a helyszínrõl távozó elkövetõ
mozgását figyelõ állampolgár segítségével a kiérkezõ rendõrök P.J.-t
elfogták, a nála lévõ burgonyát pedig hiánytalanul lefoglalták, így a
keletkezett kár megtérült. Az ügy bíróság elé kerül. n

Kedves Hölgyem, Uram! Kedves Szülõk!
Megköszönjük az elmúlt évi felajánlásaikat, melyet személyi
jövedelemadójuk 1 %-ából tettek, s összege 362 600.-Ft volt.
Ebbõl az összegbõl tovább szeretnénk fejleszteni az oktatást segítõ
eszközállományt, különbözõ felszereléseket vásárolunk, hozzájárulunk a különbözõ versenyek (tanulmányi és sport) kiadásaihoz, és a
tanulók jutalmazásához is.
Az 1. Sz. Általános Iskola Diáksport Egyesülete ebben az évben is
megfelel a törvényi elõírásoknak (1997. évi CXXIX tv.), így továbbra is számítunk személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlására. Ezt a Rendelkezõ Nyilatkozat pontos, saját kezû kitöltésével
tehetik meg, annak kézhez vétele után ( megjelenése után elküldjük,
illetve az iskola gondnoki irodájában és a Sportcsarnokban átvehetõ, ha nem önadózók).
Aki önadózó, az adócsomagban megtalálja a nyomtatványt.

Az 1. Sz. Általános Iskola DSE adószáma: 19058582104.
Felajánlásaikat elõre is köszönjük!

Henger Péter DSE elnök
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OKTATÁS
NÉPTÁNCOLNI VÁGYÓ!

ZENEISKOLÁSOK FIGYELEM! ÓRABEOSZTÁS ÉS PÓTFELVÉTELI!
A mezõberényi Városi Alapfokú Zene- és Mûvészeti Iskola ebben
az évben is pótfelvételit hirdet a 2004/2005-ös tanítási évre, alábbi
meglévõ szakokra ill. hangszerekre:

A

„Leg a láb”
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
a 2004-2005. tanévben is FELVÉTELT HIRDET általános
iskolás korú gyermekek részére.
Szeptember elsõ hetében az általános iskoládban FIGYELD
PLAKÁTUNKAT, melyrõl megtudhatod a beiratkozás és a
szülõi értekezlet idõpontját.
Bõvebb információ: 06-66/424-212

„Kapaszkodó tábor”
2004. szeptember. Egy újabb tanév, egy újabb kihívás, újabb örömök, újabb
megmérettetések. Ez nagyon jó, erre szükségünk van!
Azonban vannak olyan gyerekek, akik nehezen, vagy nem tudnak megbírkózni a rájuk váró feladatokkal. Nem azért, mert nem akarják, õk ilyenek, így
kell õket elfogadnunk. Értük van és róluk szól a „kapaszkodó” tábor, amit hagyományosan immár tizedik éve közösen szervez a Humánsegítõ és Szociális
Szolgálat, a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ és az Orlai Petrics Soma
Általános Iskola Pedagógiai Szakszolgálata.
A tábor augusztus 23-27 között került megrendezésre. Célja, hogy a
résztvevõ gyerekeknek minél zökkenõmentesebb legyen a tanévkezdés.
Gondolok itt arra, hogy a programok tervezésénél figyelembe vettük a
gyerekek egyéni képességeit. Így a foglalkozások mozgáskoordinációt, beszédkészséget, figyelmet, kézügyességet fejlesztenek.
Emellett volt idõ játékra, szórakozásra. Nagyon érdekes, jó humorú elõadás
során sajátíthatták el a biztonságos közlekedés alapjait, és egészségük
megörzésének érdekében is hasznos tanácsokkal lettek gazdagabbak.
Atábor ideje alatt bõséges uzsonnát tudtunk biztosítani, amit segítõ felnõttek
önzetlen felajánlásának köszönhetünk. Nagy öröm számunkra, hogy újabb
szponzorokkal bõvült állandó támogatóink köre. Köszönjük! Vereckei
Gyógyszertár, Varga Bálint lángossütõ, Pocsai Lajos üveges, Emi néni zöldséges, Tópart Étterem, Color Bt., Mezõberény Rendõrõrs, Évi csemegéje,
Berény Tégla, Német Pékség, Szabó László kereskedõ, Tóth János szódás,
Berény Süti, Csárdatex, Landmark élelmiszer dolgozói, Tripon György vállalkozó. „Mert nekik több szeretet kell,/ több, sûrûbb, viszonzatlanabb.” (Garay)
Öreg István, az Orlai P. S. Ált. Iskola igazgatója
és Zuba Zoltánné fejlesztõpedagógus

Bölcsõdei évzáró a Körösnél
Immár harmadik éve, hogy a Bölcsõde Katica csoportja a nyári takarítási
szünet elõtt találkozót szervez a Körösnél, ahova meghívja az elõzõ évben
óvodába ment gyermekeket és szüleiket is. Így történt ez 2004. június 27-én,
szombaton is. A bölcsiseinket már napokkal a találkozó elõtt felkészítettük,
meghívást küldtünk családjaiknak, melyet sokan elfogadtak. Hagyományainkhoz híven mindenki saját tarisznyájából evett, ivott. A gyerekek
nagyon jól érezték magukat. A szülõk megrõkönyödésére – Kati néni ötlete
alapján – még sarat is dagonyáztunk. Erre remek lehetõséget nyújtott az elõzõ
napi esõ áztatta talaj. Sárgolyót hajigáltunk, sarat tapostunk, labdázásra, szalonnasütésre, fürdõzésre is találtunk alkalmat. Mi felnõttek rettenetesen elfáradtunk, de a gyerekek sok élménnyel gazdagodva tértek haza. Ezen alkalmat is
megragadva szeretnénk elköszönni az óvodába menõ kisgyermekeinktõl és
szüleiktõl. Köszönjük a szülõknek a sok segítséget, az együttmûködést, a partnerséget. Mindenki kompetenciájának megfelelõen vett részt egy olyan
csodálatos feladatban, amit úgy hívunk: GYERMEKNEVELÉS.
Gizi néni és Kati néni

ZENEMÛVÉSZETI TAGOZAT: rézfúvó: trombita, harsona, kürt,
tuba, zongora, Fafúvó: furulya, klarinét, fuvola, hegedû, cselló,
elõképzõ.
KÉPZÕMÛVÉSZETI TAGOZATRA: GRAFIKA, FESTÉSZET
A felvételi beiratkozás helye és ideje: a mezõberényi Városi Alapfokú Zene- és Mûvészeti Iskola Tessedik tér 1. szám (volt Úttörõház),
2004. szeptember 7-én (kedd) 14 órától 18 óráig.
Órabeosztás a zeneiskolás ill. korábban felvett növendékek részére:
2004. szeptember 7-én (kedd) 14 órától 18 óráig órabeosztásra
szíveskedjenek megjelenni, zeneiskolai bizonyítványukat hozzák
magukkal.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket: Matajsz János igazgató

(folytatás az elsõ oldalról: Tanévnyitás és az elmúlt év eredményei ...)
Az érettségi tekintetében elmondhatjuk, hogy mindenki sikeres
érettségi vizsgát tett, és nagyon sok szép feleletet is halhattunk. Az
érettségi vizsgaidõszakban már másodízben volt osztrák vendégünk,
aki azt vizsgálta, hogy megfelelünk-e továbbra is az osztrák érettségi
kiadásának. Mindent rendben talált, így mind az 52 kéttanos érettségizõnk Ausztriában (felvételi vizsga nélküli) továbbtanulásra feljogosító érettségi bizonyítványt vehetett át.
A tanulmányi sikerek mellett diákjaink a tanulmányi-, és sportversenyeken is jól szerepeltek. Ezek a versenyek lehetõséget adnak
tanulóink tudásának összehasonlítására az ország többi gimnáziumában megszerezhetõ tudással, illetve öregbítik iskolánk hírnevét. A
tanulmányi- és versenyeredmények alapján kijelenthetõ, hogy gimnáziumunk továbbra is jó felkészítõ munkát végez. Reméljük jövõre
még jobb eredményeket tudunk elérni.
Diákjaink nemcsak a tanulásban adhattak számot megszerzett tudásukról, képességeikrõl, készségeikrõl. Hagyományos rendezvényeink
– Gólyaavató, Gombavató, Fordított nap - Karácsonyi vacsora,
Farsang, Petõfi napok, Sándor-bál, Petõfis piknik – teret engednek
arra, hogy mindenki megmutassa azt, amiben még jó, amiben még
tehetséges. Ebbõl kifolyólag a felsorolt rendezvények mindig nagysikerûek, és nevelési - oktatási tevékenységünk szerves részét képzik.
A fegyelmi helyzetet tekintve nem lehetünk teljesen elégedettek. A
kisebb-nagyobb fegyelmi vétségek – italozás, dohányzás, lopás sajnos beárnyékolják az elmúlt tanévet. Célunk az, hogy az új
tanévben nagyobb odafigyeléssel, következetes ellenõrzéssel, a
szülõkkel való folyamatos kapcsolattartással javulást érjünk el ezen a
téren is.
Gimnáziumunk elmúlt évi tevékenységét összességében jónak
értékelem. Továbbra is célunk az iskola partnerei – elsõsorban a
diákok, szülõk, a fenntartó, és szûkebb környezetünk - igényeinek
való megfelelés. Tantestületünk garancia arra, hogy az új tanévben az
iskolahasználók elvárásainak ismét megfeleljünk.
Szilágyi Tibor igazgató
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KÉPBEN VOLTUNK - BERÉNYI NAPOK 2004.

Hivatalosan is megnyílt ...

Hogy el ne tévedjünk ...

Mezõberényi viseletek az Orlai Petrics Soma Gyûjteményben.
(Végh Judit és Csete Gyula)

Schäfferné Beke Katalin kiállításának megnyitója a I. kerületi
Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében.

Üvegvarázs
Kiállítók: Kovácsné Nagy Krisztina és Harichné Siófoki Edit.

Emberek és pillanatok
Zuberecz Sámuel köszönti az amatõr fotós Valentinyi Károlyt.
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KÉPBEN VOLTUNK - BERÉNYI NAPOK 2004.
Ipari és mezõgazdasági kiállítás

226 m2-en 24 ipari kiállító termékét láthattuk.

V. Z.

Bejárat az 56 mezõgazdasági kiállító ligeti bemutatójára.

A galamb, amely haza repült Athénból, az Olimpiáról.
Tulajdonos: Széll Imre.

V. Z.

V. Z.

Szóló szõlõ, mosolygó alma - és gyönyörû paprika!

A Mezõberény Városi Közszolgáltató Intézmény köszönetét fejezi ki
mindenkinek, aki segítséget adott és részt vett a 2004. évi Berényi
Napokon megrendezésre került ipari és mezõgazdasági kiállításon.
További munkájukhoz sok sikert kívánunk.
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KÉPBEN VOLTUNK - BERÉNYI NAPOK 2004.
Hangulatok

V. Z.

A közönség.

V. Z.

A fúvósok.

V. Z.

Versenyben a pörkölt.

V. Z.

Ki ki maga süti a kalácsát.

V. Z.

Lóval és kocsival.

V. Z.

Berényiek a színpadon - a népdalkör.
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VERSENYEK ÉS EREDMÉNYEK - BERÉNYI NAPOK 2004.

V. Z.

Nemzetközi gyermek labdarúgó torna (1991-92-es korosztály):
1. Elõre FC, Békéscsaba. 2. Szegedi Kiss István Általános Iskola és Gimnázium, Békés. 3. Füzesgyarmat. 4. Székelyudvarhely. 5. Orlai Petrics
Soma Általános Iskola, Mezõberény. 6. 1. Sz. Általános Iskola,
Mezõberény. 7. Szokolai Foci Suli, Békéscsaba. 8. Szováta.
Serdülõ korosztály: 1. FC Gronau-Epe. 2. Marosvásárhely. 3. Elõre FC „B”
csapata, Békéscsaba. 4. Berényi Gyermek FC. 5. Elõre FC „A” csapata,
Békéscsaba. 6. Füzesgyarmat.
Dekázó-verseny:
Augusztus 21-én, szombaton délelõtt 10 órától -elsõ alkalommal- került
megrendezésre a Városi Sporttelepen a Dekázó-verseny, melyen 31
résztvevõ indult és amely szép berényi eredményekkel zárult.
1. Varnyú László, Berényi Gyermek FC (2302 alkalommal ért a labdához
egymás után). 2. Kajlik Alpár, Berényi Gyermek FC. 3. Rubus Tamás,
Elõre FC Békéscsaba.
III. Berényi Napok Nemzetközi Sakkverseny:
Két csoportban összesen 92 induló vett részt az augusztus 21-én délelõtt 9
órától megrendezésre került sakkversenyen az Orlai Petrics Soma
Általános Iskolában.
Az A csoportban, vagyis a felnõttek között az alábbi eredmények születtek:
1. Szalay Kornél, Makó. 2. Dosztán János, Szerbia-Montenegro. 3. Valasin
Vladimir, Szentes. A legjobb berényi Zsíros György lett a 69 induló közül.
A B csoport, vagyis a 14 éven aluliak eredményei:
1. Hegyesi Zoltán, Békés. 2. Ifj. Horváth Antal, Orosháza. 3. Gosztolya
Péter, Békés. A legjobb berényi Drenyovszki Norbert lett a 23 fõs mezõnyben.
Úszóverseny eredménye: Az 1. Sz. Általános Iskola DSE a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ támogatásával augusztus 20-án ismét megrendezte a
hagyományos városi úszóbajnokságot.
A verseny gyõztesei:
3-4. o. fiú mell: Kovács Árpád. 5-6. o. mell: Kósa György. Gyors: Kovács
Árpád. Gyors: Kósa György. Hát: Halász Bence. Hát: Kósa György. 7-8.
o. lány mell: Chrappán Renáta. 7-8. fiú mell: Hoffmann Dániel. Gyors:
Chrappán Renáta. Gyors: Szekeres Ákos. Hát: Chrappán Renáta. Serdülõ
fiú mell: Molnár Dániel. Felnõtt nõi mell: Szekeres Olimpia. Felnõtt pillangó: Szekeres Olimpia. Gyors: Szekeres Olimpia. Felnõtt férfi mell:
Bobály András. Hát: Szekeres Olimpia. Gyors: Szentkuti Csaba. Gyerek
váltó: Kósa Gy. – Szentkuti M. - Kiss S. – Jenei B. Felnõtt váltó: Szentkuti Cs. – Olej M. – Barna M. – Szekeresné.
Játszóházi rajzverseny eredménye:
A Berény Color Kft. által meghirdetett rajzverseny legügyesebbjei a különbözõ kategóriákban:
Ablakfestés fóliára: Farkas Péter (5 éves), Mészár Tamás (8 éves), Molnár
Beáta (12 éves), Simcsik Mónika (3 éves) – különdíj.
Üveglapra festés: Tímár Patrícia (7 éves), Malét Nikolett (9 éves),
Czinkóczki Erika (10 éves) – anyagra rajzolásban is kiemelkedõ, Tímár
Viktória (11 éves) – papírra rajzolásban is kiemelkedõ, a 19 éves Lukács
Sándor kapta a különdíjat.
Anyagra rajzolás: Tóth Lilla (7 éves).

Papírra rajzolás: Szerencsi Nikoletta (4 éves), Hajdú Zita (6 éves),
Mészáros Szimonetta (13 éves).
Pörköltfõzõ verseny eredménye:
1. Sprint Kft. Mezõberény. 2. Városvédõ és Városszépítõ Egyesület
Mezõberény. 3. FATESCO Mezõberény. Különdíj: 1. Szlovák testvérvárosunk küldöttségének csapata. 2. Kovács Ágnes mezõberényi csapata.
A rendezvény megvalósulását segítették:
Szépe Sándor vállalkozó, Hegedûs László vállalkozó, Gulyás Antal vállalkozó, Salamon Mátyás és családja, Püski Tibor, Egeresiné Lestyán
Ilona, Tóthné Máté Katalin, BHK Kkt., Tóth János vállalkozó, BerényColor Kft., Jenei Tibor, Frankó Györgyné, Kiss Imréné tanárnõ, Városi
Önkéntes Tûzoltóegyesület, Földesi Tamás, Szûcs Mátyás, Mezõ Mihály,
Németh Attila, Mezõberény Városi TV, Váradi Zoltán, Furtai Mária,
Kovács László, Polgármesteri Hivatal munkatársai, közremûködõ berényi
fiatalok: Hajdú Szilvia, ifj. Tóth László, Fábián Martin, Rácz József,
Plavecz Róbert, Földesi Ernõ, Gulyás Péter, Varga Csilla. A szervezõk
nevében köszönjük közremûködésüket!
A BERÉNYI NAPOK rendezvénysorozatot támogatta:
a Nemzeti Kulturális Alapprogram Népmûvészeti és
Közmûvelõdési Kollégiuma, a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma és a Békés Megyei
Mûvelõdési Központ, Kézmûves Szakiskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola, Szabó Károly Mûvelõdési Ház
és Könyvtár – Köröstarcsa, Asztalos Miklós
Mûvelõdési Ház – Körösladány, OTP és
Kereskedelmi Bank Rt. Mezõberényi Fiókja,
Generali-Providencia Biztosító Rt., Fornetti
Látványpékség, Csemege Match Rt.

(Az oldalt szerkesztette: Mezeiné Bátori Valéria és Várfalvi Erzsébet.
A V. Z. - vel jelölt képeket Váradi Zoltán készítette.)

V. Z.
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HITÉLET

KOSZORÚBA KÖTVE - BONYHAI EMLÉKEK NYOMÁBAN
2004. szeptember 14-én lesz 119 éve, hogy meghalt Bonyhai Benjámin,
aki 22 évesen, 1827-ben lett településünk jegyzõje.
Elek László találóan írja róla: ”Olyan volt, mint egy szelíd pásztortûz,
amely mellett kevesen melegedtek, és csak néhány halandónak mutatott
biztonságos tájékozódást és irányt az élet összekuszált útjain, és tekervényes ösvényei között”.
1872-ben ünnepelte az ország a magyar nemzeti irodalom
újjászületésének századik évfordulóját. Ez ösztönözte a kiadót l875-ben a
KOSZORÚ A MAGYAR VERSKÖLTÉSZET UTÓBBI SZÁZADÁNAK VIRÁGAIBÓL címû versgyûjtemény kiadására: „Legyen e dús
mezõ egyes virágszálaiból egybefont olyan koszorú, mely világos képet
nyújtson azon talaj egész termékenységébõl, amelybõl gyûjtve lõn, mert
bizonyára nem lesz érdektelen, de örömtelen sem a mûvelt, s hazája szent
ügyeiért lelkesülõ magyarnak egy koszorúba egybefûzve látnia
költészetünk mûvelõit.”
E kötetben Bonyhai Benjámin is szerepel, mint: „ Az igaz népies magyar nyelvnek alapos ismerõje, s feledhetetlen barátjának, Szakál Lajosnak
méltó pályatársa a népdal költésben. Népdalokon kívül több sikerült
népies erkölcsi irányú tanköltemény szerzõje.”
Tisztelegjünk emléke elõtt A HÛTLEN SZERETÕ címû versével:
Rédai Sándor
A hûtlen szeretõ
Kézzel szedett alma valál,
Most halavány mint a halál:
Hej! a tûzre rosz fát tettél,
Engem másért megvetettél!

A leánynak szive szája,
Mint a torony vitorlája.
Délre, majd északra hajlik,
Szép szóra, mint a jég zajlik.

Szerettelek, szerettelek,
Majd a lelkemre vettelek:
Mint kis babát csókoltalak,
Kézrõl kézre úgy adtalak.

Csere-csala, ha megbántad,
Régi szeretõd megszántad?
Nézz hát busan a szemembe,
S uj tüzet gyujtasz szivembe.

Mint a bubos kis galambot,
Melyet az anya elhagyott,
Rózsamézzel etettelek,
Ölembe fel- s le szedtelek.

(Bonyhay Benjamin a jelzett forrásban más forrásoktól eltérõen
Bonyhaiként szerepel. Szerk.)

ANYAKÖNYVI HÍREK
Augusztus hónapban házasságot kötöttek: Szilágyi Péter
Dévaványa és Boros Tímea Mezõberény.
Augusztus hónapban eltávoztak közülünk: Balog Lajos (1926) Árpád
u. 18., Bartó Pál (1935) Jókai u. 53., Csók István (1921) Vásártér 4.,
Nánási Gábor (1959) Hunyadi u. 27. szám alatti lakosok.

KISS ANDRÁS
HALÁLÁNAK
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1 ÉVES ÉVFORDULÓJÁRA

„Még alszom zúgó lomb alatt
Ne zavarjátok édes álmomat
Boruljatok le csendesen
És gondoljátok, hogy nem fáj semmi sem
Majd rátértek ti is erre az útra
Megyek elétek, találkozunk újra.”
EMLÉKEZIK: szeretõ felesége, lánya, fia, menye, veje és unokái.

Kész a szívem Istenem, hogy énekeljek és zengedezzek!
Zsoltár 57,8
EGYHÁZZENEI TÁBOR A MEZÕBERÉNY I. KERÜLETI EGYHÁZKÖZSÉGBEN
Augusztus 2-8 között egy szép álmunk és fontos tervünk valósulhatott meg. Olyan tábort szerveztünk, ahol a fõ hangsúly az Istent dicsérõ muzsikán volt. Valóban énekeltünk és zengedeztünk az I.
kerületi egyházközség épületeinek szinte minden helyiségében. Két
egyházmegye hét gyülekezetébõl érkezett a harmincöt gyermek és
fiatal. Kelet Békésbõl: Békéscsaba, Mezõberény I. és Mezõberény II.
kerület, Csorvás, Gerendás, Nyugat- Békésbõl: Csabacsüd, Orosháza.
A legfiatalabb résztvevõ 8 éves volt, a legidõsebb pedig 22- az
elõadókat és a segítõket nem számítva.
A reggeli áhítatot követõen délig hangszeres órákon vettek részt a
növendékek. Orgonálni, harmóniumozni, gitározni, dobolni, furulyázni tanultak, ill. rézfúvós oktatáson vettek részt, ki-ki a maga érdeklõdése és elõtanulmányai szerint. A gyülekezeti énekek tanulására is
nagy hangsúlyt fektettünk, ezért külön énekórákra is beosztottuk a
fiatalokat. A nagy érdeklõdésre való tekintettel két harmónium- és két
gitárcsoportban folyt a munka. A délután kóruspróbákkal (nagykórus,
majd kamara) telt, ezt követõen pedig a szellemi munka levezetéseképpen sportoltak és mozgásos játékokat játszottak a
gyerekek. A kamarakórus az elõadókból és néhány igazán jó hangú
fiatalból állt. Mindkettõt egyházzenei végzettséggel rendelkezõ kántorunk, Bukor Csaba vezette, aki a hét megvalósításában és a szakmai
segítségnyújtásban oroszlánrészt vállalt.
Esténként Márk evangéliumából tartottunk bibliaversenyt, a hét
folyamán mind a 16 fejezetet elolvastuk, a gyermekek számot adtak
tudásukról. Napunk természetesen esti áhítattal zárult. Míg reggelente
gyülekezeti énekekkel ismerkedtünk és azokkal indítottuk napunkat, a
napzárta ifjúsági énekekkel történt, melyeket dián kivetítve követhettünk szemmel. Mindkét alkalmon kamatoztathatták tudásukat fiataljaink, õk kísérték a közösség éneklését. A csöndes reggeli harmóniumhangot estére a több gitáros, basszusgitáros, zongorás modern
hangszerelés váltotta fel.
A párhuzamosan megtartott hangszeres órákat gyülekezetünkhöz
tartozó zenetanár (Eiler Katalin, orgona), kiválóan muzsikáló fiatal
pedagógusok, az orosházi és mezõberényi gyülekezet tagjai, és teológus hallgatók tartották. (Petrik Andrea, Csehi József, Csehi Éva,
Plavecz József, Bukor Csaba) Köszönet a helyi zeneiskola igazgatójának, Matajsz Jánosnak, hogy a tanfolyam idején hangszereket biztosított,(dobfelszerelés, Yamaha Clavinova zongora) kottákkal látott el
bennünket, és emellett még fúvósórákat is tartott.
Jólesõ érzés volt tapasztalni az asszonytestvérek gondoskodó
szeretetét- õk a reggeli és vacsora készítését vállalták. Gyülekezeti
ifjúságunk, volt polgári szolgálatos fiatalemberek, pedig ahol tudtak
segítettek, így gördülékenyen telhettek zsúfolt programmal telített
napjaink. Két végzõs tanítóképzõs hallgató (S. Nagy Imre, Olasz
Bernadett) felelt a játékos és sport programokért, felügyeletükkel
ping- pongoztak, röplabdáztak, de volt, amikor origamizni tanították a
gyerekeket vagy éppen vagy Acivity-t játszottak.
Közös szolgálatunk eredményeképpen egy színes, tartalmas hetet
élhettünk meg. Szombaton tartottuk a “házivizsgát” az elõadók elõtt,
vasárnap az istentiszteleten és keresztelési istentiszteleten szolgáltak a
fiatalok, a szülõk és érdeklõdõk számára ez jelentette a zárókoncertet
is.
Hála Urunknak, hogy lehetõvé tette számunkra ezt a fajta szolgálatot, és hisszük, hogy táborlakóinknak nem csak zenei mûveltségéhez,
hanem lelki épüléséhez is hozzájárulhattunk. Reménységünk szerint
jövõre is találkozunk. A pozitív visszajelzések következtében nem
csak egy hétig, hanem augusztus elsõ tíz napjában leszünk majd
együtt.
Köszönet az egyházmegyének, a városnak és gyülekzetünknek,
hogy anyagi segítséget nyújtott a hét megvalósításához!
Lázárné Skorka Katalin
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OLVASÓINK ÍRTÁK
2004. július 30. - augsuztus 6.

GRONAUBAN JÁRTUNK

IV. Német Nemzetiségi Tematikus Nyári tábor kultúrprogrammal
- Madárlakodalom Sellyén Idén hatodik alkalommal rendezte meg a Német Hagyományápoló
Egyesület a német nemzetiségi tábort, melynek helyszíne Sellye volt.
30 gyermek 5 felnõtt felügyelet mellett töltött el itt tanulásban, kirándulásban, élményekben gazdag hetet.
Az utazás kényelmesebbé és biztonságosabbá tétele érdekében a nagy
úti csomagokat indulás elõtti estén összegyûjtöttük és Wagner Marci bácsi
szállította el Sellyére utánfutóval.
A táborozás idején R. Zukowski: Vogelhochzeit címû zenés darabjával
ismerkedtek meg a gyerekek. A délelõtti szerepfeldolgozás-tanulás után
kézmûves foglalkozások, kirándulások színesítették a napot.
Túráink során a környék bebarangolása, megismerése mellett nagy
hangsúlyt kaptak a múzeumlátogatások. Kirándulásaink közül kiemelném
a siklósi Malkocs bej dzsámiját. Az épület kívül-belül magán hordozza a
török építészet jellegzetességeit, de ami más volt, többletet adott az eddig
megtapasztalt múzeumi látogatásokhoz képest, az az volt, hogy feloldották
a kötelezõ „Vigyázz! Múzeumban vagy!” viselkedést és megengedték
nekünk, hogy cipõnket levéve átlépjünk a kordonon és leüljünk a szõnyegre. Mindannyian mintha varázslat alá kerültünk volna, elbûvölve
néztük a kiállított vallási és használati tárgyakat, és odaadó figyelemmel
hallgattuk a rabbi kedves ismertetõjét. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy
az idõ kereke azért nem állt meg, s nekünk az állomásra kell mennünk.
A sok kedves emlék közül kiemelném a sellyei strandolást, ami a
lubickolás és pezsgõfürdõzés öröme mellett még a nyitva tartás
hosszúságával is kedveskedik a látogatóinak. Reggel 10 órától este 10 óráig
vehetõ igénybe a fürdõ. Ezt az üzemeltetési módot nálunk is be lehetne
vezetni, sokan örülnének neki.
Táborozás utolsó estéjén – hagyományokhoz híven – egy gyönyörû
emléklapot kaptak a gyerekek. Az emléklap, melyet Kissné Wagner Marika tervezett és rajzolt meg, utalt a táborban megismert „Madárlakodalomra”, és a gyerekek neve alatt egy alias nevet is tartalmazott. Ezt a nevet a
táborozás ideje alatt megfigyelhetõ jellegzetes mondat vagy viselkedés
alapján lehetett megszerezni.
Idén a felnõtteknek is kedveskedtek a gyerekek, egy ilyen találós
kérdéssel. Összeverbúválódva a társaság közös erõvel találta ki ezeket a
vidám alias neveket: Királyok kamerása - kamerák királya. Örök-öregszámlakérõ. Csontöreg sportoló. Békavédelmi biztos (levelibékákat
védelmezte). Pacsirta. Mégegyszer köszönet érte.
És köszönetemet fejezem ki a gyermekek nevében a szülõknek, a NHEnek, Varga Józsefnének, aki a pályázat megírásában segített, N.K.Ö. - nek,
MNEKK - nak, a Mobilitásznak, BHK -nak és Rónai Ádámnak, akiknek
az anyagi támogatása nélkül a tábor nem valósulhatott volna meg.
Végül, de nem utolsó sorban, köszönetet mondok annak a négy felnõttnek, akik kora reggeltõl késõ estig talpon voltak és segítettek a
munkában, valamint a gyerekek jó hangulatának elérésében és
megõrzésében.
Hegedüsné Bertalan Ildikó táborvezetõ

Július 22-én este 46-an indultunk tele izgalommal Gronauba. A hosszú
út után Márta Lohle-Mórocz várt bennünket a város egyik középiskolája
elõtt, ahol a szállásunk is volt. A finom vacsora után igen jól esett a pihenés.
Másnap reggel egy kisebb túra után megérkeztünk Hollandiába,
Enschedébe, ahol a szombati nagypiacon néztünk szét - halárus minden
sarkon, satok ezrei, gyönyörû gyümölcsök és millió kerékpár.
Vasárnap Gronauval ismerkedtünk, megnéztük a berényi kertet is, és
lehetõségünk volt kipróbálni - alpinisták segítségével - milyenek vagyunk
falmászásból.
A kirándulás csúcsa az amszterdami út volt. Szétnéztünk az Ajax
Arénában, hajóztunk a csatornákon, sétáltunk a csodaszép városban, és
pancsoltunk az Északi-tengerben. De igen érdekes volt a Csempész
Múzeum is, és persze a Warner Bros. Movie World szabadidõpark Bottronban: a leghajmeresztõbb szellemvasutakra és hullámvasutakra is
felültünk, láttunk remek kaszkadõr-bemutatót és háromdimenziós moziban
filmet néztünk. Standoltunk a Drillantsee-nél, és elámultunk a kölni dóm
nagyságán.
Finom sajtokat, szalámikat és leveseket ettünk, de a gronaui tûzoltók
egy tipikus westfaliai ételspecialitást is készítettek nekünk: krumplipacsnit
almaszósszal és feketekenyérrel. Nagyon finom volt.
Sokáig emlékezni fogunk erre a hétre, a nagy szeretetre, amivel körülvettek minket, Ute és Norbert Diekmannra, Erikára és Sigfridre, akik
szervezték a kirándulásainkat, törõdtek velünk. És különösen Mártira és
Ottóra, akiknek a lelkesedése nélkül ilyen élményben sohasem lett volna
részünk.
Egy igen jó társaság jött össze erre az útra, felnõtt, gyerek egyaránt jól
érezte magát, amiben nagy szerepe volt a két tolmácsnak is: Csengeriné
Ignácz Editnek és Zolnai Nórinak.
Köszönet mindenkinek, aki segített abban, hogy egy csodálatos,
élményekben gazdag hetet tölthettünk Németországban.
Zubáné Gál Márta és a 7.b

MAGDI TEXTIL - „LUCA 13” LOTTÓZÓ
MEZÕBERÉNY, FÕ ÚT 33.

FILMELÕHÍVÁS KEDVEZÕ ÁRON!
DIGITÁLIS KÉPELÕHÍVÁS!
WESTEL, PANNON, VODAFONE
TELEFONKÁRTYÁK ÁRUSÍTÁSA!

LÁZÁR ÚJRUHA
VÁSÁR
a Mûvelõdési Központban
szeptember 28-án (keden)
9-16 óráig.
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GAZDASÁG
MÉZ ÉS EGÉSZSÉG
Zsibrita Pál méhész több, mint 30 éve foglalkozik méz elõállításával, jelenleg 75 méhcsaláddal gazdálkodik. Õt kértem, beszéljen a mezõberényi
méhészet hagyományairól és a méz táplálkozásban való szerepérõl.
- A méhészet komplex mezõgazdasági tevékenység. A méztermelés mellett
nem elhanyagolható a méhek megporzási tevékenysége sem.
A magyarországi méhészkedés jelentõs múltra tekint vissza. Nemzetközileg
elismert szakembereink, méhészeti kutatóink voltak és vannak a méhészeti
ágazatban. A magyar méz igazi HUNGARICUM.

A Méhész Egyesület Mezõberényben elõször 1936-ban 47 taggal alakult
meg. Elnöke Buncsák Gusztáv, alelnöke Hoffmann József (a felvételen jobbról),
jogtanácsosa Dr. Valentinyi Károly volt. Az ötvenes években újra alakult az
egyesület Bartóki József tanító vezetésével. Ekkor Mezõberényben méhész
iskolát is alapítottak. A késõbb felbomlott egyesületet a mai napig nem sikerült
újra megalakítani. Ma Mezõberényben 20-30 fõ foglalkozik méhészettel.
- Tudom, hogy nagy hangsúlyt fektet a méz népszerûsítésére is. A tudatformálásból, egészséges életmód propagálásából viszonylag kevés figyelem jut
a mézre. Ennek ellenére – véleményem szerint – a méz megítélése a lakosság
körében kimondottan pozitív. Egészséges, finom, tápláló, vitaminban gazdag,
természetes édesítõ, sokoldalúan felhasználható, …
- Igen. Minden méznek más hatása van az emberi szervezetre. Például az
akácméz jó fertõtlenítõ hatású, köhögés ellen ajánlott. Magas kalcium tartalma
segít a mészhiányos betegeken. Selyemkóróméz: nyers ételek különleges
ízesítõje. Magyar specialitás. Gyulladáscsökkentés tekintetében hatásos mézfajta. Repceméz: kevéssé savas, sõt enyhíti is a gyomorsavtúltengés okozta panaszokat. Erdei méz: sok vas és réz van benne. Elsõsorban vérszegényeknek
hasznos. Hársméz: különösen hörghurutra ajánlják. Lázas betegségek enyhítésére és görcsoldásra is alkalmas. A vegyes virágméz összetétele évszakonként és tájanként mindig más és más. Sokféle cukrot, szerves savat, illóolajat, ásványi elemet tartalmaz, ami fokozza kedvezõ élettani hatásait. Illóolajokban, ásványi anyagokban mindig gazdagabbak, mint a monomézek. Sok káliumot tartalmaznak, szívpanaszok esetében hatásosak. És még sorolhatnám ...
- Köszönjük a tájékoztatást!
Mezeiné Bátori Valéria

MEGHÍVÓ
Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálata
2004. október 1-jén (pénteken) 14 órától
REHABILITÁCIÓS DÉLUTÁNT
ORVOS-BETEG TALÁLKOZÓT SZERVEZ
Helye: Családsegítõ SzolgálataMezõberény, Petõfi út 27.
GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK VÉNYRE IRATÁSA,
TAJ KÁRTYA ÉS KÖZGYÓGY IGAZOLVÁNY SZÜKSÉGES!

Mezõberényi Hírmondó

EGYESÜLETI HÍREK
FOGJUNK ÖSSZE!
„Csak azok lesznek közülünk igazán boldogok, akik keresik
és megtalálják a mások szolgálatához vezetõ utat.”
Albert Schweitzer gondolata és néhány ember elkötelezettsége s tenniakarása segítségével 2004. február 12-én 14 fõ alapító taggal létrehoztuk
városunkban a „FOGJUNK ÖSSZE!” KÖZHASZNÚ EGYESÜLETET.
Civil szervezetünk célja, küldetése:
- Mezõberény városban és vonzáskörzetében élõ, speciális nevelési
igényû gyermekek, fiatalok és felnõttek, azok családtagjaik felkutatása,
összefogása, közösséggé formálása.
- A családok elszigeteltségének, stigmatizáltságának oldása, csökkentése.
- Az 1997. évi CLVI. Törvényben megfogalmazott közhasznú
tevékenységek megvalósítása: Szociális tevékenység, családsegítés,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek és
ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, a hátrányos helyzetû
csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése.
Tevékenységünkkel azt szeretnénk elérni, hogy a mássággal élõk is be
tudjanak illeszkedni a társadalomba a maguk szintjén. Hogy elfogadott
embertársainkká váljanak, lehetõségeikhez mérten számukra is kinyíljék a
világ, képességeiknek megfelelõ teljesebb életet élhessenek.
Tapasztalataink azt bizonyítják, hogy a családok szívesen vesznek részt a
munkában. Jó érzés látni, hallani, hogy az eddig elzártan élõ szülõk megnyilatkoznak arról, amirõl eddig nehezen beszéltek.
Programjaink a következõk: Elõadások a különbözõ sérüléstípusokról
(autizmus és down-kór), családbemutatkozások, kirándulások, közös szalonnasütés.
Tervezzük az érintettekre vonatkozó jogszabályok ismeretének
felelevenítését, az új rendelkezések figyelemmel kísérését. Folyamatosan
pályázunk.
Október közepére jótékonysági estet szeretnénk összehívni, melyre
szeretettel elvárjuk mindazokat, akik hasonlóan gondolkodnak a más-ságról,
s azokat akik segíteni szeretnének máshogyan élõ embertársaikon.
A segítségadás csodás példáját élte át egyesületünk tagsága a nyár elején.
A Városszépítõ és Városvédõ Egyesület tagjai (Valentinyi Károly, Vrbovszki Zoltán, Dr. Kis János, Wagner Márton, Halász Zoltán, Tóth Sándor, Fekete
József, Öreg István, Kovács Lászlóné, Zolnai György, Szilágyi Tibor, Koncsag Ferenc) tudomást szerezve létezésünkrõl, anyagi nehézségeinkrõl 45 ezer
forint azonnali támogatást nyújtottak. Ezt az összeget rehabilitációra, a fiatalok fejlesztésére szeretnénk fordítani. A város nyilvánossága elõtt
köszönetet mondunk az önként felajánlott adományokért.
Bízunk benne, hogy elképzeléseinkkel, tenniakarásunkkal példát mutatva másokat is tettre tudunk hívni, s az egyesület nevében megfogalmazott
gondolatnak hatása lesz: „Fogjunk össze!”
Miklósik Béláné

NYÁRI AKCIÓ

A SLÁGER IMPORTRUHA
ÜZLETBEN
(az „Elektroház” mögött).

50% engedmény minden nyári árura,
(A VÁLLFÁSRA IS.)

Jó minõségben MEGÉRKEZTEK a
melegítõ alsók és felsõk, széldzsekik, gyerek és felnõtt
dzsekik, vászonnadrágok, melltartók, gyermekáruk.
Varjú István vállalkozó
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