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Félév a város életében
Lassan félév telt el az októberi helyhatósági választások óta. Az
eltelt időben végzett munkáról, a folyamatban lévő fejlesztésekről
szeretném tájékoztatni a Tisztelt Olvasókat.
Folytattuk az előző testület által megkezdett pályázatok megvalósítását, pl:
A Puskin utcán épült új bölcsőde műszaki átadása, valamint
594 tanulói laptop beszerzése megtörtént.
A „Civilek háza” projektben az épület felújítása megtörtént
(tető és bádogozás javítása, belső átalakítás az akadálymentesítés érdekében, valamint belső festés), és a berendezések is lassan a helyükre kerülnek.

Folyamatban van a geotermikus-energia projekt megvalósítása. Jelenleg a termelőkút fúrása folyik. E sorok írásakor a gimnázium kollégiumának udvarán megkezdett fúrás 685 méteren tart, a
teljes mélység – 1800 m – kb. egy harmadánál tartanak a szakemberek.
Folyamatban van a mezőberényi mentőállomás terveinek
engedélyezése. Reményeink szerint 2012-ben megépül és üzemel a
várost és a közvetlen környezetét kiszolgáló létesítmény.
(folytatás a 4. oldalon)

BERÉNY TV MŰSORAJÁNLATA
2011. április 24. (vasárnap) 18 óra
Beszélgetés Siklósi Istvánnal,
Mezőberény Város Polgármesterével
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

Március 4-én a jegyzővel, Nagy Sándor képviselővel és Borgula
Péter beruházási csoportvezetővel Hódmezővásárhelyen járt a polgármester. Megbeszélést folytattak Varga Ferenc úrral a Zsigmondy
Béla Víziközműveket Üzemeltető Zrt. műszaki igazgatójával a
hőszolgáltatással kapcsolatos kérdésekről, kiemelten a geotermikus
energia hasznosítás dolgait vizsgálták. A megbeszélés alapján a geotermikus energiával megvalósuló fűtés üzemeltetéséhez még sok
kérdést kell tisztázni.
Március 8-án a 47-es út mellett történt bejárás a tulajdonos
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-, a vízműtársulat-, a vízügy-, az
útfelújítás kivitelezője-, az önkormányzat képviselői, valamint érintett
gazdák társaságában. A bejárás eredményeként megfontolás tárgyává
teszik az úttól nyugatra eső területek belvízelvezetését segítő áteresz
megépítését az úttest alatt, mely a továbbiakban megépítendő
csatornával lehetővé tenné a csapadékvíz jelenleginél gyorsabb
elvezetését. A NIF képviselője a saját részükről elfogadhatónak, a
kivitelező megépíthetőnek tartja a létesítményt.
A polgármester március 13-án kutyatámadásról kapott információt
telefonon. Ennek okán e-mailben felvette a kapcsolatot a Fehérkereszt
Állatvédő Ligával, megoldási javaslatot kérve nem az egyedi eset
megoldására, hanem olyan megoldásra, amely összességében kezeli a
kutyák, a kutyabarátok és a kóbor kutyáktól tartó emberek együttélését. Hivatkozott arra, hogy városunkban is jelentős számban vannak, akiket zavar a kutyák szabad "csatangolása", talán sokkal jobban,
mint pl. a dohányzás a közterületeken. E sorok írásáig visszajelzés
nem érkezett.
Nemzeti ünnepünkön, március 15-én a Művelődési Ház színháztermében színvonalas programban lehetett része azoknak, akik
jelenlétükkel is tisztelegtek a forradalom és szabadságharc emlékének.
Külön emelte az ünnepség színvonalát a „Leg a láb” néptáncosok és a
pedagógus kórus egy-egy betét produkciója. A fellépőknek és a
szervezőknek március 17-én levélben köszönte meg munkájukat a polgármester.
Március 16-án a Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda
alkalmazottainak tartottak tájékoztatást az óvoda I. Kerületi Evangélikus Egyház részére történő átadásának kérdéseiről. A tájékoztatón
részt vett az Egyház részéről Kondor Péter esperes úr, Lázárné Skorka Katalin lelkésznő és Révészné Tóth Erzsébet szakértő, míg az önkormányzat részéről a polgármesteren kívül a jegyző úr, valamint
Kálmán János szakértő, oktatási referens. Többek között az átadásátvétel miértjéről, az átadás-átvétel utáni munkavállalói jogviszonyról,
az óvoda működési formájáról, tervezett gyermek létszámokról hangzott el tájékoztatás.
Március 17-én a Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda
szüleinek tartottak tájékoztatást az óvoda átadásának kérdéseiről. A
tájékoztatón részt vett Lázárné Skorka Katalin (mint szülő is),
valamint Kálmán János szakértő, oktatási referens. A tájékoztatón a
polgármester meggyőződhetett arról, hogy a szülők döntően tisztában
vannak azzal, hogy a tervezett változások miként érintik őket és főleg
a gyermekeket. Ez utóbbiak esetében a változás minimálisan lesz
érzékelhető, ami első sorban a világnézeti elkötelezettségre nevelés
kérdésében lesz utolérhető.

Miről tárgyalt a képviselő-testület?
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. március 28-án tartotta soron következő ülését.
Tájékoztató hangzott el Dr. Baji Mihály jegyző tolmácsolásában a
2011. február 28-i zárt ülésen hozott döntésekről, valamint a március
7-i rendkívüli ülésen született döntésekről, ezt követően Siklósi István
polgármester számolt be a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről.
A képviselő-testület tovább tárgyalásra alkalmasnak tartotta az
adósságkezelési szolgáltatás bevezetését. A testület felhatalmazta
Siklósi István polgármestert, hogy az adósságkezelési szolgáltatásban
résztvevő víz és csatornahasználati díjtartozással rendelkező személyek esetében adatkéréssel forduljon a Békés Megyei Vízművek Zrt.
irányába.
A testület tagjai a Szociális földprogramról szóló előterjesztést
megtárgyalták, tovább tárgyalásra alkalmasnak tartották. Kérték az
előterjesztő Szekeres Józsefné alpolgármestert, hogy a kérelemnyomtatvány és mellékletei, valamint az együttműködési megállapodás kerüljön meghatározásra, illetve pontosításra.
A képviselő-testület gépértékesítésből származó bevétel 1.356.000 Ft – Városi Közszolgáltató Intézmény által történő felhasználáshoz hozzájárult, és felhatalmazta az intézmény igazgatóját,
hogy legfeljebb nettó 1.630.000 Ft erejéig munkagépet szerezzen be.
Beszámolót hallhattak a jelenlévők, valamint a kábeltelevízió nézői
Jakusovszki Zoltán őrsparancsnok előadásában a Mezőberényi
Rendőrőrs 2010. évi tevékenységéről, a Mezőberényi Polgárőr
Egyesület 2010. évi tevékenységéről Szota Róbert elnöktől, valamint
a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2010. évben végzett munkájával
kapcsolatban Halász József elnök válaszolta meg a testület tagjai által
feltett kérdéseket. A képviselő-testület mindhárom beszámolót elfogadta, a végzett munkáért köszönetet mondott. Döntés született arról,
hogy a képviselő-testület vizsgálja meg a Polgárőr Egyesület Civilek
Házában való térítésmentes elhelyezésének lehetőségét.
Elfogadásra került Mezőberény Város Önkormányzatának 2011.
évi Közbeszerzési Terve.
A képviselő-testület a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi
kedvezményről készített tájékoztatást elfogadta. Megjegyzendő, hogy
az előterjesztésben tervezettként szereplő szociális földprogram és
adósságkezelési program, mint lehetőség szerepel az anyagban. A
tájékoztató megtalálható lesz a városi honlapon.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint
árhatóság egyetértett a Békés Megyei Vízművek Zrt. által a vízterhelési díj 2011. április 1-től bevezetendő mértékére tett javaslatával az
alábbiak szerint:
Lakossági csatornaszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó által
fizetendő: 8,00 Ft/m3+ÁFA
Önkormányzati csatornaszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó által
fizetendő: 8,00 Ft/m3+ÁFA
Hatósági csatornadíjat fizető igénybe vevő által fizetendő:
12,00 Ft/m3+ÁFA
Szippantott
(kihordásos)
18,00 Ft/m3+ÁFA

szennyvíz

után

fizetendő:
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A képviselő-testület felkérte a mezőberényi kisebbségi önkormányzatokat, hogy az áprilisi testületi ülésig írják le tételesen, mely
közfeladataik ellátásában korlátozza őket az állami támogatás
csökkentése. Ennek függvényében kívánja a képviselő-testület
megvizsgálni azt, hogy miben tud segítséget nyújtani a kisebbségi
önkormányzatoknak.
Módosításra került az önkormányzati nevelési-oktatási
intézményekben alkalmazandó térítési és tandíjak megállapításának
szabályairól szóló önkormányzati rendelet, a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet, valamint
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló
rendelete.
Rendeletalkotás történt a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, továbbá a gyermekvédelem helyi rendszeréről.
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2010. évi
tevékenységének értékelését és a 2011. évi elkészített munkatervét az
előterjesztésben kiadottak szerint, azzal hagyták jóvá a képviselők,
hogy a hiányzó, közalkalmazotti tanács és dolgozók véleményezését
tartalmazó dokumentumokat az intézmény 5 napon belül pótolja.
Módosításra került a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
Alapító Okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Szakmai Programja.
A Kálmán Fürdő nyitva tartását a 2011. évi szezonnyitástól az alábbiak szerint hagyták jóvá:
6.00 – 7.30

reggeli úszás

9.30 – 19.00

fürdő nyitva tartás

3.

2011. április

Csoportos belépő 10 fő felett:
Szervezett rendezvények esetén: iskolák, üdülő csoportok,
versenyek, edzőtáborok, külföldi -kivéve a testvérvárosi, amely
ingyenes – delegációk, stb. napi (egységesen a strand nyitva tartás
idejében) 500 Ft/fő
Helyi oktatási intézményi jegyárak: 9.30 -12 óráig (óvoda, iskola,
gimnázium)osztályok és csoportok tanórák, óvodai foglakozás
keretében szervezett úszásoktatása ingyenes, egyéb esetekben: 250
Ft/fő.
Diákjegyet és bérletet kizárólag nappali tagozaton tanuló válthat.
Nyugdíjas kedvezményt a nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők
vehetik igénybe. A díjak az ÁFA - t tartalmazzák.
A testület tudomásul vette az OPSKK Könyvtára egyes könyveinek
természetes elhasználódása miatt, az intézményvezető által engedélyezett törlését.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. év
január és február hónapokban bekövetkezett kedvezőtlen időjárási
körülmények hatására kialakult vis maior esemény okozta helyzetet
saját erejéből egészében megoldani nem tudja, a védekezési költségekhez 10 % önrészt tud vállalni, ezért döntés született arról, hogy a
védekezési költségek fedezetére támogatás igénylési dokumentációt
nyújt be.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület,
melyen személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek
megtárgyalására került sor.
A következő testületi ülés időpontja 2011. április 26-a.
Jakab Kristina

(ezen belül lehetőség van 9.30 – 12 óráig a fürdőt igénybe venni
szervezett keretek közötti fürdőzésre oktatási és egyéb sportcélra)
HIRDETMÉNY
19.00 – 20.00 esti úszás
A Kálmán Fürdő belépő jegyeinek, bérleteinek 2011. évi szezonnyitástól érvényes díjai az alábbiak szerint kerültek megállapításra:
a) Felnőtt napi jegy 750 Ft
b) Felnőtt kedvezményes jegy 16-19 óráig 500 Ft
c) Gyermek napi jegy 3-6 éves korig 300 Ft
d) Diák, nyugdíjas napi jegy 550 Ft
e) Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy 16-19 óráig 400 Ft
f) Felnőtt úszójegy 400 Ft

A Polgármesteri Hivatal felhívja a T. Lakosság figyelmét, hogy
az ország egyes területein ismételten sor kerül a ragadozó emlősök
/pl.: róka/ veszettség elleni immunizálására. A vakcinázás
Mezőberény közigazgatási területén, 2011. április 02 - 07. között
kerül elvégzésre.
A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan,
veszélyt nem jelent. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére nem
szabad hozzányúlni!
A fenti időponttól számított 14 napig az ebeket megkötve vagy
zárva kell tartani és csak pórázon szabad közterületre vinni. A
jelzett időszak alatt a kezelt területen tilos a legeltetés!

g) Diák, nyugdíjas úszójegy 350 Ft

Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő, vagy háziállatot
talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul értesítse a
legközelebbi állatorvost, vagy vadásztársaságot.

h) Termáljegy 9,30 -12 óráig 450 Ft

Mezőberény Város Jegyzője

Bérletek:
a) Havi felnőtt bérlet 15.000 Ft

MÁRCIUS HÓNAPBAN ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK:

b) Havi diák, nyugdíjas bérlet 12.000 Ft

SCHUPKÉGEL JÓZSEFNÉ PREKOPA ERZSÉBET (1940). MB.,
c) 10 alkalomra szóló felnőtt bérlet 6.500 Ft
d) 10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet 4.500 Ft
e) 10 alkalomra szóló úszóbérlet 3.500 Ft (felnőtt, diák, nyugdíjas)

BALOG BENEDEKNÉ UDVARNOKI ILONA (1932) MB.,
SZÉKELY JÓZSEFNÉ CSÓK ERZSÉBET (1925) MB.

4.

2011. április

Mezőberényi Hírmondó

folytatás az első oldalról: Félév a város életében

Új pályázati projekt:
Pályázatot nyújtottunk be a Luther téri iskolaépület
nyílászáróinak cseréjére, a falszigetelés megoldására és egy villamos
energiát termelő napkollektor telepítésére. A tervezett fejújítás,
beruházás mintegy 250 millió Ft összköltséggel valósítható meg.
Előkészítés alatt áll további energia megtakarítással
összefüggő program, mely villamosenergia termelést céloz.
Belvízelvezetés:
2010. november 30-án ránk szakadt az ég.
Azóta összesen mintegy 3,5-4 millió Ft költséggel, jelentős
mennyiségű csatornát takarítottunk meg a város bel és külterületein.
Ennek eredménye, hogy a belterületi lakóingatlanokról a januári nagyobb csapadékot is sikerült elvezetni. Elégedetlen emberek azonban
mindaddig lesznek, amíg egyetlen földterület is víz alatt áll.
Többen saját költségen, saját erőből javították, takarították
ki az árkokat, csatornákat és ez nagyban megkönnyítette, gyorsította a
vízek elvezetését.
Jó hír, hogy a tavaly augusztus végén leállított belvízelvezetéssel összefüggő pályázat újra „él”, folyik a megvalósítás előkészítése. A "Belvízrendezés az élhetőbb településekért" című kiemelt projekt keretében a város keleti részén valósulhat meg a főgyűjtő árkok
rendbetétele.
Egyebek:
Dolgozunk egy adósságkezelési és egy szociális földprogramon, amely a hátrányos helyzetű családoknak nyújtana segítséget a
gazdasági válság idejére.
Előkészítés alatt van a városi honlap átformálása, amitől azt
várjuk, hogy könnyebb legyen rajta a keresés, hogy az információk
minél gyorsabban legyenek elérhetőek, hogy elinduljon az e-ügyintézés.
Tárgyalások folynak a helyi TV csatorna működéséről. A
májusi Kábel TV Szövetkezeti közgyűlés után konkrét lépések is vár hatóak. Minimálisan azt szeretnénk elérni, hogy a helyi csatorna élő,
aktuális műsorokat, közte mezőberényi eseményekkel teli hírműsorokat adna. (Csak mellékesen megjegyezve, bár nem mellékes, a Csaba
TV november eleje óta 9 alkalommal sugárzott Mezőberénnyel összefüggő riportot, műsort).

„Civilek háza”

Keressük azokat a befektetőket, munkaadókat, akik a városban munkahelyet teremthetnének.
Mind a Mezőberényből elszármazottak, mind a testvérvárosokkal való kapcsolattartás fontos. Decemberben a szegedi Baráti Kör
összejövetelén jártam. Januárban Gúta város polgármestere tett látogatást hivatalomban, februárban alpolgármester asszonnyal Csantavéren jártunk.
Tárgyalásokat folytattam a szelektív hulladékgyűjtésről,
melynek eredménye egy ajánlat a városban megvalósuló, lakásokhoz
helybe menő, többletköltséggel nem járó rendszerre. Természetesen
alapos vizsgálatnak kell alávetni az ajánlatot.
Még fejtörést okoz a geotermikus-energia rendszer működtetése. Miután gyakorlattal nem rendelkezünk, tapasztalat-szerzésen
jártunk két településen, aminek a legfontosabb hozadéka, hogy a működtetésre egy céget kellene alapítania az önkormányzatnak, ráadásul
olyan céget, amelybe a működtetés területén gyakorlattal rendelkező
felet is be kell vonni, akár több szereplős tulajdonosi körrel.
Tennivaló van még bőven. A képviselőkkel és a munkatársaimmal
továbbra is azon dolgozunk, hogy a városunk épüljön, fejlődjön és intézményeink megfelelő módon működhessenek.
Siklósi István
polgármester

Mezőberényi Hírmondó
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Köszönet
Köhler Júlia, vagy ahogy városunkban a legtöbben ismerik, Julika
néni, két helytörténeti írással járult hozzá Mezőberény múltjának
megismeréséhez.
2007-ben Csávás István fényképészmesterrel közösen állítottak
össze egy két kötetes albumot. Az Album Azokról, Akik 1945-1949-ig
jóvátételi munkán szenvedtek Mezőberényből című könyv köteteti a
hazatérés 60. évfordulóján vehették kézbe a megmenekültek, illetve
családtagjaik. 2010-ben jelent meg a mezőberényi I. Kerületi Evangélikus Egyházközség megalakulásának 265. évfordulóján a másik műve.
A Történetünk című könyv az egyházközség történetét mutatja be. A
címe nemcsak azt erősíti az olvasóban, hogy a szerző is ennek az egyházközségnek a tagja, hanem a maga egyszerűségével azt is kifejezi,
hogy a 265 évből az utóbbi 60 évben összefonódott a gyülekezet és
Julika élettörténete. - ezekkel a szavakkal ajánlotta a civil közösség
elismerésre.
Köszönet…
Örömöt jelentett januárban, hogy a Magyar Kultúra napján - a
Himnuszunk születése napján - városunkban is együtt ünnepelhettünk
gondolatban az egész magyarsággal, és azt gondolom ez az induló
„hagyomány” sokunknak fontos lesz a jövőben is.
Örömöt jelentett, hogy a helyi civil szervezetek – eltérő

célkitűzéseik ellenére - egységbe fogta a városunk lakosságát, és városunk vezetése is támogatta ezt az induló szervezkedést.
Örömöt jelentett, hogy voltak szülők, családtagok, érdeklődők,
akik megjelenésükkel megtisztelték a rendezvényt.
Örömöt jelentett, hogy helyi kultúrát, sportot olyan lelkesen
képviselő kicsik-nagyok elismerő mondatokban és szép, „míves”,
városunk címerével ékesített Oklevélben részesültek.
Örömöt jelentett, hogy az ismerőseim közül többen, és a hozzám
legközelebb állók közül két fiatal is ebben az elismerésben részesült.
Kívánom mindenkinek, hogy még sokszor és sokat tehessenek
mindannyian Városunk érdekében!
Nagy meglepetést okozott, hogy teljesen váratlanul, nekem is
kedves mondatokat mondtak, és Oklevelet nyújtottak át egy virágcsokor kíséretében az elmúlt évben kiadott könyvemért. Nem számítottam rá, hogy a Város és a civil szervezetek körében munkámra felfigyelnek. Általános iskolás korom óta nem volt a „Falumban” ilyen
kedves figyelemben részem.
K Ö S Z Ö N Ö M.
A két és fél évszázad könyvben szereplő elődeinkre pedig tekintsünk tisztelettel és kövessük a példájukat, hogy áldás lehessen
Városunkon!
Köhler Julia

“HA MA KIHAGYOD AZ ESTI MESÉT,

Köszönetnyilvánítás
HOLNAP MÁR LEHET, HOGY NEM IS KÉRI.”

„ Úgy m ent é l e l, ahogy él t é l:
c se ndbe n é s sz er é nye n,
drága l el k ed ny ugodjon
bé ké be n.”
Fájó szívvel
mondunk köszönetet
mindazon
rokonoknak,
barátoknak,
szomszédoknak,
ismerősöknek,
akik
Braun József
- élt 78 évet temetésén
megjelentek,
sírjára
a kegyelet virágait
elhelyezték,
részvétükkel
fájdalmunkat
enyhíteni
igyekeztek.

Kedves Szülők! Vezessük be együtt gyermekeinket a
mesék varázslatos világába a városi könyvtárban, ahol az
év során, kéthetente közismert közéleti személyiségek
olvasnak fel egy-egy mesét a 3-10 éves korú gyerekeknek.
A mesékhez kézműves foglalkozások is kapcsolódnak
majd a könyvtár munkatársainak közreműködésével.
A mezőberényi Könyvtárpártoló Alapítvány és az OPSKK
Könyvtára programsorozatának célja a kisgyermekek
körében a mesék megszerettetése, a meseirodalom és az
olvasás népszerűsítése; annak tudatosítása, hogy a mesék milyen fontos szerepet játszanak az
olvasás- és íráskészség kialakításában, a személyiség formálásában.
Áprilisi programok:
2011. április 15-én 16 óra:

a Békés Megyei Napsugár Bábszínház bábszínészei,
Soós Emőke és Berta János adnak műsort
2011. április 29-én 16 óra: a mesét szerető gyerekek vendége Siklósi István,
városunk polgármestere lesz
Terveink szerint a programban további vendégeink lesznek:
Bayer Mihály, a Magyar Köztársaság kijevi nagykövete (Mezőberény szülöttje)
Csomós Lajos, a Békés Megyei Jókai Színház művésze
Štefan Daňo, a Szlovák Köztársaság békéscsabai főkonzulja
Erdős Norbert, Mezőberény országgyűlés képviselője, Békés megye kormánymegbízottja
Iványi Dalma magyar válogatott kosárlabdázó (Mezőberény szülöttje)
Lackfi János író, költő, műfordító, szerkesztő
Nagy Anna kormányszóvivő
Novodomszky Éva televíziós műsorvezető, Békés megye szülöttje
Süveges Gergő televíziós műsorvezető
Tege Antal, a Békés Megyei Jókai Színház művésze

A gyászoló család
A rendezvények helyszíne az OPSKK Könyvtára, a belépés díjtalan.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Programajánló

Sándor-bál

2011. április 2., 9., 16., 23. és 30-án 14-17 óra Kézműves kör: családi foglalkozások a
„Madarak Házában”.
5-én 9 óra Ifjúsági bérletes hangversenyek Békés megyében az OPSKK Művelődési Központjában a Filharmónia Kht. szervezésében
9-én 21 óra Retro disco az OPSKK Művelődési Központjában.
Dj: Bene D. János, belépőjegy: 600 Ft.
17-én 17 óra Orlai színpad húsvéti műsora az OPSKK Művelődési Központjában.
23-án 10 óra Térségi gyermek és ifjúsági népdaléneklő verseny az OPSKK Művelődési
Központjában. Jelentkezési lap és információ a helyszínen vagy 06/66-515-552.
24-én 17 óra, 23-án 17 és 19 óra Táncvizsga az OPSKK Művelődési Központjában.
Jegyek kaphatók a helyszínen április 5-től.
26-29-ig 14-17 óra Szünidö-dö-dő – szünidei játszóház a „Madarak Házában”.
28-án 17 óra Múzeumi esték. Helyszín: OPSKK Muzeális Gyűjteménye
4-én 17 óra Anyák-apák napja az OPSKK Művelődési Központjában.

MEGHÍVÓ
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ és a mezőberényi Nyugdíjas Klub
2011. május 1-jén 14 órakor
Kistérségi bor-, szárazkolbász-, pogácsa- és savanyúságversenyt rendez,
melyre szeretettel vár minden kedves érdeklődőt.
Jelentkezni az alábbi kategóriákban lehet:
Borverseny:
- asztali bor (vörös, fehér, rosé)
- gyümölcsbor
Kolbászverseny: - vékony és vastag szárazkolbász
Pogácsaverseny: házi készítésű pogácsa (min. 50 dkg)
Savanyúságverseny: - hordós és üveges
Nevezés a helyszínen 13 órától a „Madarak Háza” Látogatóközpontban a Városi Ligetben.

Szólótánc Táncverseny
Idén rendezik a Gyermek Néptáncosok XII. Országos Szólótánc Versenyét, melynek 350
jelentkezője közül közel 150-en mérettették meg magukat 2011. március 27- én a békéscsabai
elődöntőn.
A „Leg a láb” A.M.I. és az OPSKK fenntartásában működő Berény Táncegyüttesből Háger
Vanessza és Tóth Bettina Kalocsai friss csárdást és marsot, Balogh Dávid Attila Inaktelki
legényest táncolt szabadon választott táncként. A verseny kötelező anyaga Nyírségi tánc volt,
amely egyébként szerepel a Berény Táncegyüttes repertoárján.
Felkészítő tanáraik, Szabóné Kukla Ágnes és Nedró János a „Leg a láb” iskola támogatásának köszönhetően a három tájegység országosan elismert szakembereivel együttműködve
készítették fel a táncosokat. Munkájuk eredményeképpen egyik indulójuk, Balogh Dávid Attila tovább jutott az országos döntőbe, melyet júniusban Szarvason rendeznek meg.

A mezőberényi
Helyreigazítás

Földi Mihály
nyerte a FélBalaton

A márciusi Mezőberényi Hírmondóban
megjelent "Templomfelújítás a reformátusoknál - interjú Román János
lelkipásztorral" című írásból kimaradt:
Fotókat Szabó Sándor készítette.

Mezőberényi Hírmondó

szupermaratont
A FélBalaton Szupermaratont összetettben a
mezőberényi Alföld TE versenyzője Földi
Mihály nyerte 7:15,28-cas idővel, klubtársa
Szabó László 7:43,19-ces idővel a harmadik
helyen végzett.

Nagy sikert aratott az ideiSándor-bál műsora.Afőpróbán és
a szombati előadáson is fergeteges szórakozásban lehetett
része annak, aki megtisztelte jelenlétével rendezvényünket.
A felkészülés, a színdarab és a tánc betanítása és betanulása
minden évben fáradságos, hosszú ideig tartó munkával jár
tanárnak és diáknak egyaránt.
A rengeteg munka és a kitartás végül meghozta az eredményt.
Ezúttal a Hotel Menthol című darabot állítottuk színpadra,
melyet Komódi Andrea és Kovács Hajnalka tanárnő
álmodott színpadra. A darab témájának és a jó
szereplőválasztásnak köszönhetően valóban felejthetetlen
estében volt része a közönségnek. Az angol keringőt két
csoport előadásában, gyönyörű ruhákban, a szokásostól
kicsit elérő elemekkel, modernebb változatban láthattuk. A
műsort követően a bált a keringővel nyitottuk meg, majd a
Póker együttes jóvoltából hajnalig tartó tánc következett.
Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóinknak, hogy
felajánlásaikkal segítették a rendezvény létrejöttét.
PSG
Támogatóink:
TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft, Mezőberény
Molnárné Kis Mária, Esztétika Szépségszalon, Békés, Rapajkó Veronika 12. C osztályos tanuló,Tóth Mariann,
Napraforgó Virágbolt, Füzesgyarmat Enikő ABC,
Mezőberény, Kóta László, Fundamenta személyi bankár,
Mezőberény, Bíró György, kistermelő, Mezőberény, Képmalom Üvegman Kft., Budapest, Kiszely-Papír Kft.,
Mezőberény, Kótáné Hajkó Erika, Finomságok Boltja Bt.,
Mezőberény,Gali Elekné,Füzesgyarmat, KomódiAndrea,
Mezőberény,PlaveczZoltán,Pillangóvirág ésajándéküzlet,
Mike István, bélmegyeri vállalkozó, Dán Márton, bélmegyeri vállalkozó, Kovács Gabriella, mezőberényi vállalkozó, Valentinyiné Vereczkei Ágnes, Vereczkei Patika,
12. B osztály,VargaTiborné, bélmegyeri vállalkozó, Békési
Zoltán, Békési Pálinka Zrt., Kovács Attila és neje,
mezőberényi fazekasok, Révész Sándor, Békés, Koppányi Dorina, 12. B osztályos tanuló, Szött-ker Bt.,
Mezőberény, Roszik Norbert, Roland GSM,
Mezőberény, Szépe Levente, Gösser Söröző és
Pizzéria, Mezőberény, Koszna Barbara, 12. D
osztályos tanuló, Dávid Etelka, fodrász, Körösladány,
Komróczki
Gyuláné, Masszőr,
Körösladány, SzűcsNet, Mezőberény, Katica Virágbolt, Tóthné Máté Katalin, Mami Büfé, Weigert
Mártonné, Lép József 12. D osztályos tanuló,
Czövek János 12. D osztályos tanuló, Kardos István
12. D osztályos tanuló, Marton Mihály, Berény
Étterem-Fogadó, Újhelyi Józsefné, Drogéria,
Mezőberény, Dr. Burján és Társa Bt., Mezőberény,
Grósz Pékség, Mezőberény, Fúrtai Mária
Zöldségbolt, Mezőberény, Fejedelmi Cukrászda,
Dévaványa, Andreyka Krisztina, 12. A osztályos
tanuló, Plavecz Péter 12. C osztályos tanuló Kajlik
Mária, szakoktató, mesterfodrász, Mezőberény,
Szentpéteri Gyöngyi, kozmetikus, Mezőberény,
Ipar Disco, Mezőberény, Székely László,
vállalkozó, Mezőberény, Balog Csilla,
fodrászmester,Baksai Beáta, kéz és lábápoló,
Szmolka Anikó, kozmetikus mester, Kovács
Gabriella és Kovács János, Fodor Gábor,
Békés, Kiss Noémi, 12. C osztályos tanuló,
Berény-Color Papír Kft., Mezőberény,
Max Hozam Kft., Köröstarcsa, Vad-Ász
Sörkert. Köszönjük!

Mezőberényi Hírmondó
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„Közösség-Tudás-Jövő Informális tanulási programok fiatalok és hátrányos helyzetűek számára Mezőberényben”
Pályázat neve:
TÁMOP-3.2.3/09/2 „Építő közösségek” - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért
2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában
Kedvezményezett neve: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Azonosító: TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0022
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ a TÁMOP-3.2.3/09/2 „Építő közösségek”-közművelődési intézmények az egész életen át tartó
tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című pályázaton 38.074.619 Ft összegű támogatásban részesült.
A pályázat címe: „Közösség – Tudás – Jövő Informális tanulási programok fiatalok és hátrányos helyzetűek számára Mezőberényben”
A program megvalósításának időszaka: 2010. november 1. – 2012. július 31.
A pályázat legfőbb célja:
A közoktatási rendszer hatékonyságának a közművelődés eszközeivel történő javítása, a gyermek- és ifjúsági korosztály - különösképp
figyelembe véve a hátrányos helyzetű rétegeket - bevonása a nem formális és informális tanulási programokba, hogy nagyobb eséllyel
induljanak a munkaerőpiacon.
A pályázat keretén belül megszervezett programok, szakkörök: kreatív kézműves szakkör, fotó szakkör, népzene szakkör, gyöngyfűző
szakkör, bábkészítő szakkör, álláskeresési tréning, Mezőberényi nemzetiségi értékei foglalkozás, drámapedagógia, természet és
környezetvédelmi szakkör, valamint kompetenciafejlesztő foglalkozások: pályaválasztás, pénzügy, mentálhigiénia, állampolgári ismeretek,
életvezetési ismeretek témakörökben, mindösszesen 562 munkaórában.
A pályázatnak köszönhetően minden programon való részvétel ingyenes, valamint minden alkalommal biogyümölcs-uzsonnát biztosítunk
a megjelent fiataloknak.
Összesen 4 különböző ingyenes tábor kerül megszervezésre 2011-2012-ben 6 alkalommal: alkotó tábor; környezetvédelmi; régészeti és
népi kismesterségek tábor 185 résztvevő gyermekkel.
Ezen kívül nagyon hasznos és értékes berendezésekkel tudtuk gyarapítani eszközkészletünket, ami szakmai munkánkat nagyban segíti és
hatékonyabbá teszi.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Rendőrségi tájékoztató!
A Mezőberényi Rendőrőrs lopás bűntett elkövetése miatt rendelt el
nyomozást, mert ismeretlen tettesek 2011. február 28-a és 2011. március 25-e közötti időben Mezőberény és Csárdaszállás közötti
mezőgazdasági területen található villanyoszlopra helyezett elektromos nagyfeszültségű transzformátort az oszlopról leszerelték, a
trafóban lévő hűtő olajat leszerelték, a berendezésben lévő rézhengereket kivették, melyeket távozáskor a helyszínről eltulajdonítottak.
A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a bűncselekményt
három mezőberényi és egy vidéki férfi követte el, akik a
bűncselekményből származó tárgyakat értékesítették.
Az eljárás további szakaszában megállapítást nyert az is, hogy a
fenti bűncselekmény egyik elkövetője egy mezőberényi férfivel
együtt 2011. március 26-án 20:00 óra körüli időben - közel az előző
helyszínhez - egy másik elektromos nagyfeszültségű transzformátort
is leszerelt az oszlopról, melyből a trafóban lévő olajat ez alkalommal
is leszerelték, a rézhengereket kiszerelték, majd távozáskor a
helyszínről eltulajdonították.
Ezt követően az eltulajdonított tárgyakat a közelben elrejtették.
A két bűncselekmény elkövetése során összesen kb 3.000.000.forint lopással, és kb 1.000.000.-forint rongálással okozott kár
keletkezett.
A nyomozás során az elkövetők beismerő vallomást tettek, az elrejtett tárgyak felkutatásra kerültek.

Tisztelt Mezőberényiek !
A Mezőberényi Rendőrőrs tapasztalatai alátámasztják, hogy a
kerékpárral, illetve gyalogosan közlekedők jelentős része nincs
tisztában a rájuk vonatkozó alapvető közlekedési szabályokkal, és
sajnálatos módon egyre gyakoribbak az olyan esetek is, amikor
szándékosan követnek el szabálysértést (pl. járdán történő
kerékpározás, úttesten történő gyaloglás).
Mezőberény város területén a 2010. évben bekövetkezett 51
közlekedési baleset során összesen 8 kerékpáros és 1 gyalogos volt a
baleset okozója. A kerékpárosok és gyalogosok közlekedés-biztonságának javítása érdekében a Mezőberényi Rendőrőrs 2011. április
hónapban fokozott közúti ellenőrzéseket tart.
Az ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítunk:
az ittas kerékpárosok kiszűrése,
a kerékpárosok éjszakai és korlátozott látási viszonyok közötti
láthatóságára,
a kerékpár kötelező tartozékainak meglétére,
a kerékpárral történő személyszállítás szabályainak betartását,
a kerékpárút ellenére a járdán vagy úttesten történő kerékpárosok
kiszűrésére,
a járda ellenére úttesten közlekedő gyalogosok kiszűrése,
a tilos jelzésen áthaladó kerékpárosok és gyalogosok kiszűrése.
Kérjük, hogy saját és mások testi épségének megóvása érdekében
tartsák be a közúti közlekedés szabályait!
Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Mezőberényi Rendőrőrs
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot hirdet
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatói beosztás ellátására.
Bővebb információ: www.kozigallas.gov.hu
www.mezobereny.hu

Álláshirdetés

NŐGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:
Bölcsödei szakgondozó (teljes és rész munkaidős)
Bővebb információ: www.mezobereny.hu

A Békési Kistérségi Iroda pályázatot hirdet
belső ellenőr munkakör betöltésére.
Bővebb információ: www.bekesikisterseg.hu
www.kozigallas.gov.hu
www.mezobereny.hu

Mezőberény, Luther u. 1.
Dr. Tóth Attila
szülész- nőgyógyász és klinikai
onkológus
főorvos

Rendelési idő:
kedd:
15.30 órától 17 óráig
Szülészeti és nőgyógyászati
kórképek diagnózisa
és terápiája,
komplex ultrahang diagnosztika,
nőgyógyászati rákszűrés, ...

F E L H Í VÁ S

Bobály András
épület és bútorasztalos
faipari technikus
Nyílászárók gyártása,
egyedi bútorok gyártása,
belsőépítészet,
gipszkartonozás,
egyedi igények kielégítése.
Mezőberény, Kismester u. 6/a
06/30/225-7253
bobalyandras@szucsnet.hu
KÁVÉ ÉS ITALAUTOMATÁK
FORGALMAZÁSA!

Felhívom Mezőberény lakosságának figyelmét, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Békéscsabai Kerületi
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala
M E Z Ő B E R É N Y település teljes közigazgatási területére
2011. április hó 02. napjától 2011. április hó 17. napjáig
járványügyi megelőző intézkedésként a rókák veszettség elleni immunizálásával kapcsolatos csalétek-vakcina kihelyezése okán ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el!
-Tartási helyén minden kutyát elzárva, illetőleg megkötve kell tartani úgy, hogy a kihelyezett csalétek-vakcinával ne érintkezhessenek.
-A település területéről kutyát kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltás megléte esetén,
csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
-Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és
fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő, a segítő és terápiás ebek, valamint a
látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére
mentesek a korlátozás alól.
-Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve, és szájkosárral szabad kivinni.
-Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
-A települési önkormányzat köteles a szabadon talált, kóbor ebek befogása iránt intézkedni.
Az ebzárlat tartama alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni.
-A jelzett időszakban a település közigazgatási területén a legeltetés tilos.
Mezőberény Város Jegyzője

Mezőberényi Hírmondó
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9.

Hálózatmosatás
Tisztelt Fogyasztónk! Társaságunk megkezdte a tavaszi ivóvízhálózat-mosatást, az érintett időszakban Mezőberényben
alkalmanként időszakos vízhiányra, nyomáscsökkenésre és a csapvíz zavarosságára lehet számítani.

A hálózatmosatás időpontjai: 2011. április 4-5.
A Békés Megyei Vízművek Zrt.
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Tájékoztató Mezőberény 2010. évi szociális ellátásairól
A szociális ellátásokat, azok feltételeit a „Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény határozza meg, mely
megkülönböztet pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokat, valamint személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat
és szakosított ellátási formákat.
Mezőberényben az alábbi kötelező és nem kötelező ellátási formákat – kiegészítve a gyermekvédelmi ellátásokkal - biztosítja az Önkormányzat:

(folytatás a 11. oldalon)

Mezőberényi Hírmondó
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Zöldülj! Fordulj! a ház körül
A tavasz visszavonhatatlanul megérkezett. A napsugarak előcsalogatják az ég
kékjét, a mezők és erdők zöldjét, a madarak dalát és az emberek mosolyát. Jó
ilyenkor kint lenni a ház körül és élvezni az ébredő természet megannyi
rezdülését: nyomon követni a rügyek pattanását, a földből kibújó növények fejlődését.
Idén tavasszal sok gyermek és felnőtt a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület programjainak segítségével még közelebb kerülhet ehhez az
általános „zöldüléshez”.
A KEOP-6.1.0/B/09-2010-0063 azonosítási számú, „Zöldülj! Fordulj!” Komplex szemléletformáló programsorozat megvalósítása a
Körösök Völgyében című projekt keretében két hetes programsorozat indul április 4-én Békéscsabán, a Széchenyi ligetben található
Körösök Völgye Látogatóközpontban.
A programsorozaton belül hétköznap óvodás, általános és középiskolás csoportok érkeznek 12 partnertelepülésről, hogy interaktív
foglalkozásokon műhelyvezetők segítségével hasznos ismereteket szerezzenek a helyi és bio termékek fontosságáról, a biogazdálkodás és
a komposztálás hasznosságáról, a madárvédelemről és a madárbarát kertek kialakításának lehetőségeiről, az egészséges étkezés alapjául
szolgáló csírákról és magvakról. Bár mindannyian rendelkezünk több-kevesebb információval ezekről a témákról, most lehetőség nyílik a
gyerekek számára közelebbről megismerkedni, kipróbálni a környezetvédelem eme nagyon is fontos szegmenseit. Hogy miért is? Mert
ezek olyan témakörök, melyek nagyobb ráfordítás és megerőltetés nélkül, könnyen bevezethetőek a mindennapokba, így a gyerekek – és
velük együtt a család – szinte észrevétlenül válhat „környezetbaráttá”.
Ám ha a család „nagyja” az „aprajának” nem hisz, csakis a saját szemének, fülének, akkor az április 9-én a Körösök Völgye Látogatóközpontban megrendezésre kerülő Családi Napon meghallgathatja a komposztálásban országos szaktekintélynek számító Gellért Miklós (SZIKE Egyesület) előadását arról, hogy „komposztálni mindenki tud, még az is, aki nem tudja magáról, hogy tud”. A kicsiket és
nagyokat emellett a témákhoz kapcsolódó játszóház, bio termékek kóstolója, biopiac várja.
Természetesen, ha igazi változásokat szeretnénk elérni, nem csak a családok gondolkodásmódját, szemléletét és mindennapi életmódját
kell átállítani, hanem meg kell próbálni magasabb szinten is változásokat elérni. Ha belegondolunk, étkezéseink közül legalább egy nem
otthon, hanem a menzán, a közétkeztetésben zajlik. Mindannyian sejtjük, hogy itt nem helyi alapanyagokat használnak fel (hogy bio
termékekről már ne is beszéljünk!) Pedig – mint ahogyan azt már néhány helyen talán kényszerűségből is felismerték – nagyon fontos
lenne a helyi alapanyagok előnyben részesítése. Hiszen a helyben megtermelt áru esetében a környezetet és a pénztárcát is terhelő szállítás
minimálisra csökken; ha helyi terméket vásárolunk, azzal az itt élő és dolgozó gazdákat támogatjuk, nem pedig a multikat; emellett
bizonyított tény, hogy az emberi szervezet számára azok a gyümölcsök, zöldégek és gabonafélék a leghasznosabbak, melyek lakóhelyének
100 km-es környezetében őshonosak. Jó gyakorlatok vannak: a Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület által koordinált „Mi Menzánk” rendezvény keretében az ország 13 településének 15 menzáján két alkalommal helyi termékekből készült helyi specialitásokat tálaltak fel nagy
sikerrel. A próba tehát jól működött, folytatása mindenképpen lesz. A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület is igyekszik bemutatni néhány
jó példát azon az április 8-án megrendezésre kerülő workshopon, mely szintén része a programnak, remélve ezzel azt, hogy néhány
település talán a mi régiónkban is részt vesz ebben, vagy ehhez hasonló kezdeményezésekben.
A programkínálat tehát változatos, interaktív és emberközeli. Az egyesület környezeti nevelési filozófiája az, hogy az ijesztgetés és bonyolult képletek helyett inkább a hétköznapi, átélhető és örömet okozó változásokra teszi a hangsúlyt. Csak egy példa: kóstoltak már Önök
búzacsírát, melynek „gyógyító ereje magas vitamin és ásványi anyag tartalmának köszönhető, a daganatos és szív- és érrendszeri
betegségek megelőzésében, az emésztési folyamatok könnyítésében, a csontvédelemben játszik kitüntetett szerepet” és emellett olyan
finom, hogy hmmmm…. Nálunk kipróbálhatja!

(folytatás a 10. oldalról)
Ellátások bővítésének lehetőségei:
a) A rendszeres szociális segély természetbeni
ellátása
b) Családi szükségleteket kielégítő gazdálkodást
segítő támogatás
c) Adósságkezelési szolgáltatás
d) Szociális földprogram, mint aktív szociálpolitikai
eszköz bevezetése
Mezőberényben fontos a szociálisan rászorulók
támogatása, melyre a 2010-es évben összesen
392.063.521,-Ft-ot, a saját költségvetéséből
65.895.592,-Ft-ot biztosított. Természetesen mindig
lesznek olyanok, akik elégedetlenek a részükre
nyújtott támogatásokkal, de sajnos az önkormányzat anyagi forrásai végesek és a
lehetőségeihez mérten igyekszik a rászorulókat
támogatni, mely csak akkor vezet eredményre, ha a
rászorulók az önkormányzattal közösen akarnak
megoldást találni a szociális helyzetük javítására.

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ szeretettel meghívja Önt és kedves ismerőseit
a Városi Ligetben 2011. május 1-jén megrendezésre kerülő

EURÓPA-NAPI MAJÁLISRA
Programok: szabadtéri főzés
kiállítás megnyitó: az OPSKK Fotó szakkörének tagjainak munkái
Kistérségi bor-, kolbász-, pogácsa és savanyúságverseny
helyi fellépők a színpadon: néptánc, mazsorett, gitár, hastánc, népdalkör, színjátszó kör stb.
koncert, régi majálisok hangulatát idéző játékok, egész nap büfé, vidámpark, vásározók
Mezőberény város épített örökségének megőrzéséért díj átadása
a Városszépítő és Városvédő Egyesület szervezésében
Szép környezetben - kellemes kikapcsolódás, várunk mindenkit a Ligetbe!

12.

2011. április

Mezőberényi Hírmondó

A FÁBAFÉM SIKERE

Városunk egyik cége nyerte a Budapest Bank
által, kis- és középvállalati ügyfelei körében
meghirdetett páláyzat I. helyezését, a PARTNER DÍJAT.
A pályázaton a szakemberekből álló zsűri 55
vállalkozás közül választotta ki azt a 6 vállalkozást, melyről kisfilm készült és a legjobbakra szavazhattak ennek alapján a pénzintézet honlapján. A díj elismerés az elmúlt
évek kitartó munkájáért. A munkahelyteremtésért, a folyamatos fejlesztésért, a
példaértékű üzleti megoldásért Vladár Pál és
Machó János ügyvezetők 2011. március 4én vehették át a rangos díjat.

Tornagyőzelem Délvidéken
U 10-11 csapat Délvidéken pontveszteség
nélkül nyerte a Hajdújáráson rendezett öt
csapatos II. Lurkó Kupát.
A négy győzelem és a 17-0-ás gólkülönbség önmagáért beszél!
Az 5-5 gólos Magyar Benedek és Halász
Csongor büntetőrúgásokkal döntötték el a
gólkirályi címet.
A győztes: Magyar Benedek.
A kupát a település polgármesterétől vehették át focistáink.
Csapatunk tagjai:
Eiler Tibor, Geszti József, Gyaraki Imre,
Halász Csongor, Kovács György, Kovács
Mihály, Magyar Benedek, Szőke Sándor,
Vas László, Vincze Dávid.
Edző:Kajlik Péter
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