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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

Cservenák Pál Miklós polgármestert arra kértük, mondja el az újság olvasóinak röviden, mit tart a 2006-os év legnagyobb ered-
ményének, és emelje ki 2007. legfontosabb terveit. 

A legfontosabb, hogy intézményeinket tudtuk mûködtetni. Amit elvállaltunk, beleértve az önként vállalt feladatokat is, teljesítettük. Ezt
úgy értük el, hogy nem kellett a városnak hitelt felvennie. Jelenleg semmilyen hitellel nem rendelkezünk. 

Kiemelném a Medvefejes-tó környékének rendbetételét, a madármegfigyelõ, a parkolók, a játszóhely kialakítását. A ligetben kialakítás-
ra került a madárház, egy önkormányzati lakás és szabadtéri színpad. A lakosság részére május 1-jén tervezzük átadni. A tervek szerint majd
az augusztus 20-i rendezvények is ott kerülnek lebonyolításra. Ez volt az egyik legfontosabb beruházás 2006-ban. A jövõben ezt meg kell
védeni, és mûködtetni is kell. 

Több, mint 80 millió forintot költöttünk útfelújításra.
2007-ben folytatni kell a 2006. évrõl áthúzódó fejlesztéseket, mint például a strand korszerûsítése, a belvízelvezetési-kérdés megoldása,

út- és járdafelújítások, a városháza nyílászáróinak cseréje, a városközpont és a Városháza belsõ udvarának rendezése ....
Legfontosabb feladatunk az intézmények fenntartása, mûködtetése. Körülbelül 373 millió forintot az intézmények, 330 millió forintot az

igazgatás mûködtetéséhez kell biztosítania a városnak az állam által adott normatív támogatás mellé.
A költségvetési törvény sokkal radikálisabb intézkedéseket követel majd, mint az elmúlt években bármikor. Az állam a nomatívákat a

kistérségekre adja, ez egy másfajta hozzáállást igényel majd mindenki részérõl. 
Ebben az évben is nagyon sok, elõre nem látható feladatot kell majd megoldanunk. Ehhez kívánok erõt, kitartást az új esztendõben! 
Városunk minden lakójának és a Mezõberényi Hírmondó minden olvasójának boldog 2007-es évet!

Cservenák Pál Miklós
polgármester



2. 2007. január Mezõberényi Hírmondó

EZ TÖRTÉNT

A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

Befejezõdött a Zámenhof utca 1/1
és a Zámenhof utca 1/2 szám alatti
épületek felújítása. A bérlõk a mun-
kálatok elvégzése után birtokba vehe-
tik e létesítményeket.

A Mezõberény-Bélmegyer Kis-
térségi Általános Iskola pályázatot
nyújtott be a felnõttképzés témájában.
A pályázat nyertes lett, így a jövõben
ennek eredményeként 13 fõ végezheti
el gyorsított ütemben az általános is-
kola 7-8. osztályát. 

Vállalkozói szerzõdést módosított
a polgármester Szépe Sándor mezõ-
berényi vállalkozóval a mezõberényi
Liget tér 5., Zámenhof u. 1/1, Zámen-
hof u. 1/2, Kinizsi u. 13, Zrínyi sgt.
20., Munkácsy u. 12/1, és Munkácsy
u. 12/2. sz. alatti felújítások tekinteté-
ben, testületi döntésnek megfelelõen.
A fenti területen jelentkezõ pótmun-
kákra a korábbiakban meghatározott
összegen felül további 1.066.667 Ft +
213.333 Ft ÁFA, összesen 1.280.000
Ft összeget biztosított az önkormány-
zat.

Társasági szerzõdés módosítására
került sor a TAPPE Szállítási és Fel-
dolgozó Kft.-nél. Gyurkó Csabát
2006. szeptember 1-jétõl 2011.
november 16-ig ismételten ki-
nevezték ügyvezetõnek.

A Magyar Közút Állami Közút-
kezelõ Fejlesztõ Mûszaki és Informá-
ciós Közhasznú Társaság részére a
körforgalomnál kihelyezett egyik
tábla balesetveszélyes volta miatt a
polgármester levelet fogalmazott
meg. A körforgalomból a Petõfi utca
irányába mutató tábla baleset hor-
dozója volt. A Petõfi utcából érkezõ
jármûvek elõl a körforgalomban
közlekedõ gépjármûvet eltakarta. A
balesetveszélyt a cég elhárította azzal,
hogy a táblát egy méterrel magasab-
bra helyezte, így az további baleset-
veszélyt nem tartalmaz. A polgár-
mester úr megemlítette a mezõberé-
nyi körforgalom és lámpás kereszte-
zõdésben lévõ út erõsen megromlott
állapotát is, mely szintén sürgõs meg-
oldást igényel.

November 28-án nagyon sikeres
volt a Vésztõi úti vásártéren a veszé-
lyes anyagok gyûjtése. Jelentõs
számú feleslegessé vált televízió,
rádió, monitor és hûtõgép került
elszállításra. Ilyen jellegû lomta-
lanításra a jövõben is szükség lesz. 

November 28-án a mezõberényi
Kölcsey Garázsépítõ Szövetkezet
közgyûlésén vett részt a polgármester.
A közgyûlésen szóba került a garáz-
sok környékének rendezése és a ga-

rázsok elõtti útszakasz esetleges kö-
zös felújításának lehetõsége. 

November 30-án megkezdõdött
és december 15-én lezárásra került a
Madármegfigyelõ Állomás, valamint
a ligetben lévõ Madarak Háza és
Szabadtéri Színpad beruházásának
mûszaki átadása. A december 15-i
végsõ mûszaki átadási határidõig - há-
la a jó idõjárási körülményeknek - az
el nem végzett munkák is elvégzésre
kerültek, csupán a füvesítési feladatok
elvégzése maradt tavaszra. Az ünne-
pélyes átadási ünnepséget 2007 tava-
szára tervezik.

Befejezõdtek a Kinizsi út 13. sz.
alatti óvoda épületének felújítási
munkálatai Szépe Sándor mezõberé-
nyi vállalkozó közremûködésével. A
testületi döntésnek megfelelõen az
óvoda külsõ festési munkálatainak
pótmunkájaként az egységes kép ki-
alakítása miatt a korábbiakban meg-
határozott összegen felül további
195.247 Ft és 39.049 Ft ÁFA, össze-
sen 234.296 Ft összeget biztosított a
képviselõ-testület. A jó minõségben
elvégzett munka, valamint a külsõben
is megszépült épület így jelenleg már
igazodik a körülötte lévõ már meg-
szépült épületekhez. 

A K&H Bank értesítette a polgár-
mesteri hivatalt, hogy a hároméves
fejlesztési terve alapján bankfiókot
kíván létesíteni városunkban. Ennek
kapcsán keresi a lehetõségét annak,
hogy hol tud bérleményhez jutni,
vagy esetlegesen folyik-e olyan épít-
kezés, amelynek keretében társulni
tudna. 

December 11-én a Békési Kistér-
ségi Társulás Közbeszerzési Bizottsá-
gának ülése zajlott. Az ülésen a békési
kistérségben kiépítésre kerülõ széles
sávú internethasználat biztosítását
szolgáló rendszer közbeszerzési aján-
latkérésének kiírására került sor.

A többcélú kistérségi társulások
2007. évi támogatási rendszere arra
ösztönöz, hogy a települési önkor-
mányzatok minél több feladatot lássa-
nak el a kistérségi társuláskeretében.
A magasabb kistérségi normatíva
megcélzása érdekében egyeztetések
zajlottak több területen is. Elsõsorban
az oktatás, az egészségügy, a szociális
ellátás területén, de szóba került az
állati hullák kistérségi méretû gyûjté-
se, valamint a pályaválasztási tanácsa-
dás kistérségi megoldásának lehetõsé-
ge is. Atársulási feladatok egyeztetése
miatt tárgyalt a polgármester és a
jegyzõnõ több környezõ település ve-
zetõivel, így Köröstarcsa, Kamut,
Murony, Csárdaszállás polgármeste-
rével illetve jegyzõjével. E témában a

következõ idõszakban további tár-
gyalások várhatóak.

December 15-én Kondoroson ke-
rült megrendezésre a Kisebbségi Nap.
Kisebbségeink közül többen mûsorral
is szerepeltek a rendezvényen.

December 17-én a polgármester a
mezõberényi sakk szakosztály meg-
hívására jelen volt a Mezõberény-Ba-
ja NB II-es sakkcsapat mérkõzésen.

MIRÕL TÁRGYALT

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?

2006. december 18-án tartotta idei
utolsó ülését Mezõberény Város
Képviselõ-testülete.

A napirendi pontok elfogadása
után Dr. Hantos Katalin jegyzõnõ
tájékoztatta a jelenlévõket az elõzõ
zárt testületi ülésen hozott döntések-
rõl, majd Cservenák Pál Miklós pol-
gármester számolt be a két ülés között
történt eseményekrõl, intézkedések-
rõl.

A képviselõ-testület tudomásul
vette a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról és az átruházott hatás-
körben hozott döntésekrõl szóló be-
számolót. 

Döntöttek a Városi Fúvószene-
kar vezetõjének további megbízatá-
sáról, melyet további két évre meg-
hosszabbítottak.

Elfogadták a képviselõ-testület
2007. évi munkatervét, majd meg-
tárgyalásra került Mezõberény Vá-
ros Önkormányzat 2007. évi költség-
vetési koncepciójának kiegészítése,
és a 2007. évi költségvetés elõkészíté-
se. A tárgyalás során hangsúlyozták,
hogy a költségvetési egyensúly érde-
kében törekedni kell minden lehetsé-
ges központi támogatás, pályázati le-
hetõség felkutatására, elindítására.
Meg kell vizsgálni annak lehetõségét,
hogy a kistérségi önkormányzatok
együttmûködésében hogyan lehet
több feladat ellátásával többlet forrás-
hoz jutni. Felül kell vizsgálni az
önkormányzati ingatlanok hasznosí-
tásának lehetõségét.

Módosításra kerültek az önkor-
mányzat 2007. évi költségvetését
megalapozó önkormányzati ren-
deletek.

2007. január 1-jétõl változik:
· a szociális étkeztetés térítési díja

(+15%)
· az Idõsek Otthonában fizetendõ

térítési díj (+25%)
· a helyettes szülõi díj havi

mértéke gyermekenként 13.000 Ft,
az ellátmány összege gyer-

mekenként a nevelési díj 25%-a
· közületi hulladékgyûjtés díja

(+10,8%)

2007. február 1-jétõl változik:
· a Pedagógiai Szakszolgálat

intézményegységeinek térítési díja
(+10%)

Az infláció mértékére, valamint
a finanszírozási változásokra tekin-
tettel, 2007. január 1-jétõl a kép-
viselõ- testület indokoltnak látta az
alábbi adómértékek módosítását:

· helyi iparûzési adó (az adóalap
2%-a)

· magánszemélyek kommunális
adója (10.000 Ft)

· vállalkozók kommunális adója
(2.300 Ft)

· a telekadó (50 Ft/m2)
· az idegenforgalmi adó

(150 Ft/éjszaka)
· építményadó (mûhely, raktár,

garázs, gazd.ép: 35 Ft/m2, üzlet: 575
Ft/ m2, iroda: 920 Ft/m2, egyéb: 173
Ft/m2)

· mezõõri járulék (+50%) (csak a
külterületen, a Laposi kertben nem
változik)

Mezõberény Város Önkor-
mányzati Képviselõ-testülete jóvá-
hagyta 200 millió Ft folyószámla hitel
felvételét, és kötelezettséget vállal a
hitel és kamatainak visszafizetésére.
A hitel fedezete Mezõberény Város
mindenkori éves költségvetése.

Az önkormányzat városi, utcai ka-
rácsonyi ünnepi díszek beszerzésére
155.000 Ft-ot szavazott meg.

A képviselõ-testület egyetértett a
mezõberényi Petõfi és Goethe Alapít-
vány regisztrálásával a Mezõberény
Város Nemzetközi Kapcsolatok Kon-
cepciója mellékletébe, mint külföldi
kapcsolattal rendelkezõ civil szerve-
zet.

Barna Márton képviselõ javasla-
tot tett a kimagasló sportteljesítmé-
nyek, sportvezetõk erkölcsi elismeré-
sére. Minden év decemberében tar-
tanának meg bizottsági ülés ke-
retében, melyre meghívnák a pol-
gármester urat és a képviselõket. A
képviselõ-testület további egyeztetést
javasolt az ügyben.

A képviselõ-testület a Városi
Humánsegítõ és Szociális Szolgálat
két telephelyén mûködõ Idõsek
Otthonában az ellátottak jogainak,
érdekeinek érvényesülését elõsegítõ
Érdek-képviseleti Fórum tagjainak
sorába 2 fõt, Csávás István és Halász
Ferenc képviselõket, Szociális és
Egészségügyi Bizottsági tagokat
delegálta.

Határozati javaslatot fogadott el a
képviselõ-testület arról, hogy a

VÁROSHÁZI HÍREK

(folytatás a 3. oldalon)
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jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,
a közösségi ellátás, családsegítés fela-
datait társulási keretek között látja el, a
jövõben a Békési Kistérségbe kerül.

A gyermekjóléti szolgáltatási
feladatokat az önkormányzat 2007.
január 1-jétõl a Békési Kistérségi Tár-
sulás keretében, mikro-térségi in-
tézményfenntartó társulásban látja el

Murony és Kamut községekkel, a tár-
sulási szerzõdést jóváhagyva.

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

A következõ képviselõ-testületi
ülés idõpontja 2007. január 22.

Miklós Ágnes

(folytatás a 4. oldalról)
PÁLYÁZAT

VÁROSI RENDEZVÉNYEK, 
ÉS KULTURÁLIS ÉRTÉKEK

TEREMTÉSÉNEK

TÁMOGATÁSÁRA

Mezõberény Város Képvi-
selõ-testülete pályázatot ír ki
2007. évi városi rendezvények
támogatására. 

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
Olyan közérdekû rendezvé-

nyek támogatása, amelyekhez
résztvevõként, nézõként vagy
egyéb más módon Mezõberény
város lakóinak lehetõségük van
csatlakozni. Kulturálódásra,
szórakozásra, szabadidõ eltölté-
sére, sportolásra nyújt lehetõsé-
get, vagy a város értékeit védi,
gyarapítja. 

A PÁLYÁZÓK KÖRE:
Bármely mezõberényi illetõ-

ségû intézmény, jogi személy,
szervezet, aki a pályázat céljával
egyezõ rendezvényt  szervez
és a pályázati feltételeket elfo-
gadja.

A PÁLYÁZATOT ADATLAPON -
(BESZEREZHETÕ A POLGÁRMES-
TERI HIVATAL TITKÁRSÁGÁN

ILLETVE LETÖLTHETÕ A VÁROS

HONLAPJÁRÓL:
WWW.MEZOBERENY.HU) -

értelemszerûen kitöltve az elõírt
mellékletekkel kell benyújtani:

- A megjelölt saját erõ mérté-
ke civil szervezetek esetében
minimum 30% legyen! 

- A pályázó pályázatában
köteles megjelölni a rendezvény
lebonyolításában szervezõként
együttmûködõ egyéb szerveze-
teket, ennek elmulasztása esetén
a pályázati összeg nem használ-
ható fel (illetve annak megítélé-
se esetén azt visszafizetési köte-
lezettség terheli).

Formai hiba esetén a
pályázat elutasításra kerül!

BENYÚJTÁSI HATÁRIDÕ: 
2007. február 28. 

Bõvebb felvilágosítás

kérhetõ a Polgármesteri

Hivatal titkárságán 

és a Városi Könyvtárban.

PÁLYÁZAT NEMZETKÖZI

KAPCSOLATOK TÁMOGATÁSÁRA

Mezõberény Város Képvi-
selõ-testülete pályázatot ír ki a
város nemzetközi kapcsolata-
inak támogatására. 

A PÁLYÁZAT CÉLJA:
A város nem hivatalos kül-

kapcsolatainak támogatása. 

A PÁLYÁZÓK KÖRE:
Bármely mezõberényi illetõ-

ségû intézmény, jogi személy,
szervezet, aki Mezõberény vá-
ros nemzetközi kapcsolatok
koncepciója 1.sz. mellékletében
2007. január 1-jén regisztrálva
van, és élõ kapcsolattal rendel-
kezik, valamint a pályázati felté-
teleket elfogadja.

A PÁLYÁZAT TARTALMA:
- pályázni lehet az adott

szervezet, egyesület, intézmény
külkapcsolatainak ápolását cél-
zó helyi programok lebonyolítá-
sára, meghatározott céllal (meg-
hívás rendezvényre, diákcsere
szociális alapú támogatása stb.)
történõ külföldi utazásokra.

A PÁLYÁZATOT ADATLAPON -
(BESZEREZHETÕ A POLGÁRMES-
TERI HIVATAL TITKÁRSÁGÁN

ILLETVE LETÖLTHETÕ A VÁROS

HONLAPJÁRÓL: 
WWW.MEZOBERENY.HU) -

értelemszerûen kitöltve az elõírt
mellékletekkel kell benyújtani:

- A megjelölt saját erõ mérté-
ke civil szervezetek esetében
minimum 30% legyen! 

- A pályázó pályázatában
köteles megjelölni a rendezvény
lebonyolításában szervezõként
együttmûködõ egyéb szerveze-
teket, ennek elmulasztása esetén
a pályázati összeg nem használ-
ható fel (illetve annak megítélé-
se esetén azt visszafizetési köte-
lezettség terheli).

Formai hiba esetén a pályá-
zat elutasításra kerül!

BENYÚJTÁSI HATÁRIDÕ:
2007. február 28. 

Bõvebb felvilágosítás

kérhetõ a Polgármesteri

Hivatal titkárságán 

és a Városi Könyvtárban.

25 ÉLELMISZERCSOMAG KARÁCSONYRA

A Gyermekétkeztetési Alapítvány (Kiemelkedõen Közhasznú
Szervezet, Budapest, XX. Mária u. 3.) XII. KARÁCSONYI ÉLELMI-
SZERCSOMAG KÜLDÕ AKCIÓJA keretében pályázati lehetõséget kínált
fel az önkormányzatok számára. A pályázat célja a rászoruló gyerekek
karácsonyi étkeztetésének segítése volt. 

2006. decemberében országosan az alapítvány 135 millió forint
értékû csomagot adott összesen 400 település önkormányzatához. 

A csomagküldési akciót a Gyermekétkeztetési Alapítvány a szemé-
lyi jövedelemadók 1%-ának az alapítvány számára történõ felaján-
lásából finanszírozta.

A mezõberényi képviselõ-testület 50 csomagra nyújtott be pályáza-
tot. A pályázat sikeres volt, 25 élelmiszercsomagot kapott a város.

Elosztásáról védõnõk, iskolai gyermekvédelmi felelõs, család-
segítõ és szociális szolgálat, valamint az önkormányzat Szociális és
Egészségügyi Bizottsága javaslatai alapján döntöttek - mondta el Har-
mati László alpolgármester.

A képviselõ-testület nevében Harmati László alpolgármester és
Csávás István, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja 25 család-
nak, összesen 60 gyermeknek nyújtotta át a csomagot 2006. decem-
ber 22-én a Városházán. 

Kelemenné Gálfi Erzsébet nagy örömmel vette át az ajándékot.
Három gyermekét egyedül neveli. Elmondása szerint szerényen ünne-
pelnek, ezen kívül nem is nagyon lesz ajándék a karácsonyfa alatt. Ter-
vezi, hogy húsleves és töltött káposzta kerül az asztalra.

Rácz Ferencné még nem tudta, hogyan ünnepelnek majd.
Véleménye szerint a csomagban található dolgokból biztosan tud majd
valamit fõzni. Ajándékokra megpróbáltak összespórolni pénzt.

Mezeiné Bátori Valéria 
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Ugye sokunknak kedvence a kutya? Mindig
is csodáltam azokat, akik olyan nagyon sok
szeretettel tudnak bánni kutyáikkal, szívesen
mesélnek kedvencükrõl. Sok ilyen embert
ismerek. BALOGH TÜNDE egy közülük, aki
mindig különös szeretettel beszél kutyáiról, a
kutyatenyésztés szépségeirõl, nehézségeirõl. 

- Ez nálad hobby vagy pénzkereseti lehe-
tõség?

- Én hobbynak tekintem. Az életemhez tar-
tozik. Nálam ez a fajtával való elkötelezettség.
3 szuka és egy kan saját kutyám van. Nyolc
éve vannak rendszeresen kiskutyáim, amiket
el is adok. 

- Nem nehéz megválni tõlük?
- De igen. Nagyon nehéz. Érdekes módon

minden alomban van egy kiskutya, amitõl kü-
lönösen nehezen válok meg.

- Mikor kezdõdött nálad a német
juhászkutya szeretete?

- Igazából nem is tudom. Talán akkor, amikor édesapámtól 1985-
ben kaptam egy német juhászkutyát, ami akkor 1500 Ft-ba került.
Lindának hívták. Sokszor elgondolkodom, ha akkor másfajta kutyát
kapok, akkor most  nem ezt a fajtát szeretném?

Nem tudom.
- Milyen másfajta kutya az, amit még szeretsz?
- A yorkshire. 
- A német juhászkutyát okosnak és belsõ értékein túl külsõ meg-

jelenésében is impozánsnak tartják.
- Azért tartják okosnak - és valóban okosak is -, mert sok mindenre

használhatók, pl. bombakeresés, kábítószer keresése, életmentés,
vakvezetés, házõrzés, hobby. Például az õrzõ-védõ munkához nyu-
godt, terhelhetõ kutya kell. Nincs még egy ilyen fajta, amelyiket ennyi
mindenre lehetne használni. A német juhászkutya karakteres, mégis
alárendeli magát az embernek. Nagyon gazda- és ember centrikusak. 

- Milyen körülményeket kell biztosítani számukra?
- Úgy szoktam mondani: emberi körülményt. Tisztán kell õket és a

környezetüket tartani. Gondoskodni kell
megfelelõ méretû helyrõl, és elegendõ
mozgástérre van szükségük. 

Sok idõt kell velük eltölteni, türelmesnek
kell lenni velük.

- Hogy adsz nevet a kutyáidnak? 
- Az úgy van, hogy van egy ún. kennelnév,

amit a tenyésztõ maga választ, és a MEOE hi-
telesít. Ez a kennelnév csak egy tenyésztõhöz
tartozik, és minden saját tenyésztésû kutya ezt
a nevet viseli.  Emellett van az ún. keresztnév,
egy almon belül mindig azonos kezdõbetûvel
kezdõdik.

- A saját kutyáidat hogy hívják? 
- A kennelnév az Antinum. A saját tenyész-

tésû kutyám, amit továbbtenyésztésre meg-
kaptam: Alma of Antinum. A másik három:
Dera-Parti Tigi, Vildsteigi Szabrina, Tordas-
Õre Betty. 

- Jártok versenyekre, kiállításokra?
- Nem. Nagyon sokfajta kritériumnak kell megfelelni egy

versenyen. Egyik fajtánál sincs olyan magas követelmény, mint a né-
met juhászkutyáknál. Korábban próbálkoztam, többek között el is hoz-
tunk egy harmadik helyet. 

- Van elképzelésed, álmod a jövõt illetõen?
- Igen. Szeretnék egy "ilyen" kutyát - mutat egy fotót. Nagyon sok

pénzbe kerülne, több millió forintba. Talán egyszer!
- Miért kerül olyan sokba?
- Mert Németországban a - ZIEGER - német fõtenyészszemlén

mutatták be. Mivel Németország a fajtagazda, õk mutatják be a kö-
vetendõ tenyésztési célokat ezen a szemlén. Az ott felsorakoztatott
kutyák már bizonyítottak, nagy genetikai értékkel rendelkeznek. Ezen
a fotón egy ilyen tenyészkutya látható.

- Remélem valóra válik az álmod! Megérdemelnéd. Azt mondod,
a német juhászkutya alárendeli magát az embernek. Szavaidból úgy
érzem, a Te életedet viszont õk irányítják, õk osztják be az idõdet.  

Mezeiné Bátori Valéria

MEZÕBERÉNY BÉKÉSI ÚT 6. SZÁM ALATT ÉPÜLÕ

TÁRSASHÁZBAN LAKÁSOK ÉS GARÁZSOK

ELADÓK. ÉRDEKLÕDNI LEHET: 

NAGYNÉ PERJÉSI ANIKÓ 

T. 30/525-3367, WWW.INSULABAU.ATW.HU

AKCIÓ! MINDEN LAKÁSHOZ INGYEN KLÍMA!

10 évesek lettünk!

APETÕFI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

MAZSORETT EGYÜTTESÉNEK JUBILEUMI MÛSORA

„Minden gyermek életében nagy esemény, amikor a születésnapi tortáján
megjelenik az elsõ kétjegyû szám. Egy gyermek- és ifjúsági csoport életében
pedig még nagyobb ünnep ez. ... Együttesünk 10-19 éves táncosai a gyermek-
és fiatalkoruk szabadidejébõl önként áldoztak 6-8-9-10 évet egy szép, fiatal
mûfaj mûvelésére, a mazsorettre. Kezdetben saját kedvtelésbõl, majd a szülõk
és a város lakosságának örömére tették. ... ” - Ezekkel a szavakkal kezdte
köszöntõjét a mazsorett együttes vezetõje, Mezeiné Szegedi Erzsébet.

A Mûvelõdési Központ színházterme zsúfolásig megtelt ezen az estén.
Hogyan ünnepeltek? Fellépett mind az öt csoport, mind a 64 táncos. 17 számot
adtak elõ. Az ünnepi mûsorral a közönséget, a támogatókat és a szülõket
ajándékozták meg. Ezzel igyekeztek kifejezni hálájukat és köszönetüket
mindazért a sok szeretetért és tapsért, az önzetlen anyagi és erkölcsi támo-
gatásért, amit tíz éven keresztül kaptak. De ez az este mégis róluk szólt! 

A Mazsorett Varázs Alapítvány arany karlánccal jutalmazta az alapító
tagokat: Bobály Katalint, Kiss Petrát, Mezei Rékát. Azok a táncosok, akik öt éve
tagjai a Fortuna  csoportnak - hagyomány - aranymedált kaptak: Braun Hajnal-
ka, Gschwindt Magdolna, Hoffmann Nóra, Kocsis Szandra.

Az együttes nevében Mezeiné Szegedi Erzsébet jutalmat adott át - egy ma-
zsorettet ábrázoló szobrot - az elmúlt évek legeredményesebb mazsorettjeinek:
Szõcs Viktóriának, Mezei Grétának, Molnár Zsuzsannának, Gyurkó Brigittá-
nak, Benke Dórának, Mezei Rékának, Kiss Petrának, Koncsag Katalinnak,
Európa- és magyar bajnokságok gyõzteseinek és helyezettjeinek. n
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Tisztelt vállalkozók! Igaz, még van idõ az adóbevallásig, de

mi, már most szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy

egyesületünk sérült fiataljai számára felnõtt nappali otthont

akarunk kialakítani az Önkormányzat által tartós

használatba kapott ingatlanból. A felújítási munkákhoz kér-

jük az Önök adójának 1%-át! 

FONTOS a kitöltéshez! Adószámunk:18388491

Nevünk: "Fogjunk össze" Közhasznú Egyesület 

OLÁH IMRÉNÉ 2007. JANUÁR 1-JÉN ÜNNEPLI

SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁT.
A fényképen családja körében, 

lánya - Halász Józsefné - 80. születésnapján láthatjuk. 

Ez alkalomból köszönti 2 lánya, 2 veje, menye, 8 unokája, 
13 dédunokája, 8 ükunokája és a leszármazottak hozzátartozói.

December hónapban házasságot kötöttek:

Bokros Pál Telekgerendás, Õrház u. 53. és Pápai Rózsa
Mezõberény, Thököly u. 45. szám alatti lakosok.

December hónapban eltávozott közülünk: 

Winter András (1920) Mezõberény, Pipa u. 11. szám alatti
lakos.

Sok szeretettel köszöntjük RAU JÓZSEFNÉ ZSUZSIKA NÉNIT

100. SZÜLETÉSNAPJA alkalmából 
és kívánunk a továbbiakban is erõt, jó egészséget.

A Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat
és segítõje Dombi Éva gondozónõ

KISVÁROSI KAVICSOK

"FOGJUNK ÖSSZE A MÁSSÁG ELFOGADÁSÁÉRT!" gondolat jegyében második
alkalommal hívott össze kulturális találkozót a "Fogjunk össze" Közhasznú
Egyesület.  A rendezvényt Wolf Klára, az Értelmi Fogyatékosok és Segítõik
Országos Érdekvédelmi Szövetsége Békés Megyei Egyesületének elnöke nyi-
totta meg.  Díszvendégként jelen volt Jeanne-Marie Weincheim Dickens grófnõ,
egyesületünk patrónusa.
A fogyatékos emberek nemzetközi napja alkalmából Békés megye területérõl
12 sérült csoport fogadta el a meghívást (Békés, Békéscsaba 2 csoport,
Gyomaendrõd, Orosháza, Gyula, Pusztaföldvár, Vésztõ), de voltak részt vevõk
Debrecenbõl is. Atalálkozónak a helyi Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ adott
otthont. Az anyagi támogatás egy részét a városi Önkormányzat Kulturális
Bizottsága biztosította. 
Ünnepségünk ajándékmûsorát ebben az évben is a Budapestrõl érkezõ "Azene
mindenkié!" Egyesület Parafónia zenekar tagjai és segítõi adták. Fabényi Réka,
a zenekar karmestere ismét fantasztikus érzékkel válogatta össze a zene-
mûveket, melyeket a sérült fiatalok ütõs hangszereikkel csodálatosan tolmá-
csoltak a jelenlévõknek. Az elõadás szívet, lelket melengetõ volt, melyet óriási
vastaps kísért. 
Arendezõ egyesületet Balázs Gergely képviselte mesemondásával. 
Arendezvény befejezõ részében Hanó Krisztina táncpedagógus táncolni hívta a
közönséget. Öröm volt látni a sok vidám, boldog arcot.

ERDÕS NORBERT, ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ TÁJÉKOZTATÓJA:

A2006/2007. tanév megkezdésekor a Békés Kistérségi Társulás településeinek
döntõ többsége, köztük Mezõberény sem tudott részt venni a korábbi években
igen népszerû iskolatej programban. Erdõs Norbert, Mezõberény országgyûlési
képviselõje a kialakult helyzettel kapcsolatabn kérdést intézett a Mezõgazdasá-
gi és Vidékfejlesztési Miniszterhez . Válaszában Gráf József elmondta hogy, a
költségvetés helyzete jelenleg nem teszi lehetõvé a program céljára elkülönített
forrás megemelését, és a szállítók valamilyen okból nem hosszabbítják meg a
program lebonyolítására vonatkozó szerzõdéseiket. Erdõs Norbert megdöbben-
tõnek tartja, hogy a minisztérium az elmúlt több, mint három hónap alatt sem
tudott érdemi haladást elérni az iskolatej program ügyében. Biztató viszont,
hogy az ellenzéki honatya után kormánypárti képviselõk is felemelték szavukat
az iskolatej program érdekében.

Boldog új esztendõt kíván a város minden lakójának Erdõs Norbert,
Mezõberény országgyûlési képviselõje!

A Mikulás 2006. december 8-án újra ellátogatott a "Leg a láb" A. M. I. nép-
táncosaihoz a mezõberényi Mûvelõdési Házba. Miután megszemlélte, mi min-
den újat tanultak a gyerekek az elmúlt fél esztendõ során, elégedetten nyugtáz-
ta, bizony sokat ügyesedett mindenki, s puttonyának tartalmát az utolsó szemig
szétosztotta. Adélután a kisebbek számára kézmûveskedéssel, táncházzal hamar
elszaladt. Este pedig a már hagyománnyá váló Folk-bál zárta rendezvényünket,
ahol a Csaba band húzta a talpalávalót.
Reméljük, jövõre is eljön hozzánk a jó öreg Mikulás bácsi!

Az ORLAI PETRICS SOMA MUZEÁLIS GYÛJTEMÉNY köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik a gyûjteményt 2006-ban adományaikkal támogatták! 

Csete Gyula
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IPARTESTÜLET (2.)

Mielõtt tovább kutatnánk az iparosok történetét, tekintsünk vissza -
röviden - még néhány dologra a második világháború elõttrõl. 

Kezdetben a céhkönyveket, kiadási naplókat németül vezették. 1830-
tól Bonyhay Benjamin, a község akkori jegyzõje már magyarul vezette a
kiadási naplót. Érdekes, hogy könyveiket aszerint vezették magyarul vagy
németül, hogy a naplóvezetõ, a notárius melyik íráshoz értett. 

A céh nagyszerû pedagógiai intézmény is volt. Úgy nevelte az
iparosokat, hogy azok mûveltsége magasan felette állt a környékbeli föld-
birtokosoknak, hiszen minden legénynek három évet kellett utaznia,

mielõtt mesterré lehetett. A mesterséget
tanulni kellett, és minden tanulmányi idõ
végén szigorú vizsgát kellett tenni. 

A céhekrõl szólva érdemes még
megemlíteni az utolsó mezõberényi
céhmester nevét, az asztalos Schuster
Ferencet, aki 1930-ban halt meg. 

Az ipartestület épületén emléktábla
õrzi az elsõ világháborúban elesett iparo-
sok névsorát (a felvételen).

Egy feljegyzésben ez áll: „...1947. augusztus 14-én tartott ipartestületi
ülésen egyhangúlag tiltakoztak a békési körzeti  szakiskola felállítása, és
ezzel kapcsolatban a mezõberényi községi iparos- és kereskedõ tanoncis-
kola megszüntetése ellen. ...”

Hol és hogyan mûködött ez az iskola? Az iskola elnevezése:
Mezõberényi Községi Általános Irányú Iparos Tanonciskola. 

Az elemi iskolát elvégzõ gyerekek szakmai képzését két intézmény, a
tanonciskola és a gazdasági népiskola szolgálta.

Az ipari foglalkozást választó fiatalok oktatása, nevelése céljából
iparos- és kereskedõ tanonciskolát tartott fenn a község 1885-tõl. Az
intézmény saját épülettel nem rendelkezett, így kezdetben az elemi
iskolák, késõbb a polgári iskola adott helyet és tanerõket az oktatáshoz. 

Megalakulásától 1931-ig három évfolyamos, az 1931/32-es tanévtõl
kezdve négy évfolyamos iskolaként mûködött. 

A tanulók létszáma 50-70 fõ között volt. 1937-ben 99, 1940-ben 137
(ebbõl 8 leány).

Az ipartestület segítette az iparosiskola munkáját, például szemlél-
tetõeszközöket adott, a jól tanuló, kiemelkedõ szakmai teljesítményt
nyújtó gyermekeket jutalmazta. 

1945-ben Mezõberényben megszûnt az iparosképzés.

Érdekességként érdemes átnézni az 1940-ben
kelt iparostanonciskolai bizonyítványt.

A háború után - 1945. december 31-én -
elkészítették az ingó vagyonleltár végleges hábo-
rús hiányait. 

1945-ben az infláció miatt havonta kellett
megállapítani a tagdíjat, kártya- és biliárdpénzt. 

Igen komoly gondokat okozott az anyagok
beszerzése is. 

Miért?
A háború alatt a gyárakat lerombolták, le-

szerelték. Az iparosoknak alapanyag kellett. Fém,
fa, bõr, ... De a mesterek nem vehettek annyi
alapanyagot, amennyit akartak, hanem  meg kel-
lett elégedniük annyival, amennyi jutott az állam
által kiutalt mennyiségbõl.

Próbálták hasznosítani azokat az anyagokat,
amelyeket bontásból szereztek. A szakmák arra
kényszerültek, hogy alapanyagokat maguk állít-
sanak elõ.

1946. augusztus 12-én az ipartestületi
elõljáróság az új forint bevezetésével állapítja
meg a tagdíjakat I-VI. osztályig, 2-tõl 7 forintig. 

Mit kell érteni azon, hogy I-VI. osztályig?
Ki-ki tehetsége és jövedelme után fizetett

tagdíjat. Eszerint sorolták be I-VI. osztályig. Az
ipartestület fenntartásához szükséges volt a tagdí-
jak beszedése.

A Németországba való kitelepítés 7 önálló
iparost, 14 segédet és 3 kereskedõt érintett.

Mezõberény és az iparosság életében jelentõs
változást hozott a magyar-cseh-szlovák lakosság-
csere és a potsdami egyezmények alapján történt
kitelepítés is 1946-1948 között. Ennek keretében
1091 mezõberényi szlovák települt át, s mintegy
900 csallóközi magyar érkezett. A kitelepített né-
metek száma 926 volt. Közben 1100 fõt vesztett
Mezõberény.

Mezeiné Bátori Valéria

(folytatjuk)

IPAROSTANONCISKOLAI BIZONYÍTVÁNY
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PROGRAMAJÁNLÓ HIRDETÉS

TURISTA UTAKON

Fotók az Alföld Turista Egyesület útjairól. Megnyitó: 2007. január
16-án 18 órakor.
A kiállítás megtekinthetõ 2007. február 11-ig nyitvatartási idõben. 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

2007. JANUÁR 24-ÉN 17 ÓRÁTÓL A MÛVELÕDÉSI KÖZPONT SZÍN-
HÁZTERMÉBEN. 

PROGRAM:

- Kölcsey Ferenc: 
Himnusz - Elõadja a Köröstarcsai Pedagógus Kamara Kórus

- Ünnepi beszédet mond: 
Onody Gyuláné, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

- Ünnepi mûsor a Városi Ifjúsági Fúvószenekar elõadásában

Nyereményjáték

Vásároljon január hónapban alkalmaként 3000 Ft felett a
KOMFORT ABC-ben, blokkját dobja be a kihelyezett
gyûjtõládába.
Hó végén kisorsolunk 1 db MP3 lejátszót.
Ezt ismételje meg február és március hónapban is.
Február végén 1db Darts-játékot. 
Március végén pedig 1db DVD-lejátszót sorsolunk ki.
A nyeretlen blokkok minden egyes hónapban újra sor-
solásra kerülnek, így 1 blokk esetén is már 3x-os eséllyel
pályázhatnak a nyereményre.
Ne habozzon, használja ki a lehetõséget! Játsszon
velünk, mert nyerhet!

Akciós-Ártartás

Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy decem-
ber hónapban meghirdetett akcióink többségét
továbbra is tartjuk! 
Még mindig érdemes tavalyi akciós árakon vásárolni.
Éljenek a lehetõséggel! Várjuk kedves Vásárlóinkat!

Bankkártyás fizetési lehetõség

Elfogadjuk: MasterCard, Maestro, MasterCard Elec-
tronic, Visa, Visa Electron, OTP Bank Pont és Ame-
rican Express bankkártyákat!

Utalványos fizetési lehetõség

Elfogadjuk: Sodexho Pass ENNI-KÉK, Ticket
Restaurant, Chéque Déjeuner, Önkormányzati, CBA
és KOMFORT ABC étkezési utalványokat!

KIADÓ!

Üzlethelységek, irodák, raktárak, garázsok és zárt

udvar kiadó a mezõberényi Hõsök útja 5. szám

(volt Kalász Gazdaszövetkezet) alatt.

Érdeklõdni: tel/fax: 352-207

KOMFORT ABC 
Mezõberény, Kodály Zoltán u. 2.

www.komfortabc.hu 

TÁRSASTÁNC MINDENKINEK!

GYEREKEKNEK
Haladók 
4-5. osztályosoknak, bekapcsolódás nem lehetséges
MEGBESZÉLÉS IDÕPONTJA: 2007. január 8-án, 16 óra, 
Tanfolyam díja: 5.500 Ft

Aranysztár jelvényszerzõk 
bekapcsolódás nem lehetséges
MEGBESZÉLÉS IDÕPONTJA: 2007. január 8-án, 16.30 óra
Tanfolyam díja: 5.500 Ft

FIATALOKNAK

Kezdõk 
8. osztályosok és középiskolások részére
MEGBESZÉLÉS IDÕPONTJA: 2007. január 8-án, 17 óra
Tanfolyam díja: 5.500 Ft

Haladók 
MEGBESZÉLÉS IDÕPONTJA: 2007. január 8-án, 18 óra
Tanfolyam díja: 5.300 Ft

Jelvényszerzõk 
MEGBESZÉLÉS IDÕPONTJA: 2007. január 8-án, 18.30 óra
Tanfolyam díja: 5.000 Ft

FELNÕTTEKNEK

A társastánc új színt hoz hétköznapjainkba!

Kezdõk részére
Tanfolyamkezdés: 2007. február 2-án, 19 óra
Tanfolyam díja: 6.000 Ft

Várjuk párok és egyedülállók jelentkezését is!

A tanfolyamokat vezeti: 
Felczán Béla táncpedagógus

A MÉRLEG KÖNYVELÕIRODA

teljes körû ügyintézéssel vállalja társaságok 
(Bt., Kft., Kkt. ...) könyvelését, elektronikus adóbe-
vallását.

Érdeklõdni: munkanapokon 8-16 óráig

Békéscsaba, Mikszáth u. 47.

Tel.: 06/30/413-1049
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A KÁBELGYÁR...
Napi bevásárló körutamat gyakran megszakítja egy-egy ismerõs, kivel pár

szóban, de tényleg érdeklõdõen megbeszéljük a hétköznapokat, a család kisebb-
nagyobb örömeit, gondjait. Kivel milyen az ismeretség, olyan szintû a társalgás.
Nem telik el hét, hogy valaki fel ne bosszantana!

Szokványos kérdés: Hol dolgozol? Kábelgyár.
Aválaszomra tett reakció az, ami kihoz a sodromból. Úristen! Hogy bírod?!

Õszinte részvétem!
Emberek! Hát miért kell alaptalanul, ismeretlenül egy gyárat így minõsíteni!
Úristen! Borzalmas, hogy nem vagyok olyan tehetõs, hogy megélhetnék

munka nélkül! Hogy bírom elviselni, hogy a mai Magyarországon még nem
adatott meg az a lehetõség, hogy mindent megkapjak anélkül, hogy a kisujjamat
is mozdítanom kéne érte! 

Eloszlatnék egy jó pár tévhitet, mely a városban kering, és idõnként engem
is eltalál.

Több, mint 500 dolgozója van az AXE - TRONIC KFT-nek. Talán sok
embernek az fáj, hogy itt nem lehet "feketén" dolgozni. 

Abetanulási idõszak tényleg nehéz, kitartást és akaratot igényel.Van, akinek
könnyen megy, van, akinek nehézséget okoz a mûveletek elsajátítása.

Alkalmazkodni kell a közvetlen munkatársakhoz, az elvárásokhoz. Aki
összeférhetetlen, az nehezen illeszkedik be. 

A fizetés helyi viszonylatban jó és pontos. Az összege nem egyedi teljesít-
ményen alapszik, hanem egy sor (kb. 40 ember) teljesítõ képességén. Min-
denkinek húzni kell az igát! Aki nem akar ebben a csapatmunkában részt venni,
hogy minõségre és darabszámra is a legtöbbet hozza ki magából, azt a sor elõbb-

utóbb kiszûri maga közül. És akkor jöhet a panaszáradat: rossz munkahely,
elviselhetetlen munkakörülmények, fellengzõs munkatársak...

Sokan elmennek, más munkát keresnek. Vannak olyanok, akik visszatértek,
mert rájöttek, nem is olyan nehéz, és máshol se jobb. 

Egy pár szót a vezetõségrõl. ABalta fiúkat város szerte ismerik. Jókor voltak
jó helyen, és kihasználták a lehetõséget a cégalapításra. 

Vagyunk egy jó páran, akik bizalmat szavazunk nekik. Egyre több tapaszta-
lattal vezetik a céget, miközben a LEAR többet- jobbat, a beosztottak keveseb-
bet-többért kardoskodnak. Nem lehet mindenkinek megfelelni. Úgy irányítani,
osztani, szorozni, követelni és adni, hogy a lehetõ legtöbb embernek tetszen,
nem kis feladat.

Bõvülni kell, új célokat kitûzni, még több embert foglalkoztatni, és még több
gondot leküzdeni. 

Vannak problémák: a termelés hatékonyságának növelése, a hibák
kiküszöbölése, a szabadságok kiadása... stb.

Mindezeket közösen, a dolgozókkal együtt a kölcsönös tiszteletben
tartás mellett lehet csak elérni.

Zárszónak csak annyit, hogy cégen belül nem csak munkatársi
kapcsolatok, hanem barátságok is szövõdnek. Így kovácsolódik össze
a társaság. Tanúskodnak  errõl a jó hangulatú „sor” bulik is. 

Vannak viták, de általánosságban a jó hangulat a jellemzõ. Nem
titkolom, én szeretek  a kábelgyárban dolgozni, még akkor is, ha sokan
megjegyzéseket tesznek rá, és úton-útfélen a magam igazát kell han-
goztatnom. 

Kívánok az AXE-TRONIK minden dolgozójának kitartást és
boldog új évet!                                  (név és cím a szerkesztõségben)

OLVASÓINK ÍRTÁK

KARÁCSONY A "KAPUSOKKAL"
"Hát nem kívánsz nekünk boldog karácsonyt?
A Mester rápillantott a kalendáriumra, látta, hogy csütörtök van, és ezt mond-
ta: Én inkább boldog csütörtököt kívánnék nektek.
Ezen persze a kolostorban tartózkodó keresztények megsértõdtek, de a Mester
megmagyarázta: Emberek milliói fognak örülni, nem a mai napnak, hanem a
karácsonynak, ezért örömük rövid lesz.
De azok, akik megtanulták élvezni a mai napot, azoknak minden napjuk kará-
csony lesz."                                                                                (Anthony de Mello)

az elmúlt esztendõ nyarán találkoztam Veled elõször, Kedves Olvasó, és
akkor egy  "kirándulásra" invitáltalak velünk, önkéntes segítõkkel. Mi vagyunk
az a kis csapat, melynek tagjai a Kapu program keretében szakképesítéshez nem
kötött tevékenységeket nyújtunk városunk rászoruló lakosai számára, és tesszük
mindezt szabadidõnk felajánlásával, ellenszolgáltatás nélkül oly módon, hogy
kiegészítjük, és ezáltal "gazdagabbá varázsoljuk" a Városi Humánsegítõ és Szo-
ciális Szolgálat ellátásait, szolgáltatásait. 

Itt és most pedig arra kérlek, tarts velem és legyél részese a mi Kará-
csonyunknak.

December 20-án, immáron a hagyománynak tekintendõ, "Kapu Kará-
csony" keretében zártuk le és értékeltük az önkéntes segítségnyújtással - is -
eltöltött évet. Találkozásunknak az Idõsek Klubja adott otthont, ahol derûs,
családias hangulatban zajlott összejövetelünk, melyen huszonegyen vettünk
részt. Az aktív, hivatásos önkéntesek örömmel fogadták és ismerték meg az új
segítõket, megosztva velük az eddigi munka tapasztalatait, eredményeit. De
nem csak õk lettek részesei Karácsonyunknak, hanem együtt ünnepeltünk a
program vezetõjével, Kovács Edinával, a koordinátori feladatokat ellátó Schaf-
ferné Marikával, valamint a Humánsegítõ Szolgálat részegységeinek vezetõi-
vel is. Edina és Marika áttekintést adott a 2oo6-os év történéseirõl, hangsúlyoz-
va, hogy az önkéntes munkával eltöltött 6oo óra jelentõs értéket képvisel tár-
sadalmunkban, és velünk együtt optimizmussal, várakozással tekintenek a
következõ esztendõre. Ilyenkor év végén vezetõinknek lehetõségük nyílik arra
(az Intézmény munkáját segítõ Spektrum Alapítvány jóvoltából), hogy
munkánkat az erkölcsi elismerés mellett jelképes összeggel, pénzbeli módon is
jutalmazzák, és megvendégeljenek bennünket, amit nagyon köszönünk Nekik!

Örömmel nyugtáztuk, hogy a 2oo7-es esztendõ szintén bõvelkedik majd
tennivalókban, melyekbõl én most egy olyan eseményt emelnék ki, ami június
derekán Számodra is egy értékes napot tartogathat. Büszkék vagyunk rá és
boldogan tudatjuk, hogy a jövõ év nyarán városunk ad otthont a hetedik alka-

lommal megrendezésre kerülõ Országos Kapu Konferenciának. Bízunk abban,
hogy megtisztelsz majd jelenléteddel és megismertethetjük Veled programunkat
személyesen is.

Vezetõink beszámolója után mi önkéntesek is meséltünk arról, hogy kik a
felhasználóink, és milyen segítséget tudunk nyújtani számukra a mindennapok-
ban. Talán emlékszel még arra, hogy elsõsorban a saját otthonaikban, valamint
a két Idõsek Otthonában élõ idõseinknek nyújtunk segítséget, velük együtt dol-
gozva, mindig személyre szabottan, az egyéni szükségletek figyelembe vételé-
vel. Az együtt eltöltött idõ alatt, a közös munka során azután akár "pótnagyikra"
is találhatunk, ahogyan azt társaim megfogalmazták.

Örömmel írom le, hogy tevékenységeink széles kört ölelnek fel: segítséget
adunk a háztartás viteléhez és a ház körüli teendõkhöz - bevásárolunk, takarí-
tunk, hivatalos ügyeket intézünk, kíséretet biztosítunk, gyógyszereket váltunk ki,
kertet rendezünk, és sokat - sokat beszélgetünk! Bármely cselekvésünket vizs-
gáljuk is meg, bátran elmondhatjuk, hogy valamennyi számos értékkel és ha-
szonnal bír a felhasználó és az önkéntes segítõ számára egyaránt.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy feladataink közül hármat
kiemelten kezeljek: egyik társunk a Vöröskereszt munkáját segíti, és
nélkülözhetetlen feladatot lát el a véradások megszervezésénél. Egy másik
"Kapus", egy gimnazista lány pedig a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
munkáját is segíti azzal, hogy két tizenéves, tanulási- és magatartás prob-
lémákkal küzdõ fiúval találkozik rendszeresen. Kapcsolatuk õszinte, bizalomra,
megértésre, elfogadásra épülõ, mely azt eredményezte, hogy a fiúk egy olyan
emberre leltek társunkban, akinek személye követendõ mintaként szolgál szá-
mukra. Nagyon jó volt hallani, amikor önkéntes társunk arról mesélt, hogy az
itthoni munka tapasztalatait kamatoztatva egy külföldi önkéntes programba is
bekapcsolódhatott!

Kiemelném még, hogy vannak társaink, akik szintén a gyermekek segítését
érzik szívügyüknek és a Mezõberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
kollégiumában élõ diákok életét varázsolják örömtelibbé!

Büszkén írom le, hogy önkéntes segítõ vagyok, és egy olyan csoport tagja
lehetek, ahol valamennyien valljuk (idézet után szabadon): a házbér, amit
fizetünk a helyért, ahol élünk a Földön nem más, mint mások folyamatos szol-
gálata és segítése, valamint üzenjük - nem viszünk véghez nagy dolgokat,
csupán aprókat, de azokat nagy - nagy szeretettel!

Ebben a szellemben búcsúzom most Tõled és kívánjuk Neked mind-
annyian: legyen áldott, meghitt napod Karácsonykor - is!

A Kapu Program önkéntesei nevében: Sipos Éva, az Alapszolgáltatási
Központ és Idõsek Klubja személyi segítõje
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, bará-
toknak, szomszédoknak, munkatársaknak, s mindazoknak,

akik ismerték és szerették

NÁDHÁZI JÁNOS
(gyógyszerész)

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek: a gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik szeretett halottunk

VRBOVSZKI MÁRTON
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek, részvétnyil-

vánításukkal fájdalmunkat enyhítették: 
a gyászoló család

HITÉLET - ANYAKÖNYVI HÍREK

ÖRVENDJETEK AZ URBAN (FILIP.4,4)
Sajnos, nagyon sok ember nem tud örülni. Még nem is tudja mi az

öröm. Összetéveszti a mámorral. Holott a mámor az érzékekben, a testben
van. Az öröm a szívben, a lélekben. Mivel vágyódik az örömre, de nem
képes elérni, azért érzéki vágyakba merül. Étellel, itallal, dohánnyal, alko-
hollal, hiúsággal, kábítószerrel próbálkozik. Ezekbõl mindig több kell,
amíg egészen tönkremegy a szervezet. A másik véglet igazi öröm híján
lehangoltság, depresszió, elkeseredés.

De mi az igazi öröm? Az egészen tiszta lélek õszinte szeretete. Örülni
az tud, akinek tiszta a lelke. Ezért tudnak örülni az ártatlan gyermekek. A
lélek tisztasága az elsõ lépés az öröm felé. A második lépés megtanulni
szeretni. Itt megint baj, hogy nagyon sokan még azt sem tudják, mi a
szeretet. Összetévesztik a kedveléssel, vonzódással, szerelemmel. Ezek ter-
mészetes dolgok, de egyik sem szeretet. A tiszta szerelem lehet út a szeretet
felé, de csak út. Ha felelni akarunk rá, mi a szeretet, Isten a szeretet. A mi
szeretetünk. Istenben való részesedés. Más szóval, ha a lelkemben Isten él,
akkor szeretek. És szeretek a magam módján mindenkit és mindent. Ez a
szeretet termi meg az örömet, a boldogságot.

Olvasom tovább a filipi levelet. "Örvendjetek az Úrban szüntelen. Az
Úr közel van. Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megõrzi
szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban."

II. János Pál pápa halála elõtt, szenvedései között írta a Mosoly
címû versét. Mosolyogni az tud, aki örül. Örülni az tud, aki szeret.
Szeretni az tud, akinek tiszta a lelke, és így él benne a Szeretet, vagyis
az Isten.

Dr. Marosi Endre

Nagyon sokáig tartott megértenem azt, hogy mirõl is van
szó. Most már tudom azt, hogy mit is jelentenek ezek a
versek. De kb. egy évvel ezelõtt még fogalmam sem volt
arról, hogy én bibliai verseket fogok olvasni! 1 évvel
ezelõtt tértem meg. És most már tudom azt, hogy mekkora
lényegük is van ezeknek a verseknek. A Biblia az a könyv,
amely az igazságról szól!
Amikor elolvastam ezt a két igen fantasztikus verset, akkor
jöttem rá arra, hogy nekem a KESKENY út a járhatóbbik
út!!! Mert ez a keskeny út visz az örök KEGYELEMHEZ!
A Keskeny út igazából a HIT-ben való járáshoz vezet! És
ez az ÚT jelenti számomra az örök nyugodalmat,
BÉKESSÉGET!
Aki hisz ISTENBEN, azé a MENNYEK országa. Tehát röviden, SZOROS kapu = ÖRÖK ÉLET!
Az én Uram, Istenem felmagasztaltatott engem. És hiszem, hogy JÉZUS KRISZTUS meghalt értem. 
És végül, van egy KAPU a szívemben, amelyet megnyitott Jézus Krisztus. És õ velem van minden
nap! Krisztusért kérve, NE KEMÉNYÍTSÉTEK MEG A SZÍVETEKET! Inkább mihamarabb gyertek
az Atyához, és adjátok oda néki a ti szívetek kulcsát! Õ kitart mellettünk a végsõkig!
Dicsõség néki, MINDÖRÖKKÉ ÁMEN.

Némedi János (Mécses Egyesület)

Kívánunk boldog új évet
a Mécses Egyesület nevében!

Lakatos Mihály (Mécses Egyesület)

"Nélküled, mint az olló egy fele
-van árvább ennél?

Suta a sorsom: hogy vágjak
vele?

Mit kezdenék, ha nem szeretnél?
Csak párban, mint a láb,

úgy mehetek tovább!"

Illyés Gyula: Nélküled

EZÚTON IS KÖSZÖNTI CSALÁDJA

OROSZ PÁLT

ÉS

KIRÁLY MÁRIÁT

50. HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJUK

ALKALMÁBÓL.
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ARCOK A VÁROSBÓL - BESZÉLGETÉS IVÁNYI LÁSZLÓVAL

Elismerten a világ második legnépszerûbb sportja a kosárlabda a futball
után. Magyarországon a 2-3. helyen van. Mezõberényben a kosárlabda sportról
az Iványi név jut eszünkbe. 

A mezõberényi II. osztályú nõi kosárlabda csapat és egy 7-8. osztályos
lányokból álló csapatnak az edzõje Iványi László, fõiskolai adjunktus, testnevelõ
tanár. Vele beszélgettem.

- 2006 novemberében Békés Megye Diáksportjáért kitüntetést vehetett át.
Gratulálok! Gondolom, nem ez az egyetlen kitüntetés, amivel elismerték a
munkáját.

- 33 éve folyamatosan tanítok. Mezõberényben a gimnáziumi éveim alatt
1983-ban miniszteri kitüntetést kaptam „kiváló munkáért”. 

Legutóbb pedig jelenlegi munkahelyemen, ahol 17 éve dolgozok, 2005-ben
a Tessedik Sámuel Fõiskola rektori elismerõ oklevelét kaptam meg.

Ez a Békés Megye Diáksportjáért kitüntetés váratlanul ért. De minden
embernek, ha elismerik, az visszajelzés, hogy jól végzi a munkáját. Ez további
megerõsítést jelent. Különösen ebben a mai rohanó világban ez is számít. 33 év
tapasztalatával, a tanítás mellett segítem a diáksport munkáját. Szakreferens
vagyok a Békés Megyei Diáksport Tanácsnál. Több évtizedes munkámat
ismerték el ezzel a kitüntetéssel.

Szerencsésnek tartom magam, hogy
a fõ munkám mellett szabad idõmben
azzal foglalkozhatom, amit amúgy is
hobbinak tartok, és szívesen töltöm vele
az idõt. Ez pedig az edzõsködés és a
sportszervezés.

- Mikor kezdõdött a kosárlabda
szeretete? 

- Egy véletlen folytán kerültem
Mezõberénybe. Molnár Miklós - aki
testnevelést tanított itt a helyi gimnázi-
umban és a helyi kosárlabda megterem-
tõje volt - keresett meg. Szakmai mun-
kája miatt egy elsõ osztályú csapat elcsá-
bította Miskolcra. Az õ emberi nagysá-
gát példázza az is, hogy addig nem tu-
dott elmenni, amíg maga helyett egy ko-
saras vénával megáldott embert nem ta-
lál, aki folytatja a munkáját. 

1973-ban utolsó éves voltam a fõis-
kolán, amikor személyesen megkere-
sett, hogy elvállalnám-e ezt az állást. Szíves--örömest jöttem, amit azóta sem
bántam meg. 

- Afelesége is testnevelõ tanár és kosárlabda edzõ. Ez szerencsés dolog egy
házasságban?

- Igen. Szerencsés egybeesés, hogy õ is edzõ, testnevelõ. Elõnye, hogy mind-
ketten látjuk mennyi fáradsággal, idõvel jár, és maximálisan tudjuk egymás
munkáját tolerálni.

- A munkásságuk példa arra, hogy egy ekkora városból is kinevelkedhet-
nek kiváló sportolók. Példa erre az egyik lányuk, Dalma, aki a magyar nõi
kosárlabda válogatott és a MIZO PÉCS csapatának tagja. Az elsõ magyar nõi
játékos, aki szerepelt a világ legerõsebb bajnokságában, a nõi WNBA-ban.

- Igen, Õ is innen indult. Tagja volt például annak a csapatnak, amelyik
diákolimpiát nyert Mezõberénynek1989-ben és 1990-ben. 

Dalmán kívül Kosjár Katalin is magyar felnõtt válogatott, jelenleg is aktív
játékos. Megemlíteném még Kosjár Leát, Benyovszki Évát, akik szintén sokra
vitték. 

- Sokszor mondják, hogy Dalma a kosárlabdapályán nõtt fel. Mi kell
ahhoz, hogy valaki idáig eljusson? 

- Tehetség, szakember, szülõi háttér, de 80%-ban maga az egyén. A saját
sportága iránti alázat.

- Többször halljuk ezt. Sok tehetséges gyerek van, a szakember adott. Mit
értsünk  azon, hogy alázat? 

- Ilyen szinten már mindent a sportágnak kell alárendelni. Sokszor a
magánéletet, a szabadidõt és minden energiát. Ezt nem mindenki vállalja és
képes rá. Volt olyan tanítványom az elmúlt évek során, aki legalább olyan tehet-
séges volt, mint Dalma, de egyszer azzal állt elõ, hogy õ nagyon szeret kosár-

labdázni, de maximum hetente 3-4 alkalommal. Ezzel le is mondott élsportolói
karrierjérõl.

- Mezõberényben a gimnáziumban 16 évet tanított. Hogy emlékezik vissza
arra az idõszakra?

- Jó szívvel emlékszem vissza a 16 évre, ún. hõskornak tekintem. Sokat
nosztalgiázok. Például azért, mert majdnem minden évben országos döntõbe
kerültünk a gimnázium kosárlabdacsapatával. Mezõberényben mindig is sikk
volt kosárlabdázni. Ott a lányok nem hiányoztak edzésrõl, sõt, "harc" folyt a
csapatba kerülésért. 

Igazi, hangulatos gimnázium volt. 
Ma is jó a kapcsolatom a gimnáziummal.
Örülök, amikor olyan játékosokkal foglalkozhatok, akiknek a szülei is nálam

kosárlabdáztak.
- Milyennek látja ma a sport, a testnevelés helyzetét?
- Ma is sok tehetséges gyerek van. Ezeket észre kell venni, foglalkozni kell

velük. A munkánkat segíti, hogy vannak jó példák elõttük. Sokak elõtt nyitva
van az út a versenysport felé.

Részemrõl a testnevelés ma egy kicsit átértékelõdött. Úgy gondolom, hogy
a mozgás megszerettetése a feladat. Az
életünk részévé kellene, hogy váljon. A
versenysport jó dolog, de nem kell,
hogy mindenki az legyen. Egészséges
emberbõl kellene több. 

A testnevelésnek sok elõnye van.
Például a szabadidõ hasznos eltöltése.
Csapatjátéknál a közösségnek van ne-
velõ hatása. Pozitív élmény egy-egy
sikeres szereplés. Késõbb is tudnak a
sportban szerzett tapasztalatokra építeni.

- Milyen tervek, célok vannak
2007-re?

- Elsõdleges célunk az utánpótlás
nevelése. A legtehetségesebbeket a 8.
általános iskolai év után kosárlabda
mûhelyekbe irányítjuk. Aközelmúltban
elkerült gyerekek is nagyon szépen
megállják a helyüket. Kiss Gergõ már
bemutatkozott a korosztályos magyar
válogatottban. Jenei Gergõ válogatott
kerettag. Taba Henriett, Varró Kata,

Frey Patrik is megállja a helyét. 
Amásik szívügyem a helyi NB II-es nõi kosárlabda csapat irányítása.
- Eddig várakozás felett szerepel a mezõberényi Sportcsarnok SE NB II-es

nõi kosárlabda csapata. Az elmúlt bajnokságban a negyedik helyen végzett a
helyi nõi kosárlabdacsapat. A 2006/2007 évi bajnokságra - szinte változatlan
kerettel, az Ön vezetésével, - 16 fõ kezdte meg a felkészülést. A hagyományos
Kiskun Kupa elõkészületi tornán ezüstérmet szereztek. Az õszi 5 lejátszott
bajnoki mérkõzések közül egyedül csak Kiskunfélegyházán szenvedett
vereséget a csapat, ezzel jelenleg a második helyen állnak. A Magyar Kupa
sorozatban a harmadik forduló jelentette a végállomást az NB I Acsoportban
szereplõ Szolnoki NKK ellen. 

- Az eddigi mérkõzéseken 12 játékos lépett pályára. Közülük a csa-
patkapitány Balog Emese és Szenteszki Márta valamennyi találkozón szerepelt.
A társaság erejét mutatja, hogy mindenki kivette a részét a kosárszerzésbõl. A
házi dobólistán az élmezõny: Balog Emese 74, Elek Mónika 59, Kondé Klára
44, Jónás Erzsébet 40 ponttal. Abüntetõdobásokat eddig Zolnai Szilvia és Varró
Kata hibátlanul értékesítette. Ki kell még emelni két fiatal játékos töretlen
fejlõdését. Õk Taba Henrietta és Liska Judit.

A bajnokság január 13-án folytatódik hazai pályán a Nyíregyháza ellen.
Reális esély van rá, hogy a bajnokság végén dobogós helyezést érjen el az
együttes.

- Mivel foglalkozik még szívesen szabadidejében, ami nem kosárlabda?
- Érdekel a sporttörténet, a magyar sport alakulását figyelemmel kísérem.

Fõzés, kerti munka. Többre már nem is marad idõ.
- Eredményes munkát kívánok a következõ évre is!

Mezeiné Bátori Valéria

Az Iványi házaspár Dalma lányukkal 2005-ben, a bajnoki döntõn 
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STATISZTIKA: 

Létszám: 95 fõ. (56 felnõtt, 13 diák, 26 nyugdíjas) Átlagéletkor: 42 év.
Túrák/túranapok száma: 176/225. Nyílt túra: 10. Gyalogtúra/túranap:
144/170, kerékpáros túranap: 22/35, sítúra/túranap: 9/20. A gyalogtúrák
együttes hossza: 5025 km, egy túra/túranap átlaga 34,9/29,55 km, összes
szintkülönbség: 120.541 m. A kerékpártúrák együttes hossza: 3281 km, egy
túra/túranap átlaga: 149/93,7 km, összes szintkülönbség: 15220 m. A
túrákon részt vevõk összlétszáma: 971, egy túrán átlagosan 5,5  fõ. Vendég:
282 fõ. A futások száma: 25, résztvevõk száma: 109  fõ.

Egyesületünk fennállásának huszonharmadik évében tagtársaink és ter-
mészetesen vendégeink is, az alább felsorolt kategóriákban találhatták meg
az egyéniségüknek, felkészültségüknek leginkább megfelelõ programokat:

1. HAGYOMÁNYOS GYALOGTÚRÁZÁS

A tárgyévben 10 nyílt túrát rendeztünk, elsõsorban megyénk és lakóhe-
lyünk látnivalóinak megismertetésére. Idén is a Téli Körös 30, majd febru-
árban a Mezõberény - Békés - Doboz útvonalon haladó, hótaposó túrákkal
alapoztunk.

Egyéni szervezésben 15 túrát indítottunk. Ezek célterülete zömmel a
Mátra volt, de megfordultunk a Bükkben, a Mecsekben és a Keszthelyi-
hegységben is. Folytattuk tavaly megkezdett többnapos vándortúránkat az
Országos Kéktúra útvonalán Keszthelytõl Bodajkig. Nyári táborozásunk a
Cserhátban volt, ahonnan rövidebb-hosszabb túrák alkalmával a környék
településeit, látnivalóit fedeztük fel. Fokozott érdeklõdés kísérte a Húsvéti,
Szent Iván-éji és az õszi Szarvas-környéki gyalogtúráinkat is. Tagjaink
részt vehettek a VTSZ szervezte országos természetjáró találkozón, vala-
mint az õszi csillagtúrákon. Az elõbbi Keszthely, az utóbbi Dédes központ-
tal került megrendezésre.  

A felsoroltakon kívül két városnézõ túrát indítottunk Hódmezõvásár-
hely és a Budapesti-múzeumok látnivalóinak megismerésére.

Az évet a Luca-napi és a Gödöllõi-dombságban lebonyolított évzáró
túrával zártuk.

2. SPORTTURISZTIKA

A teljesítménytúrázás eddig is az egyesület "húzó ágazata" volt, de idén
mintha szárnyakat kaptak volna sportolóink! Ez nemcsak a 112 különbözõ
távú túra egyesületünk 64 tagja által, 121 túranap alatti végigjárásában mu-
tatkozik meg, hanem az eredményekben is. 

Ennek köszönhetõen a résztvevõk közül 31-en minõsített sportolói cí-
met értek el. Hatan közülük I.o. minõsítést szereztek: Bacsur Péter, Hoff-
mann Ádám, Lestyán Jánosné, Véha Béla, Viczián Gyöngyi, Viczián
Zoltán.

A teljesítménytúrákon összesen 4365 km-t, és 102360 m(!) szintemel-
kedést küzdöttünk le. Ez a tavalyi évhez képest közel 20%-os növekedést
jelent!

Az idén is volt vállalkozó 100 km-es, vagy ennél hosszabb túrákra: Vé-
ha Béla, Viczián Gyöngyi, Bacsur Péter és Lestyán Jánosné  "Beac-Maxi
110", a Kinizsi 100, a Less Nándor 100 és a Magyar Vándor 105 túrák va-
lamelyikét teljesítették. Lestyán Jánosné teljesítménye idén is kiemelkedõ,
hiszen a fenti túrákon kívül a Rockenbauer 130-at majd' 3000 méter szint
leküzdése mellett egyedül gyalogolta végig. A 100 és 55 km közötti túrák
száma 11 volt. 50 km körüli túrának 19 alkalommal, 45 km alatti túrának
77-szer vágtak neki sportolóink.

Ez évben is képviseltettük magunkat a Nemzeti Bajnokságban, 2 csa-
pat és 12 egyéni versenyzõ részvételével. A "Gyermek" kategóriában 2 fõt
neveztünk. A 16 fordulóból álló túrasorozat végén a Magyar Teljesít-
ménytúra NB "klasszikus" kategóriájában az OMV-Végsõkig-Alföld TE
csapata az elsõ helyen, a "Turista" kategóriában az Alföld TE - Trappista
elnevezésû formációnk pedig a második helyen végzett. Egyéniben: Ba-
csur Péter a "klasszikus" kategóriában férfi felnõtt bajnoki, míg Viczián
Gyöngyi a nõi felnõtt bajnoki címet szerezte meg! Turista kategóriában a
seniorok között Hoffmann Ádám az elsõ, Váradi László a második, Pusz-
tai László a harmadik helyen végzett, felnõtt nõk között Váróczy Margit, a

férfiak között, pedig Szabó László a második lett. A versenyzõk támo-
gatásáért külön köszönet illeti Viczián Zoltán sporttársunkat!

3. KERÉKPÁROZÁS

Kerékpárosaink idén is aktívnak bizonyultak. Már februárban nyereg-
ben voltak. Több "kisebb" túrával kezdtek, melyek az alföldi tájakat része-
sítették elõnyben. Ezekhez tartozik a Két Keréken Békésben túramozga-
lom egy szakaszának, illetve a Körös 70, 100 teljesítménytúráknak tel-
jesítése is, illetve elkerekeztek Vésztõ - Mágorra is. Majd nagyobb
lélegzetû, többnapos túrák következtek Hévíz körül, illetve bükki úti céllal.

Hosszabb, 197 km-es tekerés fûzõdik az aradi futócsapatokat kísérõ ke-
rékpárosok nevéhez is.

Az idei év kiemelkedõ teljesítménye ismét Hoffmann Ádám nevéhez
fûzõdik, aki 1500 km és 9700 m szint leküzdése mellett, két hétig tartó ke-
rékpározással teljesítette a Dunántúl jó részét felölelõ "Pannónia - kör" túra
elsõ felét.

Megemlítendõ még Zahoránné Juhász Edit teljesítménye, aki a Bécs-
Budapest távját futva teljesítõ férjét és fiát (!) kísérte 320 km-en át, hozzá-
járulva sikerükhöz.

A szezon végéhez közeledve újra a "szelídebb" túráké lett a fõszerep. A
Két Keréken Békésben újabb szakaszát tekerték le turistáink, több másik
mellett.

4. FUTÁS

E sportosabb szakágban idén is sok versenyzõnk állt a rajthoz. Futóink
a legkülönbözõbb távokon a legkülönbözõbb eredményeket érték el:

Rövidebb távokon (12 km alatt) 15 alkalommal 15 versenyzõnk indult.
12 és 21 km közötti távon 3 esetben 7 tagunk vett részt. Ezek közül a "Dé-
libáb" futást - a Hortobágyon - emelném ki az extrém idõjárási körülmé-
nyek miatt. Félmaratoni versenynek hatszor vágtak neki, s teljesítették is
versenyzõink. Ilyen távon már az idõvel, önmagunkkal és másokkal is le-
het versenyezni. Négy futást emelnék ki: Hoffmann Mihály a "Tessedik"
félmaratonon korosztályában II. helyezést ért el. A"Normafa" hegyi félma-
ratonon és a "Kékes csúcsfutás"-on a távolságon kívül még a szintemelke-
déssel is meg kellett küzdeni, melyet öt tagunk is sikerrel teljesített. A
"Nike" félmaratonon 6 sportolónk indult el, közülük is kiemelkedik Zaho-
rán Ádám teljesítménye, aki a közel ötezres nemzetközi mezõnybõl a 62.
helyet szerezte meg!

Maratoni távnak három alkalommal vágtak neki versenyzõink. Meg
kell említenem Földi Mihály eredményeit, aki a Plus Budapest maratonon
a 19. (korosztályában: 2.), a Balaton maratonon a 12. helyet szerezte meg!

Idén is indultunk a maratoninál is hosszabb távú futóversenyeken. Két
csapattal vettünk részt a Békéscsaba - Arad szupermaratonon, ahová idén
merész tervekkel érkeztünk. Nemhiába! Aférfi csapat a 11. a nõi a 3. helyet
szerezte meg!

Végül, de nem utolsó sorban meg kell említeni két, fantasztikus ered-
ményeket elérõ sportolónkat. Zahorán János 50 km-es terepfutásokon há-
rom alkalommal szerezte meg a második helyet, úgy, hogy a saját fia utasí-
totta maga mögé mindhárom esetben! A Bécs - Budapest szupermaratonon
a 12. helyezést, Sárváron, 12 órás futáson ötödik, kategóriájában elsõ, Za-
laegerszegen a 100 km-es OB-n elsõ helyezést ért el! Fia, Zahorán Ádám
teljesítménye sem akármilyen. Az említett terepfutások közül kettõn is új
pályacsúccsal nyert, a 12 órás sárvári futáson a negyedik helyet szerezte
meg! 50 km-s OB futáson elsõ helyezést ért el! A Bécs - Budapest szu-
permaraton teljesítése is nagyon komoly sportteljesítmény. Ádám nemcsak
teljesítette, hanem a 10. helyre küzdötte fel magát!

5. ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEK, EGYÉB:
Huszonharmadik alkalommal indult március 15-én gyalogos emléktúra

a városból a Körös-parti Petõfi emlékmûhöz. Több, mint 200-an rótták le
Petõfi és a szabadságharc iránti tiszteletüket 17 km-es emléktúránkon.
Közülük 91-en gyalog tették meg velünk az utat.

(folytatás a 12. oldalon)

Az Alföld Turista Egyesület 2006-ban
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SPORT
(folytatás a 11. oldalról)

A huszonegyedik rendezéshez elérkezett Körös Teljesítménytúrán-
kon az 50, 30, 20 km-es gyalogos, valamint 100 és 70 km-es kerékpá-
ros távokon 160 induló küzdött meg a folyamatos és hatalmas esõzés
okozta borzalmas útviszonyokkal. Az ország számos részébõl érkez-
tek résztvevõk, akik az említett körülmények ellenére, jó hangulatban
értek célba.

Ha tavaly a síelés beindulásáról tehettem említést, akkor idén már
a szakág Vadon Béla általi "felfuttatásáról" lehet beszámolni. Kilenc
alkalommal, összesen 20 túranapot töltött a havas lejtõkön, síeléssel. 

Munkatúráink során 111 km jelzett út karbantartását végeztük el,
fõként az általunk szervezett túrák útvonalán. Tagságunk részt vett az
Alföldi Kéktúra útvonalának felújításában is, kapcsolódva a teljes
magyarországi Kéktúra útvonal felújításához.

Egyesületünk részt vett az újjáalakuló Békés megyei Természetjáró
Bizottság munkájában. Képviselõink a Minõsítési Bizottságot vezetik.

A klubszellem további szilárdítására és a helyi civil szervezetekkel
való kapcsolatok erõsítésére az általunk rendezett farsangi bulin, sza-
lonnasütésen, valamint az egyesületi vacsorán találtunk módot.

Tervezett programjaink 2006-ban is döntõ többséggel megvalósul-
tak. Az ezek finanszírozására fordított összeg 11,4%-ban tagdíjból,
25,9%-ban önkormányzati támogatásból és 62,7%-ban szponzoroktól
és egyéb támogatásokból, pályázatokból adódott össze. E kiegyensú-
lyozott költségvetés mellett ugyanakkor tagjaink jelentõs önrészt és
munkát vállalva járultak hozzá a különféle rendezvények létrejötté-
hez. A takarékos gazdálkodás mellett az effajta áldozatvállalás egyre
kevésbé nélkülözhetõ!

Év közben nyújtott támogatásukért köszönettel tartozunk:
Budapest: Vasutas Természetjárók Szövetsége, Wesselényi SKA,
NCA, OMV Hungária Kft., Orosháza: Bogárzói Szervízmûhely Kft,
Békéscsaba: Elektrotop 3000 Kft., Overland Sherpa, Peugeot-Gallon
Kft, Primcom Kft, Koortex 2000 Kft, Dobrocsi Nándor és családja,
Jamina Patika-Mihály Jánosné, Körösök Völgye Turista Egyesület,
Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete, Me-
zõberény: Városi Önkormányzat, Városi Közszolgáltató Intézmény,
Nádházi és Társa Bt, Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ, Baráti
Egylet Mezõberényért, Városvédõk és Városszépítõk Egyesülete, Po-
larNet Kft., Dianthus Plusz Kft, Elit Virágüzlet, Sági Horgászbolt,
Furtai Mária,  Csávás István, Hegyi Márton,  Vetési János.

Földes Péter

Remek rajt az NB II-ben
Az õsszel arról számolhattunk be, hogy kellemes meglepetésünkre a Ma-

gyar Sakkszövetség meghívta egyesületünket az NB II. 2006/07-es idényére.
Akkor még legszebb álmainkban sem sejtettük, hogy csapatunk négy forduló
után nemhogy a kiesés ellen fog küzdeni, hanem az élcsoport tagjaként várhat-
ja a további küzdelmeket!

Miután megkaptuk a felkérést, sebtében egy hét alatt kellett megteremteni
az indulás összes feltételét, amelyre a többi csapatnak több hónap állt ren-
delkezésére. Nem kis utánajárás után, rekordidõ alatt beszereztünk minden
szükséges iratot, amelyért már akkor dicséretben részesültünk a szövetségtõl.

A gárda szakmai irányítására Nagy Sándor lett felkérve, aki játéktudása és
NB-s játékosmúltja alapján ezt örömmel elvállalta. Nagy igazolásokra már nem
volt lehetõség, így gyakorlatilag a meglévõ - zömmel fiatal - helyi játékosokra
tudott támaszkodni a csapat összeállításánál. A realitásokat figyelembe véve a
vezetõség elvárása nem lehetett más, mint a tisztes helytállás, tapasztalatszerzés.
A12 csapatos mezõnybõl a ranglistás helyezések alapján egy-két társulat meg-
elõzése tûnt lehetségesnek.

Anyitómérkõzésen a toronymagas esélyes, feljutást megcélzó, idegenlégió-
sokkal teletûzdelt Gyulához látogattunk. A 9:3-as vereség miatt akkor egy ki-
csit elkedvetlenedtünk, pedig erre az eredményre a különbség ellenére sokan
felkapták a fejüket. Hát még, ami ezután következett! Három gyõzelem zsinór-
ban: Püspökladány 8:4, Békés 6,5:5,5, Baja 7:5. A két utóbbit még magunk is
nehezen hittük el, hiszen ellenfeleink rutinos NB II-es résztvevõk már évek óta.

Mindezek után egyesületünk az 5. helyrõl várja a februári folytatást. Ter-
mészetesen realitásérzékünket továbbra sem veszítettük el, és tisztában
vagyunk azzal, hogy még kemény meccsek várnak ránk. Azért annyiban már
változott a célkitûzés, hogy megpróbáljuk megszerezni a 8-9. helyezést, amely
biztos bentmaradást jelentene. A csapat eddigi legjobb pontszerzõi: Nagy Sán-
dor, Balog Imre, Zsíros György, Nagy Róbert, dr. Nagy Gábor, Komlódi Ivett
és Jozaf Csaba voltak. Jozaf Csaba elnök

LABDARÚGÁS

Jó õszi szezonkezdés, rossz szezonvégi befejezés. A mezõberényi felnõtt
csapat a korábbi hírnevéhez méltatlanul rossz teljesítménnyel zárta a 2006/2007
évad õszi szezonját. Vonatkozik ez különösen a novemberi és decemberi tel-
jesítményekre, melynek eredményeként a sorozatos vereségek után a csapat a
táblázat 13. helyét foglalja el a 16 csapatos mezõnyben. Egy pont választja el a
kiesõ helytõl. A sikertelenség sora megingatta a fiatal játékosok önbizalmát.
Ezen kívül el kell gondolkodni néhány játékosnak azon, hogy akar-e egyáltalán
szívvel, lélekkel, football alázattal sportolni és Mezõberény város hírnevéért is
küzdeni, miközben maguk is edzett, felnõtt sportemberekké tudnának válni.
Mindenesetre ez a csapat többre képes, mint amit eddig adott ebben a szezon-
ban, akkor, ha mindenki komolyan teszi a dolgát. Bízunk benne, hogy tavasszal
jobb lesz. 

Az MFC fiatal labdarúgói, mely csapat a felnövekvõ serdülõkbõl, valamint
a Gyermek FC-bõl átjött labdarúgókból állt, kitûnõen helytálltak és az
élmezõnyben végeztek.

KÉZILABDA

Büszkék vagyunk a kézilabdás lányainkra. Az õszi szezont a megyei
bajnokságban az elsõ helyen zárták, õszi megyebajnokok lettek. Természetesen
ehhez kellett a jó szakmai munka is. 

Minden mezõberényi sportolónak, szakmai vezetõnek az új évben sok sikert,
a sport szeretõ mezõberényi lakosoknak pedig jó egészséget és jó szurkolást
kíván az MFC vezetõsége nevében: Gurmai Sándor
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