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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

POLGÁRMESTERI GOMBNYOMÁSSAL INDULT EL

a világhálón Mezõberény megújult honlapja. 
A www.mezobereny.hu egyszerre a várost bemutató gazdag infor-
mációs forrás, önkormányzati portál és elektronikus újság. A prog-
ram az IPONT CONSULTING KFT munkája, a grafika Papp Zoltán
és Süle Mihály korábbi tervei felhasználásával készült, a tartalom
kialakítója, megfogalmazója és felvivõje - az  Önkormányzat és
közigazgatás menüpontot kivéve - a Városi Könyvtár. Ez utóbbi
szakszerûségét és naprakészségét dr. Hantos Katalin jegyzõ és
munkatársai garantálják.

Nézzék meg, barátkozzanak vele, terjesszék barátaik, elszármazott
családtagjaik, ismerõseik körében. Véleményüket, híreiket, írásaikat
elküldhetik az ujsag@mezobereny.hu e-mail címre, vagy lemezen
behozhatják a Városi Könyvtárba.

Várfalvi Erzsébet

NEKIK IS ADHATJUK!
Mint már néhány éve, ezúttal is közöljük azoknak a társadalmi szerve-
zeteknek , egyesületeknek, alapítványoknak a nevét és adószámát, ame-
lyek városunkban mûködnek és eljuttatták hozzánk adataikat.
Kérjük Önöket, minél többen éljenek a lehetõséggel, rendelkezzenek
személyi jövedelemadójuk 2x1%-áról.

Kedvezményezettek: Adószám

1. Sz. Általános Iskola DSE 19058582-1-04
(leendõ Mezõberényi Gyermek Kosárlabda Klub)
2. Sz. Általános Iskola Diáksport Egyesület 19052256-1-04
(leendõ Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola DSE)
Alföld Turista Egyesület Mezõberény 18386114-1-04
Baráti Egylet Mezõberényért Egyesület 19052593-1-04
Cukorbetegek Egyesülete 18376830-1-04
Erõs Vár Alapítvány I. ker. Evangélikus Egyház 

18376438-1-04
Könyvtárpártoló Alapítvány 19054564-1-04
Magyar Vakok és Gyengénlátók 
Országos Szövetsége 19002464-2-42
Mezõberényi Erdélyi Kör 18370212-1-04
Mezõberényi Gyermekfoci Alapítvány 18379981-1-04
Mb-i Német Hagyományápoló Egyesület 19059741-1-04
Mezõberényi Horgászok Egyesülete 19977946-1-04
Mezõberényi Óvodásokért Alapítvány 18383159-1-04
Mezõberényi Szlovákok Szervezete 18377178-1-04
Mb-i Városszépítõ és Városvédõ Egyesület 18373947-1-04

Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete
19052500-1-04

Orlai Petrics Soma Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány
(leendõ Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
Tanulóiért Alapítvány) 18376050-1-04
Önkéntes Tûzoltó Egyesület Mb. 18378935-1-04
Petõfi és Goethe Alapítvány 
(Petõfi Sándor Gimnázium Mb.) 19061522-1-04
Petõfi Sándor Gimnázium DSE 18380606-1-04
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ Mezõberény 

15345400-2-04
Spektrum Alapítvány 
(Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat Mb.)

18380747-1-04
Sportcsarnok Sportegyesület 18382756-1-04
Viola Szabadidõs és Kulturális Egyesület 18384253-1-04

Egyházak: Technikai szám
Evangélikus Egyház 0035
R. Katolikus Egyház 0011
Református Egyház 0066

Kiemelt elõirányzat: 
Társadalmi bûnmegelõzés 1294
Parlagfû mentesítés 1153
Egészségjavítást célzó sporttevékenység 1304
Szülõföld Alap 1311
Erdõterület közjóléti célú védelmének 
és bõvítésének feladatai 1445
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EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

2005. december 20-tól a Nemzeti Kataszteri
Program keretében Mezõberény külterüle-
térõl digitális ingatlan-nyilvántartási térké-
pet helyeztek forgalomba. A térképmásolat
szolgáltatásainak díja nem változott.

Mezõberény város önkormányzata és a
békéscsabai Körös Volán Autóbuszköz-
lekedési Rt. együttmûködési megállapodást
kötött. Az Rt. 2006-ban 2 millió Ft-tal támo-
gatja a buszközlekedésre is használatos
városi utak felújítását.

A Békési Kistérségi Társulás 14 700 000 Ft
egyszeri vissza nem térítendõ támogatást
nyert el 1 db, legalább 15 személyes busz be-
szerzésére. A közösségi buszpályázat megál-
lapodását a Belügyminisztérium részérõl
Lamperth Mónika, a Társulás részérõl pedig
Pataki István írta alá.

Decemberben három bank (Budapest Bank,
az Inter-Európa Bank és a CIB Bank) békés-
csabai fiókja részére küldött bemutatkozó
anyagot Cservenák Pál Miklós polgármester.
A Békés Megyei Hírlap Mezõberényben nyi-
tandó bankfiókról szóló cikke más pénzin-
tézet érdeklõdését is felkeltette, így a fenti
három bank után a Kereskedelmi és Hitel-
bank, az Erste Bank és a Raiffeisen Bank is
megkapta a bankfiók nyitására való felkérést,
valamint a Mezõberényt bemutató anyagot.

Tóth László mezõberényi lakos kérelemmel
fordult az önkormányzathoz, melyben a Sza-
bó Árpád - Vasút - Rákóczi utca keresztezõ-
désében stoptábla vagy sárga villogó jelzõ-
lámpa kihelyezését, vagy rázató kialakítását
kérte. Már két alkalommal érte itt baleset. A
keresztezõdés nemcsak önkormányzati utat
érint, így Cservenák Pál Miklós polgármester
a Magyar Közút Kht. részére továbbította a
kérelmet. Kedvezõ elbírálás esetén az önkor-
mányzat stoptáblát helyez ki a csomópontnál.

Cservenák Pál Miklós polgármester fel-
szólító levelet küldött a Berényi Építõipari
Kft. és a Károlyi és Társa Kft. részére, hogy a
Vésztõi út 72-94. sz. alatti önkormányzati
szociális bérlakások, valamint a Békési úti
önkormányzati bérlakások garanciális hi-
báinak javítását 30 napon belül végezzék el.

A Magyar Államkincstár vis maior tar-
talékából városunk 10 335 623 Ft támoga-
tást kapott a 2005. augusztus 15-23. között
lehullott nagy mennyiségû csapadék okozta
belvíz elleni védekezés költségeire, és 12
285 000 Ft-ot az önkormányzati ingatlanok
helyreállítására.

A rendõrség és az önkormányzat közösen
benyújtott pályázata 1 millió Ft-ot nyert "Az
önkormányzatok és a rendõrség együttmûkö-
désén alapuló bûnmegelõzési program meg-
valósításának támogatására". Az önrésszel
együtt összesen 1 250 000 Ft jut a 2006.
június 2-ra tervezett megelõzési napra. Az
összegbõl többek között 3 000 darab bûn-
megelõzési füzet nyomtatását, a szervezõk-
nek egyenpólók készítését, a gyermekek szál-

lítását, ellátását tervezik.
Szépe Sándor vállalkozóval kötött szerzõ-

dést Cservenák Pál Miklós polgármester a
Luther u. 1. sz. alatt kialakítandó nõgyógyá-
szati rendelõ megvalósítására. Összesen
4 550 000 Ft összegben, 2006. március 31-i
határidõvel.

A Mezõberényi Motorosok Baráti Köré-
nek vezetõje Szikora András tájékoztatta a
polgármestert, hogy az egyesületet civil szer-
vezetként be akarják jegyeztetni. A 2005-ben
megtartott motoros találkozó sikerén felbuz-
dulva 2006. szeptember 30-ra ismét találko-
zót szerveznek, melyhez még keresik a
helyszínt.

A Mezõberényi Kábel TV-nek adott interjút
Cservenák Pál Miklós polgármester a decem-
beri testületi ülésen elfogadott magánszemé-
lyek és vállalkozók kommunális adójának
emelésérõl. Az üzemanyag és egyéb költ-
ségek növekedése miatt a Tappe Kft. magán-
személyek vonatkozásában 10 %-kal, a
közületi fogyasztók esetében 12 %-kal emelte
a szemétszállítási díjat. Jövõre újabb emelés
várható, mivel a környezetvédelmi hatóság
csak 2006. december 31-ig engedélyezte a
mezõberényi szeméttelep mûködését. 2007-
tõl a hulladékot vagy a békéscsabai, vagy a
gyomaendrõdi szemétgyûjtõ telepre kell szál-
lítani, és ott tárolási díjat kell fizetni, így
jövõre újabb emelés várható. Jelenleg a
legolcsóbb hulladéktárolási díj 5000 Ft/tonna.

Elfogadták a Turisztikai vonzerõk fejleszté-
se pályázati felhívásra benyújtott "A Körösök
lágy ölén" címû pályázatot. Mezõberény a
Medvefejes-tó körüli felújítással, a Liget és
a ligeti Pavilon madárházzá alakításával
szerepel a több települést átfogó projektben,
melynek összköltsége 949 767 525 Ft, ebbõl
926 023 327 Ft a támogatás.

Musitz László Tervezõi Szakértõi és Vál-
lalkozási Irodája értesítést küldött, hogy a
mezõberényi B-95-ös kút szelvényezése el-
készült, és a kút üzempróbája is megtörtént.
Musitz László nyilatkozott arról is, hogy a kút
jogszabályi mûködésének megfelelõ nyomó-
csöveket és idomokat építettek be. Baranya
Judit, a békéscsabai ÁNTSZ közegészségügyi
elõadója szakhatósági állásfoglalást adott a kút
mûködéséhez. Ezt követõen megindulhat a kút
gyógyvízzé minõsítésének folyamata.

Cservenák Pál Miklós polgármester meg-
rendelte a Mezõberény város környezetvédel-
mi programjához szükséges légszennyezõ-
désére vonatkozó méréseket. A Körös-vidéki
Környezetvédelmi Természetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelõség adatai szerint jelenleg 14
cég rendelkezik levegõtisztaság-védelmi
engedéllyel. A légszennyezési adatok átlag
szerint 43 pontot mutatnak.

Megnõtt az érdeklõdés a Boldisháti holtág
mellett kialakítandó telkek iránt, miután a
Mezõberényi Horgász Egyesület - a jelenlegi
üzemeltetõ - horgászvíz kialakítását tervezi a
területen.

Gergely Pál a mezõberényi Bútor Rt. fel-

számolója ismét meghirdette a Hajnal utcai
telep és a belsõ berendezések, gépek eladását,
miután az elõzõ meghirdetésre nem érkezett
elfogadható ajánlat. Az új hirdetési idõpont
2006. január 26. A Békés Megyei Területfej-
lesztési Tanács elnöke Varga Zoltán
értesítette a Saqquara Bútorgyártó Kft. veze-
tõjét, László Mihályt, hogy a "Bútoripar reha-
bilitációja Mezõberényben" címû pályázatot
a Területfejlesztési Tanács 2005-ben tartalék-
listára tette, és a regionális fejlesztésért és fel-
zárkóztatásért felelõs tárcanélküli miniszter-
hez terjesztette fel fedezet biztosítására. Kol-
bert István miniszter biztosította az igényelt
104 millió Ft többletforrást, így - amennyiben
a Saqquara Bútorgyártó Rt. veszi meg az
ingatlant - nem lesz akadálya a bútorgyár
beindulásának. László Mihály elképzelései
szerint 2006-ban a jelentõsebb munkaerõt
igénylõ rönkvágás indul be 52 fõvel, így a
pályázatban vállalt foglalkoztatási kötelezett-
ségüknek is eleget tudnak tenni. A bútor-
gyártás 2007-ben kezdõdhet.

2006. február 15-ig kell benyújtani a Dél-
alföldi Regionális Területfejlesztési Tanács
által meghirdetett útaszfaltozási pályázatokat.
A témában Mezõberény három pályázatot
nyújt be, melyek tervezését és lebonyolítását
a Körös Road Kft. végzi el összesen
5 328 000 Ft összegért. A pályázatban
meghatározott aszfaltozásra váró területek:
1. Hajnal utca, Liget tér, Liget utca, Kölcsey
utca 2. Vásártér utca (Csabai út és Vasút utca
közötti része) 3. Zrínyi sugárút, Kinizsi utca
(Gyomai út és Kodály utca közötti rész).

A FoReGo Magyarország Kft. országszerte
mintegy 20 000 használt szárazelem és nem
gépkocsi akkumulátor gyûjtõpontjának ki-
alakítását tervezi. Mezõberényben a 2 álta-
lános iskolai épület, a gimnázium és a Luther
utcai óvoda területén lehet gyûjtõpontot
kialakítani, amennyiben az intézményvezetõk
megkötik a szerzõdéseket.

Cservenák Pál Miklós polgármester támo-
gató nyilatkozatot adott ki a Berényi Ökopark
Bt. részére. A cég által tervezett munkahely-
teremtõ beruházás nem ellentétes Mezõ-
berény város városfejlesztési terveivel, és a
munkahelyteremtés a munkanélküliség eny-
hítését szolgálja a városban. Az Ökopark Bt.
biotégla gyártását szeretné megkezdeni a
volt Ókerti téglagyár területén, ehhez hitelt
kell felvennie.

A Városi Közszolgáltató Intézmény a tár-
sasház lakóinak kérésére kivágta a Gyomai
út 1. sz. elõtti kanadai nyárfákat, mivel a
magas fák lehulló levelei eltömítették a
lefolyó csatornát és így az épület többször
beázott. Tavasszal a fásítási tervnek megfele-
lõen ültetésre kerül sor.

December végén bekötötték a Petõfi -
Vadász utca sarkán lévõ sebességmérõ
készüléket, azonban a sebességkijelzõ nem
mûködött. A telepítést végzõ budapesti cég

(folytatás a 3.oldalon)
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január közepén kijavította a hibát.
Hunya Miklós, az Endrõd és Vidéke

Takarékszövetkezet vezetõje a lakásszükség-
letrõl tárgyalt Cservenák Pál Miklós pol-
gármesterrel. A Békési út 6. sz. alatti ingatlan
a Takarékszövetkezet tulajdonába került, ahol
2006-ban új kirendeltséget akarnak létre-
hozni. A terület jobb kihasználása érdekében
gondolkodnak eladásra épített lakások meg-
valósításában is, melyek átadását 2007-re ter-
vezik.

MIRÕL TÁRGYALT
A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?

A napirendi pontok elfogadása után a
képviselõ-testület elfogadta az elõzõ zárt
testületi ülésen hozott határozatokról szóló
tájékoztatót, valamint Cservenák Pál Miklós
polgármester beszámolóját a két ülés közötti
fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.

Varga Józsefné aljegyzõ ismertette, hogy az
augusztusi belvíz károsultjai értesítést kap-
nak a kárenyhítés módjáról. Az állam 52 mil-
lió Ft összegû támogatást nyújtott 97 sze-
mélynek, akiknek megállapodást kell kötni a
polgármesterrel. A helyreállításhoz a károsul-
tak többségének építési engedélyt kell besze-
rezni. A megítélt támogatást részletekben,
számlák alapján fizeti ki az önkormányzat.

Cservenák Pál Miklós polgármester útjára
indította Mezõberény város honlapját a
világhálón, melyet Korcsok Zoltán az iPont
Kft. ügyvezetõje mutatott be. Korcsok Zoltán,
kiemelte, hogy a honlap felépítése lehetõvé
teszi az e-közigazgatás megalapozását, és az
egyes intézmények önállóan szerkeszthetik a
lapot. A testület megköszönte Papp Zoltán,
Süle Mihály önzetlen munkáját, mellyel
segítették a honlap létrejöttét.

Tudomásul vették a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekrõl szóló beszá-
molót.

A szennyvíztisztító telep leselejtezett
eszközeit nem sikerült eladni hirdetés útján,
ezért a testület úgy döntött, hogy azokat ha-
szonvasként értékesítse a Városi Közszolgál-
tató Intézmény.

Módosították a köztisztaság fenntartásáról
és az egyes közszolgáltatások kötelezõ igény-
bevételérõl szóló rendeletet. A Tappe Szál-
lítási és Feldolgozó Kft. díjemelési ajánlata
alapján 2006. február 1-jétõl lakossági
fogyasztók vonatkozásában 10 %-os, közületi
fogyasztók vonatkozásában 12 %-os emelést
szavazott meg a testület. Magánszemélyek
részére a szilárd hulladék gyûjtése és szál-
lítása díjmentes, azt a város fizeti a kom-
munális adóból.

A képviselõ-testület második fordulóban
tárgyalta Mezõberény város önkormányzata
2006. évi költségvetését. A közel 160 millió

Ft-os hiány lefaragásához áttekintik az önként
vállalt feladatokat. A költségvetés elfo-
gadásáig még két alkalommal ül össze a
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.

Mezõberény város Képviselõ-testülete elvi
hozzájárulását adta a Cigány Kisebbségi
Önkormányzatnak internet csatlakozáshoz.
A kisebbségi önkormányzat vállalja a
bevezetés költségeit.

A testület 2,4 millió Ft-ot biztosított a
Mezõberény - Bélmegyer Kistérségi Általá-
nos Iskolának 16 férõhelyes parkoló kiala-
kításához a volt 1. Sz. Általános Iskolánál.
Ugyanitt pályázati forrásból 2 akadály-
mentes parkolót hoznak létre, így összesen
18 parkolóhely épül ki a Luther téren.

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a
2005. december 31-jével megszünt Sportcsar-
nok Sportegyesület Sakk Szakosztálya szová-
tai kapcsolata az újonnan alakult, önálló
Mezõberényi Sakk Egyesület nevére
kerüljön. A szintén 2005-ben megszünt 1. Sz.
Általános Iskola, az 1. Sz. Általános Iskola
DSE valamint az Orlai Petrics Soma
Általános Iskola regisztrált nemzetközi kap-
csolatai pedig a Mezõberény - Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene-
és Mûvészetoktatási Intézmény, Kollégium és
Pedagógiai Szakszolgálat nevére kerüljenek.

Elfogadták a Mezõberényi I. Kerületi
Evangélikus Egyház nemzetközi kapcsola-
tokra vonatkozó regisztrációs kérelmét, az
egyház ettõl az évtõl pályázhat a gronaui
Erlöser Kirchével kialakult fúvós zene,
ifjúsági kapcsolat támogatására.

Több település kérte befogadását Mezõbe-
rénytõl a gyermekek átmeneti elhelyezésére
helyettes szülõi hálózat útján történõ ellátás
biztosítására. A Megyei Önkormányzat fel-
bontotta velük az erre vonatkozó szerzõdést.
A testület a Békési Kistérséghez tartozó
települések befogadásáról döntött. Így a
novemberben megszavazott köröstarcsai
önkormányzaton túl Bélmegyer, Kamut,
Murony és Tarhos önkormányzatai kerülnek
be a mezõberényi helyettes szülõi hálózatba,
melyet két család lát el.

A demens betegek ellátásával módosították
a Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat
alapító okiratát, így igényelni lehet az utánuk
járó normatív támogatást.

A képviselõ-testület ezután zárt ülésen foly-
tatta munkáját, ahol személyiségi jogot és
üzleti érdeket érintõ vagyoni ügyekben hozott
döntést.

2006. február 10-én 15 órától rendkívüli
testületi ülésen kerül sor a Városi Közszolgál-
tató Intézmény vezetõjének választására. Az
ülést a Kábel TV közvetíti.

A következõ rendes képviselõ-testületi
ülés idõpontja 2006. február 24-e.

Fesetõné Sipos Judit

Erdõs Norbert, a térség országgyûlési
képviselõje február 24-én 14 órától
fogadóórát tart a Városházán.

(folytatás a 2. oldalról)

HIRDETMÉNY

A Városi Önkormányzati Képviselõ-
testület Polgármesteri Hivatala felhívja
a Tisztelt Vállalkozók figyelmét, hogy 
az AVOP Irányító Hatóság (Föld-
mûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium) egyes pályázati felhívások
felfüggesztését feloldotta. Valamennyi
érintett pályázat (a hozzátartozó
pályázati csomaggal együtt) az Irányító
Hatóság (www.fvm.hu), illetve a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (www.mvh.gov.hu) honlapján
közzétételre került. 

Pályázati felhívások: 

"Szakmai továbbképzés és átképzés
támogatása (AVOP 1.5.)" Kiíró: AVOP
Irányító Hatóság (Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium) 
Forrás: www.fvm.hu 
Beadási határidõ: 2006. december 31. 

" Vidéki jövedelemszerzési lehetõségek
bõvítése (AVOP 3.1.)" Kiíró: AVOP
Irányító Hatóság (Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium) Forrás:
www.fvm.hu 
Beadási határidõ: 2006. december 31. 

"A mezõgazdasághoz kötõdõ infra-
struktúra fejlesztése (AVOP 3.2.) Kiíró:
AVOP Irányító hatóság (Földmûvelésü-
gyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) 
Forrás: www.fvm.hu 
Beadási határidõ: 2006. december 31. 

Pályázati felhívások részletesen
megtekinthetõk a Városháza
(Mezõberény, Kossuth tér 1.) fsz. 2. sz.
irodánál lévõ hirdetõtáblán, illetve a 
Falugazdásznál, a 17. sz. emeleti
irodában. 

Dr. Hantos Katalin 
Mezõberény önkormányzat jegyzõje 



KULTÚRA

4. 2006. február Mezõberényi Hírmondó

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Január 22-e nemzeti énekünk, a Himnusz
születésnapja és egyben a Magyar Kultúra
Napja is.

Ilyenkor nagyobb hangsúlyt kapnak a
kulturális rendezvények országszerte.
Mezõberényben ebben az évben a Magyar
Kultúra Hetében több programra is vártuk a
közönséget.

A múlt és jelen, a modern és hagyo-
mányos, kultúránk sokszínûsége jelent meg
rendezvényeinken. A Mûvelõdési Központ
aulájában 17 amatõr mezõberényi fotós
mutatta meg, hogyan látják õk a környezõ
világot a fényképezõgép objektívjén
keresztül. Hangulatos környezetet teremtett a
régi magyar plakátokból berendezett kiállítás
a Kész cirkusz címû új magyar film - új tech-
nikai megoldással történõ, DVD-projektoros
- vetítéséhez.

Január 22-én egy ünnepi mûsor keretében
elõször Dr. Ignácz Mihály színész elõ-
adásában meghallgathattuk Kölcsey Ferenc
Himnusz címû versét. Cservenák Pál Miklós,
városunk polgármestere köszöntõjében
elmondta, hogy "A kultúra nemzedékrõl
nemzedékre hagyományozódik, és csak
akkor képes a fönnmaradásra, ha minden
nemzedék képessé válik a saját igényei sze-
rinti újrafogalmazásra. A kultúraközvetítõk
felelõssége és feladata abban rejlik, hogy
folyamatosan fenntartsák az egymást követõ
nemzedékekben az örökség újraalkotó
módon való használatának igényét és
képességét. Ehhez kívánok minden kulturális
értéket teremtõ, újrafogalmazó, a kultúra
közvetítésében résztvevõ közösségnek -
megköszönve eddigi tevékenységüket - ered-
ményes munkát, sok örömöt." Ezt követõen a
Balassi táncegyüttes gálamûsorában egy
keresztmetszetet láthattunk, hallhattunk a
magyar népzene, népdal, néptánc, népmese
hagyományaiból.

A kultúrát közvetítõ rendezvényeink sora
itt nem ért véget. 

Várjuk Önöket egész évben program-
jainkra, csoportjainkba a kultúra befogadói,
közvetítõi közé.

Fábián Zsolt

Dr. Lux Jakab életérõl gyûjtött össze
adatokat Lux Gyula, az 1848-49-es szabad-
ságharc orvos- fõhadnagyának  szépunokája. 

Írása lapunk elektronikus változatában
olvasható www.mezobereny.hu „Mezõberé-
nyi Hírmondó” „Egészségügy” menüpont
alatt. Nyomtatott formáját elhelyeztük a Vá-
rosi Könyvtár helyismereti gyûjteményében,
ott bárki számára hozzáférhetõ.

A II. ORSZÁGOS WASS ALBERT VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY DÖNTÕJÉRÕL

A Wass Albert Törzsasztal, Bonyhád város és a Solymár Imre Városi Könyvtár  hagyományteremtõ
szándékának folytatásaként  2006. január 7-én is  megrendezte  a már  II. Országos Wass Albert Vers-
és Prózamondó Verseny döntõjét. Bonyhád a Tolnai dombvidékhez tartozó Völgységben található,
ott,  ahol az írónak az országban  elsõként felállított köztéri szobra látható.
Wass Albert január 8-án lett volna 98 éves. A XX. századi erdélyi és magyar irodalom prominens
képviselõje volt. A többnemzetiségû Kárpát-medence történelmi szétszabdalása Õt is emigráns
sorsra juttatta. A II. világháborút követõen elõbb Németországban élt, majd az Egyesült Államokban
telepedett le. Irodalmi munkásságát döntõen meghatározta  ez az "élmény". Regényei, versei kivétel
nélkül szülõföldjét idézik. A több, mint 40 kötetbõl álló életmûve, publicisztikai munkásságának
megszámlálhatatlan cikke a magyarság meg- és fennmaradását hirdeti és szolgálja.
A rendezõk  korunk értékvesztõ folyamatai ellen kívántak szót emelni a verseny megszervezésé-
vel. A versenyzõk is ezt erõsítették a magyar nemzeti értékrendet tükrözõ irodalmi alkotások átélõ
tolmácsolásával. Ezért most nemcsak Wass Albert mûveivel vehettek részt a versenyzõk, hanem
valamennyi "Balassi Kard" kitüntetésben részesült magyar költõ mûveibõl is válogathattak.
A szavalók két életkori kategóriában nevezhettek:  14-24 éves korosztály, illetve a 25 év felettiek. Ez
utóbbi korosztállyal  az  érett felnõtt gondolkodásnak és értelmezésnek adtak teret a rendezõk.
A bonyhádi döntõt számos területi elõdöntõ elõzte meg. A mezõberényi elõdöntõ 2005. december
2-án került megrendezésre a Városi Könyvtárban. A 14-24 évesek kategóriájában Mezei Réka
mezõberényi és Nagy Barbara békéscsabai tanulók jutottak a döntõbe. 
A verseny   helyszíne is csodálatos volt: a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár egy gyönyörû
park közepén található. A versenyre, és a Wass Albert Nap többi rendezvényére  nagyon sokan
érkeztek, még a határon túlról is. A rendezõknek és a kitûnõ szervezésnek hála, a programok zavar-
talanul és csúszások nélkül követték egymást.  A versenyzõk  lelkiismeretesen  felkészültek, nagyon
sok remek elõadást  hallottunk. A zsûri elnöke, Takaró Mihály irodalomtörténész az eredményhir-
detés elõtt elmondta, hogy nagyon nehéz volt dönteni. Sok kiemelkedõ produkció volt.  Rengeteg
különdíj is született.  Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a zsûri a mezõberényiek szereplését külön
nem értékelte. Egy nagyon fontos pozitívuma azért mégis volt a versenynek: egy budapesti
drámapedagógus - mint késõbb kiderült, az õ tanítványa nyerte meg a versenyt - még az eredmény-
hirdetés elõtt,  minden eredménytõl függetlenül felkérte Rékát és Barbarát, hogy majd  az általa a
Wass Albert életébõl   rendezett elõadáson lépjenek fel. Így mégis sikerélménnyel és büszkén térhet-
tek haza a lányok, jó emlékeket õrizve Bonyhádról és a II. Országos Wass Albert Vers- és Próza-
mondó Verseny döntõjérõl.                                                                                Török Zita

Szépirodalom

Böszörményi Zoltán: Vanda örök
Csizmadia Éva: A tiszavirág dala
Darvasi László: A világ legboldogabb
zenekara
Fuentes, Carlos: Diana, a magányos vadász
Gárdonyi Géza: Te, Berkenye
Huszadik századi olasz novellák
Kishont Ferenc: A szerencsés flótás
Madách Imre füveskönyve
Mérõ László: Maga itt a tánctanár?
Schaffer Erzséber: Lábujjhegyen
Somogyváry Gyula: A Pirossapkás kislány
Turnius, Valerin: Wolfgang Amadeus
Widmer, Urs: Anyám szeretõje
Widmer, Urs: Apám könyve

Ismeretterjeszõ irodalom

Benedek, XVI. pápa: Életutam
Bihari Mihály: Magyar politika, 1944-2004
Bradányi Iván: A kék angyal
Febvre, Lucien: A könyv születése
Földes Anna: Törõcsik Mari
Hauck, Paul: Fõ a nyugalom!
Hoffmann, Kurt: Lovasiskola kezdõknek

Jones, Bridget: Partiszervezés mesterfokon
Kapitány Ágnes: Tárgyak szimbolikája
Kováts Miklós: Magyar motorkerékpárok
Petrik Adrienn: Asszony és háza  avagy Az én
Toszkánám
Romhányi Attila: Maja mozaik
Rondinelli, Lara: Ízletes szívbarát ételek
receptkönyve cukorbetegeknek
Sebõk János: A Dakota-ház fantomja
Wellness színes kalóriakönyv

Gyermek- és ifjúsági irodalom

Beaumont, É.: Nézd, milyenek a jármûvek!
Benedek Elek: A kék liliom és más mesék
Berényi Nagy Péter: Melengetõ mesék
Böszörményi Gyula: Gergõ és az álomvám-
pírok
Böszörményi Gyula: Kerekalma mesék
Brezina, Thomas: Fékezd meg Dr. Medúzát!
Brezina, Thomas: A megmérgezett delfin
Katajev, Valentin P.: Hétszínvirág
Kinõttelek. Versek kamaszoknak
Kriza János: Székely népmesék
McGavin, George: Rovarok és pókok
Nagy Bandó András: Fából  vasparipát

KÖNYVAJÁNLÓ

- A VÁROSI KÖNYVTÁR LEGÚJABB KÖNYVEIBÕL -



KISVÁROSI KAVICSOK
MIÉRT KELL KULCS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ?

Nem elírás a fenti mondatban a nagybetû, egy
cím kezdõbetûje. Annak a gyermekfoglalkozás-
nak a címe, amelyet a Városi Könyvtár minden
hónap utolsó szombatjának délelõttjén tart.
Ezeken a foglalkozásokon olyan információ-
szerzési technikát tanulhatnak a résztvevõk,
amelyek segítségével jól és gyorsan összegyûjt-
hetik egy-egy témakör legfrissebb tudnivalóit,
gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek az Inter-
net mindennapi hasznáról.

Február elseje után "kulcsra járnak" a gyer-
mekrészleg számítógépei is. Csak az ülhet mel-
léjük, aki arra (is) tudja használni az Internetet,
amire egy közkönyvtárban való: információ-
szerzésre.

Nem korlátozni akarunk, hanem felelõsséggel
tenni a dolgunkat.
A kulcsot bárkinek ingyen a kezébe adjuk a fent
jelzett foglalkozásokon.

Mi szükség van erre? - kérdezhetik.
Mindannyian örültünk a gépeknek, de ne
tévesszen meg senkit, hogy a gyerekek
boszorkányos gyorsasággal kattintgatnak! Nem
mindig úgy, és nem mindig arra használják,
amire érdemes lenne! Miközben a szülõ
otthonában büszkén gondol a könyvtárba
számítógépezni járó okos magzatára, a lurkó
lehet, hogy nem tesz mást, mint pucér nõket
nézeget, vagy kislányként, csevegõ csatornákon
ismerkedik, nem veszélytelenül.
Tudom, hogy kamasz fiúk mindig nézegettek
szép lányokat. Tudom, hogy a veszély nem
nagyobb, mint a televíziózás, videózás,
dévédézés közben. Azt is tudom, nem védhetjük
meg õket mindentõl. De legalább mutassuk meg,
mi minden mást is tehetnének!
Ez a mi felelõsségünk, felnõtteké. A gyerekek
pedig fogékonyak.
Jó, hogy számítástechnika órán megtanulják a
technikát, jó, hogy az is lehetõséget kap, akinek
nem telik otthon gépre, de akkor ne idõpo-
csékolás legyen a netezés (egy kis könyvtári
géprombolással kombinálva), hanem okos
eszköz.

Ezért a kulcs…                        Várfalvi Erzsébet

JANUÁR 20-ÁN TARTOTTA TISZTÚJÍTÓ KÖZ-
GYÛLÉSÉT A MEZÕBERÉNYI ERDÉLYI KÖR. 

Akör elnöke továbbra is Kajlik Péter, aki immár
14. éve tölti be a funkciót. 
Az új alelnök Koncsag Ferenc, aki néhány év
után újra vállalta tisztségét. 
Az öttagú elnökség tagjai továbbá Feyér Zita,
Dr. Dóczy Balázs és Torma István. 

A MEK Elnöksége ezúton szeretne köszönetet
mondani mindazoknak, akik önzetlenül segítet-
tek az árvízsújtotta székelyudvarhelyieknek. 

A MEK elnöksége a továbbiakban is szeretné
folytatni tevékenységét, megszervezve ha-
gyományos rendezvényeit. 

Legközelebbi a BATYUS FARSANGI BÁL
lesz február 11-én a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központban, melyre szeretettel várnak min-
denkit, akik egy kellemes estet szeretnének
eltölteni, családias, baráti hangulatban. 

Fellép a zalaegerszegi "Harangláb" népzenei
együttes, valamint a "Berényke" és a "Bihar-
sány" táncegyüttes. 
Zene: Dominó zenekar. 

PROGRAMAJÁNLÓ-FEBRUÁR

3-án 18 óra VAGYONVÉDELMI EGYE-
SÜLET KÖZGYÛLÉSE
Helye: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ

3-án 19 óra EVANGÉLIKUS JÓTÉKONY-
SÁGI BÁL
Helye: Berény Szálló

4-én XIII. FARSANG KUPA
Helye: Molnár Miklós Sportcsarnok

4-én  10 óra NAGYMAMA MESÉI
Helye: Városi Könyvtár

4-én 9-13 óráig  MEGYEI FELNÕTT
SAKK CSAPATBAJNOKSÁG
Mezõberény I. – Gádoros
Mezõberény II. - Szarvas
Helye: PSMK 1. sz. klubterem

6-án 18 óra FOTÓS KLUB klubfoglalkozása
Helye: PSMK

8-24-ig AMATÕR ÁTRIUM - azaz
Mûvészetek szerelmese. XIX. Országos
Amatõr Képzõ- és Iparmûvészeti Tárlat
Békés megyei alkotásai tekinthetõk meg.
Helye: PSMK

9-én 15 óra SZÉP MAGYAR BESZÉD
Helye: Városi Könyvtár

10-én 11 és 12 órakor RENDHAGYÓ
ZENEÓRA
a zalaegerszegi Harangláb együttes közremû-
ködésével, a Mezõberényi Erdélyi Kör ren-
dezvénye
Helye: PSMK színházterem

11-én 19.00 ERDÉLYI BATYUS BÁL
Helye: PSMK Aula, 2. sz. klubterem

11-én 18 óra SZÍNHÁZBUSZ indul Békés-
csabára a Jókai Színházba

18-án 19.00 VALENTIN NAPI
ÖSSZTÁNC TÁRSASTÁNCOT KEDVE-
LÕKNEK
Helye: PSMK Aula

15-én BEISKOLÁZÁSI FÓRUM
Helye: PSMK 1. sz. klubterem

16-án 19.00 FARSANG A PETÕFI SÁN-
DOR GIMNÁZIUMBAN
Helye: PSG Kollégium-aula, PS Gimnázium

18-án 15.00 SZLOVÁK NEMZETISÉGI
DÉLUTÁN
Helye: PSMK Színházterem

A nap programja:
15.00: Vendégek érkezése a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központba
16.00:  A hagyományõrzõ együttesek fellépése a
Mûvelõdési Központban
18.00:  TÉLBÚCSÚZTATÓ BÁL a Berény
Szállóban 
(Vacsora: 1.400 Ft/fõ)
Menü: Berényi becsinált leves, rántott töltött hús,
burgonya, párolt káposzta
Zenét szolgáltat: Lustyik István és zenekara

23-án 10 óra VAKOK ÉS GYENGÉN-
LÁTÓK ÖSSZEJÖVETELE
Vakok és Gyengénlátók Szövetsége Helyi
Csoportja rendezvénye
Helye: Városi Könyvtár

23-án 10 óra KULCS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ
Helye: Városi Könyvtár

Mezõberényi Hírmondó 2006. február   5.



HIRDETÉS

KOMFORT ABC
Februári akció…

Delikát 8 ételízesítõ 75+15 g 99,-
Dunakavics 70 g 99,-
Falcotrade löncshús 400 g 115,-
Csemege uborka 720 ml 139,-
Cerbona Norbi tészták 3-féle 500 g 139,-
Arany kakaópor 75 g 149,-
Bonbonita desszert mogyoró, baileys 50 g 149,-
EFI õszibarack konzerv 850g 169,-
Éden étolaj 1 l 199,-
Happy Day rostos üdítõk 6-féle, 1 l 249,-
Kölyök pezsgõ 3-ízben 750 ml 259,-
Hohes-C rostos üdítõk 8-féle 1 l 269,-
Signorina, Mademoiselle desszertek 120 g 269,-
Merido Mokka kávé+2 db cappuccino 250 g 299,-
Globus majonéz  flakonos 420 g 299,-
Lady Rose, Blue desszert 200 g 299,-
Tchibo Exclusive õrölt kávé 250 g 399,-
Edami sajt kg 899,-
Tchibo Family õrölt kávé 4x250 g 999,-
Hangulat szalvéta 40 db/ csg 69,-
WC-papír Fanny 4 tcs. 69,-
Szilvia koktél szalvéta csg 79,-
Palmolíve glicerines szappan 100 g 79,-
Lanolinos babaszappan 125 g 89,-
Diana mintás szalvéta csg 99,-
Ász mosópor 2-féle 450 g 129,-
Ajax mosogató utt. 3-féle 500ml 179,-
Szilvia Maxi-Mini kéztörlõ 2 tcs 199,-
Dove szappan 3-féle 100 g 199,-
Tomi Kristály mosópor 2-féle 600g 199,-
Ultra Viola mosópor 20% ajándék 720g 269,-
Domestos fertõtlenítõszer 5-féle 750 ml 299,-
Ultra mosogatópor  zacskós 500 g 299,-
Caola kamillás tusfürdõ 2-féle 250 ml 299,-
Flóraszept folyékony 2-féle 1 l 299,-
Palmolive tusfürdõ 10-féle 250 ml 369,-
Coccolino öblítõk 4-féle 1000 ml 399,-
Londeston hajfesték 11-színben 399,-
Caola kamillás testápoló 2-féle 250 ml 399,-
Caola kamillás habfürdõ 2-féle 500 ml 399,-
Palmolive folyékony szappan 300ml 399,-
WU2 samponok 2-féle 1000 ml 469,-
Herbal Essences sampon 200ml 499,-
Palmolive foly. szappan duo 2x300 ml 549,-
Cillit Bang folyékony zsíroldó 750 ml 899,-
Uniper mosópor 9 kg 899,-
Tomi Kristály mosópor 3-féle 3 kg 999,-
Biopon Economy mosópor 3+1 kg 1099,-
Dosia mosópor 3-féle 4,5 kg 1099,-
Persil mosópor, mosógél 7-féle 3 kg v. 1,5 l 1649,-
Tix Lemon 4,5kg + Jár mosogató 0,5 l 1829,-
Ariel mosópor 9+1 kg 3999,-

Mezõberény, 
Kodály Zoltán út 2.

VÁSÁROLJON GYAPJÚTERMÉKET
A BOCH-TÓL!

* elektromos ágymelegítõ 13.900 Ft

* birkagyapjú derékalj 17.400 Ft

* gyermek bárány garnitúra 24.900 Ft

* fenyõ ágykeret (90x200 cm) 38.900 Ft

* fenyõ ágykeret (180x200 cm) 58.900 Ft

* gõzölt bükk ágykeret (180x200 cm) 169.000 Ft

* vákum matrac - egyszemélyes 54.900 Ft

* vákum matrac - kétszemélyes 98.000 Ft

* birkagyapjú mágneses derékalj 32.300 Ft

* natúr bárány garnitúra 49.900 Ft

* kókusz betétes bébi pólya 5.500 Ft

* 100 %-os pamut ágynemû huzat

- gyermek 2.900 Ft
- felnõtt 5.900 Ft

* nõi, férfi mellény (S-XXXL méretben) 9.600 Ft

Békéscsaba, Petõfi u. 2. Tel.: 66/442-967

Békéscsaba, TESCO üzletsor Tel.: 66/453-943

Kedves Mezõberényiek!

TÛZOLTÓ EGYESÜLETÜNK TAGSÁGA
Ö N Ö K É R T,  Ö N K É N T,  Ö N Z E T L E N ÜL

végzi vállalt feladatait.

Ebben az évben is kérjük az Önök 
segítségét, hogy segíthessünk a bajbajutottakon!

Szja. 1 % felajánlható: Önkéntes Tûzoltó Egyesület 
Mezõberény, Liget tér 2/a. Adószám: 18378935-1-04

Pénzbeni támogatás befizethetõ az OTP-ben vezetett 
11733144-20016186 számlaszámunkra.

Köszönjük. Halász József elnök

1% A TURISZTIKÁÉRT

Tisztelt Mezõberényiek!

Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy 2005-ben adójuk 1%-ával
támogatták tevékenységünket.

A részünkre érkezett 135.310 Ft-ot túrarendezvények szervezésére,
az alföldi túrázás, gyalogos, kerékpáros túrázás és a futás nép-
szerûsítésére, szabadidõs tevékenységeink lehetõségének
növelésére fordítottuk.

Kérjük, hogy 2006-ban is támogassák egyesületünket.

Alföld Turista Egyesület Mezõberény

Adószám: 18386114-1-04

6. 2006. február Mezõberényi Hírmondó
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JANUÁR HÓNAPBAN ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK:

Szûcs József (1924) Mb. Báthory u. 17., Papp Ferenc (1941)
Mb. Mónus I. u. 2/a szám alatti lakosok.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

HÁLÁS SZÍVVEL MONDUNK KÖSZÖNETET MINDAZOKNAK, 

AKIK FELEJTHETETLEN HALOTTUNK

SCHUPKÉGEL ÁDÁM

MEZÕBERÉNY, FÕ U. 2. SZ. ALATTI LAKOST

UTOLSÓ ÚTJÁRA ELKÍSÉRTÉK, 

RÉSZVÉTÜKET NYILVÁNÍTOTTÁK.

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

MEGEMLÉKEZÉS

SZERETETT ÉDESAPÁM, 50 ÉVVEL EZELÕTT 1956. JANUÁR 29-ÉN

FIATALON, 32 ÉVES KORÁBAN HALT MEG. 

REMÉLEM RAJTAM KÍVÜL NÉHÁNYAN MÉG EMLÉKEZNEK A

SEGÍTÕKÉSZ, MINDENKIHEZ KEDVES

BALÁZS JÓZSEF

POSTAI DOLGOZÓ, TÁVIRATI KÉZBESÍTÕRE. 

EMLÉKÉT SZÍVEMBEN TOVÁBB ÕRZÖM,

LÁNYA: MARGIT ÉS CSALÁDJA.

HITÉLET

ANYAKÖNYVI HÍREK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETET MONDOK MINDAZOKNAK, 

AKIK FÉRJEM

KÓNYA ANDRÁS

TEMETÉSÉN MEGJELENTEK, SÍRJÁRA KOSZORÚT, VIRÁGOT HELYEZTEK,

RÉSZVÉTÜKKEL FÁJDALMUNKAT ENYHÍTENI IGYEKEZTEK: 

GYÁSZOLÓ FELESÉGE

TI PEDIG A KRISZTUS TESTE VAGYTOK, ÉS

EGYENKÉNT ANNAK TAGJAI. (1 KORINTHUS 12, 27) 

Sokaktól hallottam, hogy megtalálták he-
lyüket: nemcsak a templomban ültek szüleik
helyére, de az életben is végre ott vannak,
ahol jól érzik magukat… Pál apostol arról be-
szél egy nagyon egyszerû, szemléletes kép se-
gítségével, hogy a helyünkön kell lenni! A
test akkor mûködik, ha minden rész a maga
feladatát látja el, a helyén van, és nem akar
mást tenni!  Milyen szörnyû lenne  ha a fülek
akarnának nézni, a gyomor akarna járni. Fel-
borulna az egyensúly, a jó rend, ha a láb
irányítani akar, ha a száj markolni akar... Az is
kellemetlen, ha pl. a hátunkon egyetlen izom-
köteg kiugrik a helyérõl, s ez kihat az egész
járásra, de teljes közérzetünkre is. Pedig le-
het, hogy csak néhány milliméternyi a fica-
modás. Így, ha valami rossz történik a
közösségben - érthetjük ezt társadalomra és
gyülekezetre egyaránt -, akkor az egész érzi
annak negatív következményét. Ha csak egy
keresztyén tesz olyasmit, ami megbotránkoz-
tatja környezetét, s azt véletlenül megtudja a
sajtó, mekkora lejáratása következik abból
Isten ügyének! Ha csak egy gyülekezeti tag
viselkedik önkényesen, szeretetlenül, vagy
gonoszul, akkor rögtön kétségbe vonják Isten
Szentlelke jóságos munkáját az emberben. De

így van ez nagyban is, bármi törvénytelenség,
erõszak jelenik meg, az egész közösség
szenved miatta. 

S vajon helyünkön vagyunk-e, s vajon
örömmel végezzük-e azt a feladatunkat, amit
Urunk, Istenünk ránk méretezett. Végezzük-e
egyáltalán? Vagy csak tápanyagot és energiát
veszünk fel, és aztán csak lustán vegetálunk?
S ha eleven és funkcionáló tagok vagyunk,
akkor azt tesszük-e ami a dolgunk, és úgy
mûködünk-e Krisztus testének tagjaként,
ahogyan Urunk azt ránk szabta? Nem aka-
runk-e más dolgát elvevõ, más dolgába avat-
kozók lenni? Nem vagyunk-e elégedetlenek
azzal, amit tennünk kell? Vigyázzunk, hogy
mi magunk ne váljunk rendellenesen mûkö-
dõ, nem helyén való testrésszé. Nehogy meg-
botránkozást okozó, vagy hasznavehetetlen
tagjai legyünk Krisztus testének, vagy olya-
nok, akik egy kisebb, vagy akár a nagyobb
közösséget is negatív módon befolyásolnak,
fájdalmat és kellemetlenséget okozva a többi
tagnak. 

Ez az ige azt is mondja: Szükségünk van
egymásra. Minden egyes tagnak megvan a
maga szerepe és fontos dolga. Az egész egy-
házra és társadalmunkra is igaz ez. Bár külön-
félék vagyunk, mégis szükségünk van egy-
másra. Akármilyen feladatot is töltünk be,
nem vagyunk egyedül a testben, és nem

mondhatjuk, a mi szolgálatunk mindenkiénél
magasztosabb, nélkülözhetetlenebb, vagy épp
semmit érõ. Hová lenne a gyülekezet lelké-
sze, ha nem lennének körülötte Istenre hallga-
tó tagok? Hová lenne a világ, ha mindenki
miniszter, igazgató, vagy jogi doktor akarna
lenni, és senki nem szántana, vetne, nem vé-
gezne kenyérsütést vagy állattartást, és nem
lennének szemétszállítók?

Szükségünk van egymásra, mondja Pál is:
kell a fejnek a látás és a hallás, hogy irányíta-
ni tudjon, és ne bukjon el az egész test, de kell
a testnek a központi idegrendszeri irányítás,
hogy egyáltalán élni tudjon. Az egész egyház-
nak, de bizony az egész világnak is Krisztusi
irányításra van szüksége, hogy észrevegye a
szolgálat lelkületét, az egymásrautaltság va-
lóságát, a szeretetben és felelõsségben való
életet. Minden egyes keresztyénnek és bizony
minden embernek az Úr Jézus irányítására
van szüksége, hogy ne váljon önhitté, máso-
kat maga alá rendelõvé, vagy magát rosszul
értékelõvé, lekicsinylõvé. Így megtudhatja,
hol a helye és hogy ott, ahol van, jó helyen
van. Szükségünk van egymásra, de mind-
annyiunknak szüksége van Krisztusra! 

(Ha tehetjük, olvassuk el Pál apostol
I.korinthusi levele 12. fejezete 12-26. terjedõ
szakaszát is)             

Lázárné Skorka Katalin

JANUÁR HÓNAPBAN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

NAGY LÁSZLÓ ÉS HORVÁTH KATALIN

MEZÕBERÉNY, ÚJTELEP U. 12. SZÁM ALATTI LAKOSOK.
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"NEKEM AZ ALFÖLD, EZEN BELÜL BÉKÉS MEGYE A LEGSZEBB, 
ITT SZERETNÉK ÉLNI ÉS SZOLGÁLNI."

Arcképvázlat Kóródi Rózsa hatodéves református teológusról 

Évrõl évre új és új fiatal arcok tûnnek fel szolgálattevõként a
református gyülekezetben. Kik õk? Olyan kibocsájtott teológu-
sok, akik gyakorló évüket töltik Mezõberényben.

Kóródi Rózsa tavaly augusztusban költözött városunkba. A
helyi televíziós adásban, az ökumenikus imahéten már más
gyülekezetek tagjai is hallhatták igehirdetését. Ismerkedjenek
meg vele Önök is! 

Egy nevetõs, hivatása és szülõföldje iránt lelkesedõ fiatal nõ érkezett a megbeszélt idõpontban,
akinek elsõ mondatai között szerepeltek a következõk: "Békés megyei vagyok, és nem is akarok a
megyébõl elmenni!" "Itt, Mezõberényben nagyon jó nekem, rengeteg segítséget, biztatást kapok
Szabó Endre tiszteletes úrtól, a gyülekezettõl, a munkatársaktól, az otthon lakóitól." A tekintete iga-
zolja, hogy ezek nem udvariassági mondatok, valódi öröm van mögöttük.

Kóródi Rózsa békéssámsoni.  A szülõk reformátusok, presbiter õsökkel ...
"Nem voltunk nagyobbak, mint egy dunsztos üveg, amikor a nagymama rendszeresen elvitt bennün-
ket a református templomba."

Gyulán, a Karácsony János Katolikus Gimnáziumban érettségizett 2000-ben. 
"Gyula számomra egy kis ékszerdoboz, azért is választottam. Azt pedig, hogy egy másik felekezet
középiskolájába jártam,  javamra vált, reformátusként megismertem és megtanultam tisztelni római
katolikus testvéreinket."

Lassan, fokozatosan érlelõdött benne az elhatározás, végzõs gimnazistaként biztosan tudta, egyetlen
hely lesz, ahová beadja jelentkezési lapját: a Református Hittudományi Egyetem, Debrecen.
"Az egyetem egyszerre volt zárt egység és védõ-óvó fészek. Néha tudatosan törekedni kellett arra,
hogy kicsit kilépjünk a "világba", áthallgassunk a Debreceni Egyetem valamelyik elõadására (a Hit-
tudományi Egyetem és a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskola nem a Debreceni
Egyetem része, önállóan mûködik. szerk.). Ugyanakkor nagyon jó volt, hogy azokkal vagyunk együtt
nap mint nap, akik hasonlóan gondolkodnak, hasonlóan élnek, mint én. Mély barátságok születtek,
bensõséges emlékeket viszek magammal Debrecenbõl." 

Személyes beszélgetés után az egyházkerület püspöke dönt arról, melyik gyülekezetben szolgál majd
a hatodéves. Kóródi Rózsa bármelyik szolgálati helyet elfogadta volna, de örül, hogy Mezõberénybe
került.
"Ez olyan oktató gyülekezet, amelyben adottságainál fogva is sokat lehet tanulni.  Az istentiszteleti
alkalmakon túl van esperesi hivatal, idõsek otthona, széleskörû szociális tevékenység, hitoktatás,
nõszövetség, gyermek- és ifjúsági munka. Tiszteletes úr pedig türelmes, önállóságot ad, bíztat,
értékel. Bennem jócskán van még izgalom: el tudom-e végezni úgy a feladataimat, ahogyan
szeretném? Segédlelkészként megértést kapok botladozásaimban, és szeretetet igyekvésemben az
itteni környezettõl, csak köszönni tudom nekik!
A várost is szeretem. Öcsém itt tanul a Petõfi Sándor Gimnáziumban, így "családilag is" kötõdöm a

településhez."

A gyülekezeti munkán belül legszívesebben a gyerekekkel
foglalkozik, de a többi szolgálati területet is szereti. 
Szabadidejében olvas és rajzol, vendégül látja öccsét és
kollégista barátait.

Az a - manapság szinte szokatlan - "békésmegyeiség"
akkor is átsugárzik szavain, amikor álmairól, terveirõl
beszél:
"Valamelyik, megyénkben lévõ településen szeretnék majd
önálló lelkész lenni. Nekem az Alföld, ezen belül Békés
megye a legszebb, itt szeretnék élni és szolgálni."

Adjon az Isten Békés megyének sok ilyen csillogó szemû
fiatalt!

Várfalvi Erzsébet
Kóródi Rózsa: Perspektíva

AZ I. KERÜLETI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZ-
SÉG FEBRUÁR 26-ÁN 15 ÓRAKOR TARTJA

KÖVETKEZÕ SZERETETVENDÉGSÉGÉT. 

AZ IGEHIRDETÕ VENDÉG KISS JÁNOS,
KECSKEMÉTI LELKÉSZ, A DÉLI EGYHÁZ-
KERÜLET MISSZIÓI LELKÉSZE LESZ. 
A GYÜLEKEZET MINDENKIT SZERETETTEL VÁR. 

VÉRADÁS

FEBRUÁR 23-ÁN

(CSÜTÖRTÖKÖN) 
8-12 ÓRÁIG

A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN

KÉRJÜK 
SEGÍTSEN!

Kérjük, ha megteheti, SEGÍTSEN!

Járuljon hozzá Igari Szûcs Mónika 8. osztá-
lyos mezõberényi tanuló gyógykezeléséhez!

A kislányt 2005 decemberében rosszindulatú
agydaganattal mûtötték. Még 85 hét
kemoterápiás és sugárkezelés vár rá
Budapesten. Az édesanya két gyermekét
egyedül neveli, s mivel Mónika folyamatos
ápolást igényel, munkahelye feladására
kényszerült a hosszadalmas kezelés idejére.

ADOMÁNYAIKAT AZ ALÁBBI

SZÁMLASZÁMRA FIZETHETIK BE

BÁRMELY OTP-FIÓKBAN.

OTP-BANK:

11773339-00328667

IGARI SZÛCS MÓNIKA

GYÓGYKEZELÉSÉRE

Segítségüket köszönjük!

Mezõberény-Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskola
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Egyszerûségbõl nagyszerût alkotni

Schupkégel Ádám emlékére

"Nem az hal meg, akit eltemetnek,

az hal meg, akit elfelednek"

Schupkégel Ádám 2005. december 26-án 69 éves korában elhunyt.

Amikor egy életnek vége, önkéntelenül eszünkbe jutnak a költõ szavai:

"Amikor megszülettél, sokan mosolyogtak.
Úgy élj, hogy amikor meghalsz, sokan sírjanak."

Ehhez hasonló híreket sajnos sokszor hallottunk már, és amikor a fenti
hír elterjedt - Mezõberényben és máshol is -, sokan megdöbbentek,

sokan sírtak. Elvesztettünk egy nagyszerû életmûvet alkotó embert. Nagy ûr keletkezett
utána, amit szinte nem lehet teljesen betölteni. Családszeretõ, tettrekész, akaraterõs,
segítõkész és jó szakember volt. Mindezen tulajdonságai miatt az "ember" szót szinte nagy-
betûkkel kellene leírni.
Ebben a rohanó, egymással kevésbé törõdõ világban azon kevesek közé tartozott, akik

megmutatták, hogy hogyan is kell nehéz fizikai és anyagi körülmények között is igazi
embernek lenni. Többek között ez az Õ igazi, nagyszerû alkotása.

1936. augusztus 21-én született.
1945-ben, 9 éves korában egy vasúti balesetben súlyos sérülést szenvedett, aminek
következtében mindkét lábát elvesztette. A súlyos baleset után a békéscsabai kórházban
gyógyították egy évig, majd Budapestre, a Mozgássérültek Intézetébe került. Késõbb  Svájc-
ba, ott tanult meg mûlábakkal járni. 
Ezt követõen  mérlegképes könyvelõi képesítést szerzett.
Mezõberényben és a megye több településén könyvelõként dolgozott.
Rokkantsági nyugdíjba került 1979-ben, 43 évesen. Nyugállományba vonulása után is aktív
munkát végzett egészen haláláig.

Legendás volt a sporthoz fûzõdõ szeretete, ez  már fiatal korában megmutatkozott.
Egészséges fiatalként asztaliteniszezett. A rokkantságát követõ években a teke szakosztály-
ban mérkõzéseket vezetett. Késõbb az atlétikai szakosztályt is vezette.
Igazi szerelme viszont a labdarúgás volt. A Mezõberényi FC-nél 1977-tõl kezdve az elnök-
ség és vezetõség minden beosztásában dolgozott. Nagy gondot fordított a fiatalok testi- és
szellemi képzésére. Sok kiváló sportember került ki  az Õ munkája nyomán.  A Mezõberényi
Football Club május 1-jén az emlékére labdarúgó tornát rendez.
Életével bebizonyította, hogy ebben a zajos, emberséget egyre nélkülözõ világban, testileg
súlyosan sérült állapotban is lehet munkában, sportban, emberségben nagyszerût alkotni.
Ezt igazolják az 1978, 1982, 1989-ben kapott megyei és országos szintû kitüntetései is.

Ádám! Az alábbi szavakkal búcsúzunk Tõled:

"Nem ragyog már az Õ csillaga az égen.
Nem ragyog már a karácsonyfa fénye.

Lezárult egy szempár - kihunyt egy élet.
Emléked szívünkben éled."

Gurmai Sándor

Folytatódik a 2005-2006-os évad. Továbbra
is csak a steel szakágban képviseltetjük
klubunkat.

Változások
Egyesületünk új neve Mezõberényi Darts
Egylet. 
Szeretettel köszöntjük két új versenyzõnket,
Veress Tamást és Fodor Tibort. Mindketten
túl vannak az elsõ megmérettetéseiken,
kitartást és sok sikert kívánunk. 

Eredményeink
Egyéniben folytatódik az évad, és steelben a
stratégiai elsõ 24 helyezett között három
versenyzõnk is helyet foglal. (részletek
http://www.darts.hu/uj_darts/mdsz_steel.ht
m). Csapatban steel szakágban I. osztályban
a 2. forduló utáni állás: 3. csoport: Sport-
Hotel DC, Tatabánya 11p, VSE Pool Har-
bour I., Vecsés 6p, Mezõberényi DE 6p,
Bajnok SE, Budapest 1p

Szerdánként az Iparban este 7 órától edzést
tartunk, minden érdeklõdõt szeretettel
várunk. 

(UZO)

MEGHÍVÓ!

A mezõberényi Városi Önkéntes

Tûzoltó Egyesület, 

mint 

kiemelkedõen közhasznú szervezet

tisztelettel meghívja Ön(öke)t a

2006. február 18-án 15 órai kezdettel

tartandó nyilvános 

KÖZGYÛLÉSÉRE.

A közgyûlés helye: 
a Tûzoltó laktanya

Napirend:

1. Parancsnoki beszámoló
2. Pénzügyi-gazdasági beszámoló
3. Közhasznúsági jelentés
4. 2006. évi munkaterv
5. 2006. évi költségvetés
6. Tagfelvétel, kilépések
7. Bejelentések

Tisztelettel: 
Halász József elnök

A MEZÕBERÉNYI VÁROSI ÖNKÉNTES TÛZOLTÓ EGYESÜLET (adószám:

18378935-1-04) köszönetet mond mindazoknak, akik 2004. évi adójuk 1 %-ával hoz-
zájárultak tûzvédelmi tevékenységünk zavartalan ellátásához.

A 2005. évben befolyt 127353 Ft-ot mentõ- és tömlõtartó kötelek, valamint bontó balták
vásárlására fordítottuk.

Köszönjük támogatóinknak és a jövõben is számítunk segítségükre.
Halász József elnök
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HIRDETÉSRENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

CSEMPECENTRUM 
ÉS CSILLÁRSZALON

Andor és Andor Kft.
5500 Gyomaendrõd, Toldi út 1/1.

(a mezõberényi úton, a helységtábla után 200 m-re)

MEGÚJULTUNK!

TÖBB, MINT 150 m2-EN

KIBÕVÜLT ÁRUKÉSZLETTEL

ÉS KEDVEZÕ ÁRAKKAL

VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT!
Nyitva tartás: hétköznap: 8-17.00-ig, szombat 8-12-ig!

Békés megye területén 40.000 Ft felett díjtalan házhoz szállítás!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Mezõberényi Rendõrõrs ered-
ményes nyomozás következtében elõállította a fiatalkorú L.P. mezõberényi
lakost, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy Mezõberényben több
gépkocsi feltörést és betöréses lopást követett el.
2005. szeptember 19-érõl 20-ára virradó éjszaka a Mezõberény, Békési út
mellett található Euro-Mobil Track telephely bekerítetlen területére
bement, az ott található irodaépület ablakát betörte, a keletkezett nyíláson
keresztül a helyiségbe mászott, ahol kutatást végzett, majd távozáskor
használati tárgyakat és készpénzt tulajdonított el, mely során 150.000.-
forint lopási kárt és 10.000.- forint rongálási kárt okozott.
2005. szeptember 21-érõl 22-ére virradó éjszaka a Mezõberény, Oltvány-
kert utca 17. szám alatt lévõ Sprint Kft. telephely udvarába bement, az iro-
daépület ajtaját betörte, a helyiségbe bement, ott kutatást végzett, majd
távozáskor készpénzt tulajdonított el. A lopással okozott kár: 900.000.-
forint.
2005. október 28-án 20.00 óra és 29-én 06.00 óra közötti idõben
Mezõberény, Vásártér utca 3/A. szám alatt található Hegedûs TÜZÉP
kerítésén keresztül a telep területére bement, az ott található iroda ajtaját
kifeszítette, az irodahelyiségben kutatást végzett, majd távozáskor 50.000.-
forint készpénzt tulajdonított el.
2005. október 28-án 21.00 óra és 29-én 07.00 óra közötti idõben
Mezõberény, Vásártér utca 14. szám alatt található Lédig Fuvarozási telep
kerítésén keresztül a telep területére bemászott, az ott található iroda ajta-
ját kifeszítette, az irodahelyiségben kutatást végzett, majd távozáskor
készpénzt és használati tárgyat tulajdonított el összesen 8.000.- Ft érték-
ben. A rongálással 10.000.-Ft kárt okozott.

Ezen betöréses lopásokon kívül a fiatalkorú L.P. megalapozottan
gyanúsítható azzal is, hogy 2005. szeptember 20-án 20.00 óra és 21-én
07.00 óra közötti idõben a Mezõberény, Kölcsey ltp. 14. szám elõtt parkoló
személygépkocsi, 2006. január 02-án 17.00 óra és 18.30 óra közötti idõben
a Mezõberény, Széchenyi utca 10. szám elõtt parkoló tehergépkocsi, 2006.
január 18-án 11.30 óra és 15.10 óra közötti idõben a Mezõberény, Liget tér
18. szám elõtt parkoló személygépkocsi, valamint 2006. január 18-án
16.00 óra és 16.20 óra közötti idõben a Mezõberény, Kodály Z. utca 2.
szám alatt lévõ Komfort ABC Jeszenszky utca felõli parkolójában álló
tehergépkocsi zárt ajtaját ismeretlen eszközzel kinyitotta, majd készpénzt
és személyes iratokat tulajdonított el.

Megállapítást nyert továbbá, hogy a fiatalkorú L.P. a gépkocsik záratlan
állapotát kihasználva 2005. szeptember 19-én 12.00 óra és 15.00 óra
közötti idõben a Mezõberény, Kossuth téren lévõ Berény Szálló udvarán
parkoló személygépkocsi, 2005. december 12-én 11.00 óra és 11.20 óra
közötti idõben a Mezõberény, Gyomai út és Eötvös utca keresztezõdésénél
lévõ Grosz Pékség elõtt parkoló személygépkocsi, valamint 2005.
december 30-án 16.15 óra körüli idõben a Mezõberény József Attila
utcában lévõ Fehér Ház sörözõ elõtt parkoló tehergépkocsi utasterébõl
készpénzt, illetve személyes iratokat tulajdonított el.

A nyomozás során fiatalkorú L.P. elismerte, hogy Békéscsabán,
Gyulán, valamint Békésen is több hasonló bûncselekményt követett
el.
A nyomozás során a fenti bûncselekmények elkövetésére vonatkozóan
a fiatalkorú L.P. beismerõ vallomást tett, majd õrízetbe vételére került
sor. A Békéscsabai Városi Bíróság fiatalkorú L.P. elõzetes letartóz-
tatásáról határozott. 

Mezõberényi Rendõrõrs

LÁZÁR LÁZÁR 
APRÓCIKK ÉS ÚJRUHA

VÁSÁR VÁSÁR 
FEBRUÁR 17-ÉN (PÉNTEKEN)

a Mûvelõdési Központban.

KÁÁÁÁR!!!
Kár,
hogy nem kapok jutalékot az OTP-tõl, pedig nyereségéhez jelentõsen
hozzájárulok a szabadidõmmel! 
Az egyre kisebb létszámúra csökkentett alkalmazotti gárda egyre

nehezebben tud megbirkózni a megszokásból
(vagy más okból) még mindig odajáró
ügyfelekkel. 
A sorbanállással, szabadidõ-tõkémmel hasznot
termelek a cégnek.
Ezért gondolom, hogy járna nekem a juttatás!


