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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

Az Alföld Turista Egyesület 2009-ben

Statisztika: Létszám: 117 fõ. (69 felnõtt, 23 diák, 25 nyugdíjas) Túrák száma:
235. Túranap: 262. Nyílt túra: 15. Gyalogtúra: 166,  kerékpáros túra: 43, sítúra:
20.  A túrákon résztvevõk összlétszáma: 1.541,  egy túrán átlagosan 6, 55  fõ.
Vendég: 605 fõ.

Egyesületünk fennállásának huszonhatodik évében tagtársaink és természete-
sen vendégeink is, az alább felsorolt kategóriákban találhatták meg az egyénisé-
güknek, felkészültségüknek leginkább megfelelõ programokat:

1. HAGYOMÁNYOS GYALOGTÚRÁZÁS
A tárgyévben 15 nyílt túrát rendeztünk, elsõsorban megyénk és lakóhelyünk

látnivalóinak megismertetésére. 
2009-ben is megrendeztük az Évnyitó Téli-Körös teljesítménytúránkat, ez év-

ben már hivatalosan 20 km-es távval bõvítve kínálatunkat. Arésztvevõk nagy örö-
mére, a már megszokott kétféle "forralt italt" kínáltunk az átfázott túrázóknak.

Februárban Téli túrát az Alföldi Kék útvonalán Halászlaktól Mezõtúrig bo-
nyolítottuk le, mely a 20 centis hóban igazi hótaposó túra volt. Településünk
határába szerveztük a Húsvéti és a Szent Iván éji sétatúrákat. Az Õszi túránkat
Szarvas környékén rendeztük meg.

Városnézés keretében Visegrádon ismerkedtünk a reneszánsz királyi palotával
és a Fellegvár történelmi kincseivel. AKulturális Örökség Napján budapesti mú-
zeumokat kerestek fel túratársaink.

Az országos Kéktúra hegyvidéki szakasza  Putnoknál véget ért, így ismét van
olyan tagunk, aki teljesítette az Országos  Kéktúra 1105,9 km-ét.

Anyári táborban a Velencei - tó és környékének teljes "feltérképezésére" került
sor: gyalogosan, hajóval és autóbusszal.

A VTSZ Fövenyesen és Szombathelyen  megrendezett csillagtúráin is
képviseltük egyesületünket.

Atársszervezetek túrái közül a KVTE "Jégtörõ", és Luca napi Túráin vettünk
részt.

Decemberben, most is szép számmal tisztelegtünk a róla elnevezett emlék-

túrán Szucharda Gyula emléke elõtt, a Békéscsaba -Bandika-fa - Békés -
Mezõberény útvonalon.

Évzáró téli túránk Biharfüreden, a Jád völgyében szép befejezést adott az
évnek: Végig hóesésben csodálhattuk meg a Bihar-hegységet, a havas fenyveseket
és szebbnél szebb vízeséseket.

2. SPORTTURISZTIKA
2009-ben összesen 126 különbözõ távú teljesítménytúrát jártak végig egyesü-

letünk tagjai. Eközben 5016 km-t és 131.064 m szintemelkedést küzdöttek le!
Sportolóink közül 32-en minõsített sportolói címet szereztek, ezen belül négyen
arany minõsítést - Dr. Bacsúr Péter, Benedek Gábor, Viczián Zoltán és Véha Béla
- értek el.

Az idén is volt vállalkozó 100 km-es vagy annál hosszabb túrákra: Új
Lemaradás 100, a Mátra 115, Rákóczi 110, és a Kazinczy 200 (!) túrákat 6 fõ tel-
jesítette. 40 és 100 km közötti távú túra 41 volt, míg a 40 km alattiak közül 90-et
teljesítettünk!

2009-ben is sikeresen képviseltettük magunkat a Teljesítménytúra Nemzeti
Bajnokságban, 3 csapat és 14 fõ egyéni versenyzõ részvételével. Gyermek
kategóriában a fiúk között Csicsely Alex, lányok között Bencsik Márta és Véha
Dóra holtversenyben elsõ helyezett lett, míg Erdei László a negyedik helyen
végzett. Az Alföld TE gyermek csapata, vitatott körülmények között a második
helyre szorult. 

Klasszikus teljesítménytúrázó kategóriában a felnõtt férfiak között Véha Béla
a harmadik, nõi felnõtt kategóriában Lestyán Jánosné a negyedik helyen végzett.

Turista kategóriában a nõi senior versenyzõk között elsõ helyezett lett Dávid-
né Carutasu Gabriella.

Az ifjusági versenyzõk között Bacsúr Viktória az elsõ helyen végzett. A férfi
felnõttek között Boros László a harmadik, Machata Béla a negyedik lett. Csapat-
ban itt is "csak" a dobogó második fokára állhattunk az eredményhirdetéskor!

A bajnokságban indult résztvevõk nevében külön köszönetet illeti Viczián
Zoltán sporttársunkat a támogatásért!

(folytatás a 10. oldalon)

Alföld Turista Egyesület 18386114-1-04
Baráti Egylet Mezõberényért Egyesület 19052593-1-04
Berényi Gyermek Futball Klub Utánp. Nev. Egy. 18385113-1-04
Berényi Lovasbarátok Egyesülete 18385618-2-04
Erõs Vár Alapítvány 18376438-1-04
„Fogjunk össze” Közhasznú Egyesület 18388491-1-04
Intercaritas Hungary Egyesület 19057189-1-04
Könyvtárpártoló Alapítvány 19054564-1-04
Mazsorett Varázs Alapítvány 18388367-1-04
Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 18382828-1-04
Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk. DSE 19052256-1-04
Mezõberényi Cukorbetegek Egyesülete 18376830-1-04
Mezõberényi Erdélyi Kör 18370212-1-04
Mezõberényi Fúvószenekarért Közhasznú Egy. 18392975-1-04
Mezõberényi Kosárlabda Klub 19058582-1-04
Mezõberényi Gyermekfoci Alapítvány 18379981-1-04
Mezõberényi Horgászok Egyesülete 19977946-1-04

Mezõberényi Német Hagyományápoló Egyesület 19059741-1-04
Mezõberényi Óvodásokért Alapítvány 18383159-1-04
Mezõberényi Petõfi és Goethe Alapítvány 19061522-1-04
Mezõberényi Polgárõr Egyesület 18375815-1-04
Mezõberényi Szlovákok Szervezete 18377178-1-04
Szalai Barna Tenisz Klub 18374292-1-04
Mezõberényi Városszépítõ és Városvédõ Egy. 18373947-1-04
Nyeregben Alapítvány 18391950-1-04
Önkéntes Tûzoltó Egyesület 18378935-1-04
Petõfi Sándor Gimnázium DSE 18380606-1-04
Spektrum Alapítvány 19061522-1-04
Sportcsarnok Sportegyesület 18382756-1-04
Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egy. 18388965-2-04

Egyházak Magyar Katolikus Egyház 0011
Magyarországi Evangélikus Egyház 0035
Magyarországi Református Egyház 0066

Nekik is adhatjuk! Az elmúlt évekhez hasonlóan kérjük Önöket, minél többen éljenek a lehetõséggel, rendelkezzenek személyi jövedele-
madójuk 1+1% százalékáról!
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EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

n 2010. január 4-én megtörtént a volt Mezõberényi Bútoripari Rt. telep-
helyének átvétele. Az átadó BAREX Kft. részérõl Dr. Csontos Éva, az átvevõ
Mezõberényi Önkormányzat részérõl Cservenák Pál Miklós polgármester, Har-
mati László alpolgármester és Fekete József igazgató voltak jelen.

n Január 8-án került megtartásra a mezõberényi vállalkozók részére
szervezett hagyományos évértékelõ találkozó a városháza dísztermében. A
mezõberényi vállalkozók, vállalkozások közül 110 kapott meghívót (a legna-
gyobb összegû helyi adót fizetõk). Aszépszámú megjelent elõtt a polgármester
ismertette a városban az elmúlt év folyamán végrehajtott fejlesztéseket,
beruházásokat, és az ez évi tervezett beruházásokat. Az elõadás után kötetlen
beszélgetésre került sor.

n Január 11-én ülésezett a Közbeszerzési Bizottság. Ezen az ülésen került
elfogadásra a multifunkciós kommunális gépjármû beszerzésére vonatkozó
pályázati felhívás.

n Ugyancsak január 11-én rendkívüli ülést tartott a Képviselõ-testület. A
rendkívüli ülés összehívását a Liget téren parkolók építésének lehetõsége
indokolta. Az ülésen döntött a Képviselõ-testület a Nemzeti Diverzifikációs
Program keretében pályázat benyújtásáról a Liget téren épülõ parkolók tár-
gyában.

n Január 14-én az alpolgármester tárgyalást folytatott Ujhelyiné Mojzsis
Annával, a Henkel Magyarország Kft. ügyvezetõ igazgatójával, aki a Hajnal
utcai ingatlan bérbevételérõl érdeklõdött.

n Január 18-án tartotta kibõvített ülését a város szociálpolitikai kerekasz-
tala. A kibõvített ülésen az "Út a munkához" elnevezésû kormányzati köz-
foglalkoztatási program keretében megalkotott Mezõberény város 2010. évi
közfoglalkoztatási terve került megtárgyalásra. Az ülésen a jelenlevõk értékelték
a közfoglalkoztatási terv 2009. évi megvalósulását is.

n Szintén január 18-án Békéscsabán a Megyeházán került sor a
"Belvízrendezés az élhetõbb településekért" csapadékvíz elvezetési projekt-
ben részt vevõ települések képviselõinek megbeszélésére. A megbeszélésen
Mezõberényt Borgula Péter beruházási ügyintézõ képviselte. A konzorciumi
megbeszélésen eldõlt az is, hogy Mezõberénynek 2010. évre a tervezett
23.251.000 Ft pályázati önerõvel szemben csak 9.530.000 Ft-ot kell biztosíta-
nia.

n Január 20-án Harmati László alpolgármester vendége volt Sziromi
Mária, a Henkel Magyarország Kft. projektmenedzsere, akivel a Hajnal u. 2-4.
szám alatti ingatlanon található üzemcsarnok (üzemcsarnokok) bérbevételének
részleteirõl tárgyalt az alpolgármester. A megbeszélésen jelen volt Szekeres
Józsefné, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke és Hidasi Zoltán pénzügyi
osztályvezetõ is.

n Január 20-án a városházán Mezõberény antiszegregációs tervével kap-
csolatos megbeszélésre került sor. Amegbeszélésen részt vett Kocsis Péter anti-
szegregációs szakértõ, Kugler József a MTA Békés Megyei Irodájának
képviselõje, Frey Mihály aljegyzõ és Lakatos Erzsébet gyámhivatali vezetõ-
fõtanácsos.

n Január 21-én a Magyar Államkincstár és a Fejlesztési Ügynökség
ellenõrzést végzett az önkormányzatnál a 2009. december 3-án átadott Bátho-
ry utca, Laposikert utca útfelújításával kapcsolatban. Ismeretes, e két utca
felújítása pályázati pénzbõl történt. Apályázatot mind szakmailag, mind mûsza-
kilag rendben találták az ellenõrzõ hatóságok, így az elnyert 18 és fél millió Ft
támogatás lehívható. Akifizetési kérelmet február 8-ig kell benyújtani.

n Január 21-én a Megyeházán jegyzõi értekezleten vett részt Frey Mihály
aljegyzõ. Az értekezleten Dr. Dávid Sándor megyei fõjegyzõ a közelgõ tavaszi

parlamenti választásokkal kapcsolatosan tartott tájékoztatót.

n Január 25-én hagyományos, jó hangulatú Pál napi vacsorára került sor
a II. Kerületi Evangélikus Egyházközség szervezésében a Jeszenszky utcai
idõsek otthonában.

MIRÕLTÁRGYALTAKÉPVISELÕ-TESTÜLET?

2010. január 25-én tartotta soron következõ ülését Mezõberény Város Ön-
kormányzati Képviselõ-testülete.

n Elsõ napirendi pontként Frey Mihály aljegyzõ tolmácsolásában hang-
zott el beszámoló a 2009. december 21-i zárt ülésen hozott döntésekrõl,
valamint a 2010. január 11-én megtartott rendkívüli ülésen született döntésekrõl.
Ezt követõen Harmati László alpolgármester számolt be a két ülés között történt
fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.

n A Képviselõ-testület az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Könyvtárában lefolytatott átfogó állományellenõrzés során, a hiánylista alapján
elkészült  1., 2., 3. sz. Törlési jegyzékeket elfogadta, továbbá engedélyezte, hogy
a 4. sz. Törlési jegyzéken szereplõ, idõközben elhasználódott, megrongálódott,
183 db 53.607 Ft értékû könyv törlésre kerüljön a könyvtár állományából.

n Sor került Mezõberény Város 2010. évi költségvetésének II. fordulós
tárgyalására.

n A testület megbízta Cservenák Pál Miklós polgármestert egy szakértõi
bizottság létrehozásával, melynek feladata, hogy végezze el a Hajnal utca 2-4.
szám alatti ingatlan társasházzá való nyilvánításával kapcsolatos felméréseket,
és tegye meg javaslatát a társasházzá nyilvánításra vonatkozóan, illetve az ezzel
együtt megvalósítandó önálló részekre történõ felosztás lehetõségeit illetõen.

n Elfogadásra került Mezõberény Város 2010. évi közfoglalkoztatási
terve.

n A képviselõ-testület egyetértett a Szociális és Egészségügyi Bizottság
javaslatával, miszerint a Humánsegítõ és Szociális Szolgálat kinevezett maga-
sabb vezetõje a kiírásnak megfelelõen, 100%-ban teljesítette a prémium
feltételeket, így részére a 2009. évi prémium feltételek teljesítése alapján 2009.
évre 346.320 Ft (100%) prémiumot állapított meg.

n Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselõi és az Mt. 193/R.§ hatálya alá tartozó dolgozói számára
2010. évre cafetéria-juttatásként személyenként 193.250 Ft (bruttó) összeget
állapított meg, míg a városi önkormányzat közalkalmazotti dolgozóinak
számára 2010. évre személyenként melegétkeztetési utalvány formájában
72.000 Ft (bruttó) összeget állapított meg.

n A Képviselõ-testület a Fizio- és mozgásterápia telephely áthelyezésére
vonatkozó telephely változási kérelmet - Tessedik tér 1. szám alól Puskin u. 2/4.
szám alá történõ áthelyezés -támogatta.

n Elfogadásra került a 2010. évi Városi nagyrendezvények terve.

n A testület kinyilatkozta, hogy a 2010. évi Nemzeti Vágtán nem kíván
részt venni.

n Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete, mint a nevelési-
oktatási intézmények fenntartója, részt kíván venni "Apedagógiai, módszertani
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázaton. A
pályázaton való részvételhez nincs szükség önerõ biztosítására, a támogatási
intenzitás 100%. A Képviselõ-testület a pályázat benyújtásának elõkészítésével
Öreg István fõigazgatót bízta meg.
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n Atestület tagjai jóváhagyták az Összevont Óvodák nyári nyitva tartásá-
nak tervezetét. Megbízták az intézmény vezetõjét, hogy az óvoda nyári zárva
tartásáról legkésõbb február 15-ig a szülõket tájékoztassa, és kérje a tájékoztató
megjelentését a városi honlapon és a Mezõberényi Hírmondóban is.

n Döntés született arról, hogy a Képviselõ-testület a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békési Polgári Védelmi Iroda polgárvédelmi
céltámogatás iránti kérelmét anyagi forrás hiányában támogatni nem tudja. 

n Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete, mint az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ fenntartója, részt kíván venni az "Építõ
közösségek, a közmûvelõdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör:
A közmûvelõdés a nem formális és informális tanulás szolgálatában" pályáza-
ton. Apályázaton való részvétel önerõt nem igényel, a támogatás mértéke 100%.
AKépviselõ-testület a pályázat benyújtásának elõkészítésével Onody Gyulánét,
az OPSKK igazgatóját bízta meg.

n Módosításra került az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a
helyi testnevelés és sport tevékenység támogatásáról szóló rendelet.

n Atestület döntött arról, hogy a 2010. évi nemzetközi kapcsolatok támo-
gatására, valamint a 2010. évi városi rendezvények és kulturális értékek támo-
gatására pályázatot ír ki, az Oktatási és Kulturális Bizottság által elõterjesztett,
elõzõ évi "aktualizált" és kiegészített pályázati kiírás szerint. Felhatalmazta
Onody Gyulánét, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a pályázati
kiírás meghirdetésével kapcsolatos teendõket ellássa.
A KIÍRÁS ÉS PÁLYÁZATI ADATLAP LETÖLTHETÕ MEZÕBERÉNY VÁROS HON-
LAPJÁRÓL VAGY A POLGÁRMESTERI HIVATAL 14-ES IRODÁJÁBAN KÉRHETÕ.

n AKépviselõ-testület a "Belvízrendezés az élhetõbb településekért komp-
lex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati
csatornán I. ütem" megvalósítására kötött KONZORCIUMI EGYÜTTMÛ-
KÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS módosítást a beterjesztett tartalommal jóvá-
hagyta, a megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazta. Az önkor-

mányzat a megvalósításhoz biztosítja a 15 %-os mértékû, 45.026.800 Ft összegû
saját erõt, melynek fedezete a 2010-2011-2012. évi költségvetéseiben került és
kerül meghatározásra.

n Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete az önkor-
mányzat intézményei részére (azon intézményei részére, akik várható pénz-
maradványukat az önkormányzati kiadási többlet csökkentésére javasolták
fordítani), az egy havi bértömeg 15 %-át engedélyezte jutalomként kifizetni,
illetve az intézményvezetõk esetében az 1 havi bruttó illetményük 60 %-ig, a
jegyzõ részére 1 havi bruttó illetményének 80 %-ig javasolta a jutalom
kifizetését.

n Cservenák Pál Miklós polgármester részére a 2009. évben végzett
munkája elismeréseként 1 havi bruttó illetményének megfelelõ mértékû:
521.800 Ft jutalom lett megállapítva.

A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület, melyen
személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintõ vagyoni ügyek megtárgyalására
került sor.

Akövetkezõ testületi ülés idõpontja 2010. február 22.
Jakab Krisztina

HIRDETMÉNY

Mezõberény Városi Önkormányzati Képviselõ-testület Polgármesteri Hivatala, felhívja a T. Lakosság figyelmét, hogy az egyes
szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet szerint, aki hirdetõberendezést, hirdetõtáblát, illetõleg hirdetés céljára szol-
gáló ábrázolást e célra ki nem jelölt helyen létesít vagy helyez el ötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
A fás szárú növények védelmérõl szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében, tilos a fás szárú növények felületének jogellenes
megsértése, részeinek közvetlen vagy közvetett károsítása.
A közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK. sz. rendelet alapján, közterületen a növényzetet károsítani, így
azokon felületkárosító hirdetményeket elhelyezni tilos. Kérjük, a fentiek szíves tudomásulvételét és maradéktalan betartását!

Mezõberény Város Jegyzõje

NÕGYÓGYÁSZATI MAGÁNRENDELÉS

Mezõberény, Luther u. 1.

Dr. Tóth Attila

szülész- nõgyógyász

és klinikai onkológus

fõorvos

Rendelési idõ: 

kedd: 15.30 órától 17 óráig

Szülészeti és nõgyógyászati kórképek diagnózisa

és terápiája, komplex ultrahang diagnosztika,

nõgyógyászati rákszûrés, ...

Idõszak Nyitva Zárva

2010.06.15-07.18-ig Kálvin u. óvoda Luther u. óvoda
Kinizsi u. óvoda Kodály Z. u. óvoda

Mátyás kir. u. óvoda

2010.07.19.-08.22-ig Mátyás kir u. óvoda Luther u. óvoda
Kálvin u. óvoda
Kinizsi u. óvoda
Kodály u. óvoda

2010.06.15.-07.31-ig Bélmegyeri óvoda

2010.08.01.-08.31-ig Bélmegyeri óvoda
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A Csaba Center aulájában - január 26-án - a DIÁKOLIMPIA-i gyõztesek ünneplése zajlott,
melyre a Mezõberényi Kick-Box szakosztályának két versenyzõje is meghívást kapott: gyer-
mek kategóriában Szentpéteri Bence, junior kategóriában Schäffer Gergõ.
Gratulálunk a versenyzõknek!

Régi- új elnökség a Mezõberényi Erdélyi Körben

Január 10-én tartotta tisztújító közgyûlését a Mezõberényi Erdélyi Kör.
A testület továbbra is egyhangú döntéssel szavazott a régi elnökségre és elnökre. A következõ
két évben a következõ személyek lesznek az egyesület tisztségviselõi:
Elnök: Kajlik Péter
Alelnök: Koncsag Ferenc
Elnökség: Kajlik Péter, Koncsag Ferenc, Dr. Dóczy Balázs, Andreyka László, Fekete József
Pénztáros: Feyér Zita
Számvevõség: Andreyka Magdolna, Beján Márta, Dóczy Piroska
Az egyesület továbbra is az erdélyi hagyományok, szokások, megõrzését, kultúra ápolását, a
Kárpát-medencei magyarság egységének megõrzését tartja legfontosabb céljának.
Rendezvényeit a továbbiakban is ennek jegyében szervezi.

február 6-án, 13-án, 20-án és 27-én 14-17 óra Kézmûves kör: családi foglalkozások a
"Madarak Házában"

11-én 15 óra Kazinczy-verseny általános iskolásoknak - városkörnyéki forduló. Helye:
OPSKK Könyvtára

13-án 9-15 óra Baba - és gyermekruha börze. Helye: OPSKK Mûvelõdési Központja.
Információ és asztalfoglalás: Bartó Róbertné (06/20/424-3944)

Figyelem, figyelem! Színház márciusban is!!!
2010. március 5-én 19 órától a Miniszter félrelép címû elõadás a Mûvelõdési Központ szín-
padán a Kalocsai Színház elõadásában! Rendezõ: Korcsmáros György (Jászai-díjas)
Fõbb szerepekben: Egyházi Géza, Klinger Kata, Turpinszky Béla, Csík Csaba…
Jegyek 2.500 Ft-os áron kaphatók a Mûvelõdési Központban!

március 6-án 20 óra Nõnapi retro disco az OPSKK Mûvelõdési Központjában. 
Belépõjegy: 600 Ft

KISVÁROSI KAVICSOK

PROGRAMAJÁNLÓ

Bobály András

épület és bútorasztalos

faipari technikus

Nyílászárók gyártása

Egyedi bútorok gyártása

Belsõépítészet

Gipszkartonozás

Egyedi igények kielégítése

Minden, ami FA!

Mezõberény, 

Kismester u.6/a

06-30-225-7253

bobalyandras@szucsnet.hu

Italautomaták 

és szódagépek 

kihelyezése, 

üzemeltetése, 

bérbeadása, 

értékesítése.

Bobály András

Mezõberény, 

Kismester u. 6/a

06-30-225-7253

bobalyandras@szucsnet.hu
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KISVÁROSI KAVICSOK

1 %  

A

TURISZTIKÁÉRT

Adója 1% - a felajánlásával 
támogathatja egyesületünk

tevékenységét. 

Ezt a 18386114-1-04
Alföld Turista Egyesület 

Mezõberény
adószámunkra utalásával 

megteheti.  

Az így befolyt összeget 
túraszervezésre, az alföldi túrázás,

kerékpáros túrázás 
és a futás népszerûsítésére 

fordítjuk.

A Postán befejezõdtek az akadálymentesítési munkák. A bejárat elõtt a járdaszint
ki van egyenlítve, a külsõ ajtó gombnyomásra nyílik, a belsõ ajtó önmûködõ. A
kerekes széket használók is igénybe tudják venni a szolgáltatásokat. 

HIRDETMÉNY

Mezõberény Városi Önkormányzati Képviselõ-testület Polgármesteri Hivatala, tájékoztatja
a T. lakosságot, hogy 2010. januárjától a Mezõberényi Rendõrõrs, a Mezõberényi Polgárõr
Egyesület és a városban mûködõ Mezei Õrszolgálat közös szolgálat keretében, fokozott kül-
területi ellenõrzéseket végez a nappali és az éjszakai órákban egyaránt. A közös szolgálat célja,
az utóbbi idõszakban megnövekedett számú bûncselekmények, illetve más jogsértõ cselek-
mények megelõzése és felderítése. A tetten ért jogsértõk ellen szankciók kezdeményezésére
kerül sor.

Mezõberény Város Jegyzõje

ASZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛEK TOVÁBB 

PÁLYÁZHATNAK ÜDÜLÉSI CSEKKRE 

Január vége helyett szeptember 15-ig pályázhatnak üdülési csekkre a szociálisan hátrányos helyzetben
lévõk. 
Az alapítvány eddig 55 ezer szociálisan hátrányos helyzetûnek nyújtott támogatást 1,3 milliárd forint
értékben.

A tájékoztatás szerint a napokban kapják meg a támogatásról szóló értesítõket a pályázati kiírásnak
megfelelõ alacsony jövedelmû nyugdíjasok, a legalább két kiskorú gyermeket nevelõ munkavállalók, a
fogyatékossággal élõk, valamint értesítik a támogatásról a szakiskolai tanulókat is.

A kérelmezõk 2010-ben 3,2 milliárd forint üdülési csekk támogatáshoz juthatnak hozzá pályázati úton,
a pályázatok részletes kiírásai és a pályázati adatlap megtalálható a közlönyökben, az ügyfélszolgálati
irodákon, Tourinform irodákban, az együttmûködõ civil szervezeteknél és a http://www.udulesicsekk.hu
internetes oldalon.
Mezõberényben a Családsegítõ Szolgálat munkatársaitól a Petõfi úti irodában szerdánként 9-12
óra között bõvebb információ és az igényléshez segítség kérhetõ.

„Fejezetek a mezõberényi németek
történetébõl” címmel jelent meg könyv a
Mezõberényi Német Hagyományápoló
Egyesület támogatásával. 
A könyv szerzõje Dr. Rückné Kádár Judit.

A januárban megtartott beharangozón Dr.
Kugler József történész mutatta be  a könyvet
az érdeklõdõ közönségnek.
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OKTATÁS

Petõfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ
5650 Mezõberény Petõfi u. 13-15.
Tel/fax: 66/515-578 - 66/515-580
e-mail: psg@mezobereny.hu
www.gimnazium.mezobereny.hu

PSG: Professional(UK) Super(D) Gioia(I)    
Öt évtizede az oktatás élvonalában. 

Csatlakozz te is sikeres közösségünkhöz!

Képzési kínálatunk a 2010-2011. tanévre:

* Általános tantervû négy évfolyamos gimnáziumi képzés (Kód:01) 
* Általános tantervû négy évfolyamos humán (Kód: 02) vagy reál (Kód: 12) tagozatos gim-
náziumi képzés 
* Általános tantervû öt évfolyamos humán (Kód: 03) vagy reál (Kód:13) tagozatos gimnáziu-
mi képzés angol nyelvi elõkészítõ évfolyammal 
* Általános tantervû öt évfolyamos humán (Kód: 23) vagy reál (Kód:33) tagozatos gimnáziu-
mi képzés német nyelvi elõkészítõ évfolyammal 
* Magyar-német két tanítási nyelvû
öt évfolyamos gimnáziumi képzés
(Kód:04) választható humán vagy
reál tagozattal 
* Arany János Tehetséggondozó
Program (Kód:05) választható
humán vagy reál tagozattal 

Ahány nyelv…
ÖSD német nyelvû nyelvdiploma a Petõfi Sándor Gimnáziumban!

Ahány nyelv, annyi ember. Sokszor hallhattuk már ezt a szinte
közhellyé vált bölcsességet, mégis újra és újra megtapasztalhatjuk,
mennyire igaz.

A nyelvtudás fontosságát ma már senki sem vonja kétségbe, bár a
legtöbben csak a plusz pontokat látják benne (ha diákok), vagy a
munkaerõ-piaci érvényesülést (ha dolgozók).

Kevesen méláznak el azon, hogy egy adott nyelvhez egy adott
kultúra is tartozik, amit eredetiben "megízlelni" bizony felemelõ érzés.
Ha ismerem a másik kultúráját, akkor többé nem más, nem idegen a
számomra, így a nyelvtudás nemzeteken átívelve összeköt bennünket.
Ezt a magasztos gondolatot egyébként az Európai Unió több-
nyelvûségért felelõs biztosa, Leonard Orban is megfogalmazta már,
nem tévesztve szem elõl a már korábban említett gyakorlati elõnyöket
sem:

"Úgy gondolom, a többnyelvûség az európai gondolat lényegi
része: az általunk beszélt nyelvek egyrészt kultúránk és identitásunk
sajátosságait tükrözik, másrészt lehetõvé teszik, hogy megértsük
egymást. Akik idegen nyelveket beszélnek, diákként vagy munkavál-
lalóként könnyebben találják meg a helyüket külföldön, és kön-
nyebben ismerhetnek meg más kultúrákat."

Nyelvtudásunkat valamilyen módon bizonyítani, dokumentálni
kell, ezt várja tõlünk az egyetem, a fõiskola, a munkaadónk (külföldi
barátaink kevésbé).

Erre szolgálnak a különbözõ típusú nyelvvizsgák, amiket, bármi-
lyen nyelvrõl is legyen szó, 

szigorú irányelvek szabályoznak. Ezek közé tartozik a világon 32
országban, így hazánkban is elfogadott Österreichisches
Sprachdiplom Deutsch (Osztrák Nyelvi Diploma).

Talán kevesen tudják, hogy Békés megyében városunk gimnáziu-

ma az egyetlen hely, amely ÖSD nyelvvizsgáztatásra jogosult.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás végsõ célja a kommunikáció. Ennek

szellemében az ÖSD vizsga az élõ, a mindennapok beszédében és
írásában használt német nyelvet tekinti a legfontosabbnak, eredeti
szövegeket és hétköznapi szituációkat használ, elfogadja a különbözõ
német nyelvû országok eltérõ nyelvi normáit, ugyanakkor nem kér
számon sem nyelvjárásokat, sem országismeretet. 

A vizsgát három szinten lehet letenni: 

Zertifikat Deutsch (alapfok) 
Mittelstufe Deutsch (középfok)
Oberstufe Deutsch (felsõfok)

Mindhárom szint vizsgája írásbeli és szóbeli feladatokból áll,
melyek az olvasás és hallás utáni szövegértést, az írásbeli és szóbeli
kifejezõképességet hivatottak felmérni.

Avizsga során nem kell fordítani, a Mittelstufe és Oberstufe szintjén
pedig még szótárt is lehet használni.
Ha sikeresen vettük az akadályokat, az osztrák állam által kiadott

nyelvi diplománk mellé magyar C-típusú nyelvvizsga-bizonyítványt is
kapunk.

Az érdeklõdõk mintafeladatok segítségével minderrõl részletesebb
képet kaphatnak, ha ellátogatnak a http://www.osd.at oldalra, és 2010.
május 14-én illetve15-én a legközelebbi írásbeli és szóbeli vizsgán
akár próbára is tehetik tudásukat.

Sok szerencsét!
További információ az ÖSD vizsgáról: www.gimnazium.mezobereny.hu

Darvasné Dorner Cecília
PSG

Az intézmény nyitva tartása:
OPSKK Könyvtára (Fõ út 4.): 
hétfõ                       du.   14 - 18
kedd        de. 10 - 12    du.   14 - 18
szerda              du.   14 - 18
csütörtök                 du.   14 - 18
péntek      de. 10 - 12    du.   14 - 18
szombat   de. 10 - 12  du.   14 - 18
OPSKK Muzeális Gyûjteménye (Fõ út 1-3.): 
ajtó nyitás telefonos bejelentkezés alapján
(66/515-553), hétfõn zárva
keddtõl - péntekig de. 10 - 12 du. 14 - 16
szombat de. 10 - 12    
OPSKK Mûvelõdési Központja: (Fõ út 6.)       
2010. február 1-tõl június 15-ig
központi épület hétfõ 14 - 18
kedd - péntek 08 - 20
szombat 09 - 18
"Madarak Háza" (Liget tér 1-3.)
kedd (páratlan heteken) 18 - 20 
csütörtök 8.30 - 9.30
péntek 17 - 19
szombat     14 - 17
(egyéb idõpontokban rendezvénytõl függõen)  
OPSKK gazdasági iroda (Fõ út 6.):
hétfõ 14 - 17
kedd - csütörtök 08 - 16
péntek 08 - 14
szombat 09 - 13
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IN MEMORIAM WEIGERT ÁDÁM VÁLASZTÁS

Eltávozott a „kapitány”

Ismét egy nagyszeû sportembert veszítettünk el. Weigert Ádám volt labdarúgó, elnök,

elnökhelyettes, elnökségi tag, szakosztályvezetõ és edzõ.

Focistaként képzett, gyors, termete ellenére igen jól fejelõ játékos volt, centerhalf, ill.

középfedezet volt a posztja.

Mai mércével mérve jó NB-s játékos volt. Az Orosházán játszó, majd fradista, sokszoros

válogatott Mátrai Sándor ellen is gyõztesen került ki a fejpárbajokból. Oszlopos tagja volt az

1950-es években a Mezõberényi SE (MSE), majd az NB III-ba jutó, és ott jól szereplõ Törekvés

csapatának. Játékos pályafutása után Weigert Ádám (vagy ahogy Jakab János elnevezte Béla)

sportvezetõi és edzõi karrierje egybeesett a Mezõberényi Spartacus, az MSE és az MFC

felemelkedésével.

Többször volt a helyi futball csapat edzõje, legnagyobb sikerét 1966-ban a Mezõberényi

Spartacus csapatával érte el, megnyerve a megyei bajnokságot és feljutva az NB III-ba. Ekkor

kapta a szeretett játékosaitól a „kapitány” és „Tenkes kapitány” becenevet. 

Azóta is példátlan sikersorozat vette kezdetét, a Spartacus több évig az NB III élcso-

portjában szerepelt, talán bajnok is lehetett volna. Edzõként az újkor, ezidáig legjobb foci csa-

patát hozta létre. A rendszerváltás után a Mezõberényi FC elsõ elnöke lett, majd sokáig elnök-

ségi tag. Nagy része volt abban, hogy sikerült egy stabil futball clubot létrehozni, amely nap-

jainkig megye I. osztályú, és jó utánpótlással rendelkezõ egyesület. 

Béla ízig-vérig sportember volt. Nagyon szeretett gyõzni, de a vereséget is mindig sportem-

berhez méltóan tudta elviselni. A tehetségen és szaktudáson kívül a szívét is hozzáadta a

játékhoz mind játékosként, mind sportvezetõként. Egy-egy fontos „létfontosságú” gyõzelem

után még idõsebb korában is könnybe lábadt a szeme. Hallatlan gyõzni akarása a játékosaira is

mindig jó hatással volt. 

Hiányozni fog Mezõberénynek, hiányozni fog a berényi focinak, de amíg Mezõberényben a

pályákon a labdát rúgni fogják, addig az Õ emléke is mindig élni fog. Nyugodjon békében!

Dr. Makai Gyula

A képen: Mezõberényi Spartacus

1967 évben NB III. Délkeleti Csoport 2. helyezett csapata
(a kép jobb szélén Weigert Ádám (Béla) edzõ)

H I R D E T M É N Y

A Mezõberényi Helyi Választási Iroda a
2010. április 11 és 25. napjára kitûzött or-
szággyûlési képviselõ-választással kapcso-
latban  a választójoggal rendelkezõ nagyko-
rú polgárok névjegyzékét 2010. február 10-
tõl február 17-ig közszemlére teszi.

A névjegyzék megtekinthetõ: Mezõberény
Város Polgármesteri Hivatala (5650 Mezõ-
berény, Kossuth tér 1.) Okmányirodájában
(földszint 3. számú ajtó) Zolnai Magdolna
ügyintézõnél. 

A névjegyzékbõl történõ kihagyás, törlés
vagy a névjegyzékbe történõ felvétel miatt ,
2010. február 10-tõl február 17-én 16.00
óráig lehet kifogást benyújtani.

Dr. Baji Mihály jegyzõ
HVI vezetõje 

H I R D E T M É N Y

A Mezõberényi Helyi Választási Iroda
tájékoztatja a Tisztelt Választópolgárokat,
hogy a 2010. április 11. és 25. napjára kitû-
zött országgyûlési képviselõ-választás Me-
zõberényben az alábbi szavazókörökben
lesz. 

001. szk. Kinizsi úti Óvoda, Kinizsi u. 13.

002. szk. Kodály úti Óvoda, Kodály Z. u. 8. 

003. szk. Idõsek Klubja, Jeszenszky u. 21.

004. szk. Általános Iskola, Luther tér l.

005. szk. Zeneiskola, Tessedik Sámuel tér l.

006. szk. Idõsek Klubja, Hõsök útja 3.

007. szk. Kálvin úti Óvoda, Kálvin u. 2. 

008. szk. Családsegítõ Szolgálat, Petõfi u. 27.

009. szk Széchenyi Óvoda, Luther u. 9.

010. szk. Mátyás Kir. Úti Óvoda, Mátyás Kir. u. 2.

Igazolással, illetve a településszintû beje-
lentett lakóhellyel rendelkezõ személyek a
kijelölt szavazókörben (006. szk. Idõsek
Klubja, Hõsök útja 3. sz.) szavazhatnak. 

Dr. Baji Mihály jegyzõ
megbízásából

Frey Mihály aljegyzõ
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OLVASÓINK ÍRTÁK

2009. december 19. Erre az idõpontra
tûztük ki a karácsonyi ünnepségünket. A sok
akadály ellenére bizakodtunk, és elkezdtük a
szervezést. Két alapvetõ dolog segített a prog-
ram megvalósításában: együttmûködés, adni
akarás. Szeretnénk köszönetünket kifejezni: a
békési zeneiskola tanárainak és növendé-
keinek, Sziklai Cili tanárnõnek /dzsesztánc/,
aktív tagcsaládoknak /bohócok, télapó/, Farkas
Istvánné Erika, Tímár Viki, Dombi Imre,
gyerekenek: Hajdú Zita és Viktor, Tímár Patrí-
cia, Farkas Mercédesz, Haczk Lídia. Továbbá
köszönjük az együttmûködést és adni akarást
azoknak a nyitott szívû vállalkozóknak, akik
mellénk álltak és segítõ kezet nyújtottak:
Német Pékség, Zsibrita Pál méhész, Szûcs
Gábor Landmark Kft., Giricz László
Gyomaendrõd, Szûcs Tibor Csardatex Kft.,
Melis Pékség, Fornetti Látvány Pékség, Furtai

Mária vállalkozó, Vrbovszki Zoltán vál-
lalkozó, Berény Shop Papírbolt, Kristály Pati-
ka Mezõberény, Sági Horgászgászbolt,
Lazarus Kft., Szabó László vállalkozó, Bátori
Márta vállalkozó, Tópart Vendéglõ, Vida Atti-
la vállalkozó, Szerencsjáték Rt., Kornyis
Béláné vállalkozó, Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola, Piramis - Szalai
László vállalkozó.

Külön köszönjük az általános iskola támo-
gatását a pozitív hozzáállást. Ezzel az össze-
fogással valósult meg a karácsonyi ünnep-
ségünk. Kívánjuk, hogy mindazok, akik támo-
gatták egyesületünket, legyenek sikeresek a
vállalkozásukban és az életben egyaránt. 

Az egész délután jókedvû és örömteli volt.
Felnõttek és gyermekek jól éreztük magunkat.

Hack Ákosné 
elnök 

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 ü l

végzi vállalt feladatait.
Ebben az évben is kérjük támogatásukat, hogy

segíthessünk a bajbajutottakon!

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

Pénzbeni támogatás befizethetõ az Endrõd és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 

53200046-11075909 bankszámla számunkra.

Köszönjük.
Halász József elnök

A Mezõberényi Városi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
(adószám: 18378935-1-04) köszönetet mond mindazoknak,
akik 2008. évi adójuk 1 %-ával hozzájárultak tûzvédelmi
tevékenységünk zavartalan ellátásához.
A 2009. évben befolyt 364 958 Ft-ot kiegészítettük 393 100
Ft-ra. 
A pénzt elsõsorban technikai eszközeink fejlesztésére fordí-
tottuk.
Vásároltunk egy nagyteljesítményû láncfûrészt tar-
tozékokkal és felújíttattuk egyik láncfûrészünket.
Vásároltunk 1-1 db védõruhát és védõsisakot vonuló
tûzoltóink részére. 

Köszönjük támogatóinknak és a jövõben is számítunk 
segítségükre!

Halász József ÖTE elnök

Nagycsaládosok Karácsonya!
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Január hónapban eltávoztak

közülünk:

Gulyás Lászlóné Tóth

Ilona (1945) Mb. Fõ út 13.

II/17., Králik Jánosné Krá-

lik Ilona (1914) Mb. Puskin u. 1.,

Varga Géza (1933) Mb. Bajcsy-Zs.

u. 40., Bánáti András Henrik (1929)

Mb. Röngen u. 5., Polgár Gáborné

Kopányi Julianna (1928) Mb.

Puskin u. 1., Szûcs Sándor (1931)

Mb. Újtelep u. 19. szám alatti

lakosok.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Elcsitul a szív, 
mely értünk dobogott,

pihen a kéz, 
mely értünk dolgozott.

Számunkra Te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, 
mint a csillagok.”

Ezúton mondunk

köszönetet

mindazoknak, akik

WEIGERT ÁDÁM

temetésén résztvettek

és fájdalmunkban 

osztoztak.

Gyászolja

Felesége és Leánya

HITÉLET

IDÕS-GONDOZÁST, GYERMEKFELÜGYELETET VÁLLALNÉK. 
Óvónõi, szociális gondozónõi, gyógypedaógiai asszisztensi végzettséggel 

és tapasztalattal. Tel.: 06/70/3878101

Emeljük fel a szavunkat, emeljük fel a szívünket!

Biztosan sokan nevelkedtek úgy, hogy nem volt szokás kiabálni otthon, a szülõk végképp
nem hangoskodtak. Ha az apa, vagy az anya felemelték a hangjukat, akkor már tényleg nagy
volt a baj: tûrhetetlen volt a gyerekek viselkedése. Az utóbbi hetekben sok olyan esemény
történt, ami kiérdemelné, hogy felemeljük a hangunkat. Ha valami ellenében, valamilyen
általunk elítélt cselekmény, vagy megnyilatkozás esetén hangot adunk nemtetszésünknek,
akkor úgy fogalmazunk: felemeljük a szavunkat. Például az ellen, hogy gyermekeket rabol-
janak egy katasztrófa- sújtotta országban, hogy legálissá akarják tenni a kábítószer élvezetet,
hogy módszeresen húzzák ki alólunk az országot…  Egy médiaszemélyiség nemrégiben azt
mondta, hogy a fiatalok számára a legnagyobb veszélyt a vallás és a pornográfia jelenti. Ez szá-
momra megdöbbentõ párosítás. A vallás még a drognál, vagy a horrornál is veszélyesebb
lenne? S vajon melyik vallás? Azt hiszem, a kijelentést tevõ csak az egészséges szexualitást
ismeri, de az egészséges keresztény, hívõ életet nem. Pedig ahol az emberek Isten felé fordul-
nak, ott minden másként történik. Nem sodródó, csapongó, szorongó az az ember, aki a Jézus
Krisztuson, a Biblián, a szeretet Istenén tájékozódik. Van igazodási pontja, olyan, ami örök,
változatlan. A keresztény ember hisz teremtettségében és tiszteli azt az életet. Tudja, hogy min-
daz, ami körülötte van, nem „jár” neki, hanem Istene szeretetének jele: embertársai és a ter-
mészet ajándék. A keresztény ember ismeri és próbálja élni a Tízparancsolatot, amit Jézus így
foglalt össze: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elméd-
bõl. Ez az elsõ és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint
magadat.” Szerintem éppen hogy nagy áldás, ha a fiatalok nyitottan Isten felé fordulnak, és
rátalálnak Arra, Aki jó irányban tudja tartani õket. Lehet, hogy sok vad, laza, lázadó dolgot
tesznek majd, de az életet tisztelni tudják. És akkor itt a másik esemény, ami ellen felemelem
a szavamat és szeretném, ha az elsõ és a második témában is sokan csatlakoznának hozzám.
Mire ezek a sorok olvashatók, az egész város tudja, hogy lelkésztársunkat súlyosan bántalmaz-
ta valaki. Tartozunk azzal egymásnak, hogy tiltakozzunk mindennemû erõszak ellen. Emeljük
fel a szavunkat, és közösségünkben, településünkön ne csak a felháborodásnak, de az életet
feltétlenül tisztelõ életvezetésnek adjunk teret! Adjunk példát arról, hogy a figyelem, empátia,
felelõsség és szeretet az egymással való érintkezés alapja. Ne csak az agresszió, de közöny
ellen is küzdjünk!

A római katolikus liturgia sok szép elemet tartalmaz. Ezt a mondatpárt is ott hallhatjuk:
Emeljük fel szívünket!- Felemeljük az Úrhoz. Ahhoz, hogy egyre kevesebb dolog miatt kelljen
felemelni a szavunkat, elõször a szívünket kell felemelni Istenhez. Elõször fel kell nézni Jézus-
ra, aki mindent megtett, hogy bebizonyítsa nekünk: bízhatunk benne. Hogyan óvhatjuk meg a
fiatalokat a veszélyektõl, hogyan óvhatjuk meg magunkat? Úgy, hogy nem feledjük, van EGY
biztos norma, van EGY megkérdõjelezhetetlen erkölcsi mérték, van EGY út, ami jó, és amit
mindnyájan választhatunk. Van EGY ISTEN, aki jobbat akar nekünk adni, mint amit mi gon-
dolunk. Ez a Jézus Krisztusban való hit és élet útja. Emeljük fel a szívünket Hozzá! Lássuk
végre be: nélküle csak ilyesmire képes az ember: a jó és szent dolgokat is bemocskolni és
életellenesen cselekedni. Most ne csak beszéljünk, ne csak okoskodjunk. Emeljük fel a szívün-
ket Istenhez!  

Lázárné Skorka Katalin

Teadélután az I. kerületi Evangélikus Egyházközségben. 

Vasárnap, február 7-én, 15 órakor a tanácsterembe várjuk a kedves Érdeklõdõket,

teadélutánra.

Vendégünk Liptákné Gajdács Mária békéscsabai kórházlelkész, a

Telekgerendási Missziói Gyülekezet lelkésze. 
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SPORTTURISZTIKA - TERMÉSZETJÁRÁS - TÖMEGSPORT

(folytatás az elsõ oldalról: Az Alföld Turista Egyesület 2009-ben)

3. TÚLÉLÕTÚRA-VERSENYEK

Az MSTSZ Nemzeti Bajnokságban tavaly elért eredmények után a
"Végsõkig" csapat azon törte a fejét, hogy mi legyen a következõ kihívás, amin
kipróbálhatjuk magunkat. Így született meg a döntés, hogy 2008 õszén be-
nevezzünk a "Hamahama" egyesület által szervezett Bükk túlélõtúrára. A túra
lényege, hogy 20 órán keresztül kell a terepen tartózkodni, a térkép és a tájoló
ismerete elengedhetetlen. Az elméleti és ügyességi feladatok megoldásával
szerezhetõ plusz pontok adják a túlélés összességét. Nos, ezek tudatával illetve
a menetközbeni tapasztalatok birtokában indultunk neki a Bükknek, ahol végül
is teljesen ismeretlenül a dobogós harmadik helyezést sikerült megszerezni.

Ez elég ösztönzõen hatott a csapatunkra, hogy az idén már teljes erõbedobás-
sal készüljünk a tavasszal megrendezett Börzsöny MATT-ra - amely a Hama-
hamához hasonló túlélõ túrákat szervez-, ahol sikerült kiharcolnunk az elsõ
helyezést. Ekkor már eldõlt, hogy az õsszel megrendezésre kerülõ Bükk MATT-
ra vissza kell vinnünk a vándorkupát, sõt meg is kellene védenünk az elsõbb-
séget. Sokat készültünk erre a megmérettetésre így szoros csatában, de sikerült
a kezünkben tartani a vándorkupát. Közben meghívást kaptunk a Hamahama
által rendezett túlélõtúrára, ami az Aggteleki karszton került megrendezésre. No,
ez volt az igazi kihívás, hiszen ezen a területen senki se túrázott még közülünk.
Igazán fehér folt volt a terepen, itt csak a térképre tudtunk hagyatkozni, valamint
a jó stratégia megválasztására. Ezért is oly értékes az itt megszerzett elsõ hely a
csapatunknak, valamint annak a tudata, hogy olyan csapatot sikerült a hátunk
mögé utasítani, akik az eddig megrendezett  öt Hamahama túlélõtúrát zsinórban
nyerték. 

Így az éves mérlegünk három túlélõtúrán való indulás, három elsõ helyezés.
Acsapat tagjai: Dr. Bacsur Péter, Viczián Zoltán, Véha Béla az Alföld TE tagjai
és két idegen légiós Lippai Beáta és Kulcsár József.

Jövõre a feladat adott. AHamahama és a MATT egyesületek által rendezett
két-két túlélõ túrán való indulás és a lehetõ legjobb helyezések elérése, a ván-
dorkupa megtartása. 

4. KERÉKPÁROZÁS

Egyesületünk tagsága 2009-ben a kerékpáros szakágban is igen eredményes
volt.

Tagjaink egyesületi illetve saját szervezésben 43,  különbözõ távolságú túrán
vettek részt, ezek össztávolsága 5870 km, ami 24 kerékpáros társunk érdeme.

Az egyesület 2009-re tervezett programjából sikerült megvalósítani a romá-
niai nagy túrát 12 nap alatt, a szalontai és a túrkevei 1 napos kerékpározásokat ,
valamint a "Két keréken Békés megyében" túramozgalom tervezett útjait is. Jól
sikerültek és sok egyesületi tagot mozgattak meg a Körös 70 és 100 teljesít-
ménytúrák. Aprogramfüzetben szereplõk mellett tagjaink még közel 40(!), saját
szervezésû kerékpáros úton vettek részt.

A Transzfogarasi, 1300 km-es útnak 10 tagunk vágott neki júliusban. A
gyönyörû Erdélyi tájakon át 12 nap alatt a Déli-kárpátok vonulatait kétszer is
megmásztuk kerékpárral, összességében több, mint 14500 m szintemelkedést
legyõzve. Utunk során érintettük az Erdélyi-érchegység vidékét, jártunk az
Európai-kultúra fõvárosa cím birtokosaként ragyogóan felújított Nagyszeben-
ben, áttekertünk a Fogarasi és Szebeni-havasokon valamint az Olt folyó völgyén
is. Megnéztük Vajdahunyad várát, a resicai mozdonymúzeumot kerékpároztunk
Karánsebesen és Temesváron . A sokszor  rendkívül nehéz szerpentineken az
átlagos napi 120 km legyûrése nem mindennapi erõkifejtést igényelt, a túra utol-
só napján pedig Temesvárról hazáig 160 km-t teljesítettünk. Utunk egyetlen
pihenõnapját gyalogtúrázással és még egy kis plusz kerékpározással töltöttük.
Mind a 10 résztvevõnek ezúton is elismerés jár a  teljesítményért és a mindvégig
rendkívül fegyelmezett magatartásért. 

Kerékpároztunk a  Békéscsaba - Arad futóversenyen a futók kisérõjeként és
résztvevõként, valamint a Ultra-Balaton futóversenyen  kisérõként . Aromániai
útra való felkészülésképpen eltekertünk a Bükkbe és vissza. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy 2009-ben a kerékpáros túrázás terén is
sikeres évet zártunk!

5. FUTÁS

Egyesületünk két ultramaratonista futója már március 28-án jelezte, idén
sem kívánnak tétlenkedni: Zahorán Ádám a 6 órás futás Országos Bajnoki
futamán, új pályacsúccsal lett elsõ! Április 4-én, Kisbéren zajlott a 100 km-es
Országos Bajnokság, ahol Ádám a tavalyi második hely után idén végre elsõ
lett, ráadásul itt is pályacsúccsal! Édesapja, Zahorán János 5. korosztályában a
második helyezést érte el. Ezután következett a sárvári 24 órás verseny, melyen
János 227,1 km-el második, korosztályában elsõ lett! A következõ nagy meg-
mérettetést sajnos csak Jani teljesíthette, a Békéscsaba - Arad szupermaratonon,
az elsõ nap végén, Ádám fáradásos combnyaktörést szenvedett.

Így az Õ versenye erre az évre véget ért. De sportemeberi tevé-
kenysége nem, Békéscsaba megyei jogú város decemberben Fair Play
díjjal ismerte el…… Édesapja természetesen folytatta a versenyzést és
többek között megnyerte a Körös 50 - Polárnet kupát, a 12 órás futás
OB fordulóján 122, 7 km-el kategóriájában elsõ lett. 

"Rövidebb" távokon, mint a Spar Bp. maraton, Nike félmaraton,
Balaton Maraton, Coca-Cola futógála, Normafa hegyi félmaratonon is
megmérették magukat versenyzõink, ki-ki más-más célt tûzve maga
elé, hiszen idén is voltak akik elsõ félmaratoni versenyükkel debütál-
tak.

A szilveszteri futógála, mondhatni hagyományosan jól sikerült:
121 nevezõ vágott neki a 2,5 illetve 3,7 km-es távoknak a jó hangulatú
bemelegítés után. A célban befutócsomag és forró tea várta a célba
érkezõket.

6. ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEK

Huszonhatodik alkalommal  indult március 15-én gyalogos emléktúra a
városból a Körös-parti Petõfi emlékmûhöz. A BEM-mel közös ren-
dezvényünkön, a helybelieken kívül részt vettek és koszorúztak a gyulai, békési,
békéscsabai, gyalogos és kerékpáros turisták, vendégek is. Több mint másfél-
százan rótták le Petõfi és a szabadságharc iránti tiszteletüket 17 km-es emlék-
túránkon. 

Ahuszonnegyedik rendezéshez érkezett Körös Teljesítménytúránkon az 50,
30, 20 km-es gyalogos, valamint 100 és 70 km-es kerékpáros távokon 146
induló mérte össze erejét, felkészültségét. A30 km-en indulók az OMV-kupáért
szállhattak harcba, illetve már második alkalommal a "Polarnet" terepfutó ván-
dorserlegért is versenyezhettek az edzettebbek.

Szintén második alkalommal rendeztünk a Mátrában, Gyöngyöspata
központtal, Patai Mátra néven, 3, 6, 16 és 30 km - s távokon teljesítménytúrát.
A tavaly megkezdett munka idén meghozta a gyümölcsét: 226 fõ vett részt
valamelyik távon, ez több, mit a duplája a tavalyi résztvevõi létszámnak.

Évi szokásos munkatúráink során 84 km jelzett út karbantartását végeztük el
a Megyében, illetve a Mátrában.

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

Az év végén, karácsony közeledtével ismét egy személyautót megtöltõ
ajándékkal, ruhával kedveskedtünk patronáltjainknak.

Tervezett programjaink 2009-ben megvalósultak, de ebben az évben is szük-
ség volt arra, hogy tagjaink jelentõs önrészt vállalva hozzájáruljanak a különféle
rendezvények létrejöttéhez, színvonalának megtartásához. A programok finan-
szírozására fordított összeg 11,05%-ban tagdíjból, 29,2%-ban, önkormányzati
támogatásból és 59,75%-ban pályázatokból, szponzoroktól és egyéb támogatá-
sokból adódott össze.

KÖSZÖNETTELTARTOZUNK:

Mezõberényi Önkormányzat, Békéscsaba Megyei Jogú város, Nemzeti
Civil Alapprogram, Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Bp,
Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesülete, OMV,
Hegyi Márton, Lipták fivérek Békéscsaba, Nandi Panzió Gyöngyös-
pata.

Zolnai Györgyné, Pusztai László, Véha Béla,  Földes Péter
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Berényi siker a Farsang Kupán
Január 16-án a Molnár Miklós Sportcsarnokban került sor a XVII.
Farsang Kupa labdarúgó teremtornára. Idén elsõ alkalommal az 1995-
1996 -os korosztály (U 15) csapatai léptek pályára. A tornát a futsal
(teremlabdarúgás) szabályai szerint bonyolí-
tották le. A nyolc csapat küzdelmét végül
imponáló fölénnyel, pontveszteség nélkül
nyerte a házigazda együttes. Egy évvel fiatal-
abb korosztályunk biztató játékkal a hatodik
helyen végzett.
Eredmények:
Csoportmérkõzések
Mezõberény - Szeghalom  6-0
Mezõberény - Besenyszög  4-0
Mezõberény - Gyomaendrõd 8-3
Elõdöntõ: Mezõberény - Szabó Pál Téri Ált.
Isk. Békéscsaba 4-1
Döntõ: Mezõberény - Rojik FC Budapest 5-1
A torna végeredménye
1. Mezõberény 1995
2. Rojik FC Budapest
3. Szabó Pál Ált. Isk.Békéscsaba
4. Szeghalom
5. Besenyszög
6. Mezõberény 1996
7. Gyomaendrõd
8. Szarvas
Különdíjak: Legjobb mezõnyjátékos: Oláh
László (Szabó Pál Békéscsaba)
Legjobb kapus: Balogh Csaba (Mezõberény)
Gólkirály: Burai Dávid (Mezõberény) 13 gól-
lal
Legjobb berényi játékos: Mezei Zsolt 

A torna támogatói: Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk. DSE,
Berényi Gyermek FC, Mezõberényi Gyermekfoci Alapítvány
A fényképen a gyõztes csapat játékosai. 
Balról jobbra: Machó Attila, Csákó Gergõ, Mezei Zsolt, Burai Dávid,
Bereczki Zoltán, Boczonádi László, Balogh Csaba, Szabó László,
Kovács Norbert. Edzõ: Kajlik Péter                                                    

Meghívó
A Mezõberényi Horgászok Egyesülete tisztelettel meghívja tagjait
és minden érdeklõdõt a 2010. február 20-án 19 órai kezdettel a

Berény Szállóban tartandó HORGÁSZBÁLJÁRA

vacsora: 4 személyes vegyestál, 
belépõdíj ára: 2000 Ft/fõ, élõzene, tombola

Jegyek válthatók a horgászegyesület székházában péntekenként
17 órától, valamint Sági (Petõfi u. 11.) és Halibi ( Fõ u. 5.) a

horgászboltokban.
Jelentkezési határidõ: 2009. február 17.

Az Egyesület értesíti tagjait,hogy
2010. február 13-án 13 órakor a Petõfi u. 8. szám alatt

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÛLÉST TART.

Határozatképtelenség esetén függetlenül a megjelent tagok 
létszámától 1330 órai kezdettel megtartjuk. Kérem horgásztár-
sainkat, hogy a közgyûlésen - az alapszabályba foglalt tagsági

kötelezettségének eleget téve - vegyen részt.

Tisztelettel: a Mezõberényi Horgászok Egyesülete vezetõsége

V A D Á S Z B Á L
A Mezõberény Vadásztársaság tisztelettel meghívja Önt a Tópart

vendéglõben 2010. február 27-én rendezendõ vadászbáljára.
A rendezvényre szeretettel várjuk minden vadásztársunkat, 

családjukat, vadászbarátokat és mindazokat, 
akik együtt szeretnének szórakozni velünk.

Menü : 
Elõétel: Hortobágyi húsos palacsinta vadhús töltelékkel

Fõétel: fácánleves házi csigával, fokhagymás vaddisznósült, 
csongrádi tekercs, párizsias sertés szûzérme, füstölt sajt rántva,

fûszeres burgonyapüré, káposztával töltött almapaprika, 
csemege uborka.

Utóétel: fácánsült tormával
Desszert: Pándy meggytorta szelet

Érkezés: 18-19 óra között
Programok: Vendégváró aperitif, vadászkürtös megnyitó 

(19.00 órakor), vacsora, tombolasorsolás.

Vendégeink jókedvéhez a zenét a Bibuczi együttes szolgáltatja.
Belépõjegy: 4.000.- Ft/fõ

Jelentkezés: Maczkó István 06/20/9286-988


