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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

Ünnepi rendezvények
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 162. évfordulóján,

2010. március 15-én

Ünnepi mûsor az OPS Kulturális Központ színháztermében

9.00 Himnusz a Városi Ifjúsági Fúvószenekar elõadásában

Ökumenikus Istentisztelet

9.15 Ünnepi mûsor, melyben beszédet mond Körösi Mihály, a Mezõberényi Helytörténeti és 
Tájvédelmi Egyesület elnöke
Fellép az Osztováta együttes 

Szózat

10.00 Petõfi emléktúra indul a Körös-partra 
a SPAR áruház parkolójából 
az Alföld Turista Egyesület szervezésében

10.30 Koszorúzás a Petõfi - szobornál

11.00 Az 1848-49-es szabadságharc Mezõberényben címû 
kiállítás megnyitója a muzeális gyûjteményben. 
A kiállítást megnyitja: Dr. Erdész Ádám, 
a Megyei Levéltár igazgatója

12.00 Koszorúzás a Körös-parti emlékmûnél 
a Baráti Egylet Mezõberényért Egyesület szervezésében
(11.45 A Körös-parti emlékmûhöz autóbusz indul 
a Weinckheim kastély Hõsök útja felõl)

Arendezvények ideje alatt a Muzeális Gyûjteményben Vágvölgyi Mihály fotós 
Variációk a Nemzeti színre címû kiállítása tekinthetõ meg.

A többi emlékhely felkeresése és koszorúzása kötetlen formában történik.
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EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

n Február 1-jén egyeztetõ tárgyalás folyt a mezõberényi szenny-
víztisztító telep bõvítése és a szennyvízhálózat bõvítése tárgyában. A
tárgyaláson jelen volt Papp Gábor a békéscsabai székhelyû Innosys-
tem Kft-tõl, valamint a Békés Megyei Vízmûvek Zrt. részérõl Rung
Attila, Nagy Ferenc és Csatári József. A Vízmûvek Zrt. illetékesei
elmondták, hogy a jelenlegi telep miért nem felel meg az évrõl-évre
csökkenõ kibocsátási határértékeknek, és milyen módon lehetne a
szennyvízbírság megszüntetése, vagy csökkentése irányában elmoz-
dulni. A szennyvíz-kibocsátási értékek tekintetében a telep 2010.
december 31-ig kapott haladékot a probléma megoldására. Ennek
érdekében, valamint a közeljövõben megjelenõ KEOP pályázat kapc-
sán folytak az egyeztetõ tárgyalások.
n A békéscsabai Bólem Kft. - a mezõberényi Hosszú-tó

rehabilitációja tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevõje -
kéréssel fordult a Polgármesteri Hivatalhoz, mely szerint kéri a
megkötött szerzõdés módosítását. Kérelmében elõadja, hogy 2010.
január 4-én az említett projekt mûszaki ellenõre, Lukovics Béla a
Duplex Kft. ügyvezetõje a munkavégzést leállította. Ettõl az idõpont-
tól kezdõdõen heti rendszerességgel koordinációs helyszíni bejárást
tartott, és a beadvány beadásának idõpontjában sem oldotta fel a
munka szüneteltetésére vonatkozó tilalmát. A kft. a szerzõdés
módosítását olyan formában kéri engedélyezni, hogy az a mûszaki
ellenõr munkavégzés engedélyezését követõ 60. napban kerüljön
meghatározásra. Az akadály közlését Dr. Varga Imre - aki az említett
projekt megbízott közbeszerzési tanácsadója volt - szerint a kiírónak
el kell fogadnia, ez esetben a mûszaki ellenõr döntését nem vitathatja. 
n Február 2-án Békéscsabán a "Belvízrendezés az élhetõbb tele-

pülésekért" projekt közbeszerzési bizottságának tagjaként a pol-
gármester és Borgula Péter a Polgármesteri Hivatal beruházási ügyin-
tézõje részt vett a lebonyolító szervezet, a könyvelõi feladatok, a
mûszaki ellenõr, és a kommunikációért felelõs szervezet tekintetében
kiírásra kerülõ közbeszerzési eljárás kiírásának elfogadásában.
n Február 3-án a Petõfi út 27. sz. alatti ingatlan homlokzat

felújítási munkálatait közbeszerzési eljárás keretében elnyert Károlyi
és Társa Kft. akadályközléssel élt, amelyet Pintér Lajos mûszaki
ellenõr elfogadott, és indokoltnak találta a munka leállítását. Idõjárási
körülményekre való tekintettel a külsõ homlokzati munkák
elvégzésének határidejét április 7-re javasolta módosítani. 
n Február 5-én a kecskeméti székhelyû Krivik Ügyvédi Iroda ré-

szérõl Dr. Krivik Gábor ügyvéddel tárgyalás folyt adásvételi
szerzõdések tárgyában. A fent említett úr a "Gyoma-Békéscsaba-
Lõkösháza vonalszakasz vágány-rehabilitációs munkáinak" meg-
valósításához szükséges önkormányzati tulajdonban levõ ingatlanokra
kisajátítást helyettesítõ adásvételi szerzõdéseket szorgalmazott. 
n Megállapodást kötött a polgármester a Városi Humánsegítõ és

Szociális Szolgálat vezetõjével, Kovács Edinával, a Közszolgáltató
Intézmény vezetõjével, Fekete Józseffel, a Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola vezetõjével, Öreg Istvánnal, a Petõfi Sán-
dor Gimnázium igazgatójával, Szilágyi Tiborral, az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ igazgatójával, Onody Gyulánéval, valamint a Pol-
gármesteri Hivatal vezetõjével, Dr. Baji Mihály jegyzõvel a közhasz-
núak foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok intézményi keretek kö-
zötti ellátásáról. A jövõben az említett intézmények önállóan intézik a
közhasznúak felvételét, és az ezzel kapcsolatos munkáltatói ügyeket.
n Látogatást tett a Polgármesteri Hivatalban Piskolty Mária, a

MAPI Magyar Pályázatkészítõ Iroda dolgozója, és a KÖZOP 2009-
3.5.,4.5.és 5.5. pályázatokkal kapcsolatos ismereteit osztotta meg Har-
mati László alpolgármester úrral. Az említett pályázat tanulmányait
kellene elkészíteni ahhoz, hogy az elkerülõ út mihamarabb megvaló-
sulhasson. Az alpolgármester úr közölte a vendéggel, hogy ajánlatát
képviselõ-testületi ülés elé terjeszti.
n Február 8-án a Körös-völgyi Települések Regionális

Szervezetének szúnyoggyérítéssel kapcsolatos megbeszélése folyt

Gyomaendrõdön. A megbeszélés tárgyát képezte a szúnyoggyérítéssel
kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítása, amelyet a budapesti
székhelyû Darázs és Társa Ügyvédi Iroda végzett volna el 1.750.000
Ft összegben. A települések képviselõi a vállalási árat túlzottnak tar-
tották, és megbízták a gesztorszervezet gyomaendrõdi önkormányza-
tot, hogy az eljárást bonyolítsa le, amelynek bekerülési költsége az
elõzõnek csupán mintegy felét teszi ki.
n Dr. Csák Gyula, a Békés Megyei Vízmûvek vezérigazgatója tá-

jékoztatást adott a vízszolgáltatás helyzetérõl, különös tekintettel az
ivóvízminõség biztosítása oldaláról megközelítve azt, és kitérve az
aradi vízbázisról beszerezhetõ vízzel kapcsolatos lehetõségekrõl. A
vezérigazgató által elmondottak szerint megvizsgálásra kerül az
ivóvízminõség-javítás, valamint az aradi vízbázisról való beszerzés
lehetõsége is, és a legolcsóbb ár biztosítását garantálta. Az aradi
vízbázisról való vételezés érdekében a két vízmû - az aradi és a
békéscsabai - 50-50%-os részesedéssel gazdasági társaságot alapí-
tanak, melynek feladatát képezi az aradi vízbázison víz nyerése, és
Békés megyébe való eljuttatása, eladása. A megyében lévõ vízszolgál-
tatás a továbbiakban is a Vízmûvek Zrt. feladatát képezi úgy a lakossá-
gi, mint az önkormányzati, valamint egyéb fogyasztók tekintetében.
n A Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal részérol Dr.

Siket Judit vezetõ nyilatkozatot adott ki, amely szerint a 2009. decem-
ber 29-én Mezõberény-Kamut-Murony önkormányzatok között
étkeztetési feladatok ellátására Mezõberény és környéke Étkeztetési
Társulás néven intézményfenntartó társulás jött létre, melynek
mûködése törvényes.
n Február 8-án rendkívüli testületi ülés megtartására került sor.

Az ülésen eldöntötték, hogy a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Ál-
talános Iskola két kidolgozott pályázata közül az iskolai tornaterem
öltözõ bõvítése és felújítása kerüljön benyújtásra, melynél a pályázati
támogatás összege 20 millió Ft, az önerõ 6.188.415 Ft, így összesen
26.188.415 Ft a beruházás összköltsége. A Békési út melletti kerékpár-
út építésével is kapcsolatban álló vizesárok  vízelvezetésének megol-
dását Szugyiczki Mihály és társai vállalták, csupán az anyagszükséglet
biztosítását kérték, melyhez a testület átereszek vásárlásához 56.250
Ft összeget szavazott meg. Az ülés foglalkozott a Dél-alföldi Regioná-
lis Ivóvízminõség-javító Programon belül a Közép-békési Térség Ivó-
vízminõség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásá-
nak jóváhagyásával. A testület a Mezõberényi Vöröskereszt és a Nagy-
családosok Egyesülete kérelmére támogatását adta az EU élelmiszer-
segély programban részvételhez való regisztrációhoz, és 100.000 Ft
összeget biztosított a szállítási költségek fedezetére. A Tízváros
Alapítvány által bérelt Deák Ferenc u. 5-7 sz. alatti ingatlanban szoci-
ális bolt kialakítását támogatta a testület. A "Belvízrendezés az élhe-
tõbb településekért" projekt ajánlatkérési tervdokumentációjának a
méret és mennyiség számítások és az árazatlan költségvetés elkészítési
díjaként a Duplex Kft. részére 4.218.750 Ft összegû költséget biztosít
az önkormányzat. A polgármester javaslatára a Mezõberény Hajnal u.
2-4 sz. alatti volt Bútoripari Zrt. társasházzá nyilvánítását kidolgozó
bizottság tagjaként Hoffmann Dániel és Fekete József képviselõket,
valamint Adamik Jánosné mûszaki irodavezetõt elfogadta a képviselõ-
testület. 
n Elfogadta a testület a mezõberényi elkerülõ út projekt

elõkészítõ munkálatai elkészítésére szükséges 300.000 Ft + ÁFA
összegû költség biztosítását. 

Tervezési szerzõdést kötött a polgármester a békéscsabai Duplex
Építõ és Földmérõ Mérnöki Kft. képviselõjével, Lukovics Bélával a
"Belvízrendezés az élhetõbb településekért" projekt kapcsán
Mezõberény város ajánlati tervdokumentációjának elkészítésére. Az
említett terv elkészítésének határideje 2010. február 12.
n Február 10-én Kondoroson került megtartásra a "Belvízren-

dezés az élhetõbb településekért" címen benyújtott, Békés megye 16
települését érintõ projekt közbeszerzési eljárásának kiírása. A jelen-
lévõ pályázók képviselõi egyet értettek abban, hogy településenként
külön-külön is lehessen ajánlatot tenni.



Mezõberényi Hírmondó 2010. március 3.

VÁROSHÁZI HÍREK

n Megbízási szerzõdést kötött a polgármester a dunavecsei
székhelyû Magyar Pályázatkészítõ Iroda megbízott vezetõjével,
Essosy Zsombor vezérigazgatóval a Térségi Elérhetõség Javítását
Szolgáló KÖZOP-2009/3.5 projekt elkészítése, és a pályázat
benyújtása tárgyában. Ezen munkálatokat 2010.03.20-ig kell
elkészíteni, és a pályázatot benyújtani. 
n Február 19-én Békéscsabán a Megyeházán ismét összeült a

"Belvízrendezés az élhetõbb településekért" címen kiírásra kerülõ
pályázat 16 résztvevõ önkormányzata, és a közbeszerzéssel kapcso-
latos kiírást illetõen döntött a közbeszerzési bizottság. Az
1.562.549.090 Ft összegû projektbõl a települések az alábbiak szerint
részesednek. Szarvas 250.818 ezer, Mezõberény 225.436 ezer,
Gyomaendrõd 189.150 ezer, Tótkomlós 139.436 ezer, Békés 131.700
ezer, Sarkad 116.913 ezer, Kunágota 86.423. ezer, Okány 81.188 ezer,
Kondoros 56.290 ezer, Pusztaföldvár 47.135 ezer, Doboz 45.318 ezer,
Méhkerék 44.528 ezer, Kötegyán 41.585 ezer, Sarkadkeresztúr 36.956
ezer, Újszalonta 35.388 ezer, Geszt 34.284 ezer Ft. Az önkormányzat
a fentiek tükrében várja a projekt mihamarabbi megvalósítását.
n A városban folyó munkálatok közül a sporttelepen lévõ öltözõ

építésével kapcsolatosan a belsõ burkolási munkálatok elkészültek,
jelen idõszakban a tetõ építése folyik. Az említett objektum átadásá-
nak határideje a szerzõdés szerint június 7-ében lett meghatározva. Az
önkormányzat kérelmének megfelelõen a kivitelezõ a munkálatokat
igyekszik március végéig, az elsõ hazai bajnoki mérkõzés kezdetéig
elvégezni, hogy az a sportolók tisztálkodásának lehetõségét és a kul-
turált körülményeket biztosíthassa.
n A Kálmán Fürdõ területén létesítendõ öltözõ építése a falazás

elkészítésével megrekedt, a következõ munkálat a koszorú beöntése és
a betonozás elkészítése, majd ezt követõen kerül rá a tetõ. A
betonozási munkálatokat jelenleg az idõjárás akadályozza. A
beruházásnak a fürdõ nyitására kell elkészülnie.
n A VÁTI Szegedi Igazgatósága részérõl tájékoztatás érkezett,

hogy a "Bölcsõdei férõhelyszám növelése Mezõberényben" címû
pályázat 196.824.332 Ft összegû támogatásban részesült. 

MIRÕLTÁRGYALTAKÉPVISELÕ-TESTÜLET?

n 2010. február 22-én tartotta soron következõ ülését Mezõberény Város
Önkormányzati Képviselõ-testülete.
n Dr. Baji Mihály jegyzõ tájékoztatta a jelenlévõket, valamint a kábel-

televízió nézõit a 2010. január 25-i zárt ülésen hozott döntésekrõl, a február 08-
i rendkívüli ülésen született döntésekrõl, valamint a február 18-i rendkívüli ülés
határozatairól. Ezt követõen Cservenák Pál Miklós polgármester beszámolója
hangzott el a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. A
két ülés közötti napirendhez kapcsolódóan Dr. Varga Imre ügyvéd - a
mezõberényi Hosszú-tó rehabilitációja projekt megbízott közbeszerzési tanács-
adója - tartott tájékoztatót a Hosszú-tó építési munkálataival kapcsolatban. A
képviselõ-testület a Hosszú-tó építési munkálatainak szüneteltetésének okán
érkezett kivitelezõi kérelemnek helyt adott, engedélyezte, hogy a mûszaki
ellenõr munkát elrendelõ határozatától számított 60 nap kerüljön meghatározás-
ra befejezési határidõnek a szerzõdésmódosításban. A testület felhatalmazta
Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a fentieknek megfelelõen járjon el.
n Elfogadásra került az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2010. évre

vonatkozó beiskolázási továbbképzési terve, a 2009. évi munkájáról szóló
beszámoló, valamint a 2010. évi munkaterve.
n Aképviselõ-testület Mezõberény Város Önkormányzatának 2010. évi

költségvetését 3.865.809.000 Ft azonos bevételi és kiadási elõirányzattal megál-
lapította, a költségvetésrõl szóló rendeletet elfogadta.
n Módosításra került az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet, a tala-

jterhelési díjról szóló rendelet, az ivóvíz ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgál-
tatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló ren-
delet, a helyi iparûzési adóról szóló rendelet, továbbá az idegenforgalmi adóról
szóló rendelet.

n Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete köszönettel
vette a Gyomaendrõdi Liget Fürdõ Szolgáltató Kft. együttmûködési megál-
lapodásra vonatkozó ajánlatát (Mezõberény város a fürdõ belépõ árának egy
részét átvállalhatja), de anyagi források hiányában nem kíván a felkínált
lehetõséggel élni.
n A képviselõ-testület köszönettel vette a Békés Megyei Katasztrófa-és

Polgári Védelmi Szövetség által küldött tagfelvétellel kapcsolatos megkeresést,
de nem kívánt a szövetség tagja lenni.
n A képviselõ-testület tagjai megköszönték a Juventus Rádió

mûsorsávban való megjelentetésre vonatkozó ajánlatot, de nem kívánnak a
felkínált lehetõséggel élni.
n Atestület az International Company Databank Kft. icdb.eu nemzetközi

szakmai oldalon való megjelenés lehetõségére vonatkozó ajánlatát köszönettel
vette, de a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni.
n A Bodnár és Társa Geográfus Bt-tõl Dr. Bodnár László "Lakodalmak

a Kárpát-medencében" c. könyve II. kötetének megjelenésére hívta fel a
Képviselõ-testület figyelmét, mely könyv Mezõberény lakodalmi szokásait is
tartalmazza. A szerzõ levelében 25 db könyv megvásárlására kérte fel a
testületet. AKépviselõ-testület megköszönte az ajánlattal kapcsolatos levelet, de
nem kíván a felkínált lehetõséggel élni.
n Elfogadásra került az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ módosí-

tott Szervezeti és Mûködési Szabályzata. 
n Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete megválasztot-

ta a 2010. április 11-re és 25-re kitûzött országgyûlési képviselõk választásán
közremûködõ szavazatszámláló bizottságok választott tagjait, póttagjait,
valamint az õszi, kisebbségi választásokon résztvevõ szavazatszámláló
bizottság tagjait is. Felhatalmazta az Ügyrendi- Jogi és Közbiztonsági Bizottsá-
got, hogy a szavazatszámláló bizottságokat szükség esetén egészítse ki.
n A képviselõ-testület jóváhagyta a Mezõberényi Football Club és a

Sport-csarnok Sportegyesület szakmai és pénzügyi beszámolóját. Köszönetet
mondott a végzett munkájukért, és további eredményes szereplést kívánt.
n Megtörtént a 2009. évi (MÖK által támogatott) városi rendezvények,

és nemzetközi kapcsolatok elszámolásának ellenõrzése. Az ellenõrzésrõl készült
beszámolót a testület elfogadta.
n Módosításra került a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata a szakfela-

datrend változás miatt.
n Döntés született arról, hogy az önkormányzat 2010-ben anyagi forrá-

sok hiányában nem kíván élni a TV2 (Útitárs, Mokka, Tények) mûsoraiban való
megjelenés lehetõségével. 
n A képviselõ-testület egyetértett a Békés Megyei Vízmûvek Zrt. Igaz-

gatósága által elfogadott, Mezõberény településre vonatkozó vízterhelési
egységdíjakkal, hozzájárult annak 2010. március 1-tõl való bevezetéséhez. A
fent említetteknek megfelelõen Mezõberény Városra az alábbi vízterhelési díjak
vonatkoznak:

Fogyasztási szegmens Vízterhelési egységdíj Ft/m3

Lakossági fogyasztó 4

Önkormányzati fogyasztó 4

Hatósági díjas fogyasztó 6

Szippantott szennyvíz után 9

A díjak az ÁFA mértékét nem tartalmazzák.

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. március 29.

Jakab Krisztina
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Mezõberény Város Képviselõ-testülete elfogadta az ún. Winter Malom lebon-
tását. Az épületet tervezõ, szakértõ is megtekintett és indkoltnak látták ezen
tevékenység lefolytatását, életveszélyesnek minõsítését. A munkálatokat egy
mezõberényi cég végezheti el (akinek érvényes bontásra és ártalmatlanításra
környezetvédelemi engedélye van). Mezõberény Polgármesteri Hivatal a bon-
tási tevékenység megkezdését az Államigazgatási Hivatal építésfelügyelõjéhez
bejelentette, valamint a jogerõs bontási engedélyt megkapta, így a munkálatok
leghamarabb 2010. március 12-én kezdõdhetnek meg. 

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, ...

SZABÓ MARGITOT, városunk lakóját 95. születésnapján virágcsokorral
köszöntöntötte Cservenák Pál Miklós Mezõberény Város pol-
gármestere és Dr. Baji Mihály Mezõberény Város jegyzõje. 
Szabó Margit a Szépkorúakat segítõ egyszeri juttatásban részesült.

MEZÕBERÉNYVÁROS
NYERTES PÁLYÁZATAI

APuskin utca 11. szám alatt egy 852 m2 alapterületû új bölcsõde épül, melynek
tartalmi elemei a következõk: épület és a hozzá kapcsolódó udvar, valamint
parkoló kivitelezése. Pályázat kódja: DAOP-4.1.3/C-2008-0003
Ezt a pályázatot VÁTI Kft. részére nyújtotta be a város, melynek címe “Böl-
csödei férõhely növelése Mezõberényben”. Aprojekt 5%-os önerõ vállalása
mellett 196.824.332,- Ft támogatásban részesült.
Az önkormányzat erre a közbeszerzési eljárást lefolytatta, a nyertes ajánlattevõ,
mintegy nettó 146 millió forintos áron vállalja a fenti munkák teljes kivitelezését
és kiviteli terveinek elkészítését. A fennmaradó rész a támogatási szerzõdésben
szereplõ egyéb költségeket tartalmazza.
Ezzel a pályázattal 40 férõhelyessé válik az intézmény, ami a késõbbiekben bõ-
víthetõ. Továbbá 4 új teljes munkaidõs munkahelyet is létesítünk. 

Mezõberény Város Önkormányzata 2009. negyedik negyedévében pályázatot
nyújtott be a DAOP2009.5.1.2/B kódszámon a “Városkép javítása a lakosság
identitástudatának növelése érdekében Mezõberényben” címen. Pályáza-
tunkat 2010. március elején kedvezõen bírálták el, így városunk 10%-os önerõ
mellett közel 84 millió forintos támogatásban részesült. Apályázat tartalmi
elemei: Amûvelõdési ház külsõ nyílászáróinak cseréje, a helyi védelem alatt álló
könyvtár külsõ homlokzatának felújítása, eredeti állapotára való visszaállítása,
tetõhéjazatának cseréje, külsõ nyílászárók cseréje. Továbbá megvalósul még  az
elõbb említett ingatlanok elõtti járda teljes felújítása, térburkolása egészen az
OTP sarkáig, beleértve még a ezen terület parkolóinak VIACOLOR burkolását
is. A Spar, DM elõtti területen kertészeti (új növényzet telepítése, valamint kerti
berendezések elhelyezése), és építészeti (járdák, utak, parkoló térburkolása, új
kerékpártárolók létesítése) kivitelezések kezdõdhetnek meg a közbeszerzési
eljárás lefolytatását követõen. Az elõbb említett fejlesztéseken túl a régóta várt
Spar mögötti hulladékgyûjtõk eltakarása is megtörténik. 

TISZTSÉGVISELÕ VÁLASZTÁS VOLT A MEZÕBERÉNYI

VÁROSSZÉPÍTÕ ÉS VÁROSVÉDÕ EGYESÜLETNÉL MÁRCIUS 4-ÉN

Elnök: Kovács Lászlóné, Alelnök: Öreg István, Gazdasági vezetõ:
Kõfalvi Lászlóné, Elnökségi tagok: Papp Zoltán, Szilágyi Tibor, Tóth
Sándor, Wagner Márton, Ellenörzõ Bizottság elnöke: Maléthné
Lestyán Ágnes, tagjai: Károlyi Györgyné, Konyár Mihály

AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI BEIRATKOZÁSOK IDEJE A
KÖVETKEZÕ TANÉVRE: 2010. március 29-én (hétfõn) 8 órától 18
óráig, 2010. március 30-án (kedden) 8 órától 16 óráig
A beiratkozáshoz szükséges okiratok: Óvodában: a gyermek születési
anyakönyvi kivonata, orvosi igazolás, a szülõ személyi igazolványa, a gyer-
mek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét), igazoló okmány
Iskolában: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, óvodai szakvélemény
(az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás), a gyer-
mek személyi lapja, a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) iga-
zoló okmány
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"Még broadcastingnak hívták, s nagyon sok pénzbe került,
Mikor az elsõ szpíker izgatottan a mikrofonhoz ült.

Érces hangja felszárnyalt és messzire repült,
És egy hallgatóban megszólalt: - A próba sikerült!

S gyermekek a dobozban a bácsit keresték,
S a nagymamák a politúrját szépre vikszelték." 

(Szól a rádió, LGT)

Benyovszki Pál, Bereczki Lajos, Bartó László régi rádiókkal

Vajon miért gyûjt
valaki régi tárgyakat?
Mi az, ami miatt ép-
pen az a tárgy fogja
meghatározni életét?
Mi generálja azt a
"szerelmet", ami évti-
zedeken keresztül
élete része lesz, s ad
többletet hétköznap-
jainak? Ezáltal az
utókorra is átörökíti a
régiek hangulatát, ér-
zéseit, szellemiségét,
technikai tudását. Ré-
gi rádiók gyûjtõi
"szenvedélyes szere-
lemmel": Bereczki
Lajos, Bartó László
és Benyovszki Pál. 

Horthy néprádióval Bereczki Lajos

Bereczki Lajos 5 éves korában "fertõzõdött" meg a rádió össze-
szereléssel, amikor már maga készített rádiót a szomszéd Lédig Jóska
bácsi kezei alatt, aki ezermester lévén megengedte számára, hogy a
különféle csövekbõl, tranzisztorokból, lámpákból, ellenállásokból
egyszerõ kis rádiót készítsen magának. Késõbb, villanyszerelõ lévén,
számtalan padláson járt, ahol kidobásra ítélt régi rádiók porosodtak,

amit összegyûjtött, a már meglevõkhöz, s ezáltal folyamatosan nõtt a
régi rádióinak száma, ami ma már kb. 250 körül van. Ezek nagy része
még most is mûködik. Újra lelket lehelnek a régóta némaságra készte-
tett készülékekbe. Nemcsak gyûjtik, hanem javítják, felújítják, csino-
sítják, s "hangot adnak" munkájuknak. Bereczki Lajos az egyetlen az
országban, aki hátlapokat is készít a régi rádiókhoz. Beszélõ dobozok,
melyek ma már a hétköznapi életünkhöz tartoznak, mint annyi más
eszköz. Ezek a rádiók jelentõs része iparmûvészeti alkotás. A szobá-
nak, a bútorral együtt hangulatot adott némaságában is. A rádiógyártás
történetében is voltak korszakok. Ilyenek a ládarádió, a
szekrényépítésû rádiók, detektoros rádiók. Ki ne emlékezne a

néprádiókra, mely mellett összegyûlve oly nagy
figyelemmel hallgattuk a meccsek közvetítéseit, a tánc-
dalokat, a Szabó családot, és a színházi közvetítéseket
is. Tanyán is tudták hallgatni a detektoros rádiót.

Bartó László szintén régóta gyûjti a rádiókat. Gyûjt
még régi könyveket, marokfegyvereket is, ám legin-
kább a rádiók között érzi jól magát. Szintén villanysze-
relõként dolgozott, s ez lett a hobbija az évtizedek alatt.
Általános iskolás korában rádiós szakkörre járt, s már
10 évesen összeszerelte az elsõ rádióját. 

Anda Károly tanárral rádiós szakkörön. Középen Bartó László.

Benyovszki Pál inkább a fiatalabb korosztályt képviseli, mégis
beleszeretett ezekbe a régi tárgyakba, melyek szintén meg is szólal-
nak. Kizárólag a régi Philips márkákat gyûjti, ebbõl van kb. 120 db.

Könyvet tesznek elém, amolyan féltett kincsként kezelve. Kádár
Géza összegyûjtötte az összes rádiót, kapcsolási rajzaival, képekkel
több kötetben, melyet együtt lapozgatunk. Radiólexikonnak mondják,
s valóban, minden benne van, amit tudni lehet a magyar rádiógyártás
termékeirõl.

Elnézem ezeket az embereket, hogy milyen szeretettel és
lelkesedéssel alkotnak mûködõt, szépet, s - talán még - lakberendezési
tárgyat is a múlt emlékeibõl, ami már akár az enyészeté is lehetett
volna. Biztatom õket egy közös gyûjtemény létrehozására. Néhány
éve tagjai a Magyarországi Rádiógyûjtõk Klubjának. Volt már
néhányszor kiállításuk is. Reméljük, hogy Mezõberényben a
nagyközönség számára is láthatók lesznek egyszer ezek a tárgyak.
Köszönöm ezt a lelkesedést, ezt az értékteremtõ munkálkodást!

Benyovszky Pál Márton

"Szól a rádió …" - régi rádiók gyûjtõi
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OKTATÁS

TÛZ, VÍZ, FÖLD, LEVEGÕ

A Kinizsi úti óvodába látogatókat egy tábla fogadja, amely min-
denkivel tudatja, hogy óvodánk a TÁMOP - 3.1.4.-8/2-2008-0001
jelû, "Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése
Mezõberény és mikrotérségének nevelési-oktatási intézményeiben"
címû pályázat egyik nyertes intézménye.

Ennek a pályázatnak köszönhetõen 2009. szeptember 1-tõl
óvodánk Nyuszi csoportjában bevezetésre került a kompetencia alapú
óvodai programcsomag. A program szakmai vezetõje - és egyben az
egyetlen bevont óvodapedagógus - Torma Sándorné, szakmai
menedzsere Földesi Lajosné.

A programcsomag tartalmazza a komplex fejlesztés területeit: a
pedagógia fejlesztés célja az óvodából az iskolába való átmenet tar-
talmilag újszerû kidolgozása, az inkluzív pedagógia, az együttnevelés
elterjesztése, a játéknak mint a fejlesztés céljának és eredményének a
megjelenítése, a játék-érzelem-erkölcs metodikai kapcsolatának
érvényesítése. Kiemelt célként határozza meg a környezettudatos
magatartás megalapozását és a családokkal való szoros együttmû-
ködést.

A programcsomag bevezetésével egy idõben kezdõdtek el a
képzések is: az óvoda 6 óvónõje 3 hónap alatt 17 tanfolyamon vett
részt, amely 540 óra képzést jelentett. A képzések során megis-
merkedtek a kompetencia alapú óvodai program elméletével, mód-
szertanával és gyakorlatával.

Az eddig is "másképp gondolkodó", óvodapedagógusoktól nem áll
távol az a szemlélet, pedagógiai alapvetés, amely a kompetencia alapú
óvodai programcsomagban megfogalmazódik. Közel 20 éve dolgo-
zunk alternatív szellemû Freinet-pedagógiával. E pedagógia is
fontosnak tartja, hogy minden új ismeretet tapasztalat útján, cselekvés
közben, közvetlenül ismerjenek meg a gyermekek. A legnagyobb
különbség talán az, hogy a kompetencia alapú óvodai program a négy
õselem köré (Tûz, Víz, Levegõ, Föld) csoportosítja a témákat, míg a
többi program általában az évszakok és ünnepek köré.

A Freinet-pedagógia is fontosnak tartja, hogy sok olyan programot
szervezzünk a gyerekeknek, amelyek szûkebb és tágabb környezetük
sokoldalú, mélyreható megismerését szolgálják. Kirándultunk a Med-
vefejes tóhoz, a Városi Ligetbe, a laposi kertekbe, bebarangoltuk az
óvodánkhoz közeli erdõket és réteket, ellátogattunk a Városi
Tûzoltóságra és a Sziráczki-pékségbe. Az új ismereteket, tapasztala-
tokat az óvodába visszatérve megbeszéltük, és szabad játék for-
májában újraéltük.

Mivel a programcsomag kiemelt területként kezeli a szülõkkel való
szoros együttmûködést, így sokoldalúan igyekeztünk õket bevonni a
csoport életébe. A folyosón elhelyezett táblára rendszeresen
kifüggesztettük elõzetes terveinket (hova szeretnénk kirándulni, mivel
szeretnénk foglalkozni a közeljövõben). Egy-egy téma feldolgo-
zásában is támaszkodtunk a segítségükre pl. õsszel terméseket, madár-
tollakat gyûjtöttek közösen a gyermekükkel, családi fényképeket
kértünk tõlük karácsony elõtt, egy anyuka és egy nagymama részt vett
a karácsonyi mézes sütemény elkészítésében és több anyuka aktív
közremûködésének köszönhetõen sokféle sütemény került a kará-
csonyi ünnepi asztalra.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülõknek a csoport életében
való aktív részvételt, a gyûjtõmunkát.

Október végén projektzáró délutánt rendeztünk, amelyre meghív-
tunk minden szülõt és gyermeket. Ezen a kiállításon az érdeklõdõk
megtekinthették az elmúlt két hónap gyerekmunkáit, és fotóalbumba
ragasztott fényképek segítségével megismerhették - a gyerekek pedig
újra átélhették - az elmúlt idõszak történéseit.

A kompetencia alapú komplex óvodai programcsomag tartalmaz
egy új módszert a zenei képességek fejlesztésére. Ez a Zenevarázs,
amely a zenehallgatás és az ezzel egy idõben történõ mozgásos kife-
jezés kombinációja. Mivel a csoportban dolgozó mindkét óvónõhöz
közel áll az ének-zene, ezért nem volt kérdés, hogy a csoport
tevékenységei közé heti rendszerességgel beépítsük a Zenevarázst.

Mentorunk, Csányi Istvánné - ki látogatásai során igen magas szín-
vonalú szakmai munkát tapasztalt nálunk - ösztönzött bennünket arra,
hogy Zenevarázs-bemutatót szervezzünk azon békés megyei óvodák,
óvodapedagógusok számára, akik szintén részt vesznek ebben a prog-
ramban. A közel 30 óvodapedagógus egyöntetû véleménye az volt,
hogy hasznos és tartalmas délelõttöt töltöttek el nálunk és sokat tanul-
tak tõlünk. A délelõtt aktív résztvevõi a gyermekek voltak, Torma Sán-
dorné Icus óvó néni vezetésével.

Tartalmasan telt ez a félév a Nyuszi csoportban. Örömünkre szol-
gál látni, hogy munkánk és erõfeszítéseink nem hiábavalóak, a
gyerekek örömmel és érdeklõdéssel vesznek részt az általunk kínált
tevékenységekben.

Az elkövetkezõ idõszak is sok feladatot tartogat még számunkra,
de bízunk benne, hogy azokat is sikerrel fogjuk megoldani.

Szabóné Gecse Éva
Czinkóczki Ágnes

óvodapedagógusok
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BARÁTI TALÁLKOZÓ

Baráti találkozó szervezõdik az 1951-ben Mezõberénybe

kitelepített és a befogadó családok számára. A találkozóra várhatóan

2010. szeptemberében kerül.

A találkozót Kisari Miklós és Kisariné Chovanyecz Magdolna

szervezi. 

- Kisariné Chovanyecz Magdolnát kértem elõször beszéljen rövi-

den a történelmi háttérrõl, tényekrõl. 

- Aki a mi városunk történelmével foglalkozik, nem panaszkodhat,
hogy kevés az említésre méltó tény. Ha csak az utolsó majdnem hét
évtizedet nézzük, olyan eseményeket találunk, amelyek mind a mai
napig bennünk élnek, érzelmileg felkavarnak bennünket. Jó lenne már
egyszer mindent kibeszélni. 

A második világháború következtében a berényi lakosokat érintette
a frontszolgálat, a hadifogság, a német kitelepítés, a csehszlovák-ma-
gyar lakosságcsere, a málenkij robot, a  zsidó lakosság elhurcolása, a
nagygazdák vagyonának elvétele, valamint az 1951-es kitelepítés.
Ezekbõl minden családnak jutott és sok esetben nem is egy.

Úgy érzem, hogy az 1951-es kitelepítés még egy nagy fehér folt.
Évtizedeken keresztül nem beszélhettünk (esetleg az új generáció nem
is tud) arról, hogy 251 családot telepítettek Mezõberénybe Budapestrõl
és néhány nagyobb településrõl. Õk voltak azok, akiket az akkori ha-
talom ellenségnek, osztályidegennek kiáltott ki. Mindenükbõl kifor-
gatták õket, az idõsektõl elvették a nyugdíjukat, a munkaképesek pedig
elsõsorban a mezõgazdaságban vállalhattak munkát. Pl. õk telepítették
a gyepen a mezõvédõ erdõsávokat, több diplomával és nyelvtudással a
zsebükben. A befogadó családok segítsége és jóindulata nélkül
nehezebben vészelhették volna át ezeket az éveket. 

1953-ban az amnesztia után már elhagyhatták Mezõberényt, de a
fõvárosba nem költözhettek vissza (ugyan hová, merthogy a lakásaikat
is elvették). Állást nehezen kaptak, a gyerekek középiskolába,
egyetemre csak ritkán mehettek, megbélyegzettek maradtak.

- Honnan az ötlet a találkozó megszervezésére?

59 év telt el. Beszélni kell errõl az idõszakról. Történészek kutatják
a kort, mi "helyzeti elõnyben" vagyunk, mert nálunk történt. Az
országban más falvakba is telepítettek (majdnem 14 ezer embert), de
hozzánk kerültek a legtöbben. Jó lenne tudni az okát.

- Volt kitelepítettek és a mezõberényi "befogadó" családok part-

nerek?

- Sikerült beszélnem többekkel, akik gyerekként kerültek hozzánk,
és a befogadó családok leszármazottjaival is. Mindannyian nyitottak a
találkozóra és mindkét oldalról sok segítséget kapok. Természetesen
nemcsak tõlük, hanem mindenkitõl, akikkel megosztottam a tervemet.
Köszönöm nekik.

A gyulai Levéltár jóvoltából kezemben van a budapesti kitelepített
és az õket befogadó családok listája (összesen 209). Tehát a levéltári
összesítés kiegészítésre szorul. 

Az a kérésem, ha valaki bárkirõl tud, vagy bármilyen adat van a bir-
tokában, akkor az alábbi címekre várunk minden információt (fény-
kép, levél, cím, szóbeli közlés, stb), mely a korabeli eseményekrõl tá-
jékoztatást ad:

Mezõberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület, 5650 Mezõ-
berény, Jeszenszky u. 25.sz. Telefon: +36208038267

Mezõberényi Német Hagyományápoló Egyesület, 5650 Mezõbe-
rény, Kossuth tér 6.sz. 

Telefon: +36306919466 vagy 06 66-424-434

Mezeiné Bátori Valéria

10 ÉVES

AZ ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM

Ebben az évben ünnepli létrejöttének 10 éves évfordulóját a Hátrányos
Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja.

2000-ben 13 középiskolában és kollégiumban - köztük a mezõberényi Petõ-
fi Sándor Gimnáziumban is - indultak "Arany-os" elõkészítõ évfolyamok. 

Ma 23 intézménypárban zajlik a program, összesen évenként közel 600
belépõ, évi 3000 tanuló részvételével. Az elmúlt 10 évben mintegy 5000 tanuló
részesült és részesül a program kiemelt pedagógiai, kulturális és szociális szol-
gáltatásaiban. 

A felsõoktatási intézményekbe felvettek aránya minden évben 90% körül
mozog.

Az évforduló alkalmából az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Arany János
Programirodája és az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek
Egyesülete 2010. február 12-én a Magyar Tudományos Akadémia Díszter-
mében jubileumi ünnepséget, majd február 13-án I. Országos érettségi találkozót
szervezett, ahová közel 300 meghívottat vártak, köztük a résztvevõ
intézmények, fenntartók és a programba tanulókat küldõ általános iskolák
képviselõit, valamint az elsõ érettségizõ osztályokat.

A rendezvényen a résztvevõket Hiller István oktatási és kulturális miniszter
köszöntötte. 

Az ünnepség keretében adták át a Tehetségért Mozgalom által alapított Pro
Talento (A tehetségért) kitüntetéseket azok számára, akik kiemelkedõ szerepet
töltöttek be az intézményekben folyó pedagógiai munkában.

A kitüntetettek között volt Wéber Károlyné, aki 7 évig - nyugdíjba
vonulásáig - az A.J.T.P. felelõse volt iskolánkban, és aki a program elindításában,
késõbb folyamatos mûködésében oroszlánrészt vállalt.

Szívvel-lélekkel a program elemeinek megvalósulásáért, fejlõdéséért, jobbá
tétteléért, és az ide járó diákokért dolgozott maximalizmusával, szigorú,
következetes, de emberséges hozzáállásával, magatartásával.

Szívbõl gratulálunk neki.
Szilágyi Tibor

igazgató

Mezõberény központjában a „BERÉNY” Étteremben 
középiskolai és általános iskolai ballagási ebédekre 

elõrendelést felveszünk

Menü összeállítás megbeszélés és személyes egyeztetés alapján.
Az ételek HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSÁT is vállaljuk!

Várjuk megrendelését a Kossuth tér 11. sz. alatti étteremben, a
66/352-902 vagy a 30/313-0359-es mobilszámon

VÁLLALJUK LAKODALMAK, CSALÁDI ÉS EGYÉB RENDEZVÉNYEK

SZÍNVONALAS LEBONYOLÍTÁSÁT

Legyen a vendégünk - nem fogja megbánni!

AJÁNLATAINK: 

lEVESEK:
Berényi becsináltleves
Marhahúsleves eperlevéllel
Újházi tyúkleves csi-
gatésztával
Májgombócleves
Egzotikus gyümölcsleves
Egyéb levesek igény
szerint

FRISSENSÜLTEK

VEGYES TÁLAK

Töltött húsok
egyben és szeletelve
sütõben sütött húsok

változatos köretek ren-
delés szerint
saláták
desszertek
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OLVASÓINK ÍRTÁK

Farsangi mulatság 

a Széchenyi István Német Nemzetiségû Óvodában
Az idén is elérkezett a farsang, a kis óvodások nagy örömmel, izgalommal és kíváncsiság-

gal várták ezt a napot. A Luther úti óvodában is végre eljött a farsangi mulatság napja, 2010.
február 26-a délelõttjén játék, móka, kacagás és hatalmas zsivaj jellemezte az óvodát. Az
Óvonénik és a Dajka nénik ünnepi díszbe öltöztették a csoportszobákat és folyosót. Az idõpont
megválasztásánál fontos szempont volt, hogy minél több gyermek vehessen részt a ren-
dezvényen, ebben a betegeskedésekkel teli idõszakban. Így esett a választás erre a hónap végi
délelõttre.

Minden évben nagy fejtörést szokott okozni a jelmez. Mi az, amit a gyermek akar, mi az,
amit mi szülõk is könnyen elkészíthetünk, vagy könnyen be tudunk szerezni. És nem utolsó
szempont, hogy egész nap kényelmes legyen. Ma már a szülõk inkább a kölcsönzõbõl vagy
boltból szerzik be a kész jelmezeket, de akadnak olyan kreatív, ügyes kezû anyukák és nagy-
mamák, akik csodálatos jelmezzel rukkolnak elõ, a gyermekek nagy örömére, így volt ez most
is, sok ötletes jelmezt csodálhattunk meg.

A farsang reggelén a gyerekek a szokásosnál korábban uzsonnáztak, mialatt néhány vál-
lalkozó kedvû szülõ nekilátott a farsangi fánkok kisütésének. A fánktésztát a Sziráczki Pékség-
ben gyúrták be, nagy segítséget nyújtva ezzel az óvoda számára, lerövidítve ezzel is az
elõkészületi munkák idejét. Az uzsonna után a csoportokban felöltözködtek a gyerekek a
jelmezekbe, egyéni fotók is készültek a jelmezesekrõl, hogy a szülõk megnézhessék a csoport
e-mail címén. Végig vonultak a folyosón nagy hanggal, ezzel ûzve el a telet, majd bevonultak
a tornaszobába, ahol mind a Margaréta, a Napsugár és a Süni csoport elõadta a dalokból,
versekbõl összeállított pár perces farsangi mûsorát, amire a hónap eleje óta lelkesen készültek.
Mindenkinek járt a taps. Az Óvonénik és a Dajka nénik maskaráit nagy ováció fogadta, anyóká-
nak, bohócoknak, Spongya Bobnak öltözve nagy sikert arattak az ovisok körében. Mire vége
lett a bemutatkozó mûsornak kisültek a fánkok, amit a szülõk a Margaréta csoportban szolgál-
tak fel egy kis szörp kíséretében. Aztán elkezdõdött a tánc, a mulatozás, az Óvonénik
igyekeztek csak a gyerekeknek szóló zenével biztosítani a talpalávalót. A délelõtt a Palinta Tár-
sulat zenés télbúcsúztató mûsorával záródott, ami a gyerekeknek nagyon tetszett.

A télkergetõ, tavaszváró délelõtt sok-sok nevetéssel, vidáman telt el az óvodában. Jelmezes
felvonulás, tánc, zene, móka, kacagás, így búcsúztatták a telet a Luther úti ovisok.

A fergeteges farsangi mulatság jól szervezett munka eredménye, amit az óvoda vezetése és
munkatársai vittek véghez, a gyerekek nevében is köszönjük ezt a remek kis napot.

- Szülõk

Pálfalvi Nándor: Farsang

Táncra, táncra kislányok,
daloljatok kisfiúk.
Itt a a farsang, haja-huj,
ne lássunk most szomorút!

Mert a farsang februárban
nagy örömet ünnepel:
Múlik a tél, haja-huj,
s a tavasznak jönni kell.

Köszönet érte!

Rájöttem, hogy gyermekeink életében,
csupán egy-két olyan nagy jelentõségû ugrás
van, amely hatalmas változást, fejlõdést je-
lent, elõzõ létükhöz, életükhöz képest.

Vitathatatlanul a legelsõ a születés, ami ál-
tal a csendes, puha "bölcsõbõl" egy zajos, fé-
nyes, ingerdús világba csöppentek.

Miután az érzékszerveik által felfogott vi-
lág egyre távolabbi titkokat sejtetett, felálltak
és elindultak felfedezõútjukra, amit korábban
csak a segítségünkkel tehettek meg.

Ezen a szinten még nem mindig értettük
meg õket, de a beszéd elsajátításával már el
tudták mondani érzéseiket, vágyaikat is.

Lassacskán eljutottak oda, hogy a szemlé-
lõdés, tevékenykedés mellet, már a betûk és
számok világa is ismereteket sugall szá-
mukra.

Ezáltal egy új csatorna nyílt meg elõttük,
melyen keresztül ismeretek sokasága áramol-
hat feléjük, az õket körülvevõ világról.

Kíváncsisággal és izgalommal telve be-
léptünk hát az iskolába, hisz gyermekeink ott
tanulnak "írni pocakos "b-t", "ó-t", "á-t", raj-
zolnak sok színes képet, s hangjegyekbõl kot-
tát."

Egy éve, már annak, mikor beírattuk cse-
metéinket az általános iskola elsõ osztályába.
Ekkor még nem tudtuk ki lesz a tanító né-
nink. Késõbb már tudtuk a nevét, de közeleb-
bit nem hallottunk Róla. Aztán az elsõ szülõi
értekezleten biztossá vált számunkra, hogy
gyermekeink, hiteles személyiség szárnyai
alá kerültek. Azóta is tapasztaljuk példaérté-
kû magatartását, következetességét, barátsá-
gos határozott, jellemét. Osztályéletünk min-
den színterén jelen van, legyen az, közlekedé-
si verseny, lampionos felvonulás vagy foci-
mérkõzés. Minden megmozdulásával segíti a
kis csapat közösséggé formálását. A gyerme-
kek örömmel mennek iskolába és a tanítás
végeztével is vidám arcuk, pillant ránk.

Úgy gondolom, hogy ebben a mai világ-
ban, ahol az emberek mindenhova panaszra
mennek és szidják, bántják a másikat, igenis
észre kell vennünk és értékelnünk a jót is.
Sokan mondják, minek megdicsérni, minek
köszönetet mondani, hisz az a dolga ……
igen?!, de akkor ne is szidalmazzuk, ha vala-
mit elvétett, mert ember s így elõfordul, hogy
hibázik, minden jóindulata ellenére.

Így hát köszönjük szépen Slyuchné Prókai
Erika tanító néninknek, gyermekeink odaadó
emberséges nevelését és oktatását. Kívánjuk,
hogy továbbra is öröme teljék munkájában.

Továbbá köszönjük közremûködését az is-
kola vezetésének, az osztályban tanító nyelv-
tanároknak és napközis nevelõnek is, gyer-
mekeink nyitott, kiegyensúlyozott, közösségi
emberré nevelésében.

I. F. osztály
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Február hónapban eltávoztak közülünk: 

Botyánszki Pál (1937) Mb. Röntgen u. 8., Hoffmann Béláné Várhalmi

Ilona (1943) Mb. Vadász u. 11/A, Csicsely Györgyné Gyõri Eszter

(1926) Mb. Sas u. 4. szám alatti lakosok.

HITÉLET

Nagypénteki elõkészületek

Kedves Olvasók!

"A golgotai kereszt az a gerenda, amelyen az élet hajótöröttjei a földi lét hullámverésén át
a mennyei partra menekülnek." (Spurgeon)

Március még a böjt jegyében telik, amit ki-ki gondolkodása, egyházi hagyományai, belátása
szerint él meg. Mindenesetre a böjt bibliai értelmezése azt hangsúlyozza, hogy az ember
tudatára ébred Isten hatalmának, tisztaságának, erejének és szeretetének, ugyanakkor a maga
méltatlanságának, hibáinak, mulasztásainak, vagyis annak: nem érdemli ki az Isten szeretetét,
de szüksége van arra. Mindezeket megélve, átgondolva, a Bibliából Isten válaszát is
megkapjuk: nem kiérdemelni kell szeretetét, azt Õ adja, csak el kell fogadni. Ilyen egyszerû
lenne? Isten helyrehozza az életem és megajándékoz csak úgy, ingyen? 

A mi részünkrõl valóban így van: ingyen kapjuk, csak el kell fogadni. De Isten nem mond-
hat le az igazságáról sem: a bûn büntetést von maga után. Odaállította hát Egyszülött Fiát, Jé-
zust, hogy mint az egyetlen bûntelen eleget tegyen helyettünk. Ennek a csodálatos és drága
ajándéknak az ünnepe a Húsvétot megelõzõ Nagypéntek.

Az elsõ keresztények Jézus halála és sírban pihenése napját (Nagypéntek és Nagyszombat)
liturgia nélküli ünnepként tartották, egész napos szigorú böjtölésben, Jézus szavainak szellemé-
ben. Csak a IV. században alakultak ki nagypéntek különféle istentiszteleti formái. Jeruzsálem-
ben e napon imádkozva vonultak az utolsó vacsora termétõl a kálváriáig, ahol a püspök tiszte-
letadásra felmutatta a szent kereszt ereklyéjét. Utána szentírási részleteket olvastak fel és a pap-
ság kisebb csoportoknak mondott beszédet.

Rómában a VII. századtól kezdve olvasták János evangéliumából Jézus szenvedéstörténetét.
A VIII. században a pápa kezében a tömjénezõvel haladt a szent kereszt ereklyéje elõtt, majd a
kereszthódolat után igeliturgia következett. 

A protestáns, azon belül is a református hagyományokban ezen a napon un. Passio olvasás
történik: felolvassák, vagy akár el is játsszák Jézus szenvedésének történetét. Nagyon szép ha-
gyományt ápol a bánffyhunyadi református gyülekezet kórusa, akik õrzik és éneklik a középko-
ri passiot, melynek 3 részét eredetileg a nap 3 különbözõ szakaszában adták, adják elõ, de a kó-
rus természetesen egyben elénekelve is szolgál ezzel határon túli és magyarországi gyülekeze-
tekben is. 

A mai korban több szempontból jelentõsége van a szenvedéstörténet felidézésének. Bûnbo-
csánatunk szempontjából a legfontosabb bibliai történet, mégis sokan csak felületesen ismerik.
Másrészt lehetõséget kapunk ezáltal arra, hogy megértsük, milyen fontosak vagyunk Istennek,
hogy Neki milyen sokba került a mi megváltásunk. 

A mezõberényi történelmi egyházak idén közösen szeretnék a gyülekezetek tagjait és a vá-
ros lakosait ebben a gondolkodásban segíteni egy közös keresztút bejárásával. Nagypénteken
az ország és a világ több pontján szokásos a keresztútjárás, amely során emlékezetbe idézik Jé-
zus szenvedésének egyes állomásait. A keresztút mai szokásos 14 állomása (stáció) az 1600 kö-
rüli évekre nyúlik vissza, átvéve a jeruzsálemi szokást, amely a ferencesektõl származik.

Nagypénteken, április 2-án, délután fél 7-tõl járjuk végig a kijelölt útvonalat, fáklyákkal,
gyertyákkal. A keresztút 1-1 állomásán a 4 gyülekezet lelkészei és tagjai idézik fel a szenve-
déstörténet eseményeit. Utunk a Városháza elõl  indul és a római katolikus templomnál ér vé-
get. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk, hogy együtt végiggondolva Jézus áldozatának nagy-
ságát igazi örömmel éljük majd meg húsvétkor a feltámadás csodáját is! 

"Mikor mi még csak a nagypénteket láttuk, Isten már akkor a húsvétot látta, s csak azért
mutatta nekünk elõbb az árnyékot, hogy elõkészítsen a fényre." (Ravasz László)

Szabó Klára Antónia 
református lelkész

Ui: Szeretném megköszönni a város lakóinak az engem ért támadás után tanúsított együttérzést,
bíztatást!

BÖJTI ALKALMAK

Március 12. (Katolikus Egyház)
12 órától 18 óráig egyéni szentségimádás
18 órától 19 óráig közös szentségimádás
19 óra szentmise
Március 13 - 14. (Katolikus Egyház)
18 óra szentmise
Március 16.-17. (I.ker. Evangélikus Egyház)
18 óra Böjti esték
Március 18. (I.ker. Evangélikus Egyház)
18 óra Böjti irodalmi est
Március 19. (Katolikus Egyház)
17 óra Keresztút 
18 óra szentmise
Március 21.( I.ker. Evangélikus Egyház)
17 óra Szeretet vendégség
Március 22-23. (II.ker. Evangélikus Egyház)
18 óra Böjti esték
Március 27. (Katolikus Egyház)
18 óra Passiójáték
Március 28. (Református Egyház)
17 óra Szeretet vendégség

NAGYHÉT SZERTARTÁSAI

Március 31. Nagyszerda (Református Egyház)
18 óra Istentisztelet
Április 1. Nagycsütörtök (I. és II. ker. Evangé-
likus Egyház és Református Egyház)
18 óra Istentisztelet
Április 1. Nagycsütörtök (Katolikus Egyház)
18 óra Szentmise
Április 2. Nagypéntek (I. és II. ker. Evangélikus
Egyház és Református Egyház)
10 óra Istentisztelet
Április 2. Nagypéntek (I. és II. ker.
Evangélikus Egyház)
17 óra Passió
Április 2. Nagypéntek (Katolikus Egyház)
17 óra Nagypénteki szertartás
Április 2. Nagypéntek
18.30. Városi Ökumenikus Keresztút
(Gyülekezõ a Városháza elõtt!)
Április 3. Nagyszombat (Református Egyház)
18 óra Istentisztelet
Április 3. Nagyszombat (Katolikus Egyház)
19 óra Feltámadási Szentmise és Körmenet
Április 4. HÚSVÉTVASÁRNAP(I. kerEvangé-
likus Egyház)
5 óra Hajnali Virrasztás
10 óra Istentisztelet
16 óra Könnyû zenei Istentisztelet
Április 4. HÚSVÉTVASÁRNAP (Református
Egyház)
10 óra Istentisztelet
16 óra Istentisztelet
Április 4. HÚSVÉTVASÁRNAP (II. ker
Evangélikus Egyház)
10 óra Istentisztelet
Április 4. HÚSVÉTVASÁRNAP (Katolikus
Egyház)
8.30. Szentmise
Április 5. HÚSVÉTHÉTFÕ (I. és II. ker
Evangélikus Egyház és Református Egyház)
10 óra Istentisztelet
Április 5. HÚSVÉTHÉTFÕ (Katolikus Egyház)
18 óra Szentmise
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A BERÉNYI NÉMET NEMZETISÉGRÕL

A Mezõberényi Német Hagyományápoló Egyesület (Verein zur Pflege
der deutschen Traditionen in Mezõberény) 1991 augusztusában alakult 15
alapító taggal. Azóta sokszor hallani az egyesület rendezvényeirõl, kezde-
ményezéseirõl. A Mezõberényi Német Önkormányzattal együtt céljuk a
Mezõberényben és környékén élõ német nemzetiség, német kisebbség ér-
dekeinek képviselete, a német nyelv õrzése és ápolása. A Német Önkor-
mányzat elnökével
Wagner Mártonnal és
az önkormányzat kép-
viselõivel beszél-
gettünk az elmúlt év
kiemelkedõbb esemé-
nyeirõl, történéseirõl,
valamint a jõvõbeni
tervekrõl. Természete-
sen itt, az újság hasáb-
jain szinte lehetetlen
lenne mindent leírni,
így csak ízelítõt kap-
hatnak az olvasók.

- Kértem, hogy az

elmúlt év eseménye-

irõl beszélgessünk egy

kicsit részletesen.

Wagner Márton:
Célunk õseink hagyo-
mányait feléleszteni,
kutatni, ápolni és to-
vábbadni. Atörténelmi
eseményekrõl meg-
emlékezünk: Március
15., “Málenkij robot”,
kitelepítés évforduló-
ja, Pünkösdi rendezvények, október 23., halottak napja, Márton Napi
rendezvények,  ...

Kapcsolatot tartunk a kitelepítettekkel. Anémet nyelv újjáélesztése,
megtartása is célunk. Például kezdeményeztük a német nemzetiségi
óvoda és az általános iskola német nemzetiségi osztályainak elindítását
és azóta is fontosnak tartjuk segítésüket.

Minden évben megvendégeljük a Berényi Napok ideje alatt az
elszármazottakat és a testvérvárosból érkezõ vendégeket gyümölcs-
csel és kávéval. 

Minden évben szervezünk a német nemzetiségi elsõ osztályba
beiratkozott gyerekeknek iskolakezdõ tábort.

Említhetem a megyei rendezvényeket, melyeken szívesen részt-
veszünk.

- A német nemzetiségnek milyen hagyományai maradtak fenn?

Wagner Márton: Büszkék vagyunk például a német nemzetiségi
ruhákra, amiket az óvodásoknak készítettünk. 

A régi ünnepeket mi is megtartjuk. A karácsonyi és húsvéti ké-
szülõdés az egyházzal közösen minden évben segítjük. 

Schön András: Családjaink is õríznek hagyományokat, például az
étkezések terén. Ilyen a vízenkõtt (Wasserspatz) nevû sütemény, vagy
a paszulyos káposzta (Bohnenkraut). Említhetjük még a csõrögét, a
gõzgaluskát is.

Root Mihály: A régi német nyelvjárás nem maradt meg, mivel az a
mindennapi életben nem is volt használatos.. De az a tapasztalat, hogy
a német nyelvet szivesen tanulják a fiatalok. 

Frey Mihályné: Az egyesület tagjai tánccsoportot alakítottak ha-
gyományõrzõ szándékkal. Német táncokat tanultak meg és mutatnak
be a különbözõ rendezvényeken. Pozitív a visszhangja, biztató
szavakat kapunk a továbbfolytatásra. 

Wagner Márton: A hagyományok felelevenítése volt a cél, amikor
elkészítettük a mezõberényi bakókat és dohányzacskókat.

Rau Mihály: Ápoljuk a helytörténeti gyûjteményt. 

Frey Mihályné: A régiek kedves virágja a rozmaring, a tisztesség és
hûség jelképe. Azt mondták, hogy a rozmaringág letörve úgy ereszt gyö-
keret, mint az új hazára lelt németek Magyarországon. A rozmaringot
ünnepkor a férfiak kitûzõként, a lányok a fejdíszükbe tûzték. 

Szokás volt a tavaszi-nyári ünnepkor a házakat feldíszíteni zöld ágakkal
az újjá éledõ természet szimbólumaként. Szokás volt májusfát állítani, vagy

szalagokkal díszített
csokrot tûzni a sze-
retett lány kapujára.

- Tervek a jövõre?

Wagner Márton:
Természetesen a ha-
gyományõrzés és
tovább adása. Az év-
rõl évre visszatérõ
hagyományos ren-
dezvényeket ebben
az évben is sze-
retnénk megvalósíta-
ni. Reméljük pályá-
zatokból, 1%-ból to-
vábbra is elõ tudjuk
teremteni a mûködés-
hez szükséges pénzt.

- Jó volt hallani

arról, hogy ilyen

nemzetiségi közös-

séget is magáénak

tudhat Mezõberény!

Mezeiné 
Bátori Valéria
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PROGRAMAJÁNLÓKazinczy-verseny

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtárában 2010.
február 11-én rendezett, a Kazinczy Ferencrõl elnevezett Szép Magyar
Beszéd verseny városkörnyéki fordulójának eredményei:

5-6. osztályosok
I. Szonda Lili (Gyomaendrõd, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 6.
b; felkészítõ tanára: Hunya Jolán)
II. Lõrincz Valéria (Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Iskola 5.d;
felkészítõ tanára: Debreczeni Klára)
III. Süveges Emerencia Ramóna (Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi
Ált. Iskola 6.a; felkészítõ tanára: Dr. Zubereczné Miklya Ibolya)
III. Szatmári Zoltán (Körösladány, Tüköry Lajos Ált. Isk. AMI és
EPSZ, 5.a; felkészítõ tanára Szabó László)

További részvevok:
Faragó Kitti (Mezõberény, Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Ált.
Iskola 5.c; felkészítõ tanára Kesztyûs Zsuzsanna)
Jónás Erika (Bélmegyer, Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isko-
la 6.b; felkészítõ tanára: Szegedi Mária)
Kokavecz Bettina Kitti (Körösladány, Tüköry Lajos Ált. Isk. 6.a;
felkészítõ tanára: Sas Éva)
Mazán Zóra (Mezõberény, Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Ált.
Iskola 5. a; felkészítõ tanára: Jakabné Wagner Krisztina)

7-8. osztályosok
I. Tóth Vanda (Gyomaendrõd, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 8.
b; felkészítõ tanára: Hunya Jolán)
II. Benyovszki Nikolett (Mezõberény, Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Ált.
Iskola 8. a; felkészítõ tanára: Jakabné Wagner Krisztina)
III. Almási Viktória (Gyomaendrod, Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda 7.a; felkészítõ tanára: Hunya Jolán)
III. Zanócz Mónika (Bélmegyer, Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi
Ált. Iskola 8.b; felkészítõ tanára: Szegedi Mária)

További résztvevõk:
Hoffmann Anna (Mezõberény, Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi
Ált. Iskola 7. d; felkészítõ tanára: Tímár Béláné)
Jakusovszki Vivien (Mezõberény, Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi
Ált. Iskola 7.a; felkészítõ tanára Kesztyûs Zsuzsanna)
Kiss Sándor (Mezõberény, Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Ált.
Iskola 8.c; felkészítõ tanára: Dr. Zubereczné Miklya Ibolya)
Nagy Adrienn Daniella (Körösladány, Tüköry Lajos Ált. Isk. AMI és
EPSZ, 8.a; felkészítõ tanára Szabó László)
Sipos Fanni (Gyomaendrõd, Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 7.b;
felkészítõ tanára: Hunya Jolán)
Szilágyi Borbála (Mezõberény, Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi
Ált. Iskola 7. a; felkészítõ tanára Kesztyûs Zsuzsanna)
Ujfalusi Gréta (Körösladány, Tüköry Lajos Ált. Isk. AMI és EPSZ,
7.b; felkészítõ tanára Szabó László)
A Kisújszálláson rendezendõ területi versenyen Tóth Vanda képviseli
majd a városkörnyéket.

BÉRLETES ELÕADÁS

a Jókai Színházba autóbusz indul 2010. március 26-án (pénteken) 18
órakor a “Fornetti” felõli buszmegállóból.
Az elõadás címe: Tahir Mujcic-Boris Senker-Nino Skrabe: Trenk,
avagy a vadbáró

I. MEZÕBERÉNYI MAZSORETT FESZTIVÁL

IMA "A" kategóriás országos verseny
Idõpont: 2010. április 3. 9.00 óra
Helyszín: Molnár Miklós Sportcsarnok,
OPS Kulturális Központ
A rendezvényre a belépés díjtalan!

SZÍNHÁZAT, TÁNCOT KEDVELÕK FIGYELEM!
2010. április 24-én 19 órától
az OPS Kulturális Központ színpadán a nemzetközi hírû
Botafogó Táncegyüttes, akik a világon egyedülállóként, egész estét
betöltõ SAKK c. táncjátékukat mutatják be!
Érdeklõdni lehet a helyszínen!
Jegyár: 1000 Ft.

"KÖZLEKEDÉS GYERMEKSZEMMEL" RAJZPÁLYÁZAT

A Békési Rendõrkapitányság tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy az
Országos Baleset-megelõzési Bizottság "Közlekedés Gyermekszem-
mel" címmel az idén is meghirdeti közlekedésbiztonsági gyermek-
rajzpályázatát.
A Békés Városi Baleset-megelõzési Bizottság - az elmúlt tizenhárom
év hagyományait követve- tizennegyedik alkalommal is csatlakozik
az országos pályázathoz, meghirdetve azt valamennyi óvodás és
általános iskolai tanulója részére.
A pályázat témája a közlekedés és a közlekedõk, a kerékpározás, a
balesetek és a baleset- megelõzés, a rendõrök és a gyermekek.
A rajzpályázat három fordulós ( városi, megyei, országos). Vala-
mennyi óvodás és általános iskolás egy pályamûvel vehet részt,
melynek mérete A/4-es, vagy A/3-as lehet.
A "Közlekedés Gyermekszemmel" címmel kiírt gyermekrajz-pályázat
eredményhirdetése és a legjobb rajzokból összeállított kiállítás meg-
nyitására 2010. március 12-én pénteken, 14:00 órától kerül sor a
Békés Városi Gyermekkönyvtárban.

Az Alföld Turista Egyesület szeretettel vár minden kedves érdek-
lõdõt március 15-én 10:00-kor a már hagyományos Petõfi Emlék-
túrájára. Táv: 14 km. Találkozó: 10 órakor a Spar elõtt.

Ha úgy gondolja, törekvésünk, önkéntes munkánk a tömegsport,
természetjárás, kultúra terén támogatandó, kérjük éljen a
lehetõséggel, támogassa Ön is adója 1%-ával egyesületünket!

ALFÖLD TURISTA EGYESÜLET 1 8 3 8 6 1 1 4 - 1 - 0 4

A Mezõberényi Szlovákok
Szervezete

és a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat

szeretettel meghívja Önt a
2010. március 27-én, 
szombaton 19 órától 
a Berény Szállóban

megrendezésre kerülõ
SZLOVÁK BÁLRA.

Részvételi díj: 1.800.- Ft / fõ

Menü:
Üdvözlõital

Berényi becsinált leves
Rántott töltött hús

Párolt káposzta
Knédli

Zenét szolgáltat:
Lustyik István és zenekara

Organizácia Slovákov 
v Po¾nom Berinèoku

a Slovenská Menšinová 
Samospráva v Pol'nom

Berinèoku
vás srdeène pozýva 

v Reštaurácii Berény
v sobotu, 

27-eho marca 2010.
o 1900 hod. na

SLOVENSKY BÁL.

Vestupné s Veèerou: 1.800.- Ft
(na osobu)

Menu: Nápoj
Berínska polievka "ragú"
vyprážaný plnený rezeò

dusenou kapustou
knedlami
Hudba:

Kapela Štefana Luštika
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XXVIII. Kispályás Labdarúgó Teremkupa

Befejezõdtek a 28. Kispályás Labdarúgó Teremkupa küzdelmei: a
három kategóriában 21 csapat versenyzett több héten át. A következõ
eredmények születtek:
Szenior
1. Békéscsabai Õrláng, 2. Asszonybosszantó, 3. Lima, 4. Netzita          
Legeredményesebb játékos: Durkó László (Asszonybosszantó) 14  góllal
Legjobb kapus: Csibor László (Asszonybosszantó)
Kiváló mezõnyjátékosok: Rakonczás Péter (Õrláng)

Magasi István (Lima)
Amatõr
1. Ipar, 2. Tóth Mûhely, 3. Köröstarcsa, 4. Károlyi és Társa      
Legeredményesebb játékos: Tímár Tamás (Károlyi és Tsa) 36 góllal
Legjobb kapus: Kurucz János (Károlyi és Tsa)
Kiváló mezõnyjátékosok: Lipták Miklós (Ipar)

Kocsor Péter (Köröstarcsa)
Nyílt
1. Lesz Vigasz, 2. Böci-Tóth Ágas, 3. Lima Junior
Legeredményesebb játékos: Bereczki Gábor (Kamut) 17 góllal
Legjobb kapus: Barabás István (Lesz Vigasz)
Kiváló mezõnyjátékosok: Farkas Gyula (Böci-Tóth Ágas)

Horváth Sándor (Lesz Vigasz)

Henger Péter
elnök

LABDARÚGÁS TAVASZI KEZDETE
Jelenleg csak tervezett sorsolás van. Avégleges tavaszi sorsolás csak március 1-
jén a megyei igazgatósági közgyûlésen fog eldõlni. 
2010. március 06. (szombat) Jamina - Mezõberény
2010. március 13. (vasárnap) Mezõberény-Békés
2010. március 20. (szombat) Gyoma - Mezõberény
2010. március 27. (vasárnap) Mezõberény - Vésztõ
Atovábbi mérkõzések idõpontjai a március 1-jei igazgatósági közgyûlésen vál-
nak ismertté, amit 2010. április havi Mezõberényi Hírmondóban közölni fogunk.
Ahazai, azaz a mezõberényi mérkõzések mindig vasárnap lesznek.
Távozók a csapatból: Kajlik Alpár (Körösladány), Koszta Domokos Károly
Érkezõk: Benyovszki János (Körösladány), Lakatos László (Nagyszénás),
Vincze Sándor (Békés), Antóni Nándor (újra kezdte)
Acsapat 75%-a ugyanazon játékosokból áll, mint akik az õsszel voltak.
Nagy nyereség az, hogy a rutinos két kapus, Váradi és Barabás is maradt. 
Nagyon erõs és kiegyensúlyozott a mezõny, minden gyõzelemnek óriási jelen-
tõsége van.  
Tavasszal az õszrõl elõrehozott két mérkõzés miatt 13 mérkõzés lesz, ebbõl hat
hazai.
Az elnökség a játékosok megfelelõ hozzáállása esetén a bajnokság végén a
középmezõnybe várja a csapatot. A célkitûzés eléréséhez kb. 20-21 pont meg-
szerzésére lesz tavasszal szükség.
Továbbra is szerepeltetjük az U13, U15 korosztályú csapatainkat is az NB II-
ben, akik a középmezõnyben foglalnak helyet. 
AMegye I. felnõtt csapatnak jelenleg 22 fõ, az ifjúsági csapatnak 24 fõ tagja van.
Vezetõ edzõ: Vrbovszki János
Szakmai vezetõ: Krcsmarik Tibor edzõ
Az elnökség tagjai: elnök: Zolnai György, elnökhelyettes: Vrbovszki János,
szakmai vezetõ: Krcsmarik Tibor, önkormányzati megbízott: Harmati László,
Debreczeni Gábor, technikai vezetõ: Pántya Sándor
Vezetõségi tagok: Gurmai Sándor, Egeresi Sándor, Balogh Dániel
Ezúton is felkérjük a csapataink minden tagját, hogy az edzéseken vegyenek
rendszeresen és aktívan részt. A mérkõzéseken törekedjenek az edzõk szavára
hallgatni és a tudásuk legjavát adni. Ekkor lesz sikerük. 
Akedves közönséget pedig arra kérjük, hogy biztassák, bátorítsák fiataljainkat. 
Hajrá Mezõberényi FC

Gurmai Sándor

SPORT

Bobály András
épület és bútorasztalos faipari technikus

NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA, EGYEDI BÚTOROK
GYÁRTÁSA, BELSÕÉPÍTÉSZET, GIPSZKARTO-
NOZÁS, 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.

MEZÕBERÉNYIEK FIGYELEM!

Ha megéhezett, akkor a fõzéssel ne legyen gondja,
a GYROSFUTÁR SZOLGÁLAT megoldja.

GYROS FUTÁR SZOLGÁLAT vállalja:
gyrosok, falafelek, hamburgerek, melegszendvi-
csek, frissen sültek, házi óriás palacsinták, pizzák,
levesek, desszertek, INGYENES HÁZHOZ
SZÁLLÍTÁSÁT

Mezõberényben 12.30 és 21.30 között.

Tel.: 70/2340844 vagy 20/4982030

FELHÍVÁS

Mezõberény Város Önkormányzata felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét,

hogy a TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. 

2010. március 27-én (szombaton)  

LOMTALANÍTÁSI NAPOT tart.


