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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

CILI A MODERN TÁNC ÉS MOZGÁSKULTÚRA MEGHONOSÍTÓJA VÁROSUNKBAN

- 25 éve alakult meg a jazztánc cso-
port Konyecsni-Sziklai Cili vezetésével.
Ilyenkor szinte kötelezõ visszatekin-
teni. 

- 1985-ben, nem sokkal azután, hogy
hazaköltöztem Mezõberénybe, fogal-
mazódott meg bennem egy akkor meg-
jelenõ táncforma, a jazztánc megismer-
tetése, érdeklõdés esetén csoport létre-
hozása. Nagy Ferencné, Joli néninek, a
mûvelõdési központ akkori igazgatójá-
nak tetszett az elképzelés és mindenben
segítségemre volt.

- Zene és tánc, a siker szinte biztos.

- Igen, ha alaposan kidolgozott, jól begyakorolt és összhangban
elõadott mozgás kapcsolódik hozzá. Ehhez, persze a lányokkal nagyon
sokat kellett gyakorolnunk. Szeretniük kellett nekik is a kiválasztott
zenét, és a koreográfiát. Mindig arra törekedtem, hogy a zene mon-

danivalóját tükrözze a koreográfia, a zene és a látvány összhangban le-
gyen. A zenék kiválasztásánál és a koreográfiák kidolgozásánál kikér-
tem a lányok véleményét, melyek közül a hosszú távon életképesnek
ígérkezõt próbáltam kiválasztani.

- Ugyanakkor a születésnap egy olyan ünnep is, amikor az ember
tele van tervekkel. Neked milyen terveid vannak?

- Nagyon nehéz nekem erre a kérdésre válaszolni, hiszen több éve
tépelõdök már azon, hogy meddig tudom felvállalni munkám mellett
a csoportvezetés nem kis feladatát. Azután eljött a 25 éves évforduló,
s úgy gondoltam, hogy ez a kerek évforduló azt kell, hogy jelentse szá-
momra, hogy döntsek, hiszen nemcsak építkezni, hanem abbahagyni
is tudni kell. Átadni a helyet a fiataloknak. A 25 év azonban sok olyan
eseményt, élményt tartalmaz számomra és a volt jazztáncosok számá-
ra is, amely kötelez. Kötelez például arra, hogy az egyik német test-
vérvárosunkkal Gronauval létrejött partnerkapcsolat 20 éves évfordu-
lóján, jövõre Ottó Lohle-val (aki 1987-ben házigazdánk volt, s azóta is
meghatározó közremûködõje a testvérvárosi kapcsolatnak) tervezzünk
egy közös fellépést a hajdani mezõberényi és gronau-i táncosok sze-
replésével.

(folytatás a 9. oldalon)

Az elmúlt tanév végén 573 Petõfis diák vehette
át év végi bizonyítványát. Sok szép tanulmányi
eredmény született, de voltak néhányan, akik csak
augusztusban biztosíthatták magasabb évfolyamra
lépésüket.  
Teljes iskolai átlag: 4,10  
Általános tantervû osztályok átlaga: 3,69  
Kéttannyelvû osztályok átlaga: 4,30  
AJTP osztályok átlaga: 4,10

TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

Ezúton mondok köszönetet minden kedves
szülõnek, hogy a 2009/2010. tanévben is támogat-
ták gyermekeik tanulmányi munkáját, diákjaink-
nak, akik eredményeikkel tovább öregbítették a Pe-
tõfi Sándor Gimnázium hírnevét, és a nevelõtestület
tagjainak, akik hosszú évek óta színvonalas oktató-
nevelõ munkával biztosítják si-kereinket. 

(A 2009/2010-es tanév versenyeredményei az
5. oldalon olvashatóak).

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK A NEVELÕTESTÜLETBEN

Távozott a tantestületbõl Kiss Richárd rajz szakos ta-
nárunk, valamint egy éves Phd. ösztöndíjban része-
sült Kaszás Gábor angol nyelvtanárunk, aki az idei
tanévben így távol lesz iskolánktól. Arajzórákat Pócs
József tanár úr látja el, aki az elõzõ tanévben kollégiu-
mi nevelõ volt. Új kollégáink Botyánszki Dóra angol,
és Bojtor Edit olasz nyelvtanárok. Gyesrõl tért vissza
Kovács Erika, aki kollégiumi nevelõtanárként, és ön-
ismeret, kommunikáció tanárként fog dolgozni. Év-
közben is lesznek változások. Négy fiatal tanárnõnk
fog gyesre távozni. Õk Darvasné Dorner Cecília,
Lajkóné Hajdu Szilvia, Eczetiné Schäffer Anett, Oláh

Barbara. Helyettesítésükrõl év közben
fogunk gondoskodni. Az iskola titkársá-
gán is lesz változás, Kõvári Ildikó szintén
gyesre távozik.

Az új tanévre sok szép eredményt, és
jó egészséget kívánok gimnáziumunk
minden tanulójának, dolgozójának!

Szilágyi Tibor
igazgató 

TANÉVZÁRÁS, TANÉVKEZDÉS A GIMNÁZIUMBAN!

 Kitûnõ Jeles Bukott 1 
tárgy 

Bukott 
több tárgy 

Összes 
bukás 

Iskola 34 (19)  68 (62) 9 (4)  3 (2) 12 (6) 
Általános 1 (1) 7 (4) 6 (4) 2 (1) 8 (5) 
Kéttannyelvû 26 (15) 44 (34) 3 (0) 0 (0) 3 (0) 
AJTP 7 (3) 17 (24) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 
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EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

A LEADER Akciócsoport Körösök Völgye
Nonprofit szervezet kérelemmel fordult a város ön-
kormányzatához, hogy az általa szándékozott 18 mil-
lió Ft hitel felvételéhez nyújtson garanciát. A felvett
hitel összegének vagy a tagok létszámarányos, vagy
a területre esõ nyújtott támogatások arányában kéri a
garanciát. Ahitelfelvétel az említett szervezetnél azért
szükséges, mivel a Vidékfejlesztési Minisztérium a
LEADER Akciócsoportokat utólagosan finanszíroz-
za, így a napi munkához szükséges költségek,
valamint bérköltségek és járulékai megfizetésére
átmeneti hitel felvétele szükségeltetik. 

Cservenák Pál Miklós polgármester vállalkozási
szerzõdést kötött a Colas Út Zrt-vel a mezõberényi
kátyúzási munkák elvégzésére. Jelenleg a Liget utcán
lévõ buszpályaudvarnál jelentkezõ javítási munkála-
tokkal és szennyvízakna kijavításával fejezõdtek be a
kátyúzási munkálatok. A kivitelezõt mindezért
3.420.000 Ft összegû javadalmazás illeti meg. 

Cservenák Pál Miklós polgármester szerzõdés
kötött "Abölcsõdei férõhelyszám növelése Mezõ-
berényben" címen elnyert pályázat könyvvizs-
gálói feladatainak ellátására a Controlinvest Kft.
Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 3. szám alatti
vállalkozás vezetõjével, Dr. Orosz Tivadar úrral. A
vállalkozás a könyvvizsgálati feladatokért bruttó 950
eFt összegû javadalmazásban részesül.

Június 30-án a békéscsabai Forg Tech Kft. részé-
rõl megkereste a polgármestert Turai Ferenc ügy-
vezetõ, aki tájékoztatást adott a Gyomai út,
Mátyás király út, Thököly út keresztezõdésében
lévõ forgalomtechnikai beavatkozás helyzetérõl.
Az ügyvezetõ elmondta, hogy a Közútkezelõ Kht. a
megkezdett munka végzését leállította azzal, hogy az
említett csomópont kialakítása tekintetében új ter-
vezési eljárás és pályáztatás kerül lebonyolításra. Az
eddig elvégzett munkálatokat nem lehet folytatni, a
kiásott árkot vissza kell tölteni, amely munka
elvégzése idõpontjául július közepét jelölte meg.

Cservenák Pál Miklós polgármester szerzõdést
kötött "A városkép javítása a lakosság identitás-
tudatának növelése érdekében Mezõberényben"
címen elnyert pályázat könyvvizsgáló tevékeny-
ség ellátására a Controlinvest Kft,. Békéscsaba, Be-
csey Oszkár u. 3. sz. alatti vállalkozás vezetõjével Dr.
Orosz Tivadar úrral. Afeladatokért a vállalkozást 400
eFt bruttó összegû javadalmazás illeti meg. 

Július 12-én Kondoroson a Belvízelvezetés az
élhetõbb településekért címû 16 település csapa-
dékvíz gondját enyhítõ projekt Közbeszerzési Bi-
zottsága - melynek tagjai a polgármester és Borgula
Péter a Polgármesteri Hivatal munkatársa - tartotta
ülését. Az említett projekt könyvelési feladatainak, a
lebonyolító szervezet, a mûszaki ellenõr, a kommu-
nikációért felelõs szervezet, valamint az építési kivi-
telezõ kiválasztása érdekében elkészített közbeszer-
zési dokumentáció és ajánlattételi felhívás megvitatá-
sa történt meg. Amegvitatás után a gesztorszervezet
megbízást kapott a közbeszerzés Közbeszerzési Ér-
tesítõbe történõ feladására.

Július 13-án ülést tartott Mezõberény Város
Közbeszerzési Bizottsága. Az ülésen a TIOP-1.1.1-
0,9 projekt, amely az informatikai fejlesztések

beszerzésével foglalkozik az oktatási intézmé-
nyeinknél, dokumentációjának, valamint ajánlattételi
felhívásának megvitatása történt meg. Az ülésen je-
len volt Dr. Szathmáry Péter ügyvéd, aki az említett
projekt közbeszerzési feladatait látja el. Az anyag
megvitatást nyert, és további egyeztetés végett
megküldésre került a Közbeszerzési Értesítésben
való megjelentetés elõtt az irányító hatósághoz.

Július 13-án egyeztetõ tárgyalás lefolytatására ke-
rült sor, melyet a békéscsabai Közútkezelõ Kht.
hívott össze. E céget Kucsera Tibor mûszaki ellenõr
és Szabó Lászlóosztályvezetõ képviselték. Az egyez-
tetõ tárgyalás a Mezõberényben 46-os fõközle-
kedési úton levõ Mátyás-Thököly út sarkán lévõ
forgalomcsillapító keresztezõdés kiépítése tár-
gyában lett megtartva. Ismételten kinyilvánításra
került, hogy a tatabányai székhelyû tervezõvállalat a
feladat kivitelezésére nem megfelelõ terveket
készített, azon tervek alapján a beruházás lebo-
nyolítása értelmetlenné vált. Az érintett tervezõ vál-
lalatnak új tervek elkészítését kell megejtenie azt kö-
vetõen, miután a Közútkezelõ Kht. osztályvezetõ-
jének kérdésére városunk polgármestere kinyilvání-
totta, hogy az említett beruházás megvalósításához a
város ragaszkodik, és az új tervek alapján elkészített,
illetve lebonyolított közbeszerzés összegének 10%-
os mértékét a továbbiakban is vállalja. Az elõ-
kalkuláció alapján a beruházás megvalósításának új
összege 20 millió Ft körül lesz, s ennek 10%-át kell
biztosítani nyertes pályázat esetén. A pályázatot a
Közútkezelõ Kht. készíti el.

A Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális
Igazgatósága Békéscsabai Állampénztári Irodája
megbízottja a Kálmán Fürdõ területén megépült új
nyári öltözõ építése és a Sporttelepen megépült öl-
tözõ felújítása, bõvítése teljes támogatási felülvizs-
gálatát elvégezte július 20-án. 

A Mezõberényi Motorosok Baráti Köre
Mezõberényi Egyesülete részérõl megkereste a pol-
gármestert Szikora András, mint a Bátszi Motor tulaj-
donosa, hogy szeptember 25-én az idén is meg kí-
vánják rendezni a már szokásos motoros találkozót.
A Streetfighter Nap Mezõberény címû rendez-
vényhez viszont bizonyos anyagi hozzájárulás nyúj-
tására is számolnak az önkormányzat részérõl, mivel
a jelenlegi állás szerint a szponzori támogatások
összege lényegesen kevesebb lett a korábbi éveknél.

Gyomaendrõd Város jegyzõje végleges
használatbavételi engedélyt adott a Sporttelepen épült
öltözõépület, valamint a strand területén épített nyári
öltözõépület igénybevételéhez. Ugyancsak tudo-
másul vette a Mezõberény Petõfi u. 27. sz. alatt lévõ
Családsegítõ iroda külsõ homlokzat felújításának
befejezését. 

Július 15-én a 2010. évi kisebbségi önkormány-
zati képviselõk választásán a kisebbségi választói
névjegyzékbe való választópolgárok be-
jelentkezése befejezõdött. A jelentkezések alapján
úgy tûnik, hogy városunkban ismét 3 kisebbségi
önkormányzat alakulhat. Ajelentkezõk közül 114-en
szlováknak, 89-en cigánynak, és 86-an németnek
jelölték magukat.

Július 19-én a mezõberényi Hosszú-tó rehabilitá-
ciós munkálatai kerültek megtekintésre. A tónál
végzett munkálatok a Szlovák Evangélikus Temetõ

végénél lévõ mélyfekvésû terület feltöltési munkála-
tai folytak intenzív ütemben. 2 kotrógép, egy lánctal-
pas tológép, és egy tárcsázásra beállított traktor vég-
zett talajmûvelést, továbbá egy db bányában hasz-
nálatos nagy teherbírású tehergépjármû végezte a
földszállítási és földelosztási munkálatokat, miután a
területre jelentõs mennyiségû humusz föld került
kihordásra. A humusz elegyengetése, valamint
további talajmûvelési munka után kerül elhelyezésre
a rácsos szövet, majd történik meg a füvesítés.

Július 19-én a mezõberényi új bölcsõde építésé-
nél egyeztetõ tárgyalás folyt Pintér Lajos László a
projekt mûszaki ellenõre jelenlétében. Az egyeztetõ
tárgyalás alkalmával megállapításra került, hogy a
munka üteme megfelelõ mértékû, a megadott határ-
idõig a munka befejezést nyerhet. Jelen pillanatban a
tetõfedési munkálatok mintegy kétharmad részben
elkészültek (az utcafront felõli épület kivételével a
többi épületrészen a tetõfedés és lécezési munka
megtörtént). A belsõ vakolási munkálatok mintegy
80%-ban elkészültek, július második felében a külsõ
vakolási munkálatok is megkezdõdnek, illetve be-
fejezõdnek. E közlemény idõpontjával egy idõben a
vállalkozó telephelyén a nyílászárók készítése is
folyik.

Cservenák Pál Miklós polgármester adásvételi
szerzõdést írt alá Horvát József Mezõberény Szar-
vasi út 18. szám alatti lakossal a mezõberényi
0404/37 hrsz. alatt lévõ földterület 99 tízezred rész
tulajdoni hányadának, valamint a 0404/38 hrsz. alat-
ti lévõ ingatlan 24/1000 hányadának megvételére. A
szerzõdés alapján a város 101 illetve 12 m2 területet
vásárol meg, és így biztosítható, hogy az Ókert utcán
lévõ út teljes egészében a város tulajdonában legyen.
Az említett ingatlanért 26.300 Ft + Áfa, azaz össze-
sen 32.875 Ft összeg került kifizetésre.

A K&H Bank Zrt. Békéscsaba Szent István tér
alatti irodájához kérelemmel fordult a város a Geoter-
mikus energiahasznosítás Mezõberényben címû pá-
lyázat lebonyolításához szükséges számla megnyi-
tásához. Az említett pályázat a KEOP4.2.0/B/09-
200946 sorszámon lett regisztrálva.

AMécses Szolgáló Közösség Egyesülete kérel-
met nyújtott be a Mezõberény Deák út 1. sz. alatti
ingatlannak a részére történõ opciós eladására. A
2007. szeptember 27-i testületi döntés alapján, illetve
a 2970-3/2007 iktatószám alatti bérleti szerzõdés
alapján a testület vállalta, hogy nettó 15 millió Ft
vételáron értékesíti az egyesület részére az ingatlant. 

Cservenák Pál Miklós polgármester engedmé-
nyezési okiratot írt alá a Károlyi és Társa Kft. Mezõ-
berény Csabai út 25. sz. alatti vállalkozás megbízá-
sából a füzesgyarmati Vas-Fa Ép Kft. részére
19.187.411 Ft összegben. Ezen engedményezés a
mezõberényi bölcsõde építésénél végzett vas-
munkálatok anyagköltségeként kerültek átutalásra.

Cservenák Pál Miklós polgármester engedmé-
nyezési okiratot írt alá a füzesgyarmati Ipari Park
Kft. megbízásából X-Iksz Kft. részére 3.000.000 Ft,
a békéscsabai Frühwald Kft. részére 10.080.250 Ft
összegben. Ezen engedményezés a Városkép javítá-
sa Mezõberényben címû projekt betonozási és bur-
kolási munkálatainak anyagaként került átutalásra.

Pintér Lajos László közbeszerzési szakértõ bé-
késcsabai lakos részére referencia igazolást adott ki a
polgármester, miszerint nevezett közbeszerzési sza-
kértõ a mezõberényi új bölcsõde építése, a mezõ-
berényi öltözõk építése, bõvítése és felújítása és a csa-
ládsegítõ homlokzati felújításának munkálatainak,
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továbbá mezõberényi belterületi utak közbeszerzési
munkálatainál mûködött közre, és közbeszerzési
feladatainak hiánytalanul tett eleget, közbeszerzési
munkájával kapcsolatos negatív észrevétel nem
merült fel.

AVízmûvek békéscsabai központja tájékoztatta a
polgármestert, hogy Mezõberény város területén
található 125 db tûzcsap kötelezõ felülvizsgálati
munkálatai elkészültek, ezzel kapcsolatos hiányossá-
got nem állapítottak meg.

Betyó János a Körös Völgyi Települések Regio-
nális Szervezete Önkormányzati Társulás által felfo-
gadott szúnyoggyérítési szakértõ közölte, hogy
Mezõberényben 36-60 közötti a csípés/óra/fõ
mértékkel mért szúnyogcsípés. Javaslata alapján a
szúnyoggyérítés negyedik ütemének lefolytatása
szükségeltetik, amely július 22-én megtörtént légi és
földi kivitelben.

Július 24-én Hódmezõvásárhelyen a Perényi
Tanyán tartotta összejövetelét a Szegediek Baráti
Köre. A rendezvényre meghívást kapott, és meg is
jelent a Baráti Egylet Mezõberényért Egyesület
néhány tagja.

Július 26-án egyeztetõ tárgyalás folyt a Hosszú-
tó rehabilitációs munkálatairól. Az egyeztetõ tárgya-
láson jelen voltak Lukovics Béla mûszaki ellenõr,
Mochnács Pál a békéscsabai Bólem Kft. ügyve-
zetõje, és Kovács János mezõberényi vállalkozó. Az
egyeztetés alapján a mûszaki ellenõr az idõjárás vi-
szontagságaira való tekintettel is a munkálatok állását
jónak ítélte meg, és a munka befejezésének hatá-
ridejeként augusztus 10-ét teljesíthetõnek jelölte meg. 

Július 28-án a Körös Vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság emlék ülést rendezett a
mezõberényi Hosszú-fok III. szivattyútelepen az
1980. évi körös völgyi árvíz 30. évfordulója alkal-
mából. 30 évvel ezelõtt július 28-án szakadt ki a Ket-
tõs Körös jobb oldali gátja, és zúdult a víztömeg a
Kereki határrészre, és veszélyeztetve Bélmegyer,
Vésztõ, Tarhos és Doboz településeket. Az ülésen
köszöntõt mondott Dr. Kling István a Vidékfejleszté-
si Minisztérium vízügyi helyettes államtitkára, elõ-
adást tartott Dr. Szlávik Lajos tanszékvezetõ az
Eötvös József Fõiskola Vízépítési és Vízgazdálkodá-
si Tanszékérõl, Pálinkás Lajos nyugalmazott mûsza-
ki igazgató-helyettes fõmérnök magáról a töltés sza-
kadásról számolt be. Sajtószemle, majd az 1980.
Tisza-völgy címû film vetítésére került sor a budapes-
ti Vízügyi Filmstúdió közremûködésével. A töltés-
szakadásnál a helyreállítási emlékmûnél koszorúzási
ünnepséggel fejezõdött be a rendezvény. 

Cservenák Pál Miklós polgármester szerzõdést
kötött az "Informatikai infrastruktúra fejleszté-
se" feltételeinek megteremtése Mezõberény okta-
tási és nevelési intézményeiben elnyert pályázat
kommunikációs feladatainak ellátásra a legjobb
ajánlatot tevõ Mácsai Sándor Békéscsaba, Felsõ-
Körös sor 61 szám alatti egyéni vállalkozóval. Avál-
lalkozót az említett munkálatokért bruttó 800 eFt
összegû javadalmazás illeti meg. 

A Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális
Igazgatósága augusztus 4-én és 5-én a Városi Hu-
mánsegítõ és Szociális Szolgálatnál a 2009. január 1-
tõl 2009. december 31-ig terjedõ idõszakra vonatko-
zó foglalkoztatási szerzõdésének szabályozási vizs-
gálatát irányozta elõ.

Cservenák Pál Miklós polgármester szerzõdést
kötöttaz Adó-reál Pénzügyi és Szolgáltató Kft. 5600
Békéscsaba Mednyánszky 23. sz. alatti vállalkozás

ügyvezetõjével Krizsán Katalinnal az Informatikai
infrastruktúra fejlesztésének a megteremtése
Mezõberény és mikrotérségének nevelési-, oktatási
intézményeiben címû projekt könyvvizsgálói fela-
datainak az ellátására. A projekt tartalma alatt a vál-
lalkozót összességében 1.200.000 Ft plusz 300.000
Ft Áfa, összesen 1.500.000 Ft összegû javadalmazás
illeti meg. A munkálatokba beletartozik a pénzügyi
információk egyeztetése, a könyvelési adatok
helyességének és teljességének ellenõrzése, a kiadá-
sok jogszerûségének és rendszerességének el-
lenõrzése, rendkívüli kiadások esetén a számlák el-
lenõrzése, rendszerek könyvvizsgálata , a kedvezmé-
nyezett és a végrehajtó szerv technikai, vezetõi, és
pénzügyi kapacitásának pénzügyi vizsgálata, és a
kockázatok és a korlátozó tényezõk beazonosítása.

Július 30-án Bélmegyeren folytatódott a megye-
járás. Az ünnepségen a megye nevében Izsó Gábor
szólt e nagyszerû kezdeményezés eddigi ered-
ményeirõl, majd Dr. Kovács József országgyûlési
képviselõ, a gyulai Pándy Kálmán Kórház fõorvosa,
valamint Czégény Gyula, a Békés Megyei Önkor-
mányzat osztályvezetõje tartott beszámolót. Abélme-
gyeri ülésen önkormányzatunkat a polgármester, a
jegyzõ, és az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
képviselte. Cservenák Pál Miklós polgármester
helyezte el a megye térképén Mezõberény város
táblával történõ megjelölését, mint a megyejárás
következõ helyszínét.

Cservenák Pál Miklós polgármester megál-
lapodást írt alá Bronné Dr. Stefkovics Valériával a Bé-
kés Megyei Önkormányzat megbízott osztályveze-
tõjével a közös gázbeszerzés lebonyolításával kap-
csolatos költségek városunkat terhelõ összegének
biztosításáról. Mezõberény városának 117.306 Ft
összegû fizetési kötelezettsége áll fenn a Békés Me-
gyei Önkormányzat felé.

A Nemzeti Erõforrás Minisztérium fõosztályve-
zetõ helyettese Gulyásné Dr. Kovács Erzsébet
értesítése szerint a város pótigénylése alapján a gyer-
mekek nyári étkeztetéséhez 188.511 Ft pótlólagos
támogatást biztosítanak.

Cservenák Pál Miklós polgármester árajánlatot
kért a Geotermikus energiahasznosítás Mezõberény-
ben címen benyújtott, és a KEOP 4.2.0/B/09-2009-
0046 szám alatt nyertesként kihirdetett pályázat
könyvvizsgálatának lebonyolításához. Abékéscsabai
Dr. Farkas és Társai Audit Kft. részérõl Dr. Farkas
János 1.750.000 Ft-os, a békéscsabai Békés-Audit
Kft. részérõl Kóródi Ferencné 1.750.000 Ft-os, és a
békéscsabai Controll Invest Kft. részérõl Dr. Orosz
Tivadar 1.625.000 Ft bruttó összegû árajánlatot tett.

Cservenák Pál Miklós polgármester augusztus 2-
án tárgyalást folytattott Bánszki József statikus ter-
vezõvel a mezõberényi Városi Könyvtár épületé-
nek statikai vizsgálatáról. A könyvtár épületének
déli fala - amely kapcsolódik a 112 lakáshoz - süllye-
dõben van, szükségszerû annak megállapítása, hogy
a könyvtár jelenlegi épülete a jelenlegi funkciónak
megfelel-e, vagy esetlegesen milyen átalakítás látszik
szükségszerûnek.

Az MVH Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága
részérõl Vulcz László igazgató értesítette a pol-
gármestert, hogy a 122/2009.(IX.27.)FVM rendelet
alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia LEADER
fejezetének végrehajtásához benyújtott pályázatunk
sikeres volt, és a 2075326076 számon nyilvántartott
pályázatunk 17.453.346 Ft-os támogatást nyert a

Térségi Civil Fejlesztõ Központ kialakítási fela-
dataihoz.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részérõl áti-
rat érkezett, mely szerint a DAOP.5.2.1/A-09 kód-
számú pályázatunk -amely "Mezõberény keleti
városrész csapadék- és belvízelvezetés II. ütem" cí-
met viseli- fellebbezésének helyt adott Dr. Fellegi Ta-
más miniszter. A pályázattal kapcsolatban a Regio-
nális DARFÛ részére utasításként az említett pályá-
zat visszafogadását rendelte el, és azzal a megjegy-
zéssel látta el, hogy a folyamatban lévõ értékelésnél a
pályázatot vegye figyelembe. 

Cservenák Pál Miklós polgármester szerzõdést
kötött a  Geotermikus energiahasznosítás Mezõ-
berényben címen benyújtott, és a KEOP
4.2.0/B/09-2009-0046 szám alatt nyertesként ki-
hirdetett pályázat kommunikációs feladatainak
ellátására. A legjobb ajánlattevõ Mácsai Sándor Bé-
késcsaba Felsõkörös sor vállalkozóval. Az említett
vállalkozót a fentebb említett feladat ellátásáért 1.500
eFt összegû bruttó javadalmazás illeti meg. 

Augusztus 6-án a megyejárás Mezõberénybe
érkezett.Apolgármester videó-vetítéssel bemutatta a
települést, majd a bemutatás után Tolna Péter a
megyei közgyûlés alelnöke szólt a megye szerepérõl
és a településekkel, többek között Mezõberénnyel
való kapcsolódási pontjairól. Ezt követõen Dr. Garai
Rita Tótkomlós város polgármestere szólt néhány
szót, és helyezte el a megye térképén Tótkomlós
település táblával történõ megjelölését, mint a
megyejárás következõ helyszínét. Ezt követõen a
jelenlévõk részére a Jókai Színház mûvészei mûsor-
ral kedveskedtek.

Augusztus 6-án a megyejárás ünnepi aktusát
követõen Mezõberény város ünnepi testületi ülésé-
nek megtartására került sor. Atestületi ülésen a Helyi
Választási Bizottság megválasztására  is sor került és
döntés született arról, hogy Dr. Baji Mihály jegyzõ
Telekgerendás település kérelmére 2 hónap idõ-
tartamra - augusztus 16-tól október 15-ig a telekge-
rendási jegyzõi feladatok ellátásához hozzájárult. A
hozzájárulást akként adta meg, hogy hetente
csütörtöki napon tartózkodhat a jegyzõ Telekgeren-
dáson, valamint a választás idõpontjában. 

Cservenák Pál Miklós polgármester szerzõdést
kötött a békéscsabai Controll Invest Kft. Békéscsa-
ba, Becsey Oszkár u. 3. szám alatti vállalkozás
vezetõjével Dr. Orosz Tivadar úrral a Geotermikus
energiahasznosítás Mezõberényben címen benyúj-
tott, és a KEOP 4.2.0/B/09-2009-0046 szám alatt
nyertesként kihirdetett pályázat könyvvizsgálói fela-
datainak ellátására.

Aszerzõdõ vállalkozót a projekt folyamán és az
azt befejezõ idõszakban végzendõ könyvelõi felada-
tok ellátásáért bruttó 1.625.000 Ft összegû javadal-
mazás illeti meg. Jogi tanácsadói feladatinak lebo-
nyolítására a legjobb ajánlatott tevõ Dr. Varga Imre
Békéscsaba, Kiniszi u 13. sz. alatti ügyvéddel. Az
ügyvédet a fenti munkálatokért a projekt lebonyolítá-
sa idõszakában 1.250 eFt összegû javadalmazás illeti
meg. Közbeszerzési feladatainak ellátására a
legjobb ajánlatot tevõ Dr. Szathmáry Péter Békéscsa-
ba, Kinizsi u. 13. szám alatti ügyvéddel, hivatalos
közbeszerzési tanácsadóval. Az említett közbeszer-
zési tanácsadót a közbeszerzési feladatok ellátásáért
bruttó 1.500 eFt összegû javadalmazás illeti meg. 

ANemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek
Igazgatósága a 47. sz. fõút és a 

(folytatás a 4. oldalon)



4. 2010. szeptember Mezõberényi Hírmondó

(folytatás a 3. oldalról)

MÁV Gyoma-Lõkösháza vasútvonal keresztezõdé-
sében építendõ mezõberényi közúti felüljáró építési
engedélyét 2010. augusztus 6-i keltezéssel Telekiné
Királyföldi Antónia osztályvezetõ aláírásával önkor-
mányzatunknak megküldte.

Augusztus 10-én a mezõberényi Hosszú-tónál
végzett rekonstrukciós beruházás munkálatainak
mûszaki átadása történt meg. 

Cservenák Pál Miklós polgármester szerzõdést
kötött az Informatikai infrastruktúra fejlesztésé-
nek megteremtése Mezõberény és vonzáskörzeté-
nek nevelési- oktatási intézményeiben címû pro-
jekt irodaszer beszerzésére a legjobb ajánlatot tevõ
mezõberényi Berény-Color Papírkereskedelmi Kft.
ügyvetõjével, Balog Dániel úrral. Az irodaszer be-
szerzéséért a vállalkozást bruttó 333.995 Ft összegû
javadalmazás illeti meg. 

Cservenák Pál Miklós polgármester enged-
ményezési szerzõdést kötött a Füzesgyarmati Ipari
Park Fejlesztõ és Üzemeltetõ Kft. ügyvezetõjével
Károlyiné Erdei Ildikóval a vállalkozó engedménye-
zi, hogy a Budapest 1101 cím alatt lévõ, Erdért Zrt.
részére a Városkép javítás címû projekt következõ ki-
fizetésébõl 5 millió Ft kerüljön átutalásra. Azt en-
gedményezés a pályázatban lévõ és feldolgozásra
kerülõ faáru szükségletének fedezetére szolgált. 

Cservenák Pál Miklós polgármester enged-
ményezési szerzõdést kötött a Károlyi és Társa
Építési Vállalkozás ügyvezetõjével Károlyi László
úrral, a mezõberényi Bölcsõdétõl járó következõ
kifizetés engedményezésére. A kivitelezõ enged-
ményezi, hogy a kiskõrösi Dózsa u. 64. sz. alatti
AKKER- Plusz kft. részére 5.116.106 Ft kerüljön ki-
fizetésre. Az említett anyag a bölcsõde burkoló
munkálataihoz szükséges burkoló anyag árának
fedezetéül szolgál. 

Cservenák Pál Miklós polgármester szerzõdés
kötött "A városkép javítása a lakosság identitás-
tudatának növelése érdekében Mezõberényben"
pályázat közbeszerzési feladatainak ellátására a
legjobb ajánlatot tevõ Dr. Stumpf-Csapó Ágnes ügy-
véd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó, Békéscsaba,
Kinizsi u. 13. sz. alatti vállalkozásával, a közbe-
szerzés lebonyolítóját az elvégzett munkáért 800 eFt
javadalmazás illeti meg. 

A Közép-Békési Térség Ivóvíz-minõség Javító
Önkormányzati Társulás - mely társulásnak tagja a
város- elnöke Vantara Gyula megkereste a pol-
gármestert, hogy az ivóvízminõséggel kapcsolatos
feladatok ellátására a társulásnak KEOP pályázat
benyújtására van lehetõsége, mivel a szükséges
önerõt a társulás nem tudják biztosítani. Felkéri ezért
a társulásban lévõ önkormányzatokat, hogy a felállí-
tandó szervezet -mely az összes ivóvízjavító prog-
rammal kapcsolatos teendõket ellátja- a vízfel-
használásának arányában 2 Ft/m3 költséget 2010,
szeptember közepéig utaljunk a társulás számlájára.
Mezõberény vonatkozásban ez az összeg 784 eFt
összeget tesz ki. 

Augusztus 19-én Mezõberény város Közbeszer-
zési Bizottsága soros ülését tartotta. Az ülésen a
"Geotermikus energiahasznosítás Mezõberényben"
elnevezésû közbeszerzési eljárás ajánlattételi fel-
hívásának megtárgyalása, a "Civil központ
kialakítása Mezõberényben" elnevezésû közbeszer-
zési  eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása,
az "Informatikai infrastruktúra fejlesztése Me-

zõberény és mikrotérségének nevelési-oktatási  intéz-
ményeiben" elnevezésû közbeszerzési eljárás aján-
lattételi felhívásának megtárgyalása szerepelt, min-
den témához a már elfogadott közbeszerzési tanács-
adó közremûködésével. 

Augusztus 20-án a Budapestiek, és Szegediek
Baráti Köre Mezõberénybe látogatott. Az OPSKK-
ban Nagy Ferenc elnök köszöntötte a vendégeket,
majd a polgármester filmvetítéssel egybekötött
bemutatót tartott a városban, a legutóbbi idõben
végzett felújításokról és beruházásokról. ABaráti Kör
tagjai a találkozást követõen a Berény Szállóban tar-
tott ebéd mellett elevenítették fel emlékeiket. 

Ugyan azon a napon Szent István király napja és
az Új kenyér ünnepe került megünneplésre. ANémet
Evangélikus Egyháznál tartott összejövetellel vette
kezdetét az ünnepség, majd azt követõen, onnan való
ligetbe vonulással folytatódott a rendezvény. A ligeti
szabadtéri színpadon a polgármester köszöntõje után
Feyér Sándor lelkész áldotta meg a kenyeret, amelyet
elfogyasztottak a megjelent vendégek. Az ünnepi
beszédet követõ kulturális programmal folytatódott a
Berényi Napok rendezvénysorozat.

Augusztus 21-én városunkban került megrende-
zésre a Berény utónevû települések XV. találkozó-
jára. Avendégek fogadása az OPSKK-ban történt. A
polgármester az üdvözlõ szavai után filmvetítéssel
tartott elõadáson mutatta be Mezõberény város
nevezetességeit. A települések megfelelõ módon
képviseltették magukat, csaknem 300 vendég gyûlt
össze, és a ligeti színpadon adtak bemutatót kulturális
értékeikrõl. Délelõtt folyamán a szokásos bog-
rácsfõzés bonyolódott, és a hozzánk látogató Berény
utónevû települések képviselõi a szabadban fõzött
székelykáposztából fogyasztottak, azt követõen
pedig rétessel kedveskedtek a kulturális központ dol-
gozói a vendégeknek. Anap folyamán a számos kiál-
lítás megtekintése is gazdagította a kínálatot.

Augusztus 22-én a Berény utónevû települések
egy része a városunkban maradt. Avárosi Lovasbarát
Egyesület lovas-fogattal állt a kedves vendégek ren-
delkezésére, és lovas-fogaton való körutazással
történt Mezõberény értékeinek a bemutatása. 

A "Geotermikus energiahasznosítás Mezõbe-
rényben" címû pályázat mûszaki szakértõi feladatai-
nak ellátására benyújtott legkedvezõbb ajánlatot tevõ
Duoplan Kft. 1855 Budapest, Kõfaragó utca 9. szám
alatti vállalkozás szerzõdésének elõkészítése lett
folyamatba téve. A vállalkozással 3.375 eFt bruttó
összegû szerzõdés köttetik meg, valamint építési
engedélyes terv készítésére a legjobb ajánlatot tevõ
Opti-Plan Szeghalom, Bocskai u. 29. sz. vállalkozás
szerzõdésének elõkészítése is folyamatba lett téve. A
vállalkozással 1.625 eFt bruttó összegû szerzõdés
köttetik meg.

Az "Informatikai infrastruktúra fejlesztése Me-
zõberény és mikrotérségének nevelési-oktatási
intézményeiben" pályázatnál a könyvvizsgálói
tevékenység végzésére a legjobb ajánlatot tevõ Cont-
rolinvest Kft. Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 3. szám
alatti vállalkozás szerzõdésének elõkészítése lett fo-
lyamatba téve. A vállalkozással bruttó 900 eFt
összegû szerzõdés köttetik meg.

MIRÕLTÁRGYALT

AKÉPVISELÕ-TESTÜLET?

Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-

testülete 2010. augusztus 30-án tartott ülésén Frey
Mihály aljegyzõ tájékoztatta a jelenlévõket és a
kábeltelevízió nézõit a Képviselõ-testület elõzõ zárt
ülésén hozott döntésekrõl és az augusztus 6-án meg-
tarott rendkívüli ülésén hozott döntésekrõl. 

Ezt követõen Cservenák Pál Miklós polgár-
rmester számolt be a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl.

Elfogadásra került a Bûnmegelõzési és Közbiz-
tonsági Koncepció. 

A Képviselõ-testület Mezõberény Város Önkor-
mányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi tel-
jesítésérõl a beszámolót elfogadta, ezzel egyidejûleg
döntött átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról, a
költségvetési rendelet módosításáról.

A Képviselõ-testület elfogadta a 2006-2010-es
választási ciklusban végzett munkájáról a beszá-
molót. 

A Képviselõ-testület Mezõberény Város Önkor-
mányzata közmûvelõdési feladatellátásának szak-
felügyeleti célvizsgálatáról a megbízott szakértõ
jelentését megtárgyalta, az abban fogalaltakat
tudomásul vette és kinyilatkozta, hogy a jelentésben
javasolt módosításokat a jövõben megvalósítja. (A
szakértõ jelentése a város honlapján olvasható:
www.mezobereny.hu).

A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2011. évi fordulójához nem kíván csatlakozni.

A Képviselõ-testület Bencsik Mihály a Ben-
Adoim Kft. ügyvezetõje kérését megtárgyalta, majd
tulajdonosi hozzájárulását adta a Piaccsarnokban
mûködõ Seman Sörözõ üzlethelyiségében a Bingó
2001 Kft. II. kategóriába tartozó játéktermet
üzemeltetéséhez.

A Képviselõ-testület a Bátszi Motor Kft. és a
Motorosok Baráti Köre Mezõberényi Egyesülete
kérelme alapján biztosítja a 2010. szeptember 25-én
tartandó Streefigh-ter Nap rendezvényhez: a
lebonyolításához kért Liget tér - közterület - , a Liget
tér és Sportpálya elõtti parkolók ingyenes használatát,
3 db Mezõberényi fotóalbumot, a Piaccsarnok és az
elõtte lévõ tér ingyenes hétvégi használatát, a
tûzoltóság területérõl az áramot, illetve 200 eFt anya-
gi támogatást a 2010. évi költségvetése általános tar-
taléka terhére.

A Képviselõ-testület hozzájárult ahhoz, hogy a
0296 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon
(szennyvíztisztító telep) a Békés Megyei Vízmûvek
Zrt. mûhely és raktár építéséhez az építési engedé-
lyezési eljárást megindítsa, és az elkészült épületekre
a Békés Megyei Vízmûvek Zrt. részére a tulajdonjog
bejegyzésre kerüljön.

A Képviselõ-testület az oktatási-nevelési intéz-
mények Szervezeti és Mûködési Szabályzatainak,
programjainak módosításait, a Mezõberény-Bél-
megyer Kistérségi Általános Iskola Intézményi
Minõségirányítási Programja végrehajtásának intéz-
ményi értékelését és az értékelésbõl adódó feladatok
alapján készített intézkedési tervét jóváhagyta. 

AVárosi Közszolgáltató Intézménynél a volt Bú-
toripari Rt. gépeinek, eszközeinek értékesítésébõl
keletkezett netto bevétel miatt elõirányzat átcsopor-
tosításokról rendelkezett a Képviselõ-testület.

AVárosi Közszolgáltató Intézmény pótelõirány-
zat igénye miatt a 2010. évi szúnyoggyérítéssel
kapcsolatban elõirányzat átcsoportosításról döntött a
Képviselõ-testület. (folytatás az 5. oldalon)
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A Képviselõ-testület a TÁMOP-3.1.4-08/2-
2008-0001 pályázat pénzügyi lezárásához 50 eFt
fedezetet biztosított.

A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.
térségi koordinációs szerepéhez és szakmai munká-
jához stabil pénzügyi háttér biztosítása érdekében
17,6%-os részben, 3.168.000 Ft értékig kézfizetõ ke-
zességet vállalt a Képviselõ-testület egy, a Regionális
Fejlesztési Finanszírozó Zrt-vel kötött, 18.000.000
Ft-os támogatás-megelõzõ hitel felvételére.

AKépviselõ-testület fedezetet biztosított általá-
nos tartalék terhére a Mezõberény-Bélmegyer Kis-
térségi Általános Iskola intézménynél 4 fõ létszám-
leépítésének költségére, összesen 11.775.385 Ft-ot,
mely összeget az önkormányzat pályázati forrásból 2
éven belül visszaigényel.

A Képviselõ-testület „Közép-Békési Térség”
Ivóvízminõség-javító Önkormányzati Társulás
munkaszervezet kialakításához, mûködtetéséhez 784
e Ft fedezetet biztosított általános tartaléka terhére.

ABékés Megyei Önkormányzat részére a közös
gázbeszerzés lebonyolításával kapcsolatos költségek

fedezetére 117.306 Ft-ot biztosított a 2010. évi költ-
ségvetése általános tartalékának terhére. 

Hozzájárult a Képviselõ-testület ahhoz, hogy az
1951-ben Budapestrõl Mezõberénybe kitelepítettek
és a befogadó családok 2010. szeptember 4-5-i
találkozója alkalmából az érintettek részére a pol-
gármester 1-1 "Mezõberény" fotóalbumot átadjon,
30 db fotóalbum kiadását engedélyezte.

A nyílt ülést követõen zárt ülésen folytatta
munkáját a Képviselõ-testület.

Mezeiné Bátori Valéria

(folytatás az elsõ oldalról: Tanévzárás,
tanévkezdés a Gimnáziumban!)

Versenyeredmények a 2009/2010. tanévben
HUMÁN:AFinn - Magyar Baráti Társaság által ren-
dezett "Milyenek a finnek?" címû vetélkedõ megyei
fordulóját a 12.B-sek megnyerték.Csapattagok: Herter
Éva, Nagy Szilvia, Nyéki Júlia, Szecsei Dóra, Toldi
Anikó. Felkészítõ: Szabó Ila
"Anyám fekete rózsa" országos versmondó verseny
elõdöntõ/országos döntõbe jutott: Veres Renáta 12/D,
Felkészítõ: Szabó Ila
Megyei Sinka István Versmondó Verseny Vésztõ,
Különdíj: Iván Katalin 10.D, Felkészítõ: Szabó Ila
Megyei Német szóbeli verseny Békéscsaba, III.
helyezett: Perei Kitti  9.B, Felkészítõ: Wolfgang
Marek, Kristóf Viktória
Országos AJTP Irodalom Verseny (Eger) VI.
helyezett: Árgyelán János 10.D., Felkészítõ: Kovács
Hajnalka
Savaria Történelmi Verseny megyei döntõ: III.
helyezett: Árgyelán János 10.D, Felkészítõ: Kovács
Hajnalka
Kollégiumi "Ki mit tud" regionális vetélkedõ (Békés,
Csongrád, Bács-Kiskun megye): Mazsorett produk-
ció: Latyák Brigitta 10.D II. helyezés, Meteor
(eszközös) tánc kategória:Tóth Sára 12.DIII. helyezés,
Humor-paródia: Balogh Sándor-Molnár István 11.D
II. helyezés, Zenekar kategória: Tóth Péter Gergõ
12.D, Szpisják János 13.D, Galló Ádám 13.A, Balázs
Árpád Csaba 12.AII. helyezés
Világvándor Találkozó (Eu-s verseny) VI. hely: Csa-
pat:Andor Anna 10.D, Dombi Brigitta 10.D, Hegedûs
Bence 11.D, Kardos István 11.D, Sándor Boglárka
11.D, Duró István 11.D, Felkészítõ: Kovács Hajnalka
Aranytoll - Országos Helyesírási Verseny I. helyezett:
Vári Edina, Felkészítõ: Kovács Hajnalka
REÁL: AJTP Fizika Országos Becslési Verseny: V.
helyezett csapat: Koszna Julianna 13.D, Rabi Rita
13.D, Pataki Viktória 13.D
OKTV I. fordulóban kémia tantárgyból 7. tanuló vett
részt: II. forduló:  Babinszki Bence VIII. helyezett lett,
országos döntõbe jutott.Országos döntõ: 14. helyezett.
Felkészítõ: Bokorné Tóth Gabriella
OKTV I. kategória - fizika tantárgy: 15 dolgozatból
kettõ továbbküldhetõ. (Babinszki Bence, Nyisztor
Péter), Felkészítõ: Barna István
Német nyelvû matematika verseny:Országos döntõbe
jutott: 10. évfolyam: Farkas Regina, Ács Ágnes, 
11. évfolyam: Kunos Lázsló, Tóth László, 12.
évfolyam:Csupász Tibor, Sebesi Nóra, 13. évfolyam:
Babinszki Bence, Országos döntõ eredménye: I.
helyezett: Farkas Regina, III. helyezett: Csupász
Tibor, IV. helyezett: A csapat, VI. helyezett: Sebesi
Nóra

Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetének
matematika pályázata: Különdíjban részesült: Jenei
Dóra 13.B, Iszály Nóra - Sárközi Csilla 12.D, Forgó
Norbert - Juhász László 12.D, Irinyi János Kémia
Vereny megyei döntõ: III. helyezett: Papp Zita 11.B,
IV. helyezett: Balázs Noémi 11.A, Felkészítõ: Boko-
rné Tóth Gabriella
Bay Zoltán Fizika Verseny megyei döntõ: III.
helyezett: Rácz Róbert 12.B, VI. helyezett: Sinka
Dániel 13.B, VIII. helyezés: Sódar Éva 10.B
"Víz a jelenünk és jövõnk" projektverseny, Veszprém
Leánycsapat megnyerte a vendég csapatok kategóriát.
Csapattagok: Andor Anna, Dombi Brigitta, Kiss
Erzsébet, Iván Katalin 10.D. Fiúcsapat is jól szerepelt:
Árgyelán János, Eged András, Walcz József 10.D
Matematika Határok Nélkül megyei verseny: 2.
helyezett: 10.B osztály, 4. helyezett:10.D osztály, 12.
helyezett: 10.C osztály
Hajnal Imre Matematika Verseny I. kategória: 18.
helyezett: Farkas Regina 10.B, II. kategória: 9.
helyezett: Babinszki Bence 13.C, 22. helyezett: Sebe-
si Nóra 12.C, 31. helyezett: Csupász Tibor 12.C, 62.
helyezett: Hegyesi Attila 12.B, 72. helyezett: Bíró
Katalin 12.D
Játszunk fizikát!  Békésy György Emlékverseny: III.
helyezett: Sándor Boglárka 11.D, Felkészítõ: Szabó
Katalin
VegyÉsztorna (SZTE országos feladatmegoldó
kémia verseny): VI. helyezett: Babinszki Bence 13.C
KÖKÉL feladatmegoldó verseny: VI. helyezett:
Babinszki Bence 13.C
Matematika PASCH - német nyelvû nemzetközi
internetes verseny: II. helyezés: Farkas Regina 10.B
Kenguru Nemzetközi Országos Matematika Verseny
XII. helyezés: Brlázs Attila Csongor 9.D
ÖKO iskola: ENSZ Magyarországi Diákbizottsága
által kiírt Klíma-ébresztõ! Verseny: Országos 29.
helyezés:Mátyás Kinga 11.C, Nagy Éva Ibolya 11.C,
Felkészítõ: Komódi Andrea
SPORT: Kyokushin Karate 60 kilogrammos súly-
csoport: Diákolimpia Országos Döntõ 2. helyezés:
Papp Zsanett 9.B
Súlyemelés Diákolimpia Országos Döntõ VI. kor-
csoport 94 kg-os súlycsoport Nyíregyháza: II.
helyezett: Papp Attila (13.d), Edzõ: Bökfi János
Kick-box: Kádas Adrienn: Európa-bajnok semi-con-
tact 55 kg-ban
Csapat Európa-bajnok: EB ezüstérmes  light-contact
55 kg-ban
Kosárlabda fiúk: " A" kategória Diákolimpia V. kcs
Megyei Döntõ - Mezõberény I. helyezés
" A" kategória Diákolimpia V. kcs Országos Elõdön-
tõ - Kecskemét: III. helyezés. A csapat tagjai: Tóth
László, Botyánszki Gergely, Haraszti István, Rábai
Bálint, Rózsavölgyi Dániel, Taró Bence, Eged
András, Kovács Dávid, Halász Bence, Szikora

Balázs, Fehér Ádám, Herter Martin, Testnevelõ:
Hidasi László
"A" kategória Diákolimpia VI. korcsoport Megyei
döntõ - Gyula: IV. helyezés. Acsapat tagjai: Korcsok
Zoltán, Tóth László, Botyánszki Gergely, Tóth Gábor,
Gulyás - Nagy Viktor, Haraszti István, Martincsek
Zoltán, Kopcsjak Viktor, Pjevara Levente, Eged
András, Testnevelõ: Hidasi László
"B" kategória (amatõr) Diákolimpia Megyei döntõ -
Mezõberény: II. helyezés. A csapat tagjai: Korcsok
Zoltán, Tóth László, Botyánszki Gergely, Tóth Gábor,
Gulyás - Nagy Viktor, Rózsavölgyi Dániel, Haraszti
István, Martincsek Zoltán, Kopcsjak Viktor, Pjevara
Levente, Eged András, Rábai Bálint, Taró Bence,
Kovács Dávid, Testnevelõ: Hidasi László
Teremlabdarúgás Diákolimpia Megyei elõdöntõ V.-
VI. korcsoport: II. helyezés. A csapat tagjai: Csige
Zoltán, Stibán Richárd, Juhász Norbert, Csüllög
János, Szokolai Tamás, Kovács Kornél, Pjevara Le-
vente, Horváth Ákos, Csete Dániel, Testnevelõ:
Hidasi László
Kézilabda fiúk: Diákolimpia Amatõr V-VI.kcs
Megyei Döntõ - Mezõberény: II. helyezés. A csapat
tagjai: Nagy Gergõ, Kardos István, Árgyelán János,
Czövek János, Duró Márk, Duró István, Tóth Péter
Gergõ, Király Tamás, Stibán Richárd, Boczonádi
Tamás, Felkészítõ: Szekeresné Szilágyi Zsuzsa, Test-
nevelõ: Hidasi László
Kézilabda lányok: Diákolimpia Amatõr V-VI.kcs
Megyei Döntõ - Gyula: VII. helyezés. Acsapat tagjai:
Bokor Anna, Hegyesi Klára, Herter Éva, Iszály Nóra,
Kiss Erzsébet,Nyéki Júlia, Ökrös Éva, Szalai Katalin,
Tóth Ibolya, Vig Alexandra, Testnevelõ: Szekeresné
Szilágyi Zsuzsa
Mezei futás: Diákolimpia Országos Döntõ - Gödöllõ
27. helyezés. Acsapat tagjai:Makó Anna, Balog Kitti,
Dombi Boglárka, Sódar Éva, Mendel Henrietta, Test-
nevelõ: Szekeresné Szilágyi Zsuzsa
Diákolimpia Megyei Döntõ - Orosháza: III. helyezés.
Acsapat tagjai: Makó Anna, Dombi Boglárka, Balog
Kitti, Radnai Csenge, Testnevelõ: Szekeresné Szilágyi
Zsuzsa
AEROBIC: Fit-Kid II. Grand Prix IV. helyezés:
Majoros Tímea 12.D,
Magyar Bajnokság II. forduló Challenge Felnõtt
kategória: II. helyezés: Majoros Mónika 12.D,
Majoros Tímea 12.D.
Leány Kosárlabda (Amatõr) Megyei III.
helyezés. Csapattagok: Andreyka Krisztina,
Botyánszki Anna, Botyánszki Nóra, Csatári
Barbara Dorina, Gyuricza Edit, Nyéki Júlia,
Szabó Éva, Szecsei Dóra, Szelezsán Adrienn,
Szilágyi Alexandra, Szugyiczki Viktória,
Török Stella, Urbancsok Roberta. Edzõk:
Szugyiczki János és Kecskeméti Gizella

(folytatás a 4. oldalról)
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HA NYÁR, AKKOR TÁBOROK

Ismét Nyári Napközis Tábor
A nyár és a szünidõ elmaradhatatlan része a táborozás, a táboroztatás. Idén

egy szép és minden bizonnyal hasznos tradíció részesei lehettek azok a gyere-
kek, akik részt vettek a Spektrum Alapítvány által szervezett nyári napközis tá-
borban. AHumánsegítõ Szolgálat Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatának
közremûködésével megrendezett táborban 30 fõ gyermek számára nyílt lehetõ-
ség a kellemes kikapcsolódásra, tartalmas idõtöltésre. 

Atábor résztvevõi elsõsorban a Gyermekjóléti Szolgálat gondozásában álló
gyermekek voltak. A tá-
bor lebonyolításához a
Városi Liget benne a Ma-
darak Háza adott otthont.
Jobb helyet erre a célra
nem is lehetett volna talál-
ni, távol a város zajától, jó
levegõn, szép környezet-
ben tölthették el a gyere-
kek ezt az 5 napot. A
résztvevõkre változatos
programok vártak,
melyeket igyekeztünk
úgy összeállítani, hogy
tartalmasak és izgalma-
sak legyenek. A számta-
lan játék mellett hasznos
ismereteket is szerezhet-
tek a gyerekek. Az elsõ
napon Puskelné Ollé Ilo-
na védõnõ, interaktív elõ-
adásában felhívta figyel-
müket a nyár számos ve-
szélyére, úgymint a nap-
szúrás, vagy a kullancsfertõzés. Délután a gyerekek a Mécses Egyesületnél
megismerkedhettek a kosárfonó, a fazekas és a szõnyegszövõ mesterségek tech-
nikáival. Rendkívüli érdeklõdést váltott ki a gyerekek körében Susánszki Zsolt
békéscsabai rendõr õrnagy drogprevenciós elõadása, melyben a gyerekek érté-
kes információkat kaptak arról, hogy milyen súlyos következményei lehetnek a
droghasználatnak, s miért érdemes ezeket elkerülni. Az önkéntes tûzoltóság
megtekintése az idei évben is nagy élményt jelentett a gyerekek számára. Be-
szállhattak a tûzoltóautóba és megismerhették a tûzoltáshoz használt eszközö-
ket. Csipke Ferenc tûzoltóparancsnok által elmesélt valós tûzesetek tették még
izgalmasabbá az itt eltöltött idõt. A Békés Megyei Önkormányzat pályázati tá-
mogatásából valósulhatott meg az a kézmûves foglalkozás, melynek keretében
különbözõ játékok elkészítésével fejleszthették kreativitásukat a gyerekek.

Ebben a békéscsabai kézmûves iskola oktatói nyújtottak számunkra segítséget.
A lelkes kis kézimunkáknak köszönhetõen csodaszép gyöngybõl fûzött nyak-
láncok, karkötõk, papírszélforgók, gyapjú játékbékák készültek, melyeket a gye-
rekek hazavihettek magukkal. 

Ugyanezen pályázati forrásból valósulhatott meg egy csodálatos kirándulás
Gyulán. A vár megtekintése után a nap hátralevõ részét fürdõzéssel töltötték el
a gyerekek a Várfürdõben. Az óriáscsúszda, a gyermek víziparadicsom, a hul-
lámmedence felejthetetlen perceket jelentett számukra. Sok gyermeknek ez volt
az elsõ alkalom, hogy eljuthatott egy ilyen gyönyörû, és korszerûen felszerelt
strandra. Az utolsó nap is különleges programot tartogatott a táborozók számára.

A Nyeregben Alapítvány
jóvoltából lovas kocsival
mehettünk a Laposi Ker-
tekbe, ahol Bartó György-
né Babi néni és férje finom
ebéddel várta õket. A nap
végén búcsúzóul apró
ajándékokkal leptük meg a
gyerekeket. 

Nincs annál szebb fela-
dat és nagyobb öröm, ami-
kor azt tapasztaljuk, hogy
tudtunk valamiben segíte-
ni. Felemelõ érzés hallani
a nevetést, látni a mosolyt,
és érezni az ölelést azoktól
a gyerekektõl, akikkel ed-
dig csak a problémák kap-
csán találkoztunk. Úgy
gondoljuk hasznos volt ez
a néhány együtt töltött nap,
hiszen új barátságok szü-
lettek, és sok tapasztalattal,
tudással, élménnyel lettek

gazdagabbak a gyerekek. Hasznos volt számunkra, családgondozók számára is,
mert azáltal, hogy közelebb kerültünk a gyerekekhez jobban megismerhettük
õket, kamatoztatva mindezt a késõbbi munkánk során.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik támogatásukkal, munká-
jukkal hozzájárultak a tábor megvalósításához: Mezõberény Város Önkor-
mányzata, Bartó Györgyné és családja, Csipke Ferenc - Önkéntes Tûzoltó
Egyesület, Frey Péter -vállalkozó, Madarász Ferenc - Nyeregben Alapítvány,
Mécses Egyesület, Német Finom Pékáru Kft, Puskelné Ollé Ilona-védõnõ, Su-
sánszki Zsolt-rendõrõrnagy, Szabó László - vállalkozó, Tóth János-vállalkozó,
Varga Bálint vállalkozó. 

Hegedûsné Oláh Zita családgondozó

A mezõberényi „Leg a láb” Alapfokú A.M.I.
és az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
által fenntartott Berény Táncegyüttes
Városerdõn táborozott augusztus elején.

A Békés Megyei Önkormányzat és Köza-
lapítvány által kiírt pályázaton nyert összeg
jóvoltából öt felejthetetlen napot tölthettünk el
az Erdei Motelben. Nagy izgalommal vártuk
már a tábort, hiszen Táncegyüttesünk nagyon jó
közösség, igazi barátságok alakultak ki az évek
során. 

A megérkezésünket követõen azonnal lázas
munka kezdõdött, hiszen nem csak a
szórakozásról és a pihenésrõl szólt a tábor,

hanem az elõttünk álló mûsorokra és
versenyekre is készülnünk kellett. A tábor 5
napja alatt összeállítottunk egy Magyarpalatkai
koreográfiát, amelyet elsõ ízben a Berényi
Napok augusztus 21-ei rendezvényén láthatott a
közönség. Ezen kívül lázas felkészülés folyt a
novemberi VI. Országos Ifjúsági Szólótáncfesz-
tiválra is, ahol Táncegyüttesünk 3 párja száll
versenybe a Gyöngygalléros és Ezüstpitykés
Táncos címért, amelyben segítségünkre volt
Hertz Vilmos és párja, a Debreceni Népi
Együttes vezetõi. 

Persze a feszített tempó mellett azért jutott
idõ a szórakozásra is, hiszen minden nap

fürödtünk – amelyet ezúton szeretnénk
megköszönni Tóth János üdülõtulajdonosnak,
aki biztosította medencéjét számunkra -, nap-
közben pinpongoztunk, kosaraztunk, gokardoz-
tunk, ugráltunk a trambulinon, esténként szalon-
nát sütöttünk, éjszakai túráztunk, karaoke
versenyt rendeztünk, de volt olyan este is,
amikor a tábortûz mellett táncházaztunk élõ
zenei kísérettel. 

Összegezve nagyon jól éreztük magunkat a
táborban, bár fáradtan, de tele élményekkel
érkeztünk haza Városerdõrõl Mezõberénybe.

A „Leg a láb” A.M.I. táncosai

Erdõben is le(n)g a láb!
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HA NYÁR, AKKOR TÁBOROK

III. Mezõberényi Ifjúsági Alkotótábor 2010.
Alkotótábor a szünidõ hasznos, tartalmas eltöltéséért (2010.)

A Mezõberényi Városszépítõ és Városvédõ Egyesület, 2010. júliusában (július 5-9-ig), harmadik alkalom-
mal szervezte meg ifjúsági alkotótáborát. Aprogram idén harmincegy gyermek számára nyújtott lehetõséget
a tartalmas kikapcsolódásra, alkotásra, az eddig megszerzett ismereteik bõvítésére. A mezõberényi gyer-
mekek csoportját, más településekrõl /Budapest, Kecskemét, Békéscsaba, Békés…/ érkezett kisiskolások
egészítették ki, akiknek azonban mindnek van
mezõberényi kötõdése. Az évrõl évre emelkedõ lét-
szám (2008-ban 20 fõ, 2009-ben 25 fõ, 2010-ben 31
fõ), a felvállalt feladat sikerességét és szükség-
szerûségét igazolja. 
Arésztvevõ gyermekek vetítéssel egybekötött mûvé-
szettörténeti elõadások keretében ismerkedhettek
meg a magyar mûvészettörténet és mûvelõdéstörté-
net néhány jeles alakjának életmûvével (Kner Izidor
és Kner Imre munkássága, a könyvnyomtatás és ti-
pográfia története Magyarországon, id. Markó Ká-
roly: A tájfestészet születése, Székely Bertalan: Tör-
ténelmi festészetünk kiemelkedõ alkotói, Tihanyi La-
jos: A XX. század mûvészeti törekvései), továbbá a
gyakorlati feladatokon keresztül, néhány kevésbé is-
mert képzõmûvészeti eljárással.
Atervezet megvalósításában - az elmúlt évekhez ha-
sonlóan - támogatást nyújtott városunk önkormány-
zata (pályázati támogatás), a Mezõberény-Bélme-
gyer Kistérségi Általános Iskola (eszközök biztosítá-
sa), továbbá a helyszín biztosításával (Madarak Há-
za) az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. Az al-
kotócsoport támogatáson felüli anyagi hátterét,
ellátását, zavartalan munkakörülményeinek biz-
tosítását, a Mezõberényi Városszépítõ és Városvédõ
Egyesület tagsága és vezetõsége szervezte és biztosí-
totta. 
Az alkotótábor programjának sikeres lebonyolítása
2010-ben is az intézmények és civilszervezet közös
összefogásának, hagyományteremtõ és érték-
teremtõ gondolkodásának mentén valósulhatott
meg.
A szülõk bizalmát, a támogatók, segítõk, áldozat-
kész munkáját tisztelettel köszönjük!

Papp Zoltán, az alkotótábor mûvészeti vezetõje 

A „Leg a láb” Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény felvételt hirdet óvodás-,
általános- és középiskolás gyerekek részére
néptánc tanszakra a 2010/2011-es tanévben
is. Várjuk mindazok jelentkezését akinek
fontos hagyományaink ápolása, szeret mo-
zogni és egy jó csapat tagja akar lenni.

Érdeklõdni és jelentkezni személyesen
2010. szeptember 7-én 17 órától a Liget úti
próbateremben (volt óvoda) tartandó szü-
lõi értekezleten lehet.

A Bátszi Motor Kft. és a

Motorosok Baráti Köre

Mezõberény Egyesület

2010. szeptember 25-én

rendezi meg a 

6. Streetfigter Napot

Mezõberényben 

a Liget téren. 
A rendezvény ingyenesen

megtekinthetõ.

RÉGÉSZETI ÉS KÉZMÛVES TÁBOR

2010 július 26-30. között rendeztük meg 21 gyermek részvételével a 3. mezõberényi
Kézmûves és régészeti tábor. A programok két helyszínen zajlottak: délelõttönként a "Madarak
házában" különbözõ kézmûves technikákkal (üvegfestés, origami, agyagozás, gyöngyözés,
dekopázs), míg délután a muzeális gyûjtemény épületében és udvarán - az ott látható kiállítá-
sok segítségével - Békés megye régészeti értékeivel, városunk, a kastély, a liget történetével
ismerkedtek meg a résztvevõk. Csütörtökön a Vésztõ-mágori emlékhelyre kirándult a csoport.
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ARákellenes Liga mezõberényi alapszervezetének megalakulásáról 2005-
ben a Mezõberényi Hírmondóból értesülhettek a település lakói. A Család-
segítõ Szolgálat "szárnyai" alatt álló szervezet az alapító 12 tagból az elmúlt
öt évben 112 fõre nõtte ki magát.

Kezdetben nem tudtuk mit vállalunk fel, hiszen azt sem tudtuk még, hogy
mi lesz a feladatunk. Azt viszont tudtuk, hogy Mezõberényben is évrõl-évre nõ
azon családok száma, akiket megérint a daganatos betegség, s egyre többen for-
dulnak hozzánk, a családgondozókhoz is segítségért.  Ezért örültünk a váratlan
lehetõségnek, melyen keresztül segítséget tudunk nyújtani a hozzánk forduló
daganatos betegeknek, érintetteknek, hozzátartozóknak. 

A Magyar Rákellenes Liga központi támogatásának köszönhetõen az eltelt
5 év alatt számtalan szûrést szerveztünk, mely a betegség megelõzésében nagy-

on fontos szerepet tölt be. Neves vendégeket, elõadókat, helyi elismert szakor-
vosokat hívtunk meg, akik sokszínû tájékoztatást nyújtottak a programokon
résztvevõknek. Ünnepeltünk is együtt, és sajnos sírtunk is az eltelt 5 év alatt. A
szervezet tagjai erõsítették egymást, csodálták a betegek hallatlan erejét, akaratát
és tanultak egymástól, hogy elfogadják a betegséget és higgyenek a gyógyulás-
ban, néha akár a lehetetlenben is.

Ehhez a munkához köszönjük a központ segítségét és azt a támogatást, mely
lehetõvé tette, hogy 2010. augusztus 21-én több, mint 100 fõvel megünnepel-
hettük az 5 éves jubileumi évfordulónkat.

Olejné Mertz Judit
elnök

Július 10-én került megrendezésre a mezõberényi nagycsaládosok családi napja, melynek a Martinovics utcai nagycsaládosok háza és az iskola
sportpályája adott otthont. Rendezvényünkön kicsik és nagyok szórakoztatására sok játékkal készültünk. Volt ott lovaskocsikázás, gyöngyfûzés,
a polgárõrök segítségével elektromos motorokkal kressz pálya, ügyességi játékok, papírmerítés, gipszfestés, arcfestés, bohócok, bátorságpróba,
és mint a mesében a legbátrabb elnyerte jutalmát is.Sok játék után jólesett a tagok által felajánlott süti és szendvics. Bízunk benne akik ott voltak
nagyon jól érezték magukat, és a legközelebbi rendezvényünkön még több gyermek és felnõtt jókedvétõl lesz hangos a nagycsaládosok háza
tája! Ezúton is szeretnénk megköszönni támogatóink és segítõink áldozatos munkáját, a mezõberényi polgárõröknek, Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskolának, Orlai Petrics Soma Kultúrális Központnak, Melis Pékségnek, Korom Andrea gyöngyfûzõnek, Petneházi László-
nak, Dombi Imrének, Gál Andrásnénak, Szõke Sándornénak, Nagy Magdolnának, Jeneiné Andinak, Farkas Istvánnénak, és Tímár Viktóriának.

Vezetõség

Nagycsaládos konferencia az országházban július 14-én az országházban rendezték meg a helyi szövetség a családokért konferenciát, ahol
a mezõberényi nagycsaládosok is képviseltették magukat. A nagycsaládosok egyesülete Németországban mûködõ mozgalommal Adenauer
Alapítvánnyal már több éve ismerkedett meg, a mozgalomnak fõ célja a népességcsökkenés megállítása a foglalkoztatás növelése és a gyermekes
családok segítése. Ez a mozgalom elsõsorban összefogásra, gondolkodásra, együttmûködésre, nem pedig sok pénzre alapul. A konferencián több
alapítvány mozgalom és a kormány programjait ismertették velünk, egy vállalat igazgatója család barát intézkedéseit is bemutatta, a nap fény-
pontja a családbarát önkormányzatok díjátadója volt ahol Érd, Farmos, Budapest ||.kerület, és hódmezõvásárhely kapta meg a 2010-es díjakat.
Olyan tevékenységekkel hívták fel magukra a figyelmet, mint a névleges áron történõ telekeladás, a helyi iskola megtartása érdekében,  akadá-
lymentesítés, család barát munkahelyek támogatása, a helyi közlekedés szponzorálása kismama ingyen utazás, játszóterek létesítése. A díjak
átadása után a polgármesterek büszkén mutatták be városaikat, kezdeményezéseiket. Bízunk benne, hogy egyszer a mi városunk is elnyerheti a
Noe család barát önkormányzat díját. A napot a parlamentben álló fogadás zárta, ahol az egész országból érkezõ egyesületek vezetõi, képviselõi,
találkozhattak egymással és megbeszélhették a napi eseményeket. Jó volt hallani, hogy valaki küzd a családok gyermekek érdekeiért jobb szo-
ciális ellátásért, az iskolai esély egyenlõségért, megfelelõ lakásért, és minden olyan dologért, amely a családok életét megkönnyítheti. 

Mezõberényi Nagycsaládos Egyesület vezetõsége  

Családi nap a mezõberényi nagycsaládosoknál

5 éves a Magyar Rákellenes Liga mezõberényi alapszervezete
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(folytatás az elsõ oldalról: 

Cili - a modern tánc és mozgáskultúra meghonosítója 
városunkban

- Mesélj, kérlek, a tánccsoportjaid emléke-
zetesebb eseményeirõl.

- Alakulásunk után két évvel már egy hatal-
mas lehetõséget kaptunk külföldi bemutatko-
zásra, hiszen 1987-ben az akkori Német Szö-
vetségi Köztársaságba utazhattunk, és ott Gro-
nauban vendégszerepelhettünk. Gyönyörû és
nagyon tanulságos volt a kint eltöltött 10 nap a
csoport számára. Büszkék voltunk és vagyunk
arra is, hogy az elsõ testvérvárosi kapcsolatfel-
vétel ezzel a cserelátogatással kezdõdött. Hi-
szen mi voltunk azok, akik városi segítséggel
ugyan, de vendégül láttuk a hozzánk érkezõ
gronau-i csoportot.

A kezdeti években mintegy 50-60 fiatal is a
népszerû mûvészeti csoport tagja volt. Ezután
jött egy meghatározó Ki mit tud? a táncosok
életében, ahol a területi döntõig jutottunk el. 

Fontos állomás volt, a tánccsoport szempontjából a tetõfokot jelen-
tette a "Kultúrával a nyugat kapujában" címû verseny, amelyen tánc
kategóriában egyedüli békés megyei versenyzõként jutottunk el az or-
szágos döntõig, bemutatkozásig. Életre szóló élményt jelentett ez ak-
kor számunkra.

Természetesen minden fellépés fontos volt nekünk, akár itt helyben
a hazai közönség elõtt, akár a megyében, vagy
testvérvárosainkban népszerûsítettük a mod-
ern tánckultúrát, illetve képviselhettük váro-
sunkat.

Az elmúlt negyedszázad során több száz
lány, néhány fiú merített tudást, tapasztalatot a
jazztánc foglalkozásokon - fõként mezõberé-
nyiek, de sokan a környezõ településekrõl.

Az én volt "Kiscicáimmal" való találkozá-
sok alkalmával mindig szó esik a táncpróbák,
fellépések hangulatáról, az együtt töltött 5-10
év emlékeirõl, s ez úgy látom, nemcsak en-
gem, hanem Õket is örömmel tölt el.

Beszélgetésünk zárásaként szeretném a
Mezõberényi Hírmondón keresztül is megkö-
szönni elsõsorban a szülõknek, támogatóink-
nak, Fábián Zsolt igazgató-helyettesnek és
mindazoknak, akik bármilyen módon segítet-
ték az elmúlt 25 évben munkánkat, azt, hogy
támogatásukkal nagyon sok mezõberényi fia-
tal megismerhette, megszerethette ezt a nagy-
szerû mozgásformát, a jazztáncot.

Mezeiné Bátori Valéria

A BÉKÉS MEGYEI SPORTSZÖVETSÉGEK ÉRDEKSZÖVETSÉGI

EGYESÜLETE EBBEN AZ ÉVBEN IS INDÍT SPORTEDZÕI ÉS SPORTOKTATÓI

TANFOLYAMOT 37 SPORTÉGBAN. 
A SZAKKÉPESÍTÉS ÁLLAMILAG ELISMERT (OKJ).
KÉPZÉSI IDÕ: 2010 OKTÓBERÉTÕL 2011. AUGUSZTUSÁIG TART.
A KORMÁNY 157/2004.(V.18.) RENDELETE SZERINT 2005. JANUÁR 1.
ÓTA CSAK ÁLLAMILAG ELISMERT VÉGZETTSÉGGEL LEHET SPORT-
TEVÉKENYSÉGET FOLYTATNI.
BÕVEBB TÁJÉKOZTATÓT ÉS JELENTKEZÉSI LAPOT A POLGÁRMESTERI

HIVATAL 14. IRODÁJÁBAN LEHET KÉRNI

VAGY TEL.: 66/441-320, 06/70/318-8022
E-MAIL: SPOTSZOV.BEKES@GMAIL.COM

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

ÕSZI NYÍLÁSZÁRÓ AKCIÓ!
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OLVASÓINK ÍRTÁK

Augusztus hónapban házasságot kötöt-
tek: 

Szombati István és Nagy Anikó Mb., 

Vrbovszki Zoltán és Koncz Ildikó Mb., 

Jozaf Csaba és Puskás Zsuzsanna Mb., 

Bartó Tibor Mb. és Kömöcsy Katalin Szil-
via Budapest.

Augusztus hónapban eltávozott

közülünk: 

Varga Károlyné Schultz Zsuzsan-

na (1941), Krasztina Sándorné

Hoffmann Mária (1941) Mb.,

Bereczki Sándorné Földesi Ilona

Julianna (1927) Mb., Lakatos

Kálmán (1941) Mb., Szabó Mi-

hályné Tóth Irma (1932) Mb.,

Varju Györgyné Látkóczki Mar-

git (1926) mezõberényi lakosok.

Bemutatkozik az Orlai Színpad
2010 júliusában megalakult Pete László vezetésével az OPSKK-ban a színjátszó kör. A szín-

játszók alakalomról, alkalomra minden hétfõn lelkesen járnak a színjátszó körbe. Kezdetben
csak hárman, késõbb mindig csatlakozott valaki a csapathoz. Jelenleg 11-en alkotjuk a társula-
tot. Van köztünk, aki több szerepben is játszott, és nem új számára szereplés. Akad olyan is, aki
csak kacérkodott a gondolattal, hogy egyszer színpadra áll, és a mi csapatunkat megismervén
döntött úgy, hogy itt a helye. Van olyan fiatal köztünk, aki az elkövetkezõ években színész
szeretne lenni, és a pályaválasztása is erre irányul. Vagyunk egy páran, akik számára csak
hobby, és felüdülés a színjátszás. 

Minden hétfõn összejövünk az OPSKK színháztermében, helyzetgyakorlatokat végzünk,
megismerkedünk a színjátszás alapjaival. Különbözõ színdarabokból játszunk egy - egy
jelenetet. Így jött a gondolat, hogy a csapatnak indulnia kellene 2010. július 30-án Gyulán
megrendezett Hungarocon sci-fi író - olvasó találkozón meghirdetett jelenet pályázaton. Itt az
volt a feladat, hogy egy Zsoldos-díjra jelölt mûbõl, egy jelenetet kellett színpadon megje-
leníteni, amelybõl egyértelmûen kiderült, hogy melyik mûrõl van szó. Mi Antal József Diag-
nózis címû írását választottuk, amely meghozta az elsõ sikert, ezen a jelenet pályázaton az Orlai
színpad az elsõ helyezet lett. 

Mielõtt ezen a rendezvényen elindultunk volna, hosszas tanácskozás elõzte meg a név
választásról. Sok név szóba jött, de a megfelelõbb az Orlai színpad lett. Mivel városunk
hírességérõl van szó, így ez a legkiválóbb név számunkra.

A mezõberényi közönség augusztus 20-án este a Ligetben láthatott minket itt Mezõberény-
ben. Az érdeklõdõk Pete László átiratát Borka kisasszony és Vargáné címmel két vásári
komédiát, népi bohózatot nézhették meg.  Az elsõ fellépésünket, taps és a közönség érdek-
lõdése fogadta.  Szívesen vállalunk fellépéseket, hogy szórakoztassunk, és tehetségünket, ráter-
mettségünket megmutathassuk. 

Szabóné Gecse Éva

Ismét szép eredményekkel
érkeztek haza a mazsorettek a
VII. Mazsorett Európa-bajnok-
ságról a csehországi Vyskovból.
10 ország részvételével zajlott a
bajnokság, összesen 3144 ver-
senyzõ lépett színpadra. 120
csapat-versenyszámban és 280
szólóformációban versenyeztek
a résztvevõk.

Szõcs Vikinek (a képen) is-
mételten sikerült elkápráztatnia
az európa-bajnokság résztvevõ-
it virtuózitásával, és kiemelke-
dõ pontszámmal nyerte a ju-
nior szóló kategóriát. Ezzel az
éremmel Viki négyszeres Euró-
pa-bajnok.

A Mezei Gréti – Molnár Zsuzsi – Varga Anita trió (a felvételen) produkciója
ezüst érmes lett, és 0,10 ponttal maradtak le a lányok a dobogó legfelsõ fokáról.
Molnár Zsuzsi szólóban 4., míg a Kozma Ágnes-Roósz Mercédesz páros 6.
helyezést ért el saját korcsoportjában.
AJuniorok csapatban 7. helyezést értek el, ami az eddigi legjobb eredménye csapatban a Magyar Majorette Szövetségnek. 
AHoffmann Anna – Balán Vali duó és a szenior mini-formáció 8. helyezést ért el, míg a kadet és a szenior csapat 9. helyezést ért el.
Minden versenyszámuk - a berényi lányoknak - benne volt az elsõ kilenc között (16-20 versenyzõ volt egy –egy korcsoportban). 1 elsõ, 1 második, 1 negyedik, 1
hatodik, 1 hetedik, 2 nyolcadik, 2 kilencedik helyezés. 
Eredményes, egyenletes teljesítményt nem nyújtott a csapat,  a csoportvezetõ Mezeiné Szegedi Erzsébet - elmondása szerint - nagyon elégedett
az elért eredményekkel. n

VII. Mazsorett 

Európa-bajnokság
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LABDARÚGÁS - BERÉNYI UTÁNPÓTLÁS TEVÉKENYSÉG

Mezõberényben az utánpótlás nevelés két síkon zajlik: egyesületi és iskolai.
A Berényi Gyermek FC Utánpótlás Nevelõ Egyesület 2001-ben alakult

egyesületünk közel száz 6-15 éves gyermek rendszeres felkészítésével,
képzésével, versenyeztetésével foglalkozik. Az ifjúsági korosztály foglalkoz-
tatása, versenyeztetése az MFC feladata.

U 7, U 9 és U 11 csapataink a Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség és a
NUSI - UPI Utánpótlás Nevelõ Programjában vettek részt.

U 7-ovifoci csapatunk kiemelkedõ sikereket ért el. A MGYLSZ bajnoki
rendszerében a Békés megyei 26 csapatos tornát megnyerve, a Népligetben ren-
dezett 16 csapatos döntõben szerepelt, ahol a kilencedik helyen végzett. A csa-
pat a 2009/2010-es idényben az országos döntõig egyetlen vereséget szenvedett
el, közel húsz mérkõzésen!

U 9 és U 11 csapataink is bejutottak az országos döntõbe. U 11 csapatunk
szerepelt jobban, továbbjutva csoportjából, a legjobb 16 között szenvedett
vereséget.

Négy korosztállyal (U 8, U 9, U 10, U 11) már második éve részt vettünk az
Interliga Nemzetközi Bajnokságban, mely Európai Uniós pályázat útján való-
sult meg. A térség legjobb magyar és román egyesületeinek küzdelmében
lehetõségünk adódott minõségi utánpótlás csapatokkal játszani: Arad, Temesvár,
DVSC, Tisza Volán Szeged, Hódmezõvásárhely, Békéscsaba, stb). A 16 csa-
patos mezõnyben megyénket öt csapat képviselte.

Egyesületünk U 15 és U 13 csapatai második NB II-es bajnoki szezont
zárták a serdülõ országos bajnokság Dél-alföldi csoportjában.

A tavalyi kezdés után, a 2009/2010 -es bajnoki szezonban is a magasabb
követelményeket és költségeket igénylõ bajnokságban indultunk.

U 15 korosztályban a jelentõsen átalakult keret nehezen vette fel a ritmust.
Gyengébb õszi szereplés után, sikeresebb tavaszi következett, elkerülve az utol-
só két helyezést, végül 11. helyen zárta a küzdelmet. Idegenben gyõzelmet arat-
tunk a második helyezett (Sándorfalva) és Abony otthonában, itthon legyõztük
többek közt Cegléd és Kecskemét csapatait.

U 13 korosztályunk a tavalyi gyengébb szereplés után, bátrabb, színvo-
nalasabb játékkal a 10. helyen végzett. Gólzáporos gyõzelem Makó ellen, dön-
tetlen a bronzérmes Kecskeméttel és õsszel gyõzelem a gyulai Grosics
Akadémis ellen.

Csapataink tagjai nagyrészt mezõberényiek, de az utóbbi idõben Köröstar-
csáról és Körösladányból is egyre többen látogatják edzéseinket és erõsítik
sorainkat.

Célunk a továbbiakban a helyi fiatalok mellett minél több tehetség bevonása
a környezõ településekrõl.

Iskolai színekben csak a helyiek versenyezhetnek. A Diákolimpián szép
eredményeket értek el. IV. korcsoportos futsal csapatunk a megyei döntõn
bronzérmet szerzett.

Télen a Mezõberény-Bélmegyer Általános Iskolával és a Mezõberényi

Gyermekfoci Alapítvánnyal XVI. alkalommal rendeztük Mezõberényben a
Farsang Kupát, ahol öt korosztályban, negyven csapat, több mint ötszáz lab-
darúgó vett részt nemcsak Békés megyébõl, hanem Szolnokról, és Budapestrõl
is.

Nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkezünk.
Iskolánk III. és IV. korcsoportos csapatai Székelyudvarhelyen és

Marosvásárhelyen jártak, ahol 3. és 5. helyezést értek el.
Mezõberényben is fogadtuk erdélyi vendégeinket. IV. korcsoportos csa-

patunk bronzérmes lett.
Július 5-12 között Gronau - Epe-ben (Németország) vettünk részt

nemzetközi tornán, ahol elhódítottuk a kupát.
A csapatsikerek mellett egyéni teljesítményeket is ki kell emelni. Többen

tagjai a megyei korosztályos válogatottaknak: Puskás Péter, Eiler Tibor, Kovács
György, Kovács Mihály, Rónai Viktor.

NB II-es csapatainkban kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak: Machó Attila,
Mezei Zsolt, Bereczki Zoltán, Szabó László, Miklós Gábor, Kovács Gábor,
Fazekas Márk, Vrbovszki Pál, Kobela Ákos.

U 15 korosztályból a nyolcadik osztályt követõen többen más
egyesületeknél folytatják pályafutásukat: Machó Attilát a DVSC, Kardos
Richárdot a Kecskemét igazolta le, Csákó Dániel és Csákó Gergõ a Fradiba tart,
Szabó László Békéscsabán az Elõrénél folytatja.

Balogh Csaba, Bereczki Zoltán és Mezei Zsolt az MFC ifihez igazolt.
Öt korosztályban hat edzõ vezette a foglalkozásokat: Benyovszki Róbert,

Kajlik Alpár, Kajlik Péter, Oláh Zsolt, Tóth Olivér, Zsíros Péter. Mindannyian
megfelelõ képesítéssel rendelkeznek. Rendszeresen részt vesznek tovább-
képzéseken, gyakorlati bemutatókon.

2010. március 30-án Békéscsabán az MLSZ által szervezett Grassroots
Program keretében sikeres edzésbemutatót tartottak Kajlik Péter vezetésével,
aki egyben a Békés-megyei Edzõi Bizottság tagja és az Észak-békési Térség
Utánpótlás Iskolai és Egyesületi Programjának vezetõje.

Csapataink sikeres szereplése a rendszeres és tudatos képzésnek, a játékosok
szorgalmának és pozitív hozzáállásának köszönhetõ.

Eredményeink záloga a jó együttmûködés a Berényi Gyermek FC, a
Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, a DSE, a Mezõberényi
Football Club és a Mezõberényi Gyermekfoci Alapítvány között.

Az összefogásnak köszönhetõen a 2010/2011 bajnoki szezonban is
neveztünk az NB II-es bajnokságban és indulunk a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség Utánpótlás Programjaiban.

Végül, köszönetet szeretnénk mondani minden, gyermeket és labdarúgást
kedvelõ támogatónknak!

Kajlik Péter
testnevelõ - edzõ

ZÁRT UDVARBAN PARKOLÁSI LEHETÕSÉGGEL

KÉT ÉS HAT ÁGYAS SZOBA KIADÓ

MEZÕBERÉNYBEN A FÕ ÚTON

Érddeklõdni lehet: 20/5753147 és 30/2058720

Bõvebb információ: www.mezobereny.hu honlapon

TELJESKÖRÛ TELJESKÖRÛ TEMETKEZÉSI TEMETKEZÉSI 

SZOLGÁLSZOLGÁLTTAATÁSTÁS

VIAELYSIUM Kft.
Iroda: Mezõberény, Fõ út 33.

Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig: 

8 órától 12 óráig és 13 órától 16 óráig

Éjjel-nappal ügyelet: 06/20/9123937

Internet elérhetõség: www.viaelysium.hu

Tisztelettel: Gyõri Gábor (06/20/9123949)
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HIRDETMÉNY

Mezõberény Városi Önkormányzati Képviselõ-testület Polgármesteri Hivatala, felhívja a T. Lakosság figyelmét, hogy a közterület használat
szabályozásáról szóló 63/2005 (XII. 23.) MÖK számú rendelet és a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelezõ igénybevételérõl szóló
14/2002.(VI.24.) MÖK sz. rendelet értelmében a közterülettel közvetlenül érintkezõ ingatlan tulajdonosának (kezelõjének, használójának) feladata a közterület részét
képezõ pázsit és gyepfelület, valamint járda ingatlannal határos teljes felületének folyamatos tisztán tartása, rendbetétele az út szegélyéig vagy széléig, valamint az
ott keletkezett hulladék elszállítása, a járdaszakasz melletti nyílt árok és mûtárgyainak folyamatos tisztán tartása, gondozása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok eltávolítása, az ott keletkezett hulladék elszállítása, a bejárók, árkok feletti átjárók tisztán tartása, karbantartása.

Atiszta, rendezett környezet fenntartása, illetve a szankciók kezdeményezésének megelõzése érdekében kérjük, a fentiek szíves tudomásulvételét és maradékta-
lan betartását!

Mezõberény Város Jegyzõje

Mezõberény Városi Önkormányzati Képviselõ-testület Polgármesteri Hivatala, felhívja a T. Lakosság figyelmét, hogy az utóbbi hetekben a betakarítási munkála-
tokat követõen, a mezõgazdasági hasznosítású földterületeken megnõtt az illetéktelen terménygyûjtögetõk száma. A földeken termelt, a betakarítás után visszama-
radt, elhullott haszonnövényi részeket (termés, gumó, mag, gyökér stb.) szedegetni, kizárólag a földtulajdonos, illetve földhasználó írásos beleegyezésével lehet,
ellenkezõ esetben jogsértést gyanúja merülhet fel. A termelõk érdekében, a földtulajdonos, illetve földhasználó által aláírt engedélyek meglétét az adott területen
õrszolgálatot végzõ mezõõrök fokozottan ellenõrzik és a mulasztókkal szemben szankciókat kezdeményeznek.

Kérjük, a fentiek szíves tudomásulvételét és maradéktalan betartását!
Mezõberény Város Jegyzõje
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TISZTELT LAKOSSÁG!

A Schäffer és Wagner Temetkezési Szolgáltató Kft.
közel 20 éve áll a lakosság szolgálatában és tevékenyégünket teljes

körû szolgáltatással továbbra is folytatjuk.

Vállalunk koporsós és urnás temetéseket teljes körû szolgáltatással.
Vállallunk továbbá hamvasztás elõtti ravatalozást 

(koporsós búcsúztatást és még azon napon a hamvak elhelyezését). 

Schäffer és Wagner Temetkezési Szolgáltató Kft.
5650 Mezõberény, Fõ út 18.

Telefon: 66/352-154
Wagner József 06/20/9235-486
Komiszár Pál 06/20/9384-914

Július 21-én a mezõberényi Omega Gyülekezet által létrehozott SZOCIÁLIS BOLT nyílt a Deák u. 5. sz. alatti épületben. A bolt jelenleg
textíliákat, cipõket és bútorokat értékesít, és a szociális boltot a jövõben élelmiszeripari termékek eladásával kívánják bõvíteni. Az áruk
feltöltése olyan formában történik, hogy az Omega Gyülekezet németországi müncheni testvérgyülekezete ajándékozta a mezõberényi
gyülekezetnek az eladásra szánt árukat, amelyet értékesítenek, ennek bevételébõl kívánják a Tanya Programot (ahol állattartás folyik, és a
késõbbiekben zöldségtermelés fog folyni) finanszírozni.


