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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

NYEREGBEN ALAPÍTVÁNY

A lovaskultúra a magyar nép öröksége, mégis eltûnt egy idõre.
Mezõberényben is, mint az ország nagyon sok településén, az utób-

bi 1-2 évtizedben kezd magára találni. Városunkban néhány évvel
ezelõtt megalakult a Mezõberényi Lovasbarátok Egyesülete, mely
elsõsorban a fogathajtás felelevenítésében jeleskedik. 

2007. januárjában a lovaskultúra támogatására létrejött a
Nyeregben Alapítvány. Az alapítványt Madarász Ferenc hozta létre,
nem kis áldozatot vállalva elképzelései megvalósításához. 

Az alapító, az általa elképzelt célokat a korábbi években már je-
lentkezõ igények figyelembevételével, a felkérését vállaló nyolc tagú
kuratóriummal közösen fogal-
mazta meg. A kuratórium elnö-
kének Siklósi Istvánt válasz-
tották.

Az egyesület elnökét, Sik-
lósi Istvánt kérdeztem.

- Hogy fogadtad a felké-
rést?

- Megtisztelõ volt a fel-
kérés, és igazából nem sokat
gondolkoztam rajta, hogy el-
vállalom-e. Új dolgot elindíta-
ni nagyszerû dolog. Mivel el-
sõsorban a gyerekek körében
tervezi az alapítvány népszerû-
síteni a lovaskultúrát, a közel 3
évtizedes gyermeknevelésben,
oktatásban szerzett tapasztala-
tomat felhasználva, munkám
folytatását is láttam benne. 

- Milyen célokat fogalmaz-
tatok meg?

- A célok között kiemelt helyet foglal el az õsi magyar lovaskultúra
ápolása, olyan módon, hogy Mezõberényben és környékén gyûjteni,
népszerûsíteni és természetesen megélni kívánjuk a népi, lovas ha-
gyományokat. Ezt a tevékenységet a falusi turizmus, és a város tu-
risztikai lehetõségeinek színesítéseként képzeljük el. 

(Az állatok, ezen belül a lovak megszerettetésének elsõ lépéseként
lovas oktatást szervezünk gyerekeknek, melyre korlátozott számban
várjuk az érdeklõdõket, akik a részleteket Madarász Ferenccel a
20/9218433 telefonszámon, vagy személyesen tudják egyeztetni.)

Ez az elsõ lépés a lovaskultúra gyökereinek megerõsödését is cé-
lozza, olyan óvodás, vagy iskoláskorú gyermekek bevonásával, akik
teljesen kezdõk a lovaglásban. 

A haladó lovasokat a lovassporttal is szeretnénk megismertetni,
megfelelõ feltételek és ambíciók esetén a versenyeztetés sem kizárt.

Az alapítvány tervezi a fogyatékkal élõk rehabilitációját terápiás
lovagoltatással. 

Több helyen olvastuk, láttuk, hogyan segít beteg gyerekeknek a
lovaglás. Keressük az együttmûködést civil szervezetekkel, valamint a
pályázati lehetõségeket ahhoz, hogy céljainkat megvalósíthassuk.

- Milyen programokat terveztek?
- Az alapítvány idei munkatervében kiemelt helyet foglal el a gyer-

meknapra tervezett bemutatkozó lovas program. A nyárra napközis
tábort szervezünk gyermekek-
nek, ahol a központi téma - mi
más is lehetne - a ló és annak
gondozása. 

- Milyen tudat- és jellem-
formáló hatással lehet a gye-
rekekre a lovaglás?

- A lovaskultúrát a gyere-
keken keresztül lehet újra-
éleszteni. Ha sikerül õket
megnyerni, motiválni, õk már
másként fognak viszonyulni a
természethez, az állatokhoz,
ezen belül a lovakhoz. 

A cél az, hogy megérez-
zék, megszeressék a lovat és a
hozzá kötõdõ örömöket és kö-
telezettségeket is. A lovaglás,
mint a szabadidõ hasznos el-
töltésének alternatívája, az
egészséges életmód kiakná-

zásának lehetõségét, rekreációs tevékenységet is jelent. Ezért szerin-
tem csak pozitívan hathat a gyermekekre.

Az alapítvány megalakulása óta több támogató ajánlotta fel segít-
ségét a célok megvalósításához. Többek között sikerült nagyon kedve-
zõ feltételekkel olyan területre bérleti szerzõdést kötni, amely a terep-
lovaglás céljait hosszabb távon is szolgálhatja. 

Az alapítvány keresi az együttmûködés további lehetõségeit olyan
szervezetekkel, magánszemélyekkel, akik az alapítvány céljaival egyet-
értve segíteni tudnak a lovaskultúra újraélesztésében, minél szélesebb
körben történõ elterjesztésében.

Mezeiné Bátori Valéria
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EZ TÖRTÉNT

A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

Adásvételi szerzõdést kötött a pol-
gármester Vladár Pálné Mezõberény,
Köröstarcsai út 36. sz. alatti lakossal a
Boldisháti holtágnál lévõ 737 m2

alapterületû szántó mûvelési ágú föld-
terület eladásáról. A vevõ a nevezett
ingatlan vételáraként 456.940 Ft
összeget fizetett be az önkormányzat
költségvetési számlájára.

Megbízási szerzõdés megkötésére
került sor a kecskeméti székhelyû
Paksi-Team Kft.-vel a Fõ u. 1-3. sz.
alatti Wenkcheim-Fejérváry kastély
nyugati szárnya tetõfelújítási mun-
kálatai kiviteli tervének elkészítésére.
A tervezési díj összege 198.000 Ft +
39.600 Ft ÁFA, összesen 237.600 Ft
összegben lett megállapítva.

Adásvételi szerzõdést kötött a pol-
gármester Vida Attilával és Patai
Máriával Mezõberény Gutenberg u.
1. sz. alatti lakosokkal a Kereki u. 33.
sz. alatt lévõ 821 m2 telek eladásáról.
Az említett telek vételáraként a vevõk
520.000 Ft + 104.000 Ft ÁFA össze-
sen 624.000 Ft összeget fizettek meg,
valamint további 135.000 Ft összeget
fizettek be az említett telek szennyvíz-
csatorna hozzájárulási díjaként.

Március 23-án a Jeszenszky utcai
Szlovákok Idõsek Klubjában tartotta
közgyûlését a Mezõberényi Szlová-
kok Szervezete. Az ülésen Borgula
Györgyné számolt be a 2006. évi ese-
ményekrõl, Zolnai János úr pedig a
költségvetés teljesítésérõl. Az ülés vé-
gén ismertetésre került a 2007. elsõ
félévi program.

Március 26-án egyeztetõ tár-
gyalásra került sor a Mezõberényi Fõ
u. 1-3. sz. alatti Wenkcheim-Fejérváry
kastély tetõszerkezetének felújítása
tárgyában. A tárgyaláson jelen volt
Paksi Csaba tervezõ a Paksi-Team
részérõl, Mochnács Pál úr a Békés
Mérnök Kft. vezetõje, a projekt mû-
szaki ellenõre, Kutas Ferenc a polgár-
mesteri Hivatal dolgozója. Egyeztetõ
tárgyalásuk eredményeként végsõ
megegyezés született a tetõszerkezet
felújításának mikéntjérõl.

Támogatási szerzõdést kötött a
polgármester a sporttámogatásban ré-
szesülõ egyesületek vezetõivel a
2007. évre biztosított sporttámogatás
felhasználásáról. Az egyesületek a
2007. évre biztosított összeget a szer-
zõdésben foglaltak szerint használhat-
ják fel és az év végével a felhasználá-
suk teljesítésérõl be kell számolniuk.

A Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium Fogyatékossági és Reha-
bilitációs Fõosztály részérõl Kemény

Péter értesítette az önkormányzatot,
hogy a 2006. október 22-én meghir-
detett "A közszolgáltatásokhoz való
egyenlõ esélyû hozzáférés az önkor-
mányzati tulajdonban vagy kezelés-
ben lévõ középületek akadálymente-
sítése" címû pályázata nem nyert. Fel-
hívta viszont a figyelmet, hogy hason-
ló témakörökben az év folyamán to-
vábbi pályázatok kerülnek kiírásra.

A Mezõberényi Wenkcheim-Fe-
jérváry kastély kertépítészeti tervei-
nek elkészítésére a Békéscsabai Szász
Kert Bt. tett legelõnyösebb ajánlatot,
ezért mint legelõnyösebb ajánlattevõ,
nyertesnek lett kihirdetve. A polgár-
mester felkérte a Bt-t a tervek elkészí-
tésére, valamint a két fél közötti szer-
zõdés elkészítésére. A terv elkészíté-
sének összege 385.000 Ft + 77.000 Ft
ÁFA, összesen 462.000 Ft.

Hozzájáruló nyilatkozatot adott a
polgármester a San-Med Transz Kft.
részére a Mezõberényi Széchenyi u.
1. sz. alatt mûködõ orvosi ügyelet
épületébe az internet bekötéséhez. Az
internet bekötését a fenti szervezet
intézi, amely nélkülözhetetlen az
ügyeleti ellátás rendszerében az új
egészségügyi rendeletek szerint.

Tervezési szerzõdés megkötésére
került sor a polgármester és a Körös
Road Mérnöki Tervezõ Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. ügyvezetõje Ká-
rolyi László között a Vésztõi út, Lut-
her Márton tér burkolat megerõsítési
munkálatainak megtervezésére
400.000 + 80.000 Ft ÁFA, összesen
480.000 Ft értékben, a Szent István,
Kölcsey utca tervezési munkálataira
250.000 + 50.000 Ft ÁFA, összesen
350.000 Ft összegben, továbbá a
Deák Ferenc, Madách Imre utcák ter-
vezési munkálataira 500.000 +
100.000 Ft ÁFA, összesen 600.000 Ft
összegben. A tervezési munkákra a
beadásra kerülõ pályázatok érde-
kében volt szükség.

Látogatást tett a polgármesternél
Keresztes Csaba a DEBMUT Kft.
mezõberényi telephelyének vezetõje.
A látogatás alkalmával felajánlotta
közremûködését útépítési és a mûkö-
dési körükbe tartozó egyéb munka-
végzési feladatok megoldásához.

Péter Ferenc Szováta város pol-
gármestere a Medve tó 132. születés-
napi ünnepségeire meghívta városunk
polgármesterét és a testvértelepülés 4
fõs képviseletét a május 18-20. közöt-
ti idõszakra. 

Április 14-én Budapesten a Mezõ-
berényiek Budapesti Baráti Köre tar-
totta szokásos vacsorával egybekötött
összejövetelét a Stefánia úton a Nép-
hadsereg Mûvészetek Házában. 

Április 19-én a Dr. Habsburg Ottó
Baráti Kör Gödöllõn a Királyi Kas-
tély dísztermében tartotta ülését. Az
ülésen Dr. Gyaraki Frigyes, a baráti
kör elnöke, Dr. Gémesi György Gö-
döllõ város polgármestere, valamint
Habsburg György Európai nagykövet
jelenlétében vettek részt a Dr. Habs-
burg Ottónak díszpolgári címet ado-
mányozó települések polgármesterei -
köztük városunk polgármestere - és
beszélték meg a baráti kör jövõjét.

MIRÕL TÁRGYALT

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?

Április 23-án 15 órakor kezdõdött
Mezõberény Város Képviselõ-testü-
letének soron következõ ülése a vá-
rosháza I. emeleti tanácskozó termé-
ben.

A napirendi pontok elfogadása
után a képviselõk elfogadták az elõzõ
zárt testületi ülésen, illetve az április 5-
i rendkívüli ülésen hozott határoza-
tokról szóló tájékoztatót, valamint
Cservenák Pál Miklós beszámolóját a
két ülés közötti fontosabb esemé-
nyekrõl, intézkedésekrõl.

A Pénzügyi- Gazdasági Bizottság
javaslatára a képviselõ-testület negye-
dik napként a városi "nagyrendezvé-
nyek" sorába sorolta az Európa napot,
Magyarország Európai Unióhoz való
csatlakozásának napját, melyet május
elsején ünneplünk.

Az idei óvodai beiratkozások után
- az óvodába beíratott gyermekek lét-
számát figyelembe véve - a képvise-
lõ-testület biztosít a 2007/2008-as ne-
velési évre a 15 óvodai csoportra 31
fõ óvodapedagógusi létszámot a
2007. évi költségvetési rendeletében
meghatározottak szerint.

Mezõberény Város Önkormány-
zati Képviselõ-testülete a Mezõbe-
rény-Bélmegyer Kistérségi Általános
Iskolában a 2007/2008-as tanévtõl
történõ fõállású pszichológus alkal-
mazását biztosítja. Biztosítja továbbá
a 2007. évi költségvetés általános tar-
taléka terhére a pszichológus alkalma-
zásával a közalkalmazotti létszámot,
annak bérvonzatával együtt.

Elfogadásra került az oktatási
intézmények minõségirányítási prog-
ramjának (IMIP) 2007/2008-as
tanévtõl történõ jogszabály szerinti
módosítása.

Beszámoló hangzott el Mezõbe-
rény önkormányzatának 2006. I-IV.
negyedévi gazdálkodásáról, a költ-
ségvetés I-IV negyedévi alakulásáról,
a bevételi és kiadási elõirányzatok tel-
jesítésérõl. Az ülésen felszólalt Pusz-
tai Mária könyvvizsgáló, aki az éves

zárszámadást pozitívan értékelte, és
megadta a hitelesítési záradékot a
beszámolóra. A képviselõ-testület
2.824.057 e Ft elõirányzattal és
2.633.516 e Ft teljesítéssel a 2006. évi
költségvetésrõl szóló beszámolót
elfogadta.

Megvitatás után a képviselõk egy-
hangúlag megszavazták Mezõberény
város 2007-2010-es ciklusra vonatko-
zó gazdasági programját.

Ezt követõen Márta Judit belsõ
ellenõr számolt be a Békési Kistérsé-
gi Iroda által 2006. évben végzett bel-
sõ ellenõrzésekrõl. Az átfogó pénzü-
gyi-szabályszerûségi ellenõrzésrõl
szóló beszámolót a testület elfogadta.

Mezõberény város Önkormány-
zati Képviselõ-testülete értékelte a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi fe-
ladatok ellátását. Az errõl szóló elõter-
jesztést az elhangzott kiegészítésekkel
együtt elfogadta, megköszönve a
gyermek- és családvédelemmel fog-
lalkozó szakemberek munkáját.

Döntöttek a képviselõk arról,
hogy a Mezõberény-Bélmegyer Kis-
térségi Általános Iskola mezõberényi
intézményében a 2007/2008-as tan-
évben 5 elsõ osztályt indítanak, vala-
mint döntöttek arról is, hogy a követ-
kezõ tanévtõl az iskola speciális tago-
zata a Martinovics úti épületbe kerül
elhelyezésre.

Aképviselõk elfogadták az önkor-
mányzat felújításainak és beruházá-
sainak 2007. évi közbeszerzési tervét.

A képviselõ-testület támogatja a
közoktatási intézmények részvételét a
Békés Megyei Közoktatási Köza-
lapítvány pályázatain.

A Városi Könyvtár pályázatot
nyújtott be az Oktatási és Kulturális
Minisztérium által meghirdetett köz-
ségi és városi önkormányzatok szá-
mára kiírt állománygyarapítási összeg
támogatására. A könyvtárállomány
gyarapítására, mint szükséges saját
forrás, a képviselõ-testület 350.000 Ft
támogatást szavazott meg.

A Petõfi Sándor Gimnázium idei
érettségi vizsgáira - a fenntartó képvi-
seletében - az 5 vizsgabizottságba ta-
nácskozási joggal Szekeres Józsefnét
és Onody Gyulánét delegálja a kép-
viselõ-testület.

Megtárgyalás után a képviselõk
elfogadták a "Kulturális koncepció
2004-2009" elnevezésû dokumentu-
mot az elhangzott kiegészítésekkel, a
korábbi koncepció hatályon kívül
helyezésével.

Az egyéb bejelentések között
Cservenák Pál Miklós polgármester

VÁROSHÁZI HÍREK

(folytatás a 3. oldalon)
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tájékoztatta a jelenlévõket, hogy
2007. május 13-án városunkat, Me-
zõberényt láthatják az érdeklõdõk az
MTV1 Fõtér címû mûsorában.

Anyílt ülés befejeztével a képvise-
lõ-testület zárt ülésen folytatta
munkáját, ahol személyiségi jogot
illetve üzleti érdekeket érintõ vagyoni
ügyeket tárgyaltak.

A következõ testületi ülésen a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat, a
mezõberényi közoktatási intézkedési
terv, a Békési Kistérségi Társulás
közoktatási terve és a közoktatási
intézmények pedagógiai programjá-
nak felülvizsgálata kerül napirendre.

Miklós Ágnes

(folytatás a 2. oldalról)

Értesítem a tisztelt mezõgazdasági termelõket, hogy Mezõberény-
ben a falugazdász ügyfélfogadási ideje megváltozott:

Kedd 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Csütörtök 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00

Gritta János falugazdász

Hirdetmény

A Városi Önkormányzati Képviselõ-testület Polgármesteri Hivatala ezúton
tájékoztatja a Tisztelt Munkáltatókat, hogy megjelent az Országos Foglalkoz-
tatási Közalapítvány pályázati felhívása a "megváltozott munkaképességû
munkavállalók munkahelyének megõrzése" célú támogatási program meg-
valósítására. A pályázat arra ad lehetõséget, hogy a jelenleg dotációban
részesülõ gazdálkodó szervezetek a támogatásra vonatkozó szabályok vál-
tozása miatt ne kényszerüljenek létszámleépítésre.
Pályázatot nyújthat be: 
- 2007. június 30-át megelõzõen dotációban részesültek
- jelen pályázati projekt idõtartama alatt nem részesül támogatásban megvál-
tozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatáshoz és szociális
foglalkoztatáshoz
- foglalkozási rehabilitációra, a rehabilitációs foglalkoztatáshoz nyújtható
támogatásokra, illetve a szociális foglalkoztatásra vonatkozó szabályok vál-
tozása miatt a megváltozott munkaképességû munkavállalói foglalkoztatása
veszélybe kerül, és erre tekintettel a munkaviszonyt rendes felmondással
kívánja megszüntetni.
Apályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány és pályázati felhívás
letölthetõ az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány honlapjáról:
www.ofa.hu
A pályázatokat legkésõbb 2007. szeptember 30-ig lehet folyamatosan
benyújtani a közalapítvány címére: postai úton 1301 Budapest Pf.: 84, ill.
személyesen vagy futárpostán keresztül 1037 Budapest, Bokor u. 9-11.

Dr. Hantos Katalin
Mezõberény Önkormányzat jegyzõje

KOMFORT ABC
Májusi akció…

Bomba árak:

Sertés, szárnyas, marhamájaskrém 62-65 g 29,-
Aquasol ásványvíz szénsavas Pet 2 l 39,-
Family star üdítõ narancs Pet 2 l 55,-
Papírzsebkendõ "Megéri az árát" 100 db 59,-
Baltic szardínia egész növ. olajban 160 g 99,-
Hopfer dobozos sör 0,5 l 99,-
Medeta Benefit UHT tej 1,5% 1 l 129,-
Taipai szeletelt gomba konzerv 400 g 149,-
CBA Ketchup 500 g 159,-
Merba csokis keksz 150 g 199,-
Vénusz napraforgó olaj 1 l 249,-
Universal folyékony mosószer 1,5 l 299,-

Húsáru:

Sertés virsli tartós Surjány Hús kg 399,-
Sajtos baromfi párizsi Alföldi Hús kg 549,-
Sertés löncs Surjány Hús kg 599,-
Sajtos tavaszi felvágott Húsüzem kg 649,-
Pizza sonka Her-Csi-Hús kg 649,-
TOP Pulyka sonka Húsüzem kg 699,-

Élelmiszer:

Vanilincukor, sütõpor CBA 8-12 g 9,- 
Vanilia  és csokoládéízû pudingpor 40-44 g 27,-
Mazsola Gold Pack 100 g 49,-
Diópótló Pa-Comp 250 g 69,-
Falcotrade löncshús 400 g 115,-
Ringa löncshús 400 g 115,-
Mustár flakonos CBA 470 g 129,-
Csemege uborka üveges 720 ml 139,-
Rizs CBA "B" fekvõtasakos 1 kg 169,-
La Festa Cappuccino utt. 5-íz 100 g 189,-
Õszibarack befõtt Mátra üveges 720 ml 199,-
Cerbona kókuszos müzli 200 g 199,-
Lipton gyümölcsteák 3-féle 20 filt. 219,-
Paloma õrölt kávé 250 g 299,-
Arany kakaópor 250 g 379,-
Tibi pyramid töltött desszert 2-féle 85 g 419,-
Instant  kakaó "CBA" 800 g 439,-
Cherry Queen desszert fehér 132 g 439,-
Omnia duopack õrölt kávé 2x250 g 799,-

Akciós áraink a készlet erejéig érvényesek!

Bankkártyás fizetési lehetõség!
Elfogadjuk: MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa

Electron, OTP Bank Pont és American Express bankkártyákat!

Utalványos fizetési lehetõség!
Elfogadjuk: Sodexho Pass ENNI-KÉK, Ticket Restaurant, Chéque

Déjeuner, Önkormányzati, CBA és KOMFORT ABC étkezési
utalványokat!

Nyereményjáték
Vásároljon május hónapban alkalmaként 3000Ft felett a KOMFORT

ABC-ben, blokkját dobja be a kihelyezett gyûjtõládába.
A hó végén kisorsolunk 1db Challenger 4 személyes gumicsónakot,

evezõkészlettel.
Ne habozzon, használja ki a lehetõséget! 

Játsszon velünk, mert nyerhet!

KOMFORT ABC Mezõberény, Kodály Zoltán u. 2.
www.komfortabc.hu 

DROGMENTES MAGYARORSZÁGÉRT FUTÁS MEZÕBERÉNYBEN

Városunk ebben az évben is csatlakozott az Együtt Egy Drogmentes Ma-
gyarországért Mozgalom szervezésében megrendezésre kerülõ Drogmentes
Magyarországért Maratonhoz.
A Maraton 2007. május 18-án (pénteken) 16 órakor érkezik
Mezõberénybe. Csatlakozzunk minél többen a maratonhoz és ezzel is fejez-
zük ki egyetértésünket a mozgalom céljaival.
Várjuk a versenyszerûen és nem versenyszerûen sportoló fiatalok és nem
fiatalok jelentkezését.
Atáv, amelyen a szervezõket kísérnénk Békés felõl a Mezõberény táblától a
központig, majd onnan tovább Gyomaendrõd irányába a várostábláig. (Ter-
mészetesen ki-ki többet futhat). Jelentkezni Harmati László alpol-
gármesternél lehet a City Cukiban május 18-ig.
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30 ÉVES ABERÉNY NÉPDALKÖR, 35 ÉVES ADÍSZÍTÕMÛVÉSZETI KÖR

JUBILEUM A DÉL-ALFÖLD JEGYÉBEN

Április végén a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ két csoportja is jeles évfor-
dulóhoz érkezett. A Díszítõmûvészeti kör 35, a Berény Népdalkör 30 éves
fennállását ünnepelte.
A fenntartó intézmény és a csoportok úgy gondolták, hogy más módon ünne-
pelnek, mint az elmúlt évtizedekben tették azt. Kincstárukból azokat a dalla-
mokat és motívumokat keresték elõ, amelyek a Dél-Alföldhöz kötõdnek, s ezt
mutatják meg a Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyébõl érkezett nép-
dalköröknek, hagyományõrzõ együtteseknek és népmûvészeti egyesületek
képviselõinek. A meghívást elfogadó csoportoktól is azt kérték, hogy összeál-
lításaik elsõsorban e tájegység gazdag népmûvészeti hagyományaiból
építkezzenek. Cél volt a nyitás a régió felé, és ötletek gyûjtése a saját jövõbeni
munkájukhoz. 

Míg a színházteremben a népdalkörök és hagyományõrzõ együttesek
ismerkedtek egymással, és hallgatták, ki milyen szöveg- és dallamvilágot
választott a bemutatkozásra, addig az elõcsarnokban a jubiláló díszítõmûvészeti
kör hímzõ és recehorgoló asszonyainak e tájegység motívumkincsei alapján
elkészített munkái, nyugodtan mondhatjuk alkotásai voltak láthatóak. 

Az emeleti klubteremben pedig dr. Szabó Imréné, a Népmûvészet Mestere, a
Csongrád Megyei Népmûvészeti Egyesület tagja Dél-Alföld hímzéskultúrájá-
ról szóló elõadását hallgathatták meg a három megyébõl érkezett hímzõ
asszonyok. A rendezvényhez csatlakozott az Orlai Petrics Soma Muzeális
Gyûjtemény, ahol ezen a napon, a rendezvényre érkezett csoportok jelenlétében
nyílt meg a Dél-Alföld népi hangszereit bemutató rendkívül értékes kiállítás.

A rendezvényt támogatta a Nemzeti Kulturális Alap és Mezõberény Város
Képviselõ-testülete. 

Szabó Antal, a Berényi Népdalkör vezetõje: A Népdalkör története az
1898-ban megalakult Iparos Daloskör történetéig nyúlik vissza, mely 1977-ig
mûködött. (Errõl az idõszakról a 8. oldalon, az Ipartestületrõl szóló rovatban
olvashatnak részletesebben).
Az 1977-ben alakult berényi Népdalkör 30 éve mûködik. Rengeteg munka áll
a 30 év mögött. Nemcsak a zenében kellett jónak lenni, hanem jó
közösséget kellett létrehozni, azt össze kellett tartani. 
Öröm volt számunkra, hogy új fellépõ ruhát kaptak a tagok. 
A Népdalkör mellett bemutatkozott a citerazenekar is.
Békés, Bács- Kiskun és Csongrád megye dalosköreinek részvételével,
jó hangulatban telt a dalostalálkozó. Örömmel hallgattuk egymást.

Kiszely Jánosné, a Díszítõmûvészeti Kör vezetõje: Szerintem nagyon szép,
felemelõ, családias ünnepség volt. Nagyon örültem annak, hogy a Dél-Alföld
népmûvészetérõl szóló elõadás megtartását - egykori oktatóm - Dr. Szabó
Imréné Zsóka elvállalta. 30 év után nagyon megható volt a találkozás. Jó
megoldás volt a közös megnyitó a színházteremben. 
Öröm volt számunkra, hogy ott üdvözölhettük Szabó Antalt is, aki egész ifjúko-
rától a magyar népzenének, népdalnak él.

Csete Gyula, az Orlai Petrics Soma Gyûjtemény vezetõje: 2007-ben ünne-
peljük Kodály Zoltán születésének 125. és a berényi Népdalkör megalakulásá-
nak 30. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból rendeztük meg "A Dél-Alföld népi
hangszerei" címû kiállítást. A kiállítás Csongrád és Békés megye népi hang-
szereit mutatja be. A szegedi, szentesi, orosházi, dévaványai és a mezõberényi
múzeumok hangszergyûjteményébõl nyújt keresztmetszetet. A Dél-Alföld
vidékén használt legjellegzetesebb darabokból.
Amagyar népi hangszerek kutatásának megindítása, a rendszeres népdalgyûjtés
és a magyar népzene tudományos vizsgálata Bartók Béla és Kodály Zoltán
nevéhez fûzõdik. 
Kiemelném a kiállítás egyik nagyon szép darabját, a felvételen látható tekerõt
vagy nyenyerét, régies nevén forgólantot, mely az Alföld déli részén, Kiskun-
félegyházán, Szentesen, Csongrádon és Szeged környékén terjedt el. 
A kiállítás 2007. június 14-ig tekinthetõ meg az Orlai Petrics Soma
Gyûjteményben nyitvatartási idõben.  

Összeállította: Mezeiné Bátori Valéria
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EURÓPA NAPI MAJÁLIS A MEGÚJULT LIGETBEN

Turisztikai Vonzerõk fejlesztése "KÖRÖSÖK
LÁGY ÖLÉN" ökoturisztikai beruházás kereté-
ben megvalósult Madármegfigyelõ-állomást,
Madarak háza látogatóközpontot és Szabadtéri
színpadot - ünnepélyes keretek között - adta át
Cservenák Pál Miklós polgármester a berényi-
eknek május 1-jén.

Az Európa napi majálist megelõzõ napokban a liget
már megújulva várta az odalátogatókat. 
Fekete József, a Városi Közszolgáltató Intézmény
vezetõje elmondta: „A Városi Liget rendkívül
elhanyagolt állapotban volt. AMadarak háza, a szín-
pad, a kialakított sétány megköveteli azt, hogy a
körülötte lévõ liget teljes területe hasonlóan szép
legyen, melyet a városlakók örömmel tudnak hasz-
nálni. 
Nem volt kis feladat  a liget és a park rendbetétele,
kitakarítása, ahhoz, hogy az átadás idõpontjára az
egész egy egységet tudjon alkotni.
A Városi Közszolgáltató Intézmény figyelve a
beruházás elõrehaladtát, hónapokkal ezelõtt elkezd-
te a ligetet rendbetenni.
Kivágták a száraz fákat, a liget útjait rendbetették,
feltakarították az aljnövényzetet, tisztásokat vágtak,
a ligetet átszelõ esõvízárkot kitakarították, a pavilon
mögötti - soha nem gondozott - részt is rendbetették.
Karöltve a Mûvelõdési Központtal a finomabb ta-
karításokat is elvégezték. 
Nem kis erõfeszítés van mögötte, 3 hónapon
keresztül 15-20 ember mindennapos munkája van
benne a szükséges eszközökkel és gépekkel együtt.
Köszönet illeti a Városi Közszolgáltató Intézmény
valamennyi dolgozójának munkáját.”
Szûcsné Sziklai Éva, a Mûvelõdési Központ igazga-
tója az áprilisi lapszámban bemutatta a madarak há-
za látogatóközpontot. Az Európa napi majális elõké-
születei közben - bekapcsolódva a beszélgetésbe -,
elmondta: „Aki már járt a felújított ligetben, az
mindezt a munkát igazolni tudja. Láthatja milyen át-
látható, gondozott lett.
Természetesen van még tennivaló bõven. A világí-
tás, a vagyonmegõrzés kérdése, kerítés építés befe-
jezése, Madarak háza belakása megfelelõ természe-
ti és ökoturisztikai programokkal.
Kérjük valamennyi városlakót, látogatót, hogy be-
csülje meg, óvja a természetet.”
Ehhez a beruházáshoz tartozik a Szikes tó - Madár-
megfigyelõ pont és ökoturisztikai ismeretterjesztõ
útvonal kialakítása is.
A mezõberényi Medvefejes (szikes) tó a komplex
térségi programlánc kiemelten fontos természeti ér-

tékét adja: a különleges madárrezervátum számos
védett és fokozottan védett madárfaj vonulási illetve
gyülekezõhelye, alkalmi elõforduló helye vagy sza-
porodó helye. 

Fõ bemutatható értékek: szili fészkelõ közösségek
(gulipán, gólyatöcs, széki lile, kis lile), egyéb fajok
(pl. böjti réce, cigényréce, vörösgém, gólya, tõkés
réce, kanalas réce, barázdabillegetõ, nádi sármány,
nádi poszáta).

Április 30-án ismét megrendezésre került a fáklyás
felvonulás és az utcabál helyi vállalkozók, intézmé-
nyek és civil szervezetek segítségével - a Maximus
- Mezõberényi Fiatalok Közéleti és Kulturális
Egyesülete és a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
szervezésében. A felvonulást a hagyományokhoz
híven a Városi Ifjúsági Fúvószenekar vezette. A
résztvevõk száma tovább emelkedett, elmondhat-
juk, hogy a felvonulást az elõzõ évekhez képest az
eddigi legnagyobb érdeklõdés övezte. Így az utcabál
kellemes hangulatban kezdõdött a Piac téren. A
hangulatfelelõs a Torony Band zenekar volt, akik a
hûvös idõ ellenére is melegséget csempésztek a
téren táncolók közé. 
Köszönjük támogatóink segítségét:: Mezõberény
Város Önkormányzati Képviselõ-testülete, Városi
Közszolgáltató Intézmény, Városi Önkéntes Tûzol-
tóegyesület, Mezõberényi Rendõrõrs, TAPPE KFT,
AXE- TRONIC KFT, Vereckei BT, Berényi Téglai-

pari KFT, Szûcs Imre, Marton Mihály, VAD-ÁSZ
Sörözõ, Hoffmann Dániel, Frey Mihály Péter, He-
gyi Márton, Német Finompékáru, Szabó László,
Fornetti Látványpékség, Szõtt-Ker BT, Földesi Ta-
más, Fábián Martin, Rácz József, Mátyás László,
Földesi Ernõ

Amájus elsejét idézõ Európa napi majálison ugyan
virsli és sör nem volt, de együtt fõztek baráti tár-
saságok, munkahelyi közösségek, civil szervezetek,
pl. a Baráti Egylet Mezõberényért Egyesület a
szegedi és hódmezõvásárhelyi baráti kör tagjaival.
13 csoport, közel 400 fõre készített pörköltet. 
A kugliversenyt Kovács Mihály (Szénáskert u.)
nyerte, õ vihette haza a fõnyeremény kisbirkát.
A rendezvényre látogatók a színpadi mûsorok mel-
lett egy kellemes napot tölthettek a ligetben.

Mezeiné Bátori Valéria
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PROGRAMAJÁNLÓ

GYEREKEK!   ÚJRA ITT A GYERMEKNAP!
Május 27-én várunk benneteket a gyermeknapi programjainkra és a pünkösdi majálisra!

A liget elõtt Zoli bácsi vidámparkja, vásári forgatag és óriás csúszda vár egész nap!

Kicsik, nagyok, fiúk, lányok, vár a móka, kacagás, ne késlekedj, gyere hát!

A rendezvény Mezõberény város Önkormányzata, intézményei és helyi vállalkozók támogatásával valósul meg.

 

 

Az Alapítvány bemutatkozó programja 

a Piknik Parkban (volt Úttörõház):

9.30 órától fogatos, lovas hírverés a város utcáin

10-16 óráig lovas programok bemutatókkal, 

lovaglással, meglepetésekkel

14.30 órától a rajzpályázat mûsoros eredményhirdetése

(Majolenka hercegkisasszony, bábelõadás)

A rendezvény teljes ideje alatt 10 órától:

Sétakocsikázás a városban

Palacsinta parti

Válaszolj ajándékokért - kérdések a lovakról

A Városi Ligetben és környékén 

a Mûvelõdési Központ és a Városi Önkéntes

Tûzoltó Egyesület szervezésében

10 órától: 

aszfalt rajzverseny

kerékpáros ügyességi verseny

(a Mb-i Rendõrõrs szervezésében)

óvodásoknak külön ovis pályával

14 órától:

népi kézmûves foglalkozások

pünkösdi szabadtéri játékok a fûben

16 órától a kõszínpadon:

Vásári komédia: Vitéz László és a többiek

AJÁNDÉKOZÁSI ÖTLETEK

ÓVODAI ÉS ISKOLAI BALLAGÁSRABALLAGÁSRA

Ballagási meghívók, üdvözlõlapok, ajándéktárgyak, mappák, 

számológépek, tollkészletek

Bélyegzõs tollak, Parker tollak, Rózsafa díszdobozos tollak

Gravírozást rövid határidõvel vállalunk

Valamint: 

hímzett törülközõre megrendelést folyamatosan felveszünk 

(diák, tanár, iskola neve, dátum, stb.)

Folyamatosan érkeznek a legújabb mintájú iskola- és hátitáskák

Nike, Verdás, Spongyabob, Hercegnõs, Pókemberes, WITCH-es

márkákkal ellátott táskák, tolltartók, tornazsákok, 

iskolai felszerelések

Anyák napi meglepetések:

szív formájú tárgyak, lufik, üdvözlõlapok, dísztasakok, stb.

Bõ választékkal várjuk kedves vásárlóinkat

CÍM: FORTUNA TÉR 20. PAPÍRBOLT

MEGHÍVÓ emlékezõ koszorúzásra, virág elhelyezésére, melyet 2007.
május 7-én 16 órakor tartunk a Mezõberényi Német Kitelepítettek
Emlékmûvénél, Mezõberényben, a Kossuth téren.

A Békés Megyei Mûvelõdési Központ, Kézmûves Szakiskola és Alap-
fokú Mûvészeti Iskola, valamint a mezõberényi Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ meghirdeti
MEGYEI BOR - ÉS SZÁRAZKOLBÁSZ VERSENYÉT, 
2007. május 12-én 11 órától 
a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban. 
Jelentkezés a helyszínen.
A verseny ideje alatt népmûvészeti mûsorokkal szórakoztatjuk a
versenyzõket és vendégeinket. 

VÉRADÁS a Mûvelõdési Központban május 15-én 8-11 óráig.

ORGONAHANGVERSENY

Szeretettel várjuk a komolyzene iránt érdeklõdõket 2007. május 27-én
(vasárnap) 17 órától a szlovák evangélikus templomba Kalocsay
Károly PÜNKÖSDI ORGONAHANGVERSENYÉRE 

A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban mûködõ amatõr mûvészeti
csoportok 2007. június 1-jén 17 órától tartják évadzáró mûsorukat. 
Lesz itt jazztánc, néptánc, társastánc, hastánc, hip-hop, népdal, citera.
A gyerekeket meglepetés is várja: Bereczki Istvánné, Irénke néni által
készített babaruhákat tekinthetik meg, s aki kedvet kap, az októbertõl
bekapcsolódhat a babaruha-varrókör munkájába. 

Asszonnyá lett. Büszkén gömbölyö-
dött. Tenyerét folyton a pocakjára
tette, hogy az elsõ pillanattól óvjon
bennünket. Már nem rohant. Meg-
fontolt lett, kiegyensúlyozott.
Helyrebillentettük benne a világ
rendjét. Befészkeltük magunkat és
kihasználtuk. Õ pedig mindenét
odaadta, s adja azóta is: gondot
visel, táplál, ölel, int, félt, ért,
meghallgat, szóra bír, dacol,
megold, megbocsát. Ha már nincs
velünk, akkor is tudjuk jól, mit ten-
ne, mit gondolna, mit mondana. Az
Édesanyánk.

Az Egyesült Államokban 1914-tõl
ünneplik az anyák napját. Európá-
ban a húszas években elõször a vi-
rágkereskedõk szervezetei propa-
gálták. Ausztriában 1924-ben a
katolikus egyház azzal a hang-
súllyal kezdte terjeszteni, hogy az
iparosodással és gazdasági törek-
vésekkel együtt járó elvilágiasodás
ellenében a természetes és egész-
séges élet és anyaság mellett emel-
jen szót. Hazánkban is az 1920-as
években kezdõdött megünneplése,
és - akárcsak Ausztriában - hamar
összekapcsolódott a májusi Mária-
tisztelet hagyományával.
Németországban és
Ausztriában május második,
nálunk a hónap elsõ vasárnap-
ja lett anyák napja. 
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KISVÁROSI KAVICSOK

A BIOLÓGIA OKTV ORSZÁGOS DÖNTÕJÉN

Zuberecz Kamilla, a Petõfi Sándor Gimnázium
13.B osztályos tanulója az ország 24 legjobb
eredményt elért, döntõbe jutott tanulójából 16.
helyezést ért el.  

Felkészítõ tanára: Tóth Julianna.

A Magyar Postához való hûséget törzsgárda oklevéllel, a kiemelke-
dõ munkát végzõ dolgozókat kitüntetéssel köszönti a társaság vezetése
március 15-én és október 9-én. Ebben az évben a mezõberényi Posta
dolgozói közül 15 éves törzsgárda oklevelet kaptak Kis Lajos és
Plavecz Zoltán kézbesítõk, 40 éves törzsgárda oklevelet és vezérigaz-
gatói kitüntetést kapott Czinkóczki Pálné fõpénztáros. 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

A "Leg a láb" Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény három ta-
nulója, Hõgyes Zsuzsanna, Tímár Attila és Számfira Máté felvételt
nyert a békéscsabai Bartók Béla Mûvészeti Szakközépiskola néptánc
szakára. Gratulálunk nekik!

PETÕFI VERSMONDÓ VERSENY A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

2007. április 24-én és 25-én rendezte meg a mezõberényi Városi Könyvtár
az immáron több évtizedes hagyományokra visszatekintõ, a költészet napját is
ünneplõ Petõfi Versmondó Versenyt. Az idén külön öröm volt számunkra, hogy
a versenyre nemcsak városunkból, hanem környékérõl - Gyomaendrõdrõl,
Köröstarcsáról, Bélmegyerrõl és Csárdaszállásról - is érkeztek az általános
iskolás versenyzõk.

Korosztályos bontásban a helyezettek névsora:
1-2. oszt.: I. Csordás Aliz, Kis Bálint Általános Iskola, Gyoma-

endrõd, felkészítõ: Tóth Andrásné, I. Urbancsek Adél, Mezõberény,
felkészítõ: Jeneiné Borzán Éva, II. Csicsely Boglárka Dóra,
Mezõberény, felkészítõ: Tomka Mihályné, III. Nagy Helga,
Mezõberény, felkészítõ: Jeneiné Borzán Éva

3-4. oszt.: I. Szilágyi Borbála, Mezõberény, felkészítõ: Szabó Ila,
II. Szántó Zoltán, Bélmegyer, felkészítõ: Csupászné Szûcs Edit, III.
Tóth Bettina, Mezõberény, felkészítõ: Mezeiné Szegedi Erzsébet

5-6. oszt.: I. Szántó Barbara, Bélmegyer, felkészítõ: Szegedi
Mária, II. Szõcs Viktória, Mezõberény, felkészítõ: Jakabné Wagner
Krisztina, III. Magyar Nikoletta, Csárdaszállás, felkészítõ: Papp
Andrásné, III. Gyuricza Tamás, Kis Bálint Általános Iskola,
Gyomaendrõd, felkészítõ: Hunya Jolán

7-8. oszt.: I. Németh Klaudia, Mezõberény, felkészítõ: Dr.
Zubereczné Miklya Ibolya, II. Gyurkó Brigitta, Mezõberény,
felkészítõ: Schupkégel Sándorné, III. Szabó Márta Mónika, Bélme-
gyer, felkészítõ: Szegedi Mária

A mezõberényi VÁROSI KÖNYVTÁR gyûjteményében mintegy
200 SZAKKÖNYV ÉS TÖBB, MINT 400 SZÉPIRODALMI ALKOTÁS

TALÁLHATÓ NÉMET NYELVEN. A szakirodalomba sorolható doku-
mentumok gerincét általános- és szaklexikonok, valamint mûvé-
szettörténeti, földrajzi, történelmi- és nyelvtudományi tárgykörök
képezik, melyek közt megtalálja úgy a felnõtt korú, mint a fiatal
olvasó az érdeklõdésének megfelelõt. A mûvészettörténeti, föld-
rajzi tárgyú kiadványok albumjellegûek, gyönyörû fotókkal. Eze-
ket a német nyelvet nem ismerõ könyvtárlátogatók is élvezettel
forgathatják. A nyelvtudományi terület elsõsorban szótárakat,
helyesírási- és stilisztikai tanácsadókat tartalmaz, ezeket a doku-
mentumokat a németül tanulóknak bátran ajánlhatjuk.

Március 24-25-én Nagykõrösön rendezték meg az AMATÕR LEÁNYKOSÁR-
LABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTÕJÉT, ahol olyan játékosok játszhattak,
akik 2004 augusztus óta nem szerepeltek szövetségi versenyeken.

A 19 megye és Budapest bajnoka nevezhetett. A lányoknál 17 csapat
nevezett és öt csoportban játszottak a négy közé jutásért. A négy közé azok a
csapatok kerülhettek, akiknek több gyõzelme született két mérkõzésbõl, illetve
egyenlõ gyõzelem esetén a kosár hányadosa (a dobott pontok osztva a kapott
pontokkal) jobb volt. A Petõfi Sándor Gimnázium csapata két gyõzelmet ért el,
Ajkát 42:23, Kaposvárt 46:25-re verték meg a lányok. Hiába volt a kosárkülönb-
ség 40 pont, a hányados 0.02%-al, azaz egy dobott kosárral lett rosszabb a 4.
helyezett csapaténál, így "csak" az 5-8 helyért játszhattunk. (a 4. helyezett csap-
at, Karcag nyerte meg a diákolimpiát). Itt lelkileg összetört csapatunk, 7 ponttal
kikapott a budapesti Szerb Gimnáziumtól. A 7. helyért rendezett mérkõzésen
lelkileg és fizikailag minden tartalékot bevetve, ismét megvertük a Kaposvár
csapatát 32:28-ra.

Ebben az évben a megszokottól kicsit késõbb, április 27-én és 28-án kerül-
tek megrendezésre a TÁRSASTÁNC TANFOLYAMOK VIZSGABEMUTATÓI, ame-
lyeket azonban változatlan érdeklõdés kísért. Így az eredetileg tervezett három
bemutató helyett négyre került sor a nyárias melegben. Alegfiatalabb csoport is,
túljutva a kezdõ és haladó szakaszon, már a bronz jelvényért "küzdött", melyet
sikeresen meg is szerzett minden tanuló. Anagyobbak közül a haladók, ezüst és
arany-jelvényszerzõk is bemutatkoztak, illetve versenyeztek. Idén két csoport is
megszerezte az aranysztár minõsítést, teljesítményükért emléklapokat és
érmeket vehettek át. Akezdõ, vagyis a 8. osztályos csoportok sikerrel mutatkoz-
tak be, valamint idén is megválasztották maguk közül a bálkirálynõket és
bálkirályokat. Bálkirálynõk: Megyeri Kitti, Karácson Glória, Szabó Éva,
bálkirályok: Fábián Tamás, Botyánszki Gergely, Számfira Máté. A tan-
folyamokat Felczán Béla táncpedagógus vezette. 

A csapat fényképe: Hátsó sor: Botyánszki Nóra, Hoffmann Dóra,
Bálint Ágota, Szûcs Flóra, Paraj Réka, Fábián Noémi, Révész Dóra

Elsõ sor: Szugyiczki János, Liska Judit, Valentinyi Fruzsina,
Bánfalvi Szabina, Zolnai Nóra, Kecskeméti Gizella
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IPARTESTÜLET (6.)

Az Ipartestületben igen pezsgõ kulturális élet folyt. Az elmúlt részben
említett színjátszó csoport mellett mûködött vegyeskar, 18 tagú kis szim-
fónikus zenekar, tánccsoport, vonósnégyes.

Mindegyik csoportnak Szabó Antal volt a vezetõje 1940-tõl. Attól
kezdve 65 éven keresztül nemcsak tanította, de össze is tartotta a dalosokat.
A rengeteg munka, tanulás szép eredményeket, sikereket hozott a
daloskörnek.

1898-ban alakult meg a mezõberényi Iparos Dalárda, mint férfikar. 
1925-tõl Zsilinszky Emil tanító vezette a férfikart, és a Tiszantúl egyik

legjelentõsebb énekkarává fejlesztette. 1928-ban volt a zászlóavató ünnep-
ség dalversennyel összekötve, ahol 16 énekkar hatszáz dalossal vett részt.

1938-ban Zsilinszky Emil megvált énekkarától. Bálint Géza polgári
iskolai énektanár vette át az énekkar vezetését. 1940-ben áthelyezés miatt
lemondott, a kórus vezetését 1940. május 22-én Szabó Antal tanító vette
át. Õt kértem, meséljen az ipartestületben folyó munkájáról, az Iparos
Daloskörrõl.

Hogyan emlékszik a kezdetekre?
Három férfi dalos keresett meg azzal a kéréssel, vállaljam el a

vezetésüket. Elvállaltam. Az ismeretség onnan volt, hogy 1933-tól már
tagja voltam az Iparos Ifjúsági Zenekarnak. Ez megtiszteltetés volt, hiszen
a zenekarnak és a daloskörnek is csak iparosok lehettek a tagjai.

1943-ban, a második világháború ideje alatt megfogyatkozott a lét-
szám, mert a férfiakat behívták katonának. Ahhoz, hogy a dalkör mûködni
tudjon, megalakítottuk a vegyeskart. A háború miatt az énekkar mûködése
néhány helybeli szereplésre korlátozódott. Énekes színmûveket,
operetteket tanultunk meg, és adtunk elõ nagy sikerrel. Pl. a Huszár-kis-
asszony-t.

1944-ben az újabb bevonulások miatt nagyon meggyengült a kórus.  A
front állandó közeledése, az elsötétítések, a gyakori légiriadók miatt a nõk
nem mertek az utcára menni, nem tudtak a próbákra eljárni. 1944. szeptem-
berétõl ideiglenesen szüneteltettük a kórus mûködését.

1945. márciusában - az országban másodikként - újból elkezdtük a
próbákat, szabályos alapszabállyal, Hathy Tibor igazgató tanító elnök
vezetésével. Sok nehézséggel kellett megküzdenünk. Például otthonról
hozták a tagok a tüzelõt a próbákra. A lelkes munka meghozta gyümölcsét.
1945. november 18-án nyilvános bemutatkozó hangversenyt adtunk az
Ipartestületben, telt ház elõtt, nagy sikerrel.

A sok szép emlék közül melyek voltak a legemlékezetesebbek?
1947. május 24-25-én Siófokon volt egy dalosverseny 36 kórus

részvételével. A Tiszántúlt három énekkar képviselte: a debreceni, a
szarvasi és a mezõberényi. Énekkarunknak akkor 36 tagja volt. A
találkozón túl élményt jelentett az, hogy a Balatonban fürödhettünk, csó-
nakázhattunk, hajókiránduláson vehettünk részt. A háború Siófokot sem
kímélte. A szállodának, ahol elszállásoltak bennünket, egyetlen ablaka,
ajtaja sem volt. Szalmán aludtunk.

1948. május 9-én 10 vidéki kórus részvételével ünnepelte meg
kórusunk 50 éves fennállását.

A daloskör mellett mûködött egy vonósnégyes is.
1945-ben alakítottuk meg a vegyeskórus mellett a vonósnégyest. Tag-

jai: Várhalmi Dániel elsõhegedûs, Somogyi Mihály másodhegedûs, Hathy
Tibor brácsás és én, mint csellós. Célunk a komolyzene népszerûsítése volt.
Késõbb 16 tagúvá bõvültünk.

Emellett megalakult a néptánccsoport Oláh István tanító vezetésével.
Együtt - kb. 80 ember - képviseltük a kulturális életben az éneket, zenét,
táncot.

Békés megye 1950-ben megyei kultúrversenyt rendezett a megye
énekkarai és tánccsoportjai részére. A kórus és a tánccsoportunk is elsõ
helyezett lett.

Ezzel bebizonyítottuk, hogy van létjogosultsága a kultúrcsoportnak.
Hogyan tovább?
Akövetkezõ új feladat a nevelõmunka lett. Az elsõ tanácsválasztás poli-

tikai elõkészítése céljából a Megyei Népmûvelési Osztály egy nagyszabású
falujárási programmal bízta meg a kultúrcsoportot. Összeállítottunk egy
mûsort, amelyben az énekkar, a tánccsoport és a zenekar is szerepelt. Min-
den szombaton és vasárnap jártuk a megye községeit, falvait, tanyavilágát

nyitott teherautóval. Sokszor porosan, nem egyszer bõrig ázva érkeztünk
meg.

Az elõadásoknak sikere volt, de elõfordult, hogy a teherautót kõvel
dobálták meg, mert nem tetszett a politikai beszéd.

1954-ben Oláh István áthelyezése miatt a tánccsoport elvesztette
vezetõjét. Havasi István tanító vette át a helyét.

Az 1956-os események idején sem a dalosok, sem a táncosok nem vet-
tek részt semmiféle megmozdulásban. Az összejöveteli tilalom ellenére is
megtartottuk a próbákat.

1957-ben meghívást kaptunk Hajdúszoboszlóra, az országos dalosün-
nepre. Két medencében leengedték a vizet, ott állították fel a színpadot.
Elsõként szerepeltünk. Akkor 44 tagú volt a kórus. Az elsõ négy helyezett
között végeztünk. Attól kezdve ismerték a nevünket. Sok meghívást kap-
tunk. Bejártuk az egész országot.

1958. július 11-én ünnepeltük az együttes fennállásának 60 éves
jubileumát.

1958. július 12-13-án 35 kórus között mi is részt vettünk a MÁVAG
„Acélhang” kórusának 85 éves jubileuma alkalmából rendezett budapesti
találkozón. (A felvétel ott készült). Megtisztelõ volt a meghívás, hiszen az
országból a legjobb öntevékeny kórusokat hívták meg. A hangverseny
utáni ünnepség az Erkel Színházban volt. A színpadon foglalt helyet az
elnökség, melyben Kodály Zoltán is részt vett. A díszelnökség mögött
impozáns háttérként sorakoztak a daloskörök színpompás zászlói. Amikor
az ünnepségnek vége lett, Kodály Zoltán felállt, végignézett a zászlósoron,
majd odalépett a mi zászlónkhoz. Megnézte, kezet fogott Boldis János
zászlótartónkkal és azt mondta: „Gyönyörû szép zászlójuk van. ” Büszkén
jöttünk haza.

Ekkor kikbõl állt a berényi énekkar?
Ekkor már nem csak iparosokból. Egyszerû emberekbõl, szövõgyári

munkásokból, termelõszövetkezeti tagokból, KTSZ dolgozókból, pedagó-
gusokból. Volt köztünk postás, fodrász, hivatalsegéd, kéményseprõ,
tûzoltó.

Volt, aki nem tudott írni, olvasni, kottát olvasni, azt hallás után kellett
megtanítani.

1952-58 között az énekkar több száz esetben szerepelt. Szerepelt a
kórus a rádióban, a tévében. Serlegek, oklevelek, emlékek sokasága erre a
bizonyíték.

A megyétõl kaptunk lehetõséget, hogy Lengyelországban egy hang-
versenykörúton vehessünk részt. Egy egész nyáron át készültünk, lengyel
dalokat is tanultunk. Az elkészült mûsort bemutattuk a helyi közönségnek.
Az utazás elõtt egy héttel lemondták az utat, máig sem derült ki, miért.
Nagy csalódás volt. Kevésen múlott, hogy az énekkar nem szûnt meg,
akkor sokan kiléptek.

1977-ben megalapítottuk a Népdalkört a megmaradó dalosokból.

Mezeiné Bátori Valéria
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OLVASÓINK ÍRTÁK

"HA SZERETETEM NINCS, SEMMI SEM VAGYOK"

"Uralkodjatok az egész világ felett" parancsolta Isten az elsõ embernek.
Ehhez szükséges megismernünk az egész világot. Ezért fontos az egész
tudomány. Ezért kell tanulnunk egy életen keresztül. Ám a legfõbb tudományt,
a szeretetet, egyedül Isten tudta tanítani, és bemutatni egész életével és önként
vállalt kereszthalálával.

Sajnos, nagyon sok ember nem ismeri a szeretetet. Azt gondolja, ha kedvel
valamit, ha vonzódik valakihez, ha tetszik neki valami vagy valaki, akkor szeret.
Szó se róla. A szeretet igazi alázat. Teljes áldozat. Önfeláldozás. És akiben ez
megvan, az boldog. Boldog csak az az ember, aki szeret. Magunk erejébõl erre
nem vagyunk képesek. Azért küldi a mennybe szálló Jézus a Szentlelket. Nem
tanít semmi újat, mondja róla Jézus. Amit én tanítottam, azt érteti meg veletek.
Megérteti és erõt ad, hogy megvalósítsuk. Ez az igazi szeretet szüli a rettenetes
éhhalált vállaló Kolbe atyákat. Az egész világ által megcsodált Teréz anyákat.
Az ateista Klein Editbõl szentté lett szent Editeket. A nagycsaládos édesapákat.
Amindig szeretni tudó édesanyákat.

Az emberek mindig újabb és újabb utakon keresik a boldogságot. Minden
próbálkozásuk csõdöt mond. Aboldogságnak egyetlen útja van. AJézustól taní-
tott, megélt és bemutatott igazi szeretet.

Dr. Marosi Endre

EGY RENDHAGYÓ TANÍTÁSI NAP

Nagy izgalommal és kíváncsian vártuk a tavaszi szünet elõtti utolsó napot.
Hogy miért? Nemcsak azért, mert nem kellett tanulnunk, hanem azért is, mert
nagyon ígéretesnek tûnt a tavaszváró évszaknap kihírdetése. 

A mûvelõdési házban a megnyitó után foglalkozásokon vettünk részt. A
kézmûves foglalkozásokon készülhettünk a húsvétra, és tavaszi díszeket
készítettünk. Csuhéból nyuszi készült, színes papírral tojást díszítettünk, tulipánt
hajtogattunk és kosárkákat ragasztottunk. Ez idõ alatt a harmadikosok a régi
húsvét szokásaival ismerkedtek a könyvtárban és a múzeumban. Idõsek mesél-
tek gyermekkoruk emlékeirõl; megelevenedtek a szlovák és német ha-
gyományok is. Ezután az események helyszínein helyet cseréltek a két
évfolyam tanulói. Mindenki szemén láthattuk a kíváncsiságot, vajon mi is vár rá
ezen a különös délelõttön. Az elkészült munkákat büszkén mutogattuk egymás-
nak, sõt olyat is ígértünk, hogy otthon többet is készítünk belõle.

Alányok örültek, hogy a locsolkodó fiúk nem egy vödör vizet zúdítanak ma
már a nyakukba. A fiúk - igaz, jobban szeretik a csokiból készült tojást - annak
is örülnek, ha egy szép hímes tojást kapnak.

Mindenki jól érezte magát ezen a rendhagyó délelõttön. Köszönjük
vendéglátóinknak és a tanító néniknek, hogy ilyen jól szórakozhattunk. 

Hegedûs Dalma, Adamik Imola, Csatlós Krisztina 
4. c osztályos tanulók

A Víz Világnapján egy pohár víz 
Mónika egészségéért

A Napsugár zöldszíves csoport rendhagyó módon emlékezett meg a Víz
világnapjáról (március 22.). Ennek a környezetvédelmi jeles napnak az a célja,
hogy felhívja a figyelmet életünk nélkülözhetetlen elemére, a vízre. Az ember
környezetpusztító tevékenysége vizeinket sem kíméli, így a világon mindenhol
veszélyben vannak természetes vizeink. Ma még úgy tûnik, hogy a víz soha el
nem fogy, természetesnek vesszük, hogy kinyitjuk a csapot és már használ-
hatjuk is. Pedig a világ globális vízkészletének 2,5%-a édesvíz, ebbõl 1%
közvetlenül hasznosítható. Elgondolkodtató adat az is, hogy a világ mai
népességébõl több, mint 1,2 milliárd ember nem jut tiszta vízhez.

Az általános iskolában ezen a napon „víz-büfét” mûködtettünk. Itt tiszta
vizet lehetett „vásárolni”: 1 dl 10 Ft-ba, 2 dl 20 Ft-ba került. A zöldszíves
gyerekek nagy lelkesedéssel árulták a vizet. Társaik pedig ugyanolyan
lelkesedéssel vásárolták és itták. Többen ekkor döbbentek rá, „milyen finom íze
van”. Ezzel a rendezvénnyel az is célunk volt, hogy a közkedvelt üdítõk, cukro-
zott italok helyett szomjunk csillapítására megfelel a víz is, amely egészsége-
sebb és pénzbe sem kerül.

A vásárlók közül volt, aki egy pohárral, de bizony számosan több pohárral
fogyasztottak Mónika egészségéért. A mezõberényiek bizonyára ismerik Igari-
Szûcs Mónika (az iskola volt tanulója) szomorú történetét és harcát, amelyet a
betegség leküzdéséért vív. Úgy gondoltuk, hogy a „Víz-büfé” bevételét Móni-
ka és családja számára ajánljuk fel.

Ez a rendezvényünk nagyon sikeres volt. Egyrészt, mert a résztvevõk
megérezték az éltetõ víz fontosságát, másrészt megérezték azt, hogy milyen jó
másokon segíteni. Sok ember jószándékú összefogása példázza, hogyan lehet a
kevésbõl sokat varázsolni. A gyerekek mellett az iskola nevelõi, dolgozói is
példát mutatva álltak sorba egy vagy több pohár vízért.

Megmozdulásunk eredményeként 50.000 Ft-tal tudtuk Mónikát és családját
segíteni.

Napsugár zöldszíves csoport

ÁPRILIS HÓNAPBAN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Zavada Pál és Nagy Erzsébet Mb. Dózsa Gy. u. 36., Andrejsi

Tibor és Baracsi Zsófia Mb. Vasút u. 33., Bartó Zoltán és Balogh

Beáta Mb. Kossuth tér 2., Komáromi József és Plavecz Katalin

Mb. Áchim u. 79. szám alatti lakosok.

ÁPRILIS HÓNAPBAN ELTÁVOZOTT KÖZÜLÜNK:

Bötsch Ádám (1921) Mb. Oltványkert u. 50., Bencsik Pálné Hoff-

mann Julianna (1932) Mb. Bajcsy-Zs. u. 22., Oláh Imréné Braun

Erzsébet (1907) Mb. Rákóczi u. 44. szám alatti lakosok.

MEGEMLÉKEZÉS

Az idõ elmúlik, a fájdalom nõ, 
nem hoz enyhülést a múló idõ.

Fájó szívvel emlékezünk
Frey Mihály

halálának 10. évfordulójára
felesége, gyermekei, menyei és unokái

50. házassági évfordulóját

ünnepli május 11-én 

Hoffmann Ádám

és

Hoffmann Julianna

Gratulálnak

gyermekeik: Julianna, 

Ádám, Márton, Mihály,

József, Magdolna, Ilona,

menyük Éva, 

vejeik: Mihály, 

András, Elek, 

és 13 unokájuk
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EGÉSZSÉGNEVELÕ PROGRAMA VÉDÕNÕ TOLLÁBÓL

Az elmúlt tanévben a
Petõfi Sándor Gimnázi-
umban elindítottunk - a fia-
talkorúak egészséges szel-
lemben való nevelését szem
elõtt tartva - egy egészség-
nevelõ programot.

Ennek keretében igyek-
szünk olyan programokat
szervezni, ahol a gyerekek
ízelítõt kaphatnak az egész-
séges életmódról, szakem-
berektõl hallhatnak elõadá-
sokat ebben a témában. 

Mindenképpen hang-
súlyt kell fektetnünk a
szexuális felvilágosításra és
tanácsadásra, a fogamzás-
gátlásra, a szexuális úton
terjedõ betegségekre. To-
vábbra is fel kell hívnunk a
figyelmet a dohányzás, a
szeszes ital- és a drogfogyasztás, valamint az ezzel együtt járó szociális devian-
ciák veszélyeire, amit nem tudunk elégszer hangsúlyozni. Éppen ezért már az
idei tanév folyamán is több foglalkozásra került sor a témával kapcsolatban,
bevonva a szülõket és pedagógusokat egyaránt.

Sajnos, erre azért van szükség, mert a mai fiatalság körében mindennapos
problémáról van szó. A középiskolás korosztály még nem tudja átérezni ezen
jelenségek veszélyeit, mert õk azt gondolják hogy ezek a dolgok vezetnek el a
felnõtté válás elsõ lépcsõjéhez. Mi igyekszünk ennek ellenkezõjét nyomatékosí-
tani bennük, több-kevesebb sikerrel. De úgy gondoljuk, ha már néhány gyer-
mekhez eljut a programok üzenete, akkor már tettünk valamit gyermekeink
védelmében.

Április 19-én Dr. Czeizel Endre orvos-genetikust láttuk vendégül, aki
elõadásában a tizenéves kor örömeirõl és veszélyeirõl tartott diákjainknak és
minden érdeklõdõnek nagyon színvonalas, érdekes és idõnként szórakoztató
elõadást. A professzor szintén azt igyekezett nyomatékosítani a fiatalokban,
hogy a tizenéves korban elkezdett dohányzás, az alkohol- és drogfogyasztás
mennyire ártalmas lehet szervezetükre, és milyen kihatással lehet késõbbi
életükre. Szó volt a szexuális kultúránkról, a családalapításról és annak szép-
ségeirõl. Tanácsokat adott arról, hogyan lehet egészséges szellemben átvészelni
a tizenéves kor buktatóit. Bízunk benne, hogy a fiatal hallgatóság megértette
mondanivalójának lényegét, és elgondolkodik a hallottakon.

Május 10-én folytatódik az általunk megkezdett program.
Dr. Csernus Imre pszichológus látogat el ekkor iskolánkba, aki a füg-
gõségek témájában tart konzultációt.                           Kõvári Ildikó

Tisztelt Uraim! 

Most az Önök figyelmét kérem pár sor erejéig. 
Az utóbbi évtizedekben a prosztata rosszindulatú megbetegedésében

szenvedõk száma az egész világon nõtt. Ennek a betegségnek idõben való felis-
merése teljes gyógyulást eredményez. 

Mi a prosztata? Prosztatája csak férfinak van. Normálisan gesztenye
nagyságú mirigy, ami az ondó képzésében vesz részt. Közvetlenül a húgy-
hólyag alatt fekszik, a húgycsõ éppen a prosztata közepét fúrja  át. A prosztata
50  éves kor után  fokozatosan megnagyobbodik. A 70 évesnél idõsebb férfiak
körében a prosztata megnagyobbodása általános. Ez a legtöbbször jóindulatú
prosztata nagyobbodás rendszerint vizelési panaszokat okoz. Egyes férfiakban
azonban prosztatarák fejlõdik ki. 

Aprosztata megnagyobbodásának tünetei lehetnek: nehezen induló vizelet,
vizelet elakadása, fájdalom vizelés esetén, vizelet csepegés, vékony vizelet
sugár stb. 

Szeretném tájékoztatni a tisztelt férfilakosságot, hogy az elkövetkezõ
hetekben városunkban is beindul a 45 év feletti férfiak prosztata szûrése.
Aszûrés INGYENES és ÖNKÉNTES. Arákszûrést  egészsége megõrzése ér-
dekében Békés város Rendelõintézet urológiai szakrendelése szervezi. A vizs-
gálatot  Dr. Farkasinszky Erzsébet urológus fõorvos végzi. 

Minden érintett személyre szóló behívót kap saját családorvosa rendelõjébe.
A megjelölt idõpont módosítható, automatikusan mehet a következõ heti ren-
delési idõben. Avizsgálatra mindenki vigye magával a TAJ kártyáját, az idézõt
és egy kis üvegben friss vizeletét. 

Kedves Olvasóim! Bátorság! Használják ki az Önöknek ajánlott lehetõsé-
get! Menjenek el a vizsgálatra! Jó egészséget kívánok! 

Puskelné Ollé Ilona védõnõ

Dr. Tóth Attila

szülész-nõgyógyász és klinikai onkológus

keddenként 15.30-tól 

a Luther u. 1. szám alatt 

magánrendelést tart.

Nõgyógyászati rákszûrés és komplex 

ultrahang diagnosztika helyben.

REMÉNYI ZSOLT

Zsolt 14 éves mezõberényi kisfiú. Há-
rom éves koráig egészségesen fejlõ-
dött, szülei ezután vették észre, hogy
álló helyében összecsuklik. Izombe-
tegsége miatt mára már csak pár mé-
tert tud segítség nélkül megtenni, de
sajnos állapota azóta is folyamatosan
romlik.
Elõzetes orvosi vizsgálatok alapján a
kijevi klinikán 16 napos gyógykeze-
léssel jó eséllyel tudnának segíteni raj-
ta, várhatóan 2007. nyarán. A gyógy-
kezelés azonban csak a költségek mi-
elõbbi összegyûjtése esetén kezdhetõ

el. A lebonyolítást az S.O.S. Szolgálat Alapítvány Közhasznú Nem-
zetközi Társadalmi Szervezet vállalta, amelynek célja a csak külföl-
dön gyógykezelhetõ, gyógyítható beteg gyermekek segítése. 

Tisztelettel kérjük az Ön/Önök segítségét, hogy lehetõségükhöz ké-
pest Reményi Zsolt gyógykezelése költségeihez járuljanak hozzá,
ezzel segítve gyógyulását. 
Befizetésüket megtehetik 2007. május 31-ig bankszámlaszámra,
készpénzátutalási megbízáson (csekk), vagy városban elhelyezett
gyûjtõurnákba.

Az SOS Alapítvány Bankszámlaszáma: 
11600006 - 00000000 - 07010055
Reményi Zsolt Bankszámlaszáma: 11773339 - 00468866

Készpénzátutalási megbízás (csekk) kérhetõ: 

Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Mezõberény, Petõfi u. 27.

Polgármesteri Hivatal (porta)
Mezõberény, Kossuth tér 1.
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SPORT - KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS KESZTYÛS KÉZZEL

Kezeivel vasárnap délelõtt áldást, esténként pedig pofonokat oszt az evan-
gélikus lelkipásztor. Ne gondoljon kocsmai verekedésre az olvasó, Fejér Sán-
dor nem sörözõbe jár esténként, hanem edzésre. A mezõberényi szlovák
gyülekezet lelkésze elárulta: ezt éppen azért teszi, hogy a város fiataljai ne az ital,
hanem a bokszkesztyû után nyúljanak szabad idejükben.

Néhány évtizede még választania kellett a szorító és a szószék között. Bár
országos bajnoki címmel büszkélkedhetett, akkor a teológia mellett döntött. Ma
már örömmel mutatja, hogy milyen jól megfér egy telken a lelkészi hivatal és
az edzõterem. Fejér Sándor ugyanis közel három éve aktívan részt vesz a helyi
kickboxklub munkájában, sõt maga is edzi a fiataloknak nemcsak a lelkét, ha-
nem a testét is.

1. menet: magtárból edzõterem
Csengetésemre fekete-sárga emblémás melegítõben nyit ajtót a lelkész. Alig

köszönünk egymásnak, már megyünk is át a szomszédba, hiszen hamarosan
jönnek a gyerekek. "Gyakorlatilag így telik minden estém. Napközben végzem
a lelkészi szolgálatot, este pedig felveszem a sportruhát" - mondja.

A lelkészi hivatal melletti épület egykor magtár volt. Az államosítások ide-
jén vették el az egyháztól, a rendszerváltás után pedig visszavásárolta a gyü-
lekezet. Kísérõm tovább meséli: "A város másik evangélikus közössége, a
német nyelvû egyházközség külföldrõl kapott hangszereket. Létrehoztak hát
egy ügyes fúvószenekart. Én is fontosnak tartottam, hogy a fiataljaink számára
szabadidõs elfoglaltságot biztosítsunk. Éppenséggel taníthattam volna zenét is,
mert tizenhat évig hegedültem és orgonáltam is, de nekünk ahhoz nem voltak
meg a feltételeink. Rájöttünk azonban arra, hogy a magtárból nagyon jól ki le-
hetne alakítani egy edzõtermet. Hozzáláttunk ezért a munkához. Egyik presbi-
terünk vállalta az elektromos hálózat kialakítását, mások a vizet és a villanyt
vezették be. A gyerekek szüleivel együtt vakoltuk és festettük a falakat. A
szõnyeget meg például a mezõberényi református lelkésztõl hoztuk. Mondta
egyszer, hogy ki akarja dobni a padlószõnyeget, én meg mondtam, hogy inkább
adja nekünk, mert ide nagyon jó lesz. Magunk alakítottuk ki a szorítót is."

Felkísér a magtár emeletére, amely egyelõre csak a lányok öltözõjéül szol-
gál. A tervek azonban már készen vannak: "Ide edzõgépeket szeretnénk sze-
rezni, egy komplex edzõtermet alakítanánk ki. Emellett lehetne itt más ifjúsági
programokat is szervezni."

A bejárattal szemben jól látható helyen az ismert mondat: "Ne félj, csak
higgy!" "Nem véletlenül került ide ez az ige. Szerintem olyan fontos, mint a
Miatyánk szavai. Ezt mindannyiunknak komolyan kell vennünk" - fogalmaz a
házigazda.

2. menet: Luther-kabát és bokszkesztyû
Miközben megérkezik az elsõ fiú, a lelkész elmeséli, hogyan is került

bokszkesztyû a lelkészkézre. Fejér Sándor már gyermekként megismerkedett az
ökölvívással, majd 1973-ban nehézsúlyú ifjúsági bajnok lett Romániában.
Késõbb a teológia vezetése megtiltotta, hogy folytassa az élsportot. A küzdõs-

port iránti szeretete megmaradt akkor is, amikor Bukarestben lett segédlelkész,
majd Temesváron parókus. 1992-ben költözött családjával az anyaországba,
magával hozva tizenhét éves korában kapott bokszzsákját is. "A zsákot igazi
kincsként õrzöm. Azt használják most a gyerekeink is. Ott lóg a gerendán" -
mutatja.

Mezõberényben megismerkedett a helyi kickboxklubbal, amely már két
évtizede mûködött ugyan, de állandó edzõterem hiányában iskolai tor-
natermekben öklöztek a fiatalok. Ma már a lelkész is tart edzéseket, és a boksz
mellett önvédelemre oktatja a sportkör tagjait. "Nekem ez a hobbim. Gyakor-
latilag minden este edzünk, minden korosztállyal más-más napon foglalkozunk.
A legkisebbek még óvodások, de vannak felnõttek is. Összesen vagy negyven
tagunk van" - közli vendéglátóm.

"Csókolom, Sanyi bácsi!" - köszön ránk hangosan egy tizenéves fiú, amikor
belép az edzõterembe. "Ha rajtam van a Luther-kabát, akkor tisztelendõnek
neveznek. Ilyenkor a gyerekeknek Sanyi bácsi vagyok, de úgy érzem, így is
tisztelnek."

3. menet: ahol mindenki nyer
"Büszke vagyok a gyerekekre. Szeretem bennük, hogy nagyon fe-

gyelmezettek. A pedagógusoktól tudom, hogy az osztálytársakkal nem ve-
rekszenek. Tudják, hogy annak a ringben van a helye" - mondja a lelkész, majd
megmutatja a versenyeken, fesztiválokon készült fotókat.

Rendszeresen tartanak bemutatókat városi rendezvényeken, de a mezõ-
berényi kick-boxosok nevét országszerte is ismerik, sõt a klub versenyzõi több
nemzetközi versenyen is eredményesen szerepeltek. Kovács János ötödik,
Schäfer Gábor pedig harmadik lett a világbajnokságon.

"Van világbajnokunk is, Kádos Adrienn. Én kereszteltem, nálam konfirmált,
jövõre pedig a békéscsabai evangélikus gimnáziumban fog tanulni" - mondja
büszkén az edzõ-lelkipásztor. "Mesteredzõnk Barna Márton; rajta kívül Braun
Zoltán és Szentkúti Csaba vezet foglalkozásokat. Az evangélikus gyermekek
mellett persze más felekezetek tagjait is szívesen látjuk."

4. menet: "Üssed, Péter!"
"Sanyi bácsi! Ezt neked csináltam!" - rohan be mosolyogva egy öt év körüli

fiú a terembe, és a lelkész kezébe nyom egy színes papírsüveget. "Õ is óvodásunk,
a legkisebbek egyike" - tudom meg, miközben "Sanyi bácsi" a papírsüveggel a
fején fogadja a folyamatosan érkezõ gyerekeket.

Gyorsan átöltöznek, majd a többség "Marci bácsival" futni indul a szomszé-
dos iskola köré. Az épületben maradóknak a lelkész tartja a bemelegítést:
szökdelés a ringben, számolásra guggolás, majd ugrálás közben öklözés a le-
vegõbe, végül nyújtás egy tucatnyi módon. Ezt követõen edzõkesztyût húz a
lelkipásztor, és a csapat egyetlen lány tagja üt nagyokat a kezére. Közben a
lelkész a legkisebbet, Petikét a bokszzsákhoz irányítja, mely legalább négyszer
nehezebb, mint a kisfiú. Két másik fiú ezalatt a ringben küzd egymással kétszer
három percig. Ezután csere: Gábor üt nagyokat Sanyi bácsi tenyerébe, és Kati
néz farkasszemet a ringben Balázzsal.

"Üssed, Péter!" - kiált a zsáknál harcolóhoz a lelkész. "Petikém! Megeszed
azt a zsákot még ma!" - folytatja a biztatást. "Ha megeszed, akkora leszel, mint
Sanyi bácsi" - reagál a történtekre Balázs, miközben kipirult arccal kinéz a
kötelek mögül.

5. menet: KO
Visszaérkeznek a többiek a bemelegítõ kör után. Kettesével elkezdik a küz-

delmet a ringben. A lelkész lelkesítõ kiáltások közepette ismerteti meg a
krónikással az öklözõket: "Õ az iskolában hittanosom, a másik meg óvodás" -
tudom meg. "Õk meg testvérek. Óvodáskorban kezdték õk is" - mondja két perc
múlva.

Zeng a magtár, a gyerekek szurkolnak az egymással küzdõknek. Néhányan
a terem másik végében lévõ könyvespolcnál keresgélnek pihenésképpen. Meg-
található ott a szépirodalomtól a Kis kátéig sok-sok hasznos olvasnivaló.

Mikor elhagyom a lelkes fiatalokkal teli magtárt, eszembe jutnak Pál szavai:
"Én tehát úgy futok, mint aki elõtt nem bizonytalan a cél, úgy öklözök, mint aki
nem a levegõbe vág…" (1Kor 9,26) Már az apostol is tudta, hogy a sportban
jeleskedõ görögöket mi módon kell megszólítani. Mezõberényi látogatásom
után az én fejemben kiütéssel gyõzött az a gondolat, hogy igen jó, ha az egyház
nemcsak szavakkal tanítja az embereket, hanem karmesteri pálcával - vagy
éppen bokszkesztyûvel is…                                                   László Jenõ Csaba

(Evangélikus Élet, 2007. március 25.)

Bokszolni tanít a lelkipásztor
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RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

CSEMPECENTRUM 
ÉS CSILLÁRSZALON

5500 Gyomaendrõd, Toldi út 1/1.
(a mezõberényi úton, a helységtábla után 200 m-re)

MÁJUS HÓNAPI KÍNÁLATUNKBÓL
* „SAKRET” utólagos hõszigetelõ rendszerek 

(4 cm rendszer komplett 1674 Ft/m2)
* "SARKET" flexibilis ragasztó 2590 Ft/25 kg
* "LB-KNAUF" fagyálló csemperagasztó 845 Ft/25 kg
* hidromasszázs rendszerrel ellátott kádak, zuhanykabinok 

(hidromasszázs zuhanykabinok már 89.900 Ft/tól)
* "HANSA" valamint KLUDI csaptelepek
* Hideg- és melegburkolatok széles választékban
* Fürdõszobabútorok (fehér, vanilia, kék, bükk, stb. színekben
* Akcióban lévõ bútorok 55 cm 39.900 Ft helyett 29.900 Ft
*     60 cm 65.900 Ft helyett 43.900 Ft
* mediterrán mészkövek: 

kerti utak, lábazatok, homlokzatok díszítésére
* I. oszt. Beltéri padlólapok: 1290 Ft/m2-tõl

LÁMPA AKCIÓ! "KICO" gyermeklámpák 10% kedvezménnyel
* kültéri lámpák 1790 Ft-tól
* mennyezetlámpák
* exkluzív csillárok: kristály és antik kivitelben

Ne feledje, nálunk a minõség az elsõ!

Ingyenes házhozszállítás Békés megyében 
50.000 Ft feletti vásárlás esetén.

Nyitva: hétköznap: 8-17-ig, szombat: 8-12-ig. 

Tel.: 66/284-528, 06-20/9-667-647

A Mezõberényi Rendõrõrsön lopás vétség elkövetésének gyanúja
miatt nyomozás elrendelésére került sor, mert ismeretlen tettes 2007.
március 29-én 20.00 óra körüli idõben egy mezõberényi lakostól
eltulajdonította a családi ház elõtt lezáratlanul elhelyezett 100.000.- Ft
értékû Simson tipusú segédmotor kerékpárt.

A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a bûncselekményt
egy mezõberényi fiatalkorú és két - ugyancsak mezõberényi - gyer-
mekkorú személy követte el. 

A nyomozás során az eltulajdonított tárgy megtérült, melyet a
sértett részére visszaadtunk. Az eljárás jelenleg folyamatban van. 

Nyomozást folytatunk ismeretlen tettes ellen csalás vétség
elkövetésének gyanúja miatt, aki 2007. február 27-én 16.00 óra és
17.15 óra közötti idõben telefonon felhívott egy Mezõberényben lakó
személyt, amely során a telefonáló személy magas összegû
nyereményt helyezett kilátásba. Elmondta, hogy a nyereményt csak
abban az esetben fizeti ki részére, ha vásárol 10 darab mobiltelefon-
hoz való feltöltõ kártyát, és azok sorszámát telefonon keresztül közli
a részére.

A sértett vásárolt 10 darab telefon kártyát, melyek azonosítási
számát a megbeszéltek alapján közölte a telefonálóval. Ennek ellenére
a kilátásba helyezett magas összegû nyeremény kifizetése nem történt
meg.  

A feltöltõ kártyák az azonosítási számok közlése miatt a további-
akban felhasználhatatlanok lettek, ami miatt a sértett részére 36.000.-
Ft kár keletkezett.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a hasonló jellegû cselekmények
megelõzése céljából az ismeretlen személyek által kapott telefonhívá-
sok során minden esetben körültekintõen járjanak el, és nyeremények,
vagy egyéb kedvezõ ajánlatok ellenére se teljesítsenek olyan kérést,
ami miatt anyagi kiadásuk keletkezhet.

Fontos, hogy ismeretlen személyek által történt telefonálások
során ne hagyják magukat "kihallgatni". Amennyiben lehetséges, ne
adjanak konkrét választ egyéb olyan körülményre amely bûncselek-
mény elkövetéséhez segítséget nyújt, így különösen anyagi
helyzetükre, családi állapotukra, valamint a lakásból történõ eltávozá-
sok idõpontjaira.    

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy amennyiben gyanús körülményt
tapasztalnak, vagy gyanús személyt látnak, tegyenek bejelentést a
Mezõberényi Rendõrõrsre a 352-622-es telefonszámon, illetve a 107-
es segélyhívószámon.  

Mezõberényi Rendõrõrs

A MÉRLEG KÖNYVELÕIRODA
teljes körû ügyintézéssel vállalja társaságok 

(Bt., Kft., Kkt. ...) könyvelését,
elektronikus adóbevallását. 

Érdeklõdni: munkanapokon 8-16 óráig

Békéscsaba, Mikszáth u. 47. Tel.: 06/30/413-1049

HIRDETMÉNY

Az egészségügyrõl szóló 18/1998. (VI.) NM rendelet 19. §-ának

értelmében Mezõberény területén 

2007. május 15. napjától 2007. június 7. napjáig 

a Mûvelõdési Központ helyiségben

TÜDÕSZÛRÕ 
VIZSGÁLATOT TARTUNK

VIZITDÍJ NINCS - TAJ KÁRTYA SZÜKSÉGES

Hétfõtõl csütörtökig 8-13 óráig, pénteken 8-12 óráig.

A szûrésen való megjelenés - 40 éves kortól - mindenkire nézve
ajánlott. A vizsgálaton átesett személyek szûrõvizsgálati lapot kap-
nak, mely egy évig minden vonatkozásban érvényes (munkába
lépés, sportorvosi vizsgálat, üdülés, továbbtanulás stb.).
Ezt az igazolást csak az illetékes tüdõgondozó vonhatja be, más
hatóság el nem veszi. Ezért a szûrõvizsgálati lapot meg kell õrízni,
és minden orvosi vizsgálaton fel kell mutatni!
A szûrésen való megjelenés a betegség megelõzését szolgálja.

Polgármesteri Hivatal


