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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK
AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

158. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL,
melyre szeretettel várjuk városunk minden lakóját!

Március 15.

9.00 Az 1848-49-es emlékhelyek koszorúzása kötetlen formában

9.00 Petõfi emléktúra indul a Körös-partra 
az Alföld Turista Egyesület szervezésében (a SPAR áruház parkolójából)

9.30 Emlékezés az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra 
a Mûvelõdési Központban
9.35 Ökumenikus istentisztelet

10.00 Ünnepi mûsor, melyben beszédet mond: Györösi Sándor Máté, 
a Petõfi Sándor Gimnázium diákönkormányzatának elnökségi tagja
Közremûködnek: 
a Mezõberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola tanulói, 
a Petõfi Sándor Gimnázium diákjai, 
a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ Mazsorett Együttese, 
Berény Népdalköre és Gyermek Citeraegyüttese, 
a "Leg a láb" Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanulói 
és a Városi Ifjúsági Fúvószenekar

10.30 Koszorúzás a Petõfi szobornál

11.30 Koszorúzás a Körös-parti emlékmûnél
a Baráti Egylet Mezõberényért és az Alföld Turista Egyesület szervezésében 
(Az emlékmûhöz autóbusz indul a Mûvelõdési Központtól)

A rendezvények ideje alatt a Mûvelõdési Központban Komiszár János 
festõmûvész "Színek és fények" címû akvarell kiállítása tekinthetõ meg.

Mezõberény Város Képviselõ - testülete
és a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ

Következõ lapszámunk - az ország-
gyûlési-képviselõ választás miatt -
március 31-én jelenik meg.

Lapzárta: március 20.

A képviselõ-testület döntése alapján lapunk áprilisi számában bemutatja a
választáson induló képviselõjelölteket. Kérjük, nyilvántartásba vételük után
jelentkezzenek szerkesztõségünkben, hogy lapzárta elõtt el tudjuk osztani a ren-
delkezésre álló helyet a bemutatkozók között.
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VÁROSHÁZI HÍREK

EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

A Berény Ép Kft. válaszolt arra a felszólító le-
vélre, amelyben a Vésztõi úti önkormányzati
szociális bérlakások garanciális hibáinak javí-
tását kérte a polgármester. Acég ígéretet tett a hi-
bák haladéktalan kijavítására, és egyben kérte,
hogy a festési munkálatokat - az idõjárásra való
tekintettel - tavasszal végezhesse el. A polgár-
mester elfogadta a kérelmet.

Január 30-án a Békés Megyei Közlekedési
Felügyelet lefolytatta a Bélmegyeren és Mezõ-
berényen elkészült autóbuszmegálló öblök for-
galombahelyezési eljárását.

A banknyitással kapcsolatos megkeresésre a
Budapest Bank illetve az Erste Bank békéscsa-
bai vezetõje azt válaszolta, hogy a felterjesztés
alapján a banknyitás lehetõségét nem vetették el,
de 2006-ra már elosztották a nyitandó bankok
számát és helyszínét. Mezõberényben legkoráb-
ban 2007-ben nyílhat új bankfiók.

A Nemzeti és Kulturális Örökség Minisztériu-
ma a Mezõberény Belentai u. 1. sz. alatti ingat-
lan kártalanításaként 6 millió Ft összeget állapí-
tott meg a Tiszántúli Református Egyházkerület
részére, miután az egyházközség a kártalanítási
összeg kiegyenlítésére vonatkozóan engedmé-
nyezési nyilatkozatot tett.

A Békési Kistérségi Társulás február 7-i ülé-
sén elfogadták a 2006. évi ellenõrzési ütemter-
vet, véleményezték a Körös komplex progra-
mot, és döntöttek arról, hogy a társulás belép a
Dél-alföldi Területfejlesztési Társulások Egye-
sületébe. A közbeszerzés alá nem esõ beszerzé-
sekrõl olyan döntés született, hogy az települé-
sekre legyen szétosztva, és így is legyen elköltve
az összeg. Az orvosi mûszerek beszerzésére
akkor is sort kell keríteni, ha azt egyik keret sem
biztosítja. A Békési Kistérség 2006. évi költ-
ségvetését február 21-én fogadták el.

Cservenák Pál Miklós polgármester tervezõi
szerzõdést kötött a gyulai Erbo-Plan Kft.
vezetõjével, Erdész Béla úrral a Mezõberény
területére vonatkozó csapadékvíz-elvezetés ter-
vei vízjogi engedélyének megkérésére és a
kétváltozatú megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésére bruttó 800 000 Ft összegben. A
kivitelezõ március 31-ig elkészíti a terveket.

Helyiségbérleti szerzõdést kötött Senti Károly
mezõberényi lakossal Cservenák Pál Miklós
polgármester a piaccsarnok egyik helyiségének
(volt baromfi bolt) bérletére bruttó 48 000 Ft/hó
összegben. A vállalkozó különleges ételeket áru-
sító szeszmentes büfét kíván üzemeltetni.

Február 10-én rendkívüli ülés megtartására ke-
rült sor, ahol a Közszolgáltató Intézmény veze-
tõjének választása volt napirenden. A vezetõi ál-
lásra benyújtott pályázatok elbírálása után két
pályázó, Brhlik Györgyné (Békéscsaba) és Fe-
kete József (Mezõberény) személyérõl dönthet-
tek a képviselõk. Az állás nem került betöltésre,
mivel nem volt meg a minõsített többség. 

Ezután 8 pályázat benyújtásáról határozott a
testület, valamint elfogadta Mezõberény város
2006. évi költségvetését. Aköltségvetés fõszáma
2 424 976 ezer Ft.

Az OTP Bank a közeljövõben tervezi mezõbe-
rényi fiókjának átalakítását. Az átalakítás elõre-
láthatólag 3 hónapig tart, addig ideiglenesen a
vállalkozói udvarba költözik a bankfiók. A mun-
kálatok alatt az OTP épülete elõtt egy konténer-
ben továbbra is mûködik majd az ATM.

MIRÕL TÁRGYALT
A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?

A képviselõ-testület elfogadta a napirendi pon-
tokat, majd az elõzõ zárt testületi ülésen hozott
határozatokról szóló tájékoztatót, valamint Cser-
venák Pál Miklós polgármester beszámolóját a
két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intéz-
kedésekrõl.

A testület rendeletet alkotott a Városi
Könyvtár könyvtárhasználati és szolgáltatási
szabályzatáról. Jóváhagyta a szervezeti és
mûködési szabályzatát, amit 2006. március
1-jétõl kell alkalmazni.

Elfogadták az Oktatási és Kulturális Bizottság
beszámolóját a 2006. évi sporttámogatási alap
felosztásáról. A sportegyesületek és szervezetek
javaslatait figyelembe véve a pontrendszer
módosításáról döntenek márciusban.

Tudomásul vették a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekrõl szóló beszámolót.

A képviselõ-testület Fekete Józsefet válasz-
totta meg a Városi Közszolgáltató Intézmény
vezetõjének; kinevezése 2006. március 1-jétõl
határozatlan idõre szól.

A városi Rendõrõrs beszámolt a közrend és
közbiztonság helyzetérõl. Kádas László
õrsparancsnok elmondta, hogy bûnügyi fer-
tõzöttség tekintetében Békés megye illetve
Mezõberény a legkevésbé fertõzött területekhez
tartozik. A testület köszönetét és elismerését
fejezte ki a rendõrségnek.

Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület munkájáról
Halász József elnök tájékoztatta a képviselõ-
testületet. A testület megköszönte a tûzoltók
munkáját, külön kiemelve az augusztusi belvíz
idején nyújtott segítséget.

A képviselõ-testület döntésének értelmében a
sportegyesületek és szakosztályok 2006-ban is
térítésmentesen használhatják a város sportléte-
sítményeit.

A kistérségi általános iskola nem tudta felhasz-
nálni a szovátai cserekapcsolatra a 2005. évi pá-
lyázaton elnyert 120 000 Ft-os önkormányzati
támogatást, mivel a program nem valósult meg.
Az így megmaradt 120 000 Ft-ot a 2006. évi
nemzetközi kapcsolatokra kiírt pályázatok támo-
gatására használják fel.

A Dél-alföldi Ivóvíz-minõségjavító Konzorci-
um Projekt Ellenõrzõ Szervezetébe Cservenák
Pál Miklós polgármestert delegálták tagnak.

Elfogadták a Mezõberény-Bélmegyer Kistér-
ségi Általános Iskola 2006/2007-es tanév elõké-
szítésével kapcsolatos elképzeléseit. Áprilisban
döntenek az iskolában alkalmazandó pszicholó-
gus és logopédus kérdésérõl.

A képviselõ-testület elfogadta a sportegyesüle-
tek 2005. évi tevékenységérõl szóló beszá-

molóját, és köszönetet mondott munkájukért.
Március 1-jétõl a vízszolgáltató által megál-

lapított mértékben változik a vízterhelési díj:
lakossági csatornaszolgáltatást igénybe vevõ
fogyasztó esetén 5,20 Ft/m3+ÁFA, önkor-
mányzati csatornaszolgáltatást igénybe vevõ
fogyasztó esetén 5,20 Ft/m3+ÁFA, hatósági
csatornadíjat fizetõ igénybe vevõ esetén 7,80
Ft/m3+ÁFA és szippantott (kihordásos)
szennyvíz után 11,70 Ft/m3+ÁFA.

Mezõberényt érzékeny vízbázisú területbe so-
rolták, ezért módosítani kellett a talajterhelési díj
megállapításáról szóló rendeletet. 2006. március
4-tõl a talajterhelési díj összege 90 Ft/m3 lesz.

Megválasztották a 2006. évi országgyûlési
képviselõ-választásokban közremûködõ szava-
zatszámláló bizottságok választott tagjait. Az
esetleges személyi változásokban az Ügyrendi,
Jogi és Közbiztonsági Bizottság dönt majd.

A képviselõ-testület döntése alapján a Mezõ-
berényi Hírmondó valamennyi nyilvántartásba
vett képviselõjelöltnek összesen egy oldalon biz-
tosít ingyenesen bemutatkozási lehetõséget az
áprilisi számban.

A nyílt testületi ülés végén T. Wagner Márton
képviselõ a téglagyár részérõl 5 %-os árenged-
ményt ajánlott fel a belvízkárosultaknak.

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

A következõ képviselõ-testületi ülés idõ-
pontja 2006. március 31-e, ahol a közmeghall-
gatáson a környezetvédelemrõl lesz szó.

Tisztelt Vállalkozó/Intézmény/Civil
szervezet!

Szeretne Ön is a változás részese lenni?
Fejleszteni kívánja vállalkozását?
Vannak jövõbeni tervei, projektjei?
Csatlakozni szeretne a Körös Fejlesztési
Tervhez?

Meghívjuk Önt

A Békés Megye Fejlõdéséért Egyesület és
Mezõberény Város Önkormányzata által

szervezett fórumra, melynek témája:

A Körös Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési
program átfogó, komplex bemutatása

Célunk: A térség leszakadásának 
megállítása, esélyteremtés, és a Körös régió

felzárkóztatásának meggyorsítása.

Rendezvény idõpontja: 
2006. március 08. 16.00 óra

Helyszíne: 
Mezõberény, Polgármesteri Hivatal

Kossuth tér 1.

Tisztelettel:
Czinkóczi Tibor elnök

Cservenák Pál Miklós polgármester
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PROGRAMAJÁNLÓEGYESÜLETI HÍREK

A mezõberényi Mûvelõdési Központ 

KISTÉRSÉGI 

BOR-, SZÁRAZKOLBÁSZ- ÉS SAVANYÚSÁG

VERSENY-t 

rendez 2006. március 31-én (pénteken) 18 órakor.

Jelentkezési kategóriák:
Borverseny -asztali bor (vörös és fehér)

-desszert bor (literes, átlátszó fehér üvegben)
Kolbászverseny: -vékony- és vastag szárazkolbász 

(függetlenül a felhasznált alapanyagtól)
Savanyúságverseny: -hordós és üveges

Nevezés a helyszínen: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
Mezõberény, Fõ út 4-6. - 17-18 óráig.

A versenyre a mezõberényi gazdák mellett a békéscsabai, békési,
köröstarcsai, bélmegyeri, tarhosi, gyomaendrõdi, csárdaszállási,
kamuti, muronyi és hunyai jelentkezõket is szeretettel várjuk!

Az itt továbbjutottak részt vehetnek a megyei versenyen, amely
május 20-án (szombaton) kerül megrendezésre Mezõberényben.

NAGYSZÜLEINK GYERMEKKÖNYVEI címmel közös

kiállítást tervez az Orlai Petrics Soma Muzeális Gyûjtemény és a
Városi Könyvtár. 
Kérjük azokat, akik szívesen kiállítanák a  családban õrzött régi
gyermekkönyveiket, jelentkezzenek Csete Gyulánál ( Orlai Pet-
rics Soma Muzeális Gyûjtemény, Fõ út 1. Tel: 515-548) vagy
Várfalvi Erzsébetnél (Városi Könyvtár,  Fõ út 4 Tel.: 515-558). 

A „Leg-a-láb” A.M.I. Berényke Táncegyüttese

FARSANGI TÁNCHÁZAT
rendez a Berény Szállóban

2006. március 17-én (péntek) 19 órától.
A muzsikát a Téglás Zenekar szolgáltatja.

Belépés jelmezben (legalább álarcban). Belépõ: 300 Ft

A Petõfi Sándor Gimnázium harmadik évfolyamos tanulói
szeretettel várják az iskola egykori diákjait az idei SÁNDOR -
BÁLRA. 
Idõpont: 2006. március 25. 19 óra
Helye: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
Jegyváltás és asztalfoglalás az iskola titkárságán március 1-9-ig.
Belépõk ára (mûsor + bál): 1.200 Ft, ülõhely nélküli báli belépõ:
800 Ft. (A helyszínen is megváltható.)

EGÉSZSÉGÜGYI ELÕADÁS

A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ szeretettel meghívja Önt és
kedves ismerõseit a Mûvelõdési Központba dr. Zuberecz Zoltán
LÁGYLÉZER A GYÓGYÍTÁSBAN címû egészségügyi
elõadására. 
Az elõadás idõpontja: 2006. március 22. (szerda) 18.30 óra

Dr. SINKA RÓBERT

fogorvos 

Magánrendelés 
Békéscsaba Wesselényi u. 19. 

Kedd: 17-20  Péntek: 15-19 

Tel.: 06/30/561-5158 

- esztétikus tömések, pótlások 

- INLAY készítés 

- fogfehérítés 

- implantáció (mûgyökér beültetés) 

- szájsebészeti beavatkozások 

Mezõberényben elõször 1992-ben alakult Vagyonvédelmi Egyesület, majd
2006-ban alakult újjá. Az újjászervezõdött egyesületben - a Mezõberényi
Vagyonvédelmi Egyesületben - 66 fõ polgárõr végzi munkáját térítés
nélkül, önként, a társadalmi bûnmegelõzés, valamint városunk közbizton-
ságának védelme érdekében. 
Az egyesület elnöke Szota Róbert, elnökhelyettese Nemes Márton, titkára
Bobály András lett. Elnökségi tagok: Szekeres Endre, Szentesi Sándor,
Kovács András, Czupra László, Csipke Sándor. 
Szota Róbertet (a felvételen) kérdeztem terveikrõl.
- A polgárõr mozgalom magyar találmány, igazi hun-
garikum. Ilyen méretû társadalmi megelõzési tömeg-
bázis sehol Európában nem lelhetõ fel. Öröm, hogy
Mezõberényben is vannak - nem is kevesen - , akik fel-
vállalják ezt a nem könnyû feladatot. 
- A szabadidõtöket áldozzátok fel. Miért is vállaljátok?
- 1999 óta élek Mezõberényben. 2003 óta vagyok  pol-
gárõr, mert tenni szerettem volna valamit ezért a szép
városért. A polgárõrség munkáját aktív szolgálatbajárással segítettem,
segítem. 
- Milyen terveitek vannak?
- Fontos számunkra a rendõrséggel való jó kapcsolattartás. Hiszen egy a
célunk, az, hogy a lakosság nyugalomban, biztonságban élhessen illetve
dolgozhasson. Fontos a Polgármesteri Hivatallal, a városban mûködõ civil
szervezetekkel, vállalatokkal, vállalkozókkal való együttmûködés és
egymás munkájának elõsegítése. 
- Például, amit a lakosok is láthatnak, polgárõrök a piacokon a piacfelü-
gyelõvel közösen teljesítenek szolgálatot. Távlati tervként szerepel a 24
órás szolgálat. Családi rendezvények, lakások figyelése, ellenõrzése a tulaj-
donos kérésére, utóbbi - pl. a nyaralások ideje alatt - beiktatása a járõri
útvonalba. Vállalatok, vállalkozások telephelyeinek ellenõrzése, …., a
város rendezvényeinek a rendõrséggel közös biztosítása. Terveink között
szerepel egy polgárõri iroda megnyitása, ezzel is elõsegítve a kapcsolat-
tartást a lakossággal. 
- Hogyan ismerhetõ fel a polgárõr?
- A polgárõrök igazolvánnyal és jelvénnyel is rendelkeznek. Formaruhájuk
egységesen nincs, sötétkék mellényt, baseball sapkát viselnek "Pol-
gárõrség" felirattal.
- Kéréssel, észrevétellel hol lehet keresni benneteket?
- A következõ telefonszámon: 06/30/436-8723.

- Kitartást, sok sikert kívánok a munkátokhoz!

Mezeiné Bátori Valéria
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AZ ALFÖLD TURISTA EGYESÜLET

Létszám: 101 fõ (57 felnõtt, 17 diák, 27 nyugdí-
jas). Túrák/túranapok száma: 176/251.

Egyesületünk fennállásának huszonkettedik
évében tagtársaink és természetesen vendégeink
is az alább felsorolt kategóriákban találhatták meg
az egyéniségüknek, felkészültségüknek leginkább
megfelelõ programokat:

1. Hagyományos gyalogtúrázás.
A tárgyévben 10 nyílt túrát rendeztünk. Közülük
is kiemelkedett februárban a Gyula-Városerdõ -
Szanazug - Doboz - Békés - Mezõberény útvo-
nalon haladó hótaposás, melynek célja a Körös-
menti táj téli arculatának megismerése volt.
Egyéni szervezésben 13 túrát indítottunk. Ezek
célterülete zömmel a Mátra volt,  de megfordul-
tunk a Bükkben, a Zempléni-hegységben és a Pi-
lisben is. Többnapos vándortúrát tettünk Írottkõtõl
Keszthelyig az Országos Kéktúra útvonalán. 
Nyári táborozásunk a Mátrában, Parádon volt.
Külföldi túrára két alkalommal került sor. Ez
magába foglalt két salzkammerguti magashegyi,
és egy egynapos bihari túrát a Szegyesdi-völgy-
ben.  Fokozott érdeklõdés kísérte a húsvéti, Szent
Iván-éji és az õszi Szarvas környéki gyalogtú-
ráinkat. Ezen kívül tagjaink két túramozgalmat: a
Vörösmarty és a Rákóczi emléktúrákat járták
végig.
Mûködésünk során elõször sor került sítúrára is,
idén három alkalommal.
A felsoroltakon kívül két városnézõ túrát indítot-
tunk Szentendre és a Budai-várnegyed látnivaló-
inak megismerésére, és két munkatúrát is szer-
veztünk. Az évet a Luca-napi túrával és a Pilisben
lebonyolított kevélynyergi túrával zártuk.
2. Sportturisztika
A sportosabb kategóriában 102 különbözõ távú
teljesítménytúra végigjárása egyesületünk 70
tagja nevéhez fûzõdik. 
Az idén is volt vállalkozó 100 km-es, vagy ennél
hosszabb túrákra: A „Lemaradás 100"-at 2 fõ,
Lestyán Jánosné, és Farkas János, a Rákóczi 110-
et pedig Bacsur Péter, Viczián Zoltán, Lestyán
Jánosné, Farkas János és Véha Béla járta be. A
Mezõföld 100 és az év kiemelkedõ teljesít-
ménytúrája a Sámson 120 Lestyán Jánosné nevé-
hez fûzõdik. Utóbbin a 120 km-hez 5850 m szint
leküzdése párosult. Mindehhez 30 óra kitartásra
volt szüksége. A100 és 55 km közötti túrák száma
9 volt, 50 km körüli  14. Sportolóink 75-ször vág-
tak neki 45 km alatti túrának. 
Az idényben mutatott aktivitásuknak köszön-
hetõen 25-en minõsített sportolói címet értek el.
Hárman közülük I.o. minõsítést szereztek. 
Idén is indultunk a Teljesítménytúra Nemzeti
Bajnokságban, 1 csapat és 6 egyéni versenyzõ
részvételével. A most elõször indított "Terepfutó"
kategóriában 2 fõvel. A 17 forduló végén az
Alföld TE  csapata a harmadik helyen végzett. Az
egyéni küzdelmekben Földi Mihály a férfi felnõtt
terepfutó bajnoki címet szerezte meg, míg
Lestyán Jánosné a nõi felnõtt kategóriában ért el
bajnoki címet. Aférfi felnõtt egyéni bajnokságban
Viczián Zoltán ezüstérmet szerzett.  A felnõtt fér-

fiak között a további, 4. és 5. helyezést, a senior
férfiak 4. helyét is az egyesület sportolói: (Bacsur
Péter  és Véha Béla, Hoffmann Ádám) szerezték
meg. A nõi felnõtt terepfutók 4. helyét Viczián
Gyöngyi érte el.
Egész évben nyújtott egyenletes teljesítményével
Viczián Zoltán a Magyar Turista Túrázója,  a Csú-
csok csúcsa, a Négy tájegység, négy túra és az
Ezrednyitó 2000 túramozgalmak követelményeit
is teljesítette.
A2004. évben indult, "Az Év Teljesítménytúrázó-
ja" elnevezésû országos megmérettetés gyermek
kategóriájában Kocziha Dávid 2. helyezést, a fel-
nõtt nõiben Lestyán Jánosné 3. helyezést ért el.
3. Kerékpározás
Kerékpárosaink áprilisban a Balaton-felvidéken
egy többnapos túrával indítottak, majd több "ki-
sebb" túra következett. Ezekhez tartozik a Két
Keréken Békésben egy szakaszának, illetve a Kö-
rös 70 és 100 teljesítménytúráknak a teljesítése is.
Majd ismét nagyobb lélegzetû túrák következtek
a Fertõ-tó körül.
Hosszabb, 197 km-es tekerés fûzõdik az aradi
futócsapatokat kísérõ kerékpárosok nevéhez is.
Az idei év kiemelkedõ teljesítménye elsõsorban
Hoffmann Ádám nevéhez fûzõdik, aki 3234 km
és 11900 m szint leküzdése mellett egy hónapig
tartó kerékpározással teljesítette a "Magyarorszá-
gi kerékpár-kör" túrát. Mezõberénybõl  Szeged,
Kaposvár, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Fertõd,
Tatabánya, Budapest, Hollókõ, Eger, Nyíregy-
háza, Debrecen érintésével érkezett vissza vá-
rosunkba! A túra jelentõs részén nem volt egye-
dül: Pusztai László és neje több szakaszon is csat-
lakozott az embert próbáló vállalkozásához. 
Kalandosnak igérkezõ kerékpártúránk Erdélybe
jóval kalandosabbra sikeredett a tervezettnél!
Elõbb a kísérõ autónk adta be a kulcsot, majd a
háromfelé oszlott csapatunk bátrabb részét is
hazáig üldözte a vihar! 
Megemlítendõ még Zahoránné Juhász Edit tel-
jesítménye, aki a Bécs-Budapest távját futva tel-
jesítõ férjét kísérte 365 km-en át, hozzájárulva si-
keréhez.
Varga Judit és Zahorán Ádám Ausztriába is elju-
tottak drótszamárjaikon. A salzkammerguti he-
gyitúrákhoz párosítva, hatnapos túrasorozat bo-
nyolódott le Gössl, Kaprun térségében, átlagosan
napi ezer m fölötti szintkülönbséggel. 
A szezon végén újra a "szelídebb" túrák jöttek: a
Két Keréken Békésben újabb szakaszát tekerték
le turistáink, több másik mellett.
4. Egyéb tevékenység
A futás kedvelõi az alábbi 36 futóverseny külön-
bözõ távjain álltak rajthoz: 
Külföldi versenyek: Bécs-Budapest, Winschoteni
EB, Prága félmaraton. Hazai szupertávok: Fertõ-
tó körül, Békéscsaba-Arad, Sárvári 12 órás futás,
Zalaegerszegi 100/50 km-es OB. Maraton: Plus
maraton, Balaton maraton.  Félmaraton: Jusztin F.
jubileumi futás, Balaton félmaraton, Albertirsa
félmaraton, Apenta félmaraton, Budakeszi fél-
maraton, Nike, Túri-kupa. Váltófutások: Békés-
csaba-Arad, Fertõ-tó körüli váltó, Plus maraton
váltó, Balaton maraton váltó, Nike párban, K&H

Maraton váltó. A felsoroltakon kívül 14 rövidebb
távú (6-12 km) utcai futóversenyen vettünk részt. 
Nyolcadik alkalommal indultunk a Békéscsaba-
Arad szupermaratonon. Ezúttal három váltónk
indult. A több, mint ötven csapatból álló mezõny-
ben a nem mindennapi melegben, bizonyos drá-
mai elemeket sem nélkülözve, a PolarNet, az
OMV-Bogárzói Szerviz  és a Hoffmann Maffia
néven induló "old boys" formáció  minden tagja
becsülettel teljesítette a 197 km-es össztávot.
Említett futóprogramjainkon 22-en vettek részt,
ám közülük is ki kell emelni Zahorán János ered-
ményeit. Õ olyan teljesítményekkel hívta fel
magára a figyelmet, mint a 12 órás futás Sárváron,
ahol 114 km-t teljesítve  a seniorok versenyében
elsõ lett, vagy a Fertõ-tó futás 124 km-e, a
Békéscsaba-Arad között futott 103 km, a zala-
egerszegi  100 km-es OB-n elért negyedik helye,
ami azt eredményezte, hogy a magyar válogatott
tagjaként kijuthatott Hollandiába a winschoteni
százkilométeres Európa-bajnokságra. Itt az abszo-
lút versenyben a középmezõnyben, a 45 éven
felüliek között pedig a kilencedik helyen végzett.
Mindezek megkoronázásaként  egyéniben indult
a Bécs-Budapest szupermaratonon. Elsõdleges
célja a 365 km-es táv végigfutása volt, amit úgy
sikerült elérni, hogy néhány neves profi sportolót
maga mögé utasítva a 10. helyen végzett.
Munkatúráink során 75 km jelzett út karbantartá-
sát végeztük el. A klubszellem további szilárdítá-
sára és a helyi civil szervezetekkel való kapcso-
latok erõsítésére az általunk rendezett farsangi
bulin, szalonnasütésen, valamint az egyesületi va-
csorán találtunk módot, valamint részt vettünk az
1.Sz. Általános Iskola "Zöldszíves" csoportja által
szervezett "tereprendezési" akcióban is.
5. Országos rendezvények
Huszonkettedszer indult március 15-én gyalogos
emléktúra  a Körös-parti Petõfi emlékmûhöz.
Több, mint 200-an rótták le Petõfi és a szabad-
ságharc iránti tiszteletüket 17 km-es emlék-
túránkon. Közülük 110-en gyalog tették meg
velünk az utat.
A huszadik rendezéshez érkezett Körös Teljesít-
ménytúránkon az 50, 30, 20 km-es gyalogos,
valamint 100 és 70 km-es kerékpáros távokon a
331 indulóval együtt, ezúttal remek idõben
jubiláltunk. Az új arcok mellett nagyon sok régi
teljesítõt is üdvözölhettünk. A 30 km-en indulók
az OMV-kupáért szállhattak harcba. 
Tervezett programjaink 2005-ben is döntõ több-
séggel megvalósultak. Az ezek finanszírozására
fordított összeg 10,4%-ban tagdíjból, 29,8%-ban
önkormányzati támogatásból és 59,8%-ban
szponzoroktól és egyéb támogatásokból, pályáza-
tokból adódott össze. A kiegyensúlyozott költ-
ségvetés ellenére ebben az évben is szükség volt
arra, hogy tagjaink jelentõs önrészt vállalva járul-
janak hozzá rendezvényeink létrejöttéhez.
Futóteljesítményünk szintentartásához, de más
tevékenységeink lebonyolítása érdekében is
szükség volt a takarékos gazdálkodás mellett
is erre az  áldozatvállalásra.
Támogatóinknak köszönettel tartozunk!

Földes Péter, Váradi László, Zolnai Györgyné
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SZLOVÁK NEMZETISÉGI NAP

A Mezõberényi Szlovákok Szervezete 7. alkalommal rendezte meg a Mûvelõdési Központban a
szlovák kulturális délutánt. A környék szlováklakta településéirõl érkeztek hagyományõrzõ együtte-
sek: Kétsoprony, Telekgerendás, Kondoros, Tótkomlós, Békéscsaba. Mezõberénybõl a "Leg-a-láb"
gyermektánc együttes, a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ gyermektáncegyüttese és a házigazda
Szlovák Pávakör lépett színpadra.
A program célja volt, hogy erõsítsük a megye különbözõ településein élõkkel és szlovák csopor-
tokkal a baráti és rokoni kapcsolatokat. A szlovák nemzetiségi kultúra közvetítése, ápolása és meg-
maradása az egyik legfontosabb a Mezõberényi Szlovákok Szervezete munkája során.  
A kulturális délutánon színvonalas szlovák nemzetiségi mûsorokat láthatott a népes mezõberényi
közönség, mely bizonyítja, hogy igény van a helyi nemzetiségi kultúra közvetítésére.
A délutáni mûsor után Télbúcsúztató szlovák bállal folytatódott a program, melyet Cservenák Pál
Miklós nyitott meg és köszöntötte az együtteseket. Szlovák zenét játszó zenekar biztosította a jó
hangulatot hajnalig. 

Borgula Györgyné

FARSANG A GIMIBEN

A 9. évfolyam az idei farsangon a '70-'80-as
éveket hozta el hozzánk. Bár a jelmezes
felvonulásnak nem volt sok résztvevõje,
azért díjaztuk a legjobbakat. III. helyezést ért
el testnevelõ tanárnõnk, Szekeresné Szilágyi
Zsuzsa, akinek az öltözéke a hippi korszakot
idézte. II. helyezett egy vad banda tagjai
voltak a kilencedikes évfolyamból, õk vitték
el a csoportos díjat. A legötletesebb jelmezes
díját pedig egy tizedikes fiú, Molnár Albert
nyerte el, aki egy ifjú úttörõt testesített meg.
Az este egy meglepetést is tartogatott; csinos
hastáncos lányok izgalmas produkcióinak
lehettünk szemtanúi. 

Kállai Ramóna, 10.b

KAZINCZY-VERSENY A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

A 2006. február 9-én megrendezett, Ka-
zinczy Ferencrõl elnevezett Szép Magyar
Beszéd verseny városkörnyéki fordulójának
eredményei:

5-6. osztályosok
1. Szugyiczki Vera, Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Ált. Iskola, 6. c
Felkészítõ tanára: Schupkégel Sándorné
2. Zuba Zita, Mezõberény-Bélmegyer Kistér-
ségi Ált. Iskola, 5. c
Felkészítõ tanára: Schupkégel Sándorné
3. Bereczki Réka Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Ált. Iskola, 5. d
Felkészítõ tanára: Körösi Mihály

7-8. osztályosok
1. Kiss Brigitta, Mezõberény-Bélmegyer Kis-
térségi Ált. Iskola, 7. f
Felkészítõ tanára: Kesztyûs Zsuzsanna
2. Fülöp Zsanett, Kis Bálint Általános Iskola,
8. b (Gyomaendrõd)
Felkészítõ tanára: Hunya Jolán
3. Szugyiczki Zsuzsanna, Mezõberény-Bél-
megyer Kistérségi Ált. Iskola, 7. c
Felkészítõ tanára: Schupkégel Sándorné
A 7-8. osztályosok 1. helyezettje, Kiss Bri-
gitta Kisújszálláson képviseli majd a város-
környéket az áprilisban megrendezésre
kerülõ területi versenyen

SÍTÁBOR

2006. január 28. és
február 4. között az 1.
Sz. Tagintézmény ta-
nulói és a kísérõ fel-
nõttek a szlovákiai
Rózsahegyen jártak
sítáborban.
Gyönyörû hetet tölt-
hettünk el itt. Minden
nap ragyogó napsütés-
ben, remek minõségû
havon síelhettünk, és
még a legtapasztal-
tabb síelõk sem emlé-
keztek olyan hétre,

mint az idei volt. Az éghajlati viszonyok érdekessége folytán reggelente dideregve indultunk el a sípá-
lyára a városban lévõ szállásunkról. Mire a pályák tetejére értünk, már mindenkirõl lekerült a nagyka-
bát. A rózsahegyi síközpont legmagasabb pontja a Malino Brdo (Málna-hegy) tetején van. Ide, a sítá-
bor végére mindenki, akár kezdõ vagy haladó, esetleg síelni nem tudó résztvevõ feljutott. Akörülbelül
1200 méter magas hegy tetejérõl az állandó tiszta idõ miatt az összes szlovák hegységre gyönyörû
kilátás nyílt. Látható volt nagyon sok más sípálya is. A szokásos esti kártyázások és veszekedések ter-
mészetesen elmaradhatatlan elemei voltak ennek a sítábornak is. Mindent egybevéve szerintem min-
denki nagyon jól érezte magát, és nagyon remélem, hogy lesz még ilyen alkalom. 

Hoffmann Flóra, 6.c

A mezõberényi Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ NÉPDALÉNEKLÕ MINÕSÍTÕ VERSENYT

hirdet Békés kistérség általános-, közép-, és mûvészeti iskoláinak diákjai számára. 

A verseny ideje: 2006. április 8. 9.óra. 

Bõvebb információ kérhetõ a Mûvelõdési Központban (66/515-552).
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MI LESZ VELED, LAPOSI KERT?

Mezõberényben 1773-ban már szép szõlõskertek voltak. Gyula és Békés után e tekintetben a harmadik helyen állt kertjeivel a település -
olvashatjuk Karácsony Sándor megyénkrõl írott könyvében.
Az 1894-es filoxéra járvány szinte teljesen kipusztította az ókerti szõlõket, ekkor kaptak új szerepet, váltak jelentõssé a Laposi kertek. Ez a
terület a város keleti részén, 9 kapun, jobbról és balról egymást követõ parcellákként nyúlik le a Körös felé.
Néhány évtizede nagyon gondosan mûvelt, és nagyon pedánsan, rendben tartott  földterületek voltak. A hetvenes évek táján vidékrõl - fõleg
békéscsabaiak - többen vásároltak itt kertet, kis házikót építettek rá, éppúgy, mint a helyiek. 
Ma mintha halódnának a kertek. Sok a gazdátlan, elhanyagolt földterület. Van-e jövõjük?

TÉLI ÁLOM

Tél van, szunnyadó rügyek, didergõ nyulak,
dermedt föld.
Mást nem tehetünk a télben, csak beszél-
getünk a Laposi kertekrõl. 
Mi lesz velük? Megmarad-e a városnak ez a
hagyományos, régi érték, fejlõdik, vagy
idõvel önmagától felszámolódik?

Barna Lajosné, Erzsike szerelmese a kertnek.
Õ meséli:
- Egyre több az elhanyagolt, gazos kert,
valamit tenni kellene… Mi lesz, ha kihal ez a
nemzedék…?
Pedig a kert jobb, mint egy szanatórium! Itt
nyugalom van, békesség, és emberi szó a
szomszédok között.
Vannak gondozott kertek, tipp-topp házak-
kal. Van, ahol a tulajdonos felszólítás után le-
kaszálja - ha lekaszálja - a területét, aztán
kezdõdik minden elölrõl. Mert a gyom nõ!
- Mit lehetne tenni?
- Nem tudom. Csak ötleteim vannak. Vala-
hogy fel kellene kelteni a fiatalok érdek-
lõdését a kert iránt. Talán ha megvásárolná az
önkormányzat… 
Jó lenne egy szövetkezet, vagy valami más
forma, amelynek segítségével értékesíthet-
nénk a megtermelt, a saját igényeket megha-
ladó gyümölcsöt, zöldséget. A helyi kereske-
dõk Pestre járnak vásárolni, mi meg nem tu-
dunk mit kezdeni a felesleggel. 

A valóságból kiindulva kicsit átlendültünk az
álmok birodalmába:
- Hallottam, hogy valaki több kertet is
megvásárolt, és különféle tervei voltak.
Talán üdülõterületet akart kialakítani.
- Miért ne lehetne…?
Jó érzékû vállalkozó kellene, a laposi kert
szabadidõ parkká változhatna…Elképzelem:
a kertekben piknikezõ családok, közös fõzés,
tollas- és focimeccsek, teniszpálya… A kert
végében kosárban kirakott, gusztusos gyü-
mölcsök, olcsó áron…
Röpködnek az ötletek: családias, falusi turiz-
mus… erdei óvoda… városi aszaló…
Tõke, elszántság, vállalkozói kedv kellene.
Van véletlenül valakinél…?

BESZÉLGETÉS A PIACON

Rendszeresen kertbe járó, gondosan megmûvelt kertek tulajdonosaival beszélgettem a piacon.
Beszélgetõpartnereim; Orosz Pál és felesége, Szurdi Istvánné, Szikora Jánosné és Braun Péterné.

Õk valamennyien rendszeresen árulnak a piacon a kertben termett zöldségekbõl és gyümölcsökbõl. 
Azt mindannyian leszögezték, hogy a kertet, a kerti munkát szeretni kell, és nagyon, de nagyon

sok idõt és energiát kell ráfordítani. A kertbe akkor kell kimenni, amikor az adott  munka és az
idõjárás úgy kívánja.

Orosz Pálné elmondta, hogy szülõi örökség az õ  nagyobb területû kertjük. Nyugdíjasként sok
idõt fordítanak a kert mûvelésére. Saját, családi - gyermekeik részére is - szükségletre termelnek és
a felesleget értékesítik a piacon.  Szikora Jánosné és férje már évtizednél is régebben mûveli a kertet.
Õk úgy rendezkedtek be, hogy ez számukra a nyugdíjat pótolja, a kert valamilyen szinten a megél-
hetésüket is segíti. Bizonyos zöldségekbõl már eleve nagyobb mennyiséget termelnek, számítva a
helyi piacon történõ értékesítésre. Braun Péterné is évek óta árul a piacon. Õ is elsõsorban a saját
szükségletét igyekszik megtermelni, de - mivel van megfelelõ nagyságú terület és szereti a kertet,
szívesen dolgozik benne - valamivel többet termel mindenbõl és ezeket árulja. Szépen, ízlésesen cso-
magolva - van ami kimérve -, kirakva sorakoznak az asztalon.

A Laposi kertek talaja fekete föld. Orosz Pálné szerint az itt termelt zöldségeknek és gyümöl-
csöknek egész más az íze, sokkal finomabb, ízletesebb, mint amit az otthoni veteményesben termel-
nek. Csakhogy ezt a fekete földet nem könnyû mûvelni! Esõ után nem is lehet rámenni, a harmadik
napon viszont muszáj, akkor nagyon jól lehet benne  dolgozni, de a negyedik napon már megint nem
lehet,  olyan, mint a beton. 

Kérdeztem õket kútról, útról, villanyról.  Nagyon sokan fúrtak kutat a saját kertjükben, fõleg, aki
nagyobb területen, nagyobb mennyiségben termel. Megvannak még a régi ásott kutak is, bizonyos
távolságokban minden kapun, de ezek nagy része megrongálódott: törött ostorral, felhúzóval.
Gyakorlatilag használhatatlan. Nem javítja õket senki.

Az út megfelelõ, szinte egész évben végig  lehet menni. A kerttulajdonosok sok törmeléket hor-
danak ki, ami egy idõ után  besüpped és így jól járhatóvá válik az út. Mondják, elõfordult olyan  is,
hogy hatalmas betondarabok kerültek ki. Ezek bizony gondot okoznak, mert élesek, hatalmasak,
balesetveszélyessé teszik a közlekedést, rongálják a jármûveket.  Vannak, akik egy kiadós esõ után
hatalmas, nehéz traktorokkal, jármûvekkel mennek be, kátyúkat, mélyedéseket szántva az úton.
Ezzel nagyon megnehezítik  a kerékpárosok és személyautók helyzetét.  

Van néhány kapu, ahol közös összefogással bevezették a villanyt is.

(folytatás a 7. oldalon)
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A Laposi kert kilenc kapuját két mezõõr felügyeli, vigyázza. Kevesen vannak, habár egyik
beszélgetõpartnerem szerint, ha minden kapuhoz tartozna is egy mezõõr, akkor sem lenne tel-
jesen védett. Az, aki lopási szándékkal megy ki, nagyon jól ki tudja figyelni, hogy éppen  a kert
melyik részén jár az õr. Az ilyenekkel nagyon nehéz. Nemcsak olyanok lopnak, akik vala-
mennyi gyümölcsöt, vagy krumplit, zöldséget szednek ki, és azt hazaviszik. Volt olyan eset is,
hogy a nagy mennyiségben termelt káposzta egy részét Mercedessel vitték el. Ez nem egy
ebédhez kellett! Olyan mennyiséget vittek el, hogy azt már értékesíteni kellett valahol.

Megkérdeztem, õk hogyan látják a jövõt, mit lehetne tenni, hogy ezeknek a kerteknek
ismét értékük legyen, az emberek hasznát szolgálják, akár anyagiakban is  segítse õket.

Mindannyian nagyon fontosnak tartják - csak nem tudják, kinek lenne ez a feladata - a
vízelvezetés megoldását. A Vésztõi út felõli elsõ  kapu mellett és a középsõ kapunál is mély
árok húzódik végig. Ezek az összegyûlt vizet vinnék le a csatornához. Ezeket az árkokat telje-
sen benõtte a gaz. A szél is odafújta, valamint az eldobott magokból kikelt  fák, hajtások benõt-
ték az árkot, teljesen elvadult. Az árok olyan mély, hogy ha valaki beleáll, nem látszik ki
belõle. Egy idõs ember már le sem tud menni az aljára, hogy próbálja irtani, tisztítani. Az
augusztusi hatalmas esõ után részben emiatt álltak víz alatt a kertek. Nem tudott a víz lefelé
folyni és az oldalra kiöntött víz elárasztotta a kerteket. Emiatt - mesélte Oroszné - krumplit és
még több mást fel sem tudtak szedni, nem tudták betakarítani. A munka egy része kárbaveszett.

A kertek védelmérõl azt gondolják, talán a két mezõõr kevés, nagy a terület, de a mindenre
elszánt ember leleményes. Lehet, hogy a több mezõõr jelenléte sem tartaná vissza a lopni
szándékozókat. 

Nagy gond a sok elvadult, gondozatlan kert. Aki rendszeresen, folyamatosan kapál és per-
metez, sokszor hiába teszi, mert a gondozatlan területekrõl átfújja a szél a gyomnövény mag-
jait. A kártevõket sem lehet kiirtani, ha csak egyedül permetez valaki  azon a területen.

Mit lehetne tenni?
Szikora Jánosné azt gondolja, hogy megoldás lenne, ha ezeket a gazdátlan területeket

valamilyen módon oda lehetne adni olyan rászorulóknak, akik nem restellnék azt  meg-
munkálni. Sokan nem tudnak dolgozni, munkanélküliek, idejük lenne, legalább ilyen módon
segíthetnék a mindennapi megélhetésüket a saját maguk által termelt zöldséggel, gyümölccsel.
Nem kellene üzletben sok pénzt kiadni, fõleg annak, akinek egyébként is kevés van. 

És nem utolsó szempont a jó levegõn való tartózkodás, a mozgás. Egyikõjük - akinek sok
fájdalmat, szomorúságot  hozott az élet -   azt mondja, a kert segített. Itt elfoglalhatta magát,
eltünt arra az  idõre a szomorúság, a fizikai  kifáradás pedig  jó pihenést  hozott.

Ezek a gondolatok fogalmazódtak meg e rövid kis beszélgetés során a piacon a  laposi
kertekben megtermelt zöldségjüket, termékeiket áruló asszonyokban.

Õk ezt megélik nap mint nap. A nehézségek és a külsõ körülmények ellenére is a jó érzés,
a tenniakarás, a hasznos munkálkodás, az értékek megõrzése és tisztelete sugárzik belõlük.   

(Fotók: Barna Lajosné. 
További képek a Laposi kertekrõl megnézhetõk a www.mezobereny.hu honlapon.)

Sinkáné Bayer Márta, Várfalvi Erzsébet

(folytatás a 6. oldalról)
KIÉ A KÚT ÉS KIÉ AZ ÁROK?

A Polgármesteri Hivatalban Czirbuly
Zoltánnéval beszélgettem a kertekrõl,
beszélgetésünkhöz segítségül hívtuk a
Mûszaki Iroda munkatársait is. 
- Kié a vízelvezetõ árok? Kinek kellene
rendben tartani?
- Az a csapadékelvezetõ, amely körbe-
fogja a kerteket, az önkormányzaté. A
Belencéresi úttal párhuzamos csatorna
a Körösvidéki Vízgazdálkodási Tár-
sulásé.
Maguk a tulajdonosok sokat tehetnek
azért, hogy ne okozzon problémát a víz.
Egyrészt, ahogyan a belterületi házak
elõtt rendben tartja az ember a portáját,
itt is ezt kell tenni. Másrészt olyanok is
vannak, akik az árokba teszik a kert
hulladékát, és ezzel eltorlaszolják a víz
útját.
- Kinek kell a kutakat karbantartani?
- Azok a kutak papíron nem léteznek! A
Földhivatal nyilvántartásában nem
szerepelnek. Valószínûleg úgy készül-
tek, hogy valamikor, a régi idõkben
összefogtak az emberek, ástak egy
kutat a kapu elején, a közepén, a végén,
és mindenki használta. Ezért hitték
sokáig, hogy ezek közkutak, de nem így
van. A kút a kerttulajdonosé, aki
egyfelõl megteheti, hogy senkit nem
enged oda vizet venni, másfelõl, ha
nincs karbantartva, nem biztonságos, õ
a felelõs érte.
- Lehetne-e több mezõõr? 
- Bizonyára, csak ennek költségei van-
nak. Ennek összegét a most fizetett
mezõõri járulék a központi támogatás-
sal együtt sem fedezné. A mezõõrök -
Balogh Géza, Kruzics János -
véleményünk szerint megfelelõen
ellátják feladatukat. Sajnos, teljes
védelem nem létezik.
- Mit lehet tenni az elvadult kertekkel? 
- Az önkormányzatnak a mûveletlen
területek vonatkozásában nincs
hatásköre, csak jelezni tudja a Földhi-
vatalnak. 

HOGYAN LÁTJA A KERTÉSZMÉRNÖK?

Lestyán Ádám véleménye:

A Laposi kertek  a régi szerepüket - mely szerint az itt élõ emberek megtermelték maguk-
nak a szõlõt, a gyümölcsöt  és a zöldséget - elvesztették. Az itt elõállított termékek jó
minõségûek, de nagyon drágán és sok munkával állíthatók elõ. Így már nem
versenyképesek az EU-ból behozott, sokszor szebb, de gyengébb minõségû, olcsóbb ter-
mékekkel. Ebbõl adódóan a kertek szerepe átalakulhat, a termékelõállítás lecsökkenhet,
egyre inkább elõtérbe kerülhet a kerteknek pihenésre, kikapcsolódásra való használata.
Ehhez azonban néhány feltételnek teljesülni kell.
1./   a tiszta levegõ
2./   a kert útjainak mindenkori rendben tartása /sáros idõben nehéz jármûvek kitiltása/ 
3./   a Laposi kertek fõcsatornáinak kitisztítása és rendben tartása, hogy ne veszélyeztesse

a kerteket a belvíz /véleményem szerint ez önkormányzati feladat/

Remélem, hogy a feltételek megvalósulásával a fiatalabb korosztály is jobban fog kötõd-
ni a szülõk, nagyszülõk által megszerzett Laposi kertekhez, és örömmel fogják  azt saját
céljaikra használni.    



HIRDETÉS

HENKEL TISZTÍTÓSZER NAPOK…
Pur mosogató utt. 5 illat 500 ml 139,-
Tomi Kristály mosópor 2-féle 600g 199,-
Persil Sensitíve mosópor 450 g 229,-
Tomi Kristály mosópor 3-féle 3 kg 999,-
Tomi Kristály mosógél normál, color 1,5 l 1099,-
Biopon Economy mosópor 3+1 kg 1099,-
Persil Sensitíve mosópor 3 kg 1299,-
Persil Sensitíve mosógél 1,5 l 1299,-
Biopon mosópor normál, color 3 kg 1349,-
Biopon mosógél normál 1,5 l 1349,-
Persil mosópor green, color 3 kg 1649,-
Persil mosógél green, color 1,5 l 1649,-
Persil Sensitíve mosópor 6 kg 2499,-
Persil Sensitíve mosópor 3 l 2499,-

Élelmiszer:
Falcotrade löncshús 400 g 115,-
Csemege uborka 720 ml 139,-
Cerbona Norbi tészták 3-féle 500g 139,-
Globus majonéz  tubusos 170 g 149,-
Arany kakaópor 75 g 149,-
EFI õszibarack konzerv 850 g 169,-
Éden étolaj 1 l 199,-
Mustár Univer flakonos 470 g 199,-
Erõs Pista Univer 210 g 239,-
Happy Day rostos üdítõk 6-féle 1 l 249,-
Kölyök pezsgõ 2 ízben 750 ml 259,-
Hohes-C rostos üdítõk 5-féle 1 l 269,-
Signorina, Mademoiselle desszertek 120 g 269,-
Ketchup Univer flakonos 470 g 299,-
Merido Mokka kávé+2 db cappuccino 250 g 299,-
Majonéz Univer flakonos 450 g 329,-
Tchibo Exclusive õrölt kávé 250g 399,-
Omnia õrölt kávé 250 g 449,-
Tchibo Family õrölt kávé 4x250 g 999,-

Vegyi áru:
Hangulat szalvéta 40 db-s csg 69,-
WC-papír Fanny 4 tcs. 69,-
Szilvia koktél szalvéta csg 79,-
Palmolíve glicerines szappan 100 g 79,-
Lanolinos babaszappan 125 g 89,-
Diana mintás szalvéta csg 99,-
Ász mosópor 2-féle 450g 129,-
Ajax mosogató utt. 3-féle 500 ml 179,-
Szilvia Maxi-Mini kéztörlõ 2 tcs 199,-
Dove szappan 3-féle 100 g 199,-
Ultra Viola mosópor +20% ajándék 720 g 269,-
Domestos fertõtlenítõszer 5-féle 750 ml 299,-
Caola kamillás tusfürdõ 2-féle 250 ml 299,-
Flóraszept folyékony 2-féle 1 l 299,-
Palmolíve tusfürdõ 10-féle 250 ml 379,-
Coccolino öblítõk 4-féle 1000 ml 399,-
Londeston hajfesték 5 színben 399,-
Caola kamillás testápoló 2-féle 250 ml 399,-
Caola kamillás habfürdõ 2-féle 500 ml 399,-
Palmolíve folyékony szappan 300 ml 399,-
WU2 samponok 2-féle 1000 ml 469,-
Herbal Essences sampon 200 ml 499,-
Adidas férfi deo 6 illat 150 ml 499,-
Palmolíve foly. szappan duo 2x300 ml 549,-
Cillit Bang folyékony zsíroldó 750 ml 899,-
Dosia mosópor 3-féle 4,5 kg 1099,-

Mezõberény, Kodály Zoltán u. 2.

BOCH, AHOL VIGYÁZNAK EGÉSZSÉGÉRE

Életünk egyharmadát alvással töltjük. Érdemes odafigyelni arra, hogy
az ágy és az ágynemû kellemes érzést nyújtson. Ha valaki aludt már
merinói gyapjúból készült puha ágynemûben, vákummatracon, biobú-
torok között, regényt tudna mesélni arról a csodálatos érzésrõl, amit
röviden így lehetne összefoglalni: kellemes, kényelmes, egészséges.
Matracaink elsõdleges feladata a gerincoszlop tökéletes, minden ponton
történõ alátámasztása. Az általunk forgalmazott matracok tökéletesen
felveszik a gerinc vonalát anélkül, hogy a fiziológiai görbületeit
megváltoztatnák. Biztosítják a test nyugalmi helyzetét. Aktív szel-
lõzésük révén elõsegítik a bõr légzését. A vérkeringés ezáltal kiegyen-
lített lesz, ami a nyugodt, stresszmentes éjszakai pihenést biztosítja. A
napközben felvett tartási károsodásokat fokozatosan kiegyenlíti. Fiatal
kortól rendszeres használata elõsegíti a harmonikus csontozat
fejlõdését. A matracra feküdve a testsúlyunknak megfelelõ levegõt
szorítunk ki, felkelés után a friss oxigén visszaáramlik. A matracban
ezért folyamatosan cirkulál a levegõ.
Különösen ajánlott:
- Azoknak, akik SCOLIOSIS, KYHOSIS, LORDOSIS gerincsérv és
lumbális gerinc megbetegedésben szenvednek.
- Gyerekeknek, kamaszoknak, akiknek helyes alvási helyzetre van
szükség fejlõdésük során.
- Sportolóknak és azoknak, akik állandó megterhelésnek vannak kitéve.
- Idõseknek és azoknak, akiknek a gerinc különleges alátámasztást
igényel.

Az egészségre ártalmas környezeti hatások közt egyre gyakrabban
emlegetik az elektroszmogot. Ahol elektromosság van, ott elektro-
szmog is van. Mindenhol jelen van, ahol elektromos vezetékek húzód-
nak, ahol elektromos készüléket használnak.
Az elektroszmog terheli a szervezetet, akár magas vagy ingadozó az
értéke, stresszt okozhat.
A"carbon pluss" néven forgalmazott matracvédõ huzat az egész emberi
test számára fejti ki hatását.
A szénszállal átszõtt különleges minõségû szövetbõl készült
matracvédõ fájdalommentes, mellékhatás nélküli. Alvás közben, szén-
tartalma miatt kiválóan elvezeti környezetünkbõl az elektromosságot és
a feszültséget. Bizonyított, hogy akik speciális matracvédõn fekszenek,
pihenésük egészségessé és természetessé válik. 
Matracaink széles választéka kipróbálható a Békéscsaba, Petõfi u. 2.
szám alatti üzletünkben.
BOCH BIO mintaboltok, ahol visszaszerezheti vagy megõrízheti
egészségét:
Békéscsaba, Petõfi u. 2. Tel.: 66/442-967
Békéscsaba TESCO üzletsora Tel.: 66/453-943

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

Békéscsaba, TESCO üzletsor Tel.: 66/453-943
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MÁRCIUS 17-ÉN (PÉNTEKEN)
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FEBRUÁR HÓNAPBAN ELTÁVOZTAK KÖ-

ZÜLÜNK: Kótai Vilma (1928) Mb.

Rózsa F. u. 16., Juhász Géza (1937)

Mb. Bajcsy Zs. u. 15. szám alatti

lakosok.

Újságunk januári számában 
beszélgettünk a 100. születésnapját

ünneplõ Székely János bácsival. 
A 100. születénapja után néhány héttel,

február 19-én elhunyt. 
Nyugodjon békében!

HITÉLET TÁJÉKOZTATÁS FELHÍVÁS

ANYAKÖNYVI HÍREK

MEGEMLÉKEZÉS

„Nem az a fájdalom, 
amikor könny szökik a szemünkbe,

hanem amit egy életen át 
hordozunk a szívünkben.”

MEZEI ÁDÁM

HALÁLÁNAK 1 ÉVES EMLÉKÉRE

Fájó szívvel gondol rá felesége, gyermekei és unokái

MEGEMLÉKEZÉS

SZÁSZ ANTAL

HALÁLÁNAK 2. ÉVFORDULÓJÁN

SOHA EL NEM MÚLÓ SZERETETTEL

EMLÉKEZÜNK:

FELESÉGE, LÁNYAI, VEJE, 
UNOKÁI ÉS DÉDUNOKÁI

„CSAK AZ AZ ELVÁLÁS NE LENNE!”

Nem hiába nevezték Deák Ferencet a haza böl-
csének. Mindig rálátott a dolgok lényegére. És
azt néhány szóval ki is fejezte. Valóban, az élet
fájdalmas mozzanatai között az egyik legne-
hezebb nélkülözni azokat, akiket nagyon
szeretünk. Üresen marad egy szék, ahol kedves
hozzátartozónk ült. Nincs már szükség egy
ruhára, amelyre hordozója miatt mindig öröm-
mel tekintettünk. Megértem azt a kis diákot, aki
intézetbe készülve elosont, hogy a búcsúzás
könnyeit kikerülje. És a legnehezebb elválás,
amikor a temetõbe kisérjük azt, aki nekünk a
legkedvesebb volt.
Mi tud ilyenkor igazán vigasztalni? Drága jó
õseink két szóban fejezték ki a legigazibb
vigasztalást. „ISTEN ÁLDJON.” Mi van ebben
a két szóban? Benne van, nekem Te mindennél
többet jelentettél. Nem is tudok, és nem is
akarok elszakadni Tõled. Ám én csak ember
vagyok. Van valaki, aki végtelen nagy: aki job-
ban szeret Téged, mint én. Akinek köszönhetjük
létedet, jóságodat. Aki érted is, értem is életét
adta a keresztfán. Neki adlak át és senki más-
nak. Ennek a két szónak ez a tartalma.
Olvassuk csak a Szentírást. Hamarosan rájö-
vünk, ez az igazi érték. Ez az igazi vigasztalás.
Én, kicsi ember, sok mindentõl nem tudlak
megvédeni. Jobb helyre nem helyezhetlek, mint
Isten kezébe. Õ mindig Veled lesz, végtelen sze-
retettel óv minden bajtól. Ezért vállalta Jákob a
sántaságot, hiszen ezen az áron kapta meg Isten
áldását.
Igazán szeretek? Igazán jót akarok? Mondjam
ki mindig szívbõl, szívem legmélyébõl: ÁLD-
JON MEG A JÓ ISTEN.

Dr. Marosi Endre

FEBRUÁR HÓNAPBAN

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

PETNEHÁZI JÓZSEF ISTVÁN ÉS SZÛCS

KATALIN MB. BÉKÉSI ÚT 9-11. A LPH. 2.
EM. 5., PAPP KÁROLY ÉS MOLNÁR

ANDREA MB. KÁLVIN U. 13., SZILÁGYI

RÓBERT BÉKÉS ADY E. 6. F. LPH. 1. EM.
3. ÉS MIHÁCSI ÉVA ANIKÓ MB. BAJCSY

ZS. U. 18. SZÁM ALATTI LAKOSOK.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MAGYAR

RÁKELLENES LIGA helyi szervezete
elõreláthatólag 2006. április 22-re tervez
ULTRAHANGOS VIZSGÁLATOT. 

A vizsgálat díja: 2000 Ft/fõ.

Részvételi szándékukat kérjük jelezzék a
Humánsegítõ Szolgálat Családsegítõ Szol-
gálatánál (Petõfi u. 27.) 
vagy a 352-462 telefonszámon.

Március 5-én, délután 5 órakor SZERETET-
VENDÉGSÉGET TART A II. KER. EVANGÉLIKUS

EGYHÁZKÖZSÉG AZ IDÕSEK OTTHONA

KLUBTERMÉBEN. (Jeszenszky utca 21.) 
Vendég: Tuska Tibor kondorosi lelkész 

Üdülési csekk 
igénylésére lehetõség

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
üdülési csekk igényléséhez nyújt segít-
séget.
Igénylõk köre:
munkavállalók, családok, nyugdíjasok,
fogyatékkal élõk.
Jövedelemhatár: 
munkavállalóknál 85.000 Ft bruttó bér,
igazolás, a nyomtatvány kiadását meg-
elõzõ 1 havi jövedelemigazolás. 
Nyugdíjasoknak 74.100 Ft nyugdíjig, iga-
zolás az év elején kiküldött nyugdíjössze-
sítõ (2005 évi).
Önrész befizetése jövedelemtõl függõen
5-10-15.000 Ft.

Üdülési csekk értéke: 

40.000 Ft személyenként.
Fogyatékosoknak 30.000 Ft személyen-
ként, gyerekeknél 20.000 Ft gyerekenként.

Beadási határidõ: 2006. április 30.

Letölthetõ az adatlap: 
www.udulesicsekk.hu

Információ kérhetõ:
a Humánsegítõ Szolgálat Családsegítõ
Szolgálatánál személyesen (Petõfi u. 27.) 
vagy a 352-462 telefonszámon.

Tisztelt Mezõberényi Lakosok !

Az elmúlt néhány nap csapadékos idõjárása és
az olvadás miatt el kellett rendelni ismét az I.
fokú belvízvédelmi készültséget. 
Több utcában tapasztaltuk, hogy az átereszek
nem engedik át a vizet, jégdugók keletkeztek. 
Kérem, segítsék elõ az átereszekben lévõ jég-
dugók eltávolítását, tisztítsák ki ingatlanaik elõtt
az átereszeket, illetve segítsenek abban, hogy a
lakóingatlanok károsodását megelõzzük.
Kérem, összefogással, egymás értékei védelme
érdekében tegyenek eleget felhívásunknak!

Dr. Hantos Katalin, jegyzõ



EGYESÜLETI HÍREK

4. 2006. március Mezõberényi Hírmondó

1943-ban alakult a Mezõberényi Horgászok
Egyesülete. Ma már 250 tagja van (ebbõl 20 nõ),
így Mezõberény legnagyobb civil szervezete.

2005 márciusától a Mezõberényi Horgászok
Egyesületének elnöke Adamik Jánosné. Ici,
ahogy sokan ismerjük, évek óta nagy hor-
gász, vadász, gombász, szereti a természetet.
Vele beszélgettem az egyesületrõl, terveikrõl
és arról, hogy õ miért szereti.

- Tudom, mert  hallom, hogy a horgászatot
nagyon sokan szeretik, nagyon népszerû. Ma
már az sem szokatlan, hogy a férfiak mellett a
nõk is szívesen horgásznak. Bevallom, én még
soha nem fogtam horgászbotot a kezemben, és
el is szoktam gondolkodni azon, hogy mi is
lehet ebben a jó. Mi is a jó ebben? 

- Kiszakad az ember a városból, a munkából, a
napjainkat annyira jellemzõ rohanásból, kijut a
természetbe. Megvan a maga izgalma egy-egy
nagyobb hal fárasztásának, és az, hogy ki tu-
dom-e venni a vízbõl.
Csend van és nyu-
galom. Jó ott üldö-
gélni a parton, és ér-
dekes, és izgalmas! A
horgásztársakkal, ba-
rátokkal kitûnõ közös
programokat szerve-
zünk, ahol együtt va-
gyunk és jól érezzük
magunkat. Ilyenek
például a horgász-
versenyek.

- Sport vagy hobbi?
- Hobbi, de sport is, hiszen elég komoly - terü-

leti, országos, nemzetközi - horgászversenyeket
rendeznek. A legyezõ horgászat - amit mindig
csodáltam - véleményem szerint igen érdekes
sport. Ebben a kategóriában külön versenyeket
rendeznek, igen érdekes versenyeket. Nem csak
halfogásra irányulókat, hanem például mûlégy
kötõ vagy célbadobó és távdobó versenyeket is.

- Mióta horgászol?
- 8 éves lehettem, amikor elõször voltam

horgászni a nagybátyám alkotta horgászfelsze-
reléssel, ami levágott faágból, szúnyoghálóból
kihúzott damilból, meghajlított gombostûbõl,
parafa dugóból állt. Egy vödör törpeharcsával
tértem haza, ami nagy sikerélményt jelentett.
Késõbb a barátaim is mind horgászok voltak, a
férjem is, és ha szabad idõnk volt, horgászni
mentünk. 1983-ban léptem be az egyesületbe, és
onnantól már nemcsak néztem a többieket,
hanem én is aktív horgász lettem. 1988-ban vet-
tünk egy vízparti telket, sokat jártunk és járunk
oda. Szeretünk a Körösön horgászni, mivel ott
több fajta hal van, mint egy holtágban. Bár
sajnos egyre kevesebb ott is a hal.

- A halételeket szereted? Van valami, amit
különösen kedvelsz?

- Ahalat enni már nem nagyon szeretem, ritkán
fõzök halételt. Halászlén kívül szinte semmit.

De azért fõzõversenyeken is részt veszünk az
egyesület tagjaival. Például a MAMF-on tavaly-

elõtt a halétel fõzõversenyen a 1.
helyen végeztünk a citromos,
tejfölös halászlével és juhtúrós
sztrapacskával. A tájjellegû
ételek versenyén pedig a negye-
dikek lettünk a vadnyúlpörköl-
tünkkel. A tavalyi évben a táj-
jellegûn a harmadik helyen vég-
zett a kakaspörköl-
tünk. Ez az én speci-
ális receptem, füstölt
sonkával és gombá-
val dúsítva. A csalá-
dom imádja.

- Milyen terveitek
vannak?

- Az egyesület tagjaiban felmerült, hogy
szeretnének "saját" egyesületi kezelésû vizet.
Azt mi kezelhetnénk, telepíthetnénk, nem
lennénk kiszolgáltatva idegen vízkezelõknek.

Mezõberény területén kevés ilyen horgászatra is
alkalmas megszerezhetõ víz van.

Az önkormányzat egy pár éve pályázott a
Boldisháti-holtág rehabilitációjára. A holtág
kotrása, vízutánpótlás biztosítása, ehhez szük-
séges mûtárgyak, halrács megépítése és az
egyszeri telepítés is megtörtént. De az önkor-
mányzat nincs berendezkedve arra, hogy ilyen
halászati vizet kezeljen. Így el lett hanyagolva,
se az õrzése, se a telepítése, se a víz rendszeres
frissítése nem valósult meg. Ez az oka annak,
hogy a Boldisháti-holtág mellett kialakított 292
telket nehéz értékesíteni (eddig hét telek talált
gazdára). Az egyesület felvállalta a víz kezelését,
bérli a vízterületet az önkormányzattól. (Azóta
újabb 7 telek értékesítése van folyamatban). 

A tagok komoly, önkéntes munkát fektetnek a
nádvágásba, gaztalanításba, partrendezésbe.
Örülnek a lehetõségnek, és tenni is akarnak érte.
Terveink vannak a haltelepítésre, a haszno-
sításra. Például: 5000 Ft-os halasítási hozzájáru-
lással jogosultak lesznek oda területi engedély
kiváltására. Ez az induló tõke oldaná meg az elsõ
haltelepítést.

Bekapcsolódtunk az önkormányzattal és a
Német Hagyományápoló Egyesülettel közösen
egy uniós vidékfejlesztési programba is, mely-
nek lényege, hogy a turizmust, a gazdaság fejlõ-
dését segítse.

- Mindig örömmel hallgatom
azokat az embereket, akik nagyon
tudnak lelkesedni valamiért. Elhi-
szem, hogy kiszakadni a mindenna-

pokból így is lehet. Mit lehet kívánni a horgá-
szoknak? Van valami hal álmod, amit
feltétlenül szeretnél kifogni?

- A legnagyobb hal, amit fogtam, egy 5,5 kg-os
busa. Természetesen az egyik vágyam a rekor-
dom megdöntése. Azt hiszem, ez minden
horgász vágya. Vannak olyan halfajok, amit még
nem sikerült kifognom. Ilyen például a compó.
Állítólag a Boldisháti holtágban van, természete-
sen rástartolok.             Mezeiné Bátori Valéria

HORGÁSZ, DE A KAKASPÖRKÖLT A SPECIALITÁSA

HALIBIHALIBI
HORGÁSZBOLHORGÁSZBOLTT

Áprilistól kibõvült árukészlettel,
Sänger nagykereskedelmi

képviseletként és mintaboltként 
is üzemel.

Botok, orsók, kiegészítõ aprócikkek
óriási választékával, akciókkal,

törzsvásárlói kedvezménnyel várom
tisztelt vevõimet.

MezõberényMezõberény, Fõ út 5. , Fõ út 5. 
(vállalkozói udvar)(vállalkozói udvar)
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Ez évi eredmények

KOSÁRLABDA NB II
Nõi mérkõzések
Edzõ: Iványi László
- Mezõberényi SDSE-Hódmezõvásárhelyi LKK
86:51 Móricz (21), Jónás (15), Balog E (10/6),
Szenteszki (12), Kondé (14), Balog M (8),
Bányai (4), Liska (2)
- Nyíregyházi Fõiskola SE-Mezõberényi SDSE
80:55 Móricz (10/3), Jónás (11/3), Bányai
(15/3), Balog (5/3), Szenteszki (6), Zolnai (4),
Ramos (2), Liska (29)
- Újfehértó VSSZE-Mezõberényi SDSE 42:64
Móricz (6), Jónás (11), Bányai (11/3), Balog
(19/6), Szenteszki (10/3), Ramos (3), Zolnai (2),
Liska (2)
- Eger-Mezõberényi SDSE 53:62 Móricz (11),
Jónás (23/9), Balog (3/3), Szenteszki (14/3),
Kondé (11)
- Miskolci EAFC-Mezõberényi SDSE 65:51
Kondé (8), Jónás (13/6), Szenteszki (9), Balog
(13/9), Bányai (6), Zolnai (2)
Férfi mérkõzések 
Edzõ: Siklósi István, ifj. Tánczos Imre
- Mezõberényi SDSE-Gyula Color KC 56-86
Honhalmi (6/6), Ignác T. (13), Szabó (15/6),
Szekeres (5/3), Nagy (7), Balta T. (3), Balogh (7)
- Mezõberényi SDSE-Békéscsabai KK 64:72
Szekeres (2), Ignácz T. (22/12), Balta T. (6),
Frey (12), Gál (10), Honhalmi (10/16), Balog
(1), Zolnai (1)
- Nagykõrös SE-Mezõberényi SDSE 95:67
Bálint P. (7/3), Ignácz T. (14/3), Szekeres (7/3),
Balta (4), Ignácz (4), Szabó (23), Honhalmi
(7/9), Tánczos (1)
- Mezõberényi SDSE-Békési SZSK 68:56
Bálint P. (7/3), Ignácz T. (18/6), Szekeres (5/3),
Balta T. (4), Gál (12), Bíró (1), Frey (3/3), Szabó
(16), Honhalmi (2)

Gurmai Sándor

LABDARÚGÁS

Tudomásunk szerint (hivatalos körlevél még
nem érkezett) a tavaszi bajnokság 2006. március
18-án kezdõdik. A csapatból öt játékos igazolt át
más egyesületekhez: Vári Krisztián, Lestyán
Norbert, Fejes Mihály, Somlyai Imre, Sajben
Zsolt.
Hiányukat tehetséges, de még nem elég tapasz-
talt játékosokkal lehet pótolni.

Gurmai Sándor

TEREMKUPA

Befejezõdött a XXIV. Kispályás Labdarúgó
Teremkupa
EREDMÉNYEK:
SZENIOR: 1. Csárda Tex, 2. Asszonybosszantó,
3. Netzita 
Különdíjak: legeredményesebb játékos: Kreisz
Zsolt (Asszonybosszantó) 17 gól, legjobb kapus:
Czirbuly Zoltán (Vad-Ász), kiemelkedõ
mezõnyjátékos: Such Pál (CsárdaTex), Horváth
Attila (Fábafém)

AMATÕR: 1. Tóth Mûhely, 2. Berény Édesség, 3.
Dream Team
Különdíjak: legeredményesebb játékos: Bartó
Róbert (Tóth Mûhely) 37 gól, legjobb kapus:
Kanó Balázs (Berény Édesség), kiemelkedõ
mezõnyjátékos: Lajkó Roland (Tóth Mûhely),
Lakatos Róbert (Axe Tronic)

PROFI: 1. Berény Papír, 2. 3+,  3. Ipar
Különdíjak: legeredményesebb játékos: Tímár
Tamás (Károlyi és Tsa) 20 gól, legjobb kapus:
Lestyán Norbert (Kofa), kiemelkedõ
mezõnyjátékos: Gidófalvi Árpád (Berény
Papír), Szûcs Zsolt (3+)

Henger Péter

SAKK HÍREK

Felnõtt megyei csapatbajnokság
Átvette a vezetést a mezõberényi csapat a Kö-
rös Kupa megyei csapatbajnokságban. Eddig 6
forduló zajlott le és fél pontos elõnyt szereztünk
a 2. helyezett orosháziakkal szemben.
Amennyiben a papírformát tudja hozni a csapat
a hátralévõ három fordulóban, jó esély van a
bajnokság megnyerésére. Örömteli dolog az is,
hogy a "B" csapat remekül tarja magát a közép-
mezõnyben. Legutóbb a tavalyi bronzérmes
Szarvast gyõztük le. Az eredmények: Mezõbe-
rény "A" - Gádoros 7:1, Mezõberény "B" -
Szarvas 4,5:3,5
További hír a csapat háza táján, hogy megala-
kult az új, önálló Mezõberényi Sakk Egyesület.
Az elnök Jozaf Csaba, a két elnökségi tag ifj.
Nagy Sándor és Csenger János. A felügyelõ
tagságra Benyovszki Pál kapott bizalmat. 
A célok változatlanok: kiemelt utánpótlás-
nevelés és feljutás az NB II.-es felnõtt csapat-
bajnokságba. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a munkáját a
Sportcsarnok SE vezetõségének és Henger Pé-
ter, sportköri elnöknek.

Megyei diákolimpia
Ez a szezon sem fejezõdött be berényi sikerek
nélkül. Városunk oktatási intézményeinek és
egyesületünknek a versenyzõi összesen 13
érmet szereztek a különbözõ korosztályokban.
Ezek között három országos döntõre jogosító
helyezés is van. Eredmények: Aranyérmesek:
Komlódi Ivett (Bcs. Belvárosi) V. kcs., Perei
Zsolt (Békés Farkas Gy. Szk.) VI. kcs., Petõfi
Sándor Gimnázium fiúcsapata (Hoffmann
Krisztián, Váradi József, Harmati Gábor,
Babinszki Nóra) Ezüstérmesek: Balog Tamás
(Békés Dr. Hepp F.) II. kcs., Zsiros György
(Békés Farkas Gy. Szk.) V. kcs., Hoffmann
Krisztián (P.S.G.) VI. kcs., Tóth Ágnes (P.S.G.)
VI. kcs., Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi
Ált. Isk. alsós fiúcsapata (Babinszki Mátyás,
Zsiros Csaba, Uhrin Attila), felsõs "A" csapata
(Zahorán Bertold, Drenyovszki Norbert, Váradi
Miklós, Bagita Ákos), P.S.G leánycsapata (Tóth
Ágnes, Hlásznyik Emese, Szokola Tímea)
Bronzérmesek: Zsiros Csaba (Mezõb.-Bélm.
Kist. Ált Isk.) II. kcs., Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Ált. Isk. felsõs "B" csapata (Jenei
Bence, Balogh Gergõ, Varga János, Kéki
József), Farkas Gyula Szakközépisk. és Gimn.
fiúcsapata (Perei Zsolt, Sinka Zsolt, Répási
Csaba).
A gyõzteseknek sok sikert kívánunk az orszá-
gos döntõben!
A bajnokság állása a 7. forduló után: 1.
Mezõberény I. 40.5 pont, 2. Csaba Honvéd 37.5
pont, 3. Orosháza 36.5 pont, 4. Békés 31 pont, 5.
Gyula I. 30.5 pont, 6. Szarvas 28 pont, 7.
Dévaványa 25.5 pont, 8. Mezõberény II. 20 pont,
9. Gyula II. 15.5 pont, 10. Gádoros 15 pont.
8. forduló: március 4-én 9.30 
Helye: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ.

Jozaf Csaba

Ugyanitt március második felében
VENDÉGLÁTÓ EGYSÉGET
nyitunk.
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!
Kínálatunk változatos, elõtérben a fi-
nom házias ízek!
Minden nap 6-16-ig elkészített ételeink-
bõl választhatnak, 
16-22-ig éttermi kiszolgálás lesz.

EURÓPAI SZÍNVONALÚ

NON-STOP

AUTÓMOSÓ NYÍLT

Mezõberényben
a Csabai út 62. szám alatt
(a kanyarban, a vasút mellett).
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HIRDETÉS

CSEMPECENTRUM 
ÉS CSILLÁRSZALON

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

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

MINDENT EGY HELYEN!

Burkolólapok, csempék, fürdõkádak,
fürdõszobaszekrények, zuhanykabinok, szaniterek, 

egyéb fürdõszobai kiegészítõk. 
- Laminált parketták
- Világítástechnika

- Mediterrán 
burkolókövek

Nyitva tartás: 

hétköznap: 8-17.00-ig, 

szombat 8-12-ig

Békés megye területén

40.000 Ft felett 

díjtalan házhoz szállítás!

A TAPPE Kft. értesíti a lakosságot, hogy a háztól történõ
(zöld zsákos) szelektív hulladékgyûjtés rendje 2006-ban
megváltozott. Az eddigi kétheti szállítás helyett havonta
egyszer gyûjtjük be a különválogatott hulladékot. 

- Akiknél a kommunális hulladékot hétfõn, illetve kedden
ürítjük, azoknál a zöld zsákok begyûjtése az alábbi keddi
napokra esik: március 14., április 11., május 9., június 6.,
július 4., augusztus 15., szeptember 12., október 10., november
7., december 5.

- Akiknél a kommunális hulladékot szerdán, illetve
csütörtökön ürítjük, azoknál a zöld zsákok begyûjtése az
alábbi csütörtöki napokra esik: március 16., április 13.,
május 11., június 8., július 6., augusztus 17., szeptember 14.,
október 12., november 9., december 7.

A gyûjtésre használható zöld zsákot - alkalmanként 3
db - ot - továbbra is térítésmentesen szerezhetik be ügyfél-
szolgálati irodánkban, a Fortuna tér 2. alatt.

Kérjük, a zöld zsákokat kizárólag a szelektív hulladék-
gyûjtésre használják, mert egyéb hulladékokat tartalmazó
zsákokat nem tudunk elszállítani.

A TAPPE KFT. 2006. ÉVBEN ÉRVÉNYES LAKOSSÁGI

KOMMUNÁLIS HULLADÉK KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJAI:

- szilárd háztartási hulladék: heti 120 liter mennyiségig (egy

kuka) díjmentes

- TAPPE logós barna zsák (többlethulladéknak) egységesen

125 Ft/db

- eseti megrendelésû bérkonténer építési törmeléknek (3 m
3
)

4831 Ft/alkalom

- eseti megrendelésû bérkonténer hulladéknak (3 m
3
) 

6619 Ft/alkalom

- konténer bérleti díj (egy napot meghaladó idõtartam esetén)

172 Ft/nap

- szennyvízszippantás (4,6 m
3
) 5713 Ft/alkalom

- kerti WC szippantás (4,6 m
3
) 7144 Ft/alkalom

Közterületi árainkról ügyfélszolgálati irodánk 
(352-100) ad felvilágosítást.

Jól képzett kõmûves szakmunkásokat
keres szegedi építõipari cég. 

Szállás megoldható. 

Érdeklõdni: Tel.: 06/30/9988283,
06/30/2064458, 06/30/6898177

PERFEKT BAU SZEGED BT.
6772 Deszk, Jakab Gy. u. 12.

PROGRAM!  VILÁGJÁRÓ KLUB
A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ és a Viola Szabadidõs és
Kulturális Egyesület szeretettel vár minden érdeklõdõt a
Mûvelõdési Központba 2006. április 4 - én 18 órára, ahol a Vi-
lágjáró Klub programsorozat keretében Kalmár Zsolt tart
diaképes élménybeszámolót "Egy ország, ahol nem bontják a
régi házakat és autókat" (Anglia) címmel. A rendezvényre a
belépés ingyenes.


