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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

Dr. Csók László ez év augusztusától látja el a háziorvosi
feladatokat a mezõberényi III. számú körzetben.  

- Emlékszel-e, mikor határoztad el, hogy orvos leszel?
- 18 évesen még csak azt tudtam, hogy biológia és kémia tan-

tárgyakból akarok felvételizni. Erre a debreceni egyetem orvostu-
dományi karán volt lehetõség. Korábban is foglalkoztatott az
orvoslás gondolata, a sikeres felvételi eldöntötte, hogyan tovább.

- Hogyan lettél háziorvos?
- Három évet dolgoztam a gyulai kórházban, a traumatológián,

mint rezidens. Mellette sokszor ügyeltem itt Mezõberényben.
Akkor már kezdett tetszeni a szakma családorvosi része is. Majd
3 és fél évet egy gyógyszergyárnál dolgoztam. 

Még korábban megkeresett Juhász doktornõ, hogy meg-
venném-e a praxisát. Úgy döntöttem, megpróbálom. Bár kicsit
nehéz idõben, az egészségügy nagy átalakulása elõtt vágtam bele,

úgy érzem megérte befektetni. Pozitív várakozásokkal vagyok a dolog iránt. Az is segítette a dön-
tésemet, hogy haza szerettem volna jönni Mezõberénybe. Hosszútávon gondolkozok, optimista
vagyok.

- Kovács doktor úr fogalmazott úgy: "… úgy érzem, egy kicsit bizalomvesztés van az egészségü-
gy iránt. Talán azért, mert behatárolt idõn belül kell esetet ellátni és nincs idõ magával a beteg
emberrel foglalkozni …" Errõl mi a véleményed? 

- Én is így gondolom. Miért? Naponta átlagosan 50 beteg jelenik meg a rendelésen. Ez azt jelenti
kb. 10 perc jut egy betegre. Nehezíti a dolgot, hogy ha bejön a beteg a rendelõbe, az idõ nagy része
a kötelezõ adminisztrációval telik. Bonyolult és nehézkes a számítógépes adatrögzítõ rendszer is.

- Látsz-e megoldást a jelenlegi helyzet változtatására?
- Sok a megoldásra váró probléma minden téren, de nagy változások elõtt állunk. Remélem poz-

itív is lesz köztük.
- Milyen terveid vannak?
- Kiemelném a megelõzés, szûrés fontosságát. Kötelezõ lesz szervezett szûréseket végezni. Ter-

vben van egy nagyszabású vércukor, vérnyomás kardiovascuralis rizikó szûrés szervezése. 
- Milyen panaszokkal találkozol leggyakrabban?
- A magas vérnyomás betegséggel. Ez egyrészt öröklött, genetikai probléma ebben a térségben.

De nagyban közrejátszik a táplálkozási szokás, a stressz, a nemtörõdömség is. Ebbõl a szempontból
a 40-50 év közötti férfiak a legveszélyeztetettebbek. 

- Emberekkel, beteg emberekkel foglalkozni nagyon nehéz hivatás. Bõven van munkája egy
orvosnak. Mi az, ami ebbõl téged kikapcsol, pihentet? 

- Motorozok, túrázok. Minden érdekel, kikapcsol, ami ezzel kapcsolatos. Legutóbb a Vereckei-
hágónál voltam.

- Eredményes munkát kívánok! 
Mezeiné Bátori Valéria

Rendelõ: Mezõberény, Luther u. 1. 
Rendelési idõ: H-P: de.: 9.30 - 12.00 és du.: 14.30-16.00
Rendelõi telefonszám: 66/424-126

TISZTELT LAKOSSÁG!
Magyarországon napjainkban több mint
három millió gépjármû közlekedik az utakon.
Az elmúlt évtizedben az elöregedett jármû-
park háromnegyede nagyteljesítményû jár-
mûvekre cserélõdött ki, mellyel a rendelke-
zésre álló közlekedési feltételek, az utak álla-
pota, szerkezete, illetve forgalomáteresztõ
képessége nem tud lépést tartani. 
A Békési Rendõrkapitányság Mezõberényi
Rendõrõrse felhívja a lakosság figyelmét,
hogy  fordítsanak fokozott figyelmet a közúti
közlekedés szabályainak betartására, a bale-
setek valamint a balesetveszélyes szituációk
megelõzése érdekében.
A 2006/2007. évi tanév megkezdésével a
közlekedés minden résztvevõjének fel kell
készülnie és számítania kell arra, hogy a nyá-
ri viszonyokhoz képest - elsõsorban a napi
oktatások kezdeti és befejezõ idõszakában -
több gyermekkel, iskolással találkozik az ut-
cákon.
A gyermekek helyes közlekedésre nevelésé-
ben jelentõs szerepe van a szülõknek, akik a
helyes közlekedésre nevelés céljából: 
- mutassanak személyes példát a szabályok
betartásáról, 
- kísérjék rendszeresen iskolába a gyermeket
azon az útvonalon, amelyen késõbb egyedül
jár majd, 
- ellenõrizzék, hogy gyermekeik betartják-e a
közlekedési szabályokat, 
- használják a passzív biztonsági eszközöket
az autóban.
Külön felhívjuk a figyelmet a biztonsági
gyermekülés biztonsági övvel történõ
együttes használatára, ugyanis a közúti bale-
setek során évrõl-évre több gyermek veszti
életét autóban utasként, kerékpározás, vala-
mint gyalogos közlekedés során.
A Békési Rendõrkapitányság Mezõberényi
Rendõrõrse fokozott közterületi jelenléttel,
illetve megelõzési tevékenységével a jövõ-
ben is segíteni kíván abban, hogy a gyerme-
kek a biztonságos közlekedés érdekében elsa-
játítsák a közlekedési szabályokat, s így meg-
elõzhetõek legyenek a gyermekbalesetek. 

Mezõberényi Rendõrõrs

BEMUTATJUK - DR. CSÓK LÁSZLÓ HÁZIORVOST
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EZ TÖRTÉNTAKÉT ÜLÉS
KÖZÖTT

Cservenák Pál Miklós polgármester
támogatási szerzõdést kötött a Mezõ-
berényi Polgárõr Egyesülettel, mely
szerint az önkormányzat 2006-ban
162 000 Ft-os támogatást biztosít az
egyesületnek.

Szépe Sándor mezõberényi vál-
lalkozó végzi a Munkácsy u. 10. és
12. sz., a Zrínyi sgt. 20., a Zámenhof
u. 1/2., a Liget tér 5. és a Kinizsi u. 13.
sz. alatti önkormányzati ingatlanok
felújítását.

ANagy és Társai Tervezõ, Kivitele-
zõ és Szolgáltató Bt. készítette el a
Szarvasi úti vasúti gyalogos és ke-
rékpáros átkelõhely terveit 1200 fo-
lyóméter hosszúságban.

A Közbeszerzési Bizottság döntése
alapján a szarvasi Integrál Építõ Zrt.-
vel kötött szerzõdést a polgármester a
ligeti madármegfigyelõ állomás és a
Madarak Háza létesítésére összesen
bruttó 122 496 000 Ft összegért. A
mûszaki lebonyolítási és ellenõrzési
feladatokat a Békés Mérnök Kft.
végzi bruttó 1,5 millió Ft-ért. 

Július 4-én adták át azt a 18+1 fõs
Mercedes kisbuszt, melyet a Békési
Kistérségi Társulás nyert pályázaton.
Abusz üzembentartója a Városi Köz-
szolgáltató Intézmény.

A Békés Megyei Közigazgatási
Hivatal 1 699 200 Ft-ot biztosított a
nyári gyermekétkeztetéshez, mely
177 mezõberényi gyermek kedvez-
ményes étkeztetését tette lehetõvé.

Július 15-ig kérhették felvételüket a
választópolgárok a kisebbségi név-
jegyzékbe. Mezõberényben 192 ál-
lampolgár vallotta magát szlováknak,
188 cigánynak és 148 németnek, így
õsszel összesen 528 fõ szavazhat a
kisebbségi önkormányzatokra.

Július 17-én rendkívüli testületi
ülést tartottak, ahol többek között
megválasztották a Helyi Választási
Bizottság tagjait Csete Gyula, Kovács
Ágnes, Dr. Kugler József szemé-
lyében, valamint póttagnak Szilágyiné
Kemény Máriát. 

A2006. évi Mezõberényért kitün-
tetést Kiszely Jánosné, a Népmûvé-
szet Mestere nyerte el, a díj ünnepé-
lyes átadása október 23-án lesz.

Az általános iskola Petõfi u. 13-15.
sz. alatti tornatermének átalakításával
a Berény-Ép Kft.-t bízta meg a
testület 5 611 950 Ft értékben. Az áta-
lakításnak augusztus végéig kell
megtörténnie.

2006. július 19-tõl 2016. június 30-
ig szóló bérleti szerzõdést kötött Cser-
venák Pál Miklós polgármester Mik-

lósik Bélánéval, a Fogjunk Össze
Egyesület elnökével. A szerzõdés
értelmében a bérlõ az ingatlant térítés-
mentesen használhatja fogyatékosok
napközi ellátására.

Egyeztetõ tárgyalást tartottak Bé-
késcsabán a MÁV 2007. évi menet-
rendjével kapcsolatban. A jövõben a
nemzetközi gyorsvonatok nem állnak
meg Mezõberényben, de a Pannónia
Expressz mindkét irányból megáll.

AKözbeszerzési Bizottság értékelte
a Ligetben felépítendõ szolgálati bér-
lakás kivitelezésére benyújtott pályá-
zatokat. Tárgyalásos eljárás eredmé-
nyeként bruttó 16 millió Ft értékben a
Berény-Ép Kft-vel köttetett meg a
szerzõdés egy 91,5 m2 alapterületû
lakásra és egy hozzá tartozó 21,69
m2-es garázsra. A lakás átadásának
idõpontja 2006. december 31.

Augusztus 12-én Nagyberényben
tartották a XI. Berény utónevû
települések találkozóját, melyen
részt vett Cservenák Pál Miklós pol-
gármester, Wagner Márton alpol-
gármester, Hoffmann Dániel és
Fekete József képviselõk. A ren-
dezvényen átadásra került az ország-
ban található 13 Berény utónevû
település címerét ábrázoló Berények
Zászlója, amely jelenleg a Városháza
nagytermében látható.

Augusztus 14-én került sor a Zrínyi
sugárút, a Kinizsi utca, Thököly utca,
Hajnal utca, Liget tér, Liget utca,
Kölcsey utca és a Vásártér utca asz-
faltozására, a padkafelújítást és az
aknafedõk szintre hozását a közeljö-
võben végzik el. A lakosság feladata
lesz az aknaszemek kitakarítása, vala-
mint az út és a bejáró közötti szintkü-
lönbség kiegyenlítése.

Cservenák Pál Miklós polgármester
Csárdaszállás község egészségügyi
ellátásáról kért tájékoztatást a Békés
Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
igazgatójától, mivel Csárdaszállás
ebben az évben még egyszer sem
fizette meg azt a 30 000 Ft/hó
összeget, amit egy korábbi megál-
lapodás szerint az orvosi ügyeletért
fizetnie kellene. Ezek után a mezõbe-
rényi városvezetés kezdeményezni
kívánja a közös orvosi ellátás, és a
közös védõnõi szolgálat megszün-
tetését.

Az önkormányzat bruttó 3 600 000
Ft-ért adott el a 4/6. és a 6. hrsz. alat-
ti területbõl 2126 m2-nek megfelelõ
úszótelkes beépítésre szánt területet a
Károlyi és Társa Építési Vállalkozó
Kft. részére.

A Békési úti belsõ udvar épüle-
teinek bontására a Károlyi és Társa

Kft. kapott megbízást bruttó 3 millió
Ft-ért. A bontásból kikerülõ anyagok
a vállalkozót illetik meg, de a területet
olyan állapotban kell átadnia, hogy az
lakóház és parkolók építésére, illetve
zöldterület kialakítására alkalmas
legyen.

A 2006-os Berényi Napok rendez-
vénysorozatra Szovátáról és Gútáról,
valamint Csantavérrõl érkezett hiva-
talos delegáció. Németországi testvér-
városaink, Gronau és Münsingen ez
alkalommal nem képviseltették ma-
gukat az ünnepségen. 2006. augusz-
tus 20-án ünnepi testületi ülés kereté-
ben került sor Mezõberény Város 5.
testvértelepülési kapcsolatának felvé-
telére a vajdasági Csantavérrel.

MIRÕLTÁRGYALT
AKÉPVISELÕ-TESTÜLET?

A képviselõ-testület a napirendi
pontok megszavazása után elfogadta
a június 30-i zárt ülésen, valamint a
július 17-én megtartott rendkívüli
testületi ülésen hozott határozatokról
szóló tájékoztatót, valamint Cser-
venák Pál Miklós polgármester két
ülés közötti beszámolóját.

Tudomásul vették a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott dön-
tésekrõl szóló beszámolót.

A képviselõ-testület módosította
Mezõberény Város Önkormányzata
2006. évi költségvetését, az azonos
bevételi és kiadási elõirányzatot 2 584
359 ezer Ft-ban határozták meg.

Elfogadták a 2006. I. félévi költ-
ségvetés teljesítésérõl szóló beszá-
molót. A fõként helyi adókból szár-
mazó bevételek a módosított elõ-
irányzathoz viszonyítva 76,3%-ban,
míg a kiadások 83,2%-ban teljesültek.

A testület elfogadta az Összevont
Óvodák, a Mezõberény - Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú
Zene- és Mûvészetoktatási Intéz-
mény, Kollégium és Pedagógiai
Szakszolgálat valamint a Petõfi Sán-
dor Gimnázium 2005/2006-os tanév-
ben végzett munkájáról készült beszá-
molóit.

Módosításra került a gimnázium
szeptember 1-jétõl életbe lépõ
pedagógiai programja, valamint a
Kistérségi Általános Iskola Házirend-
je és SZMSZ-e.

A képviselõ-testület elvi hozzájáru-
lását adta az Összevont Óvodák vala-
mint a Petõfi Sándor Gimnázium ré-
szére, hogy az eszközállomány bõví-
tésére illetve a pedagógusok szakmai
kompetenciáját fejlesztõ programok-
ra pályázatot nyújtsanak be a Megyei
Közoktatási Közalapítványhoz. A
saját erõt minden pályázat esetében az
intézmény biztosítja.

A PHARE pályázatok utófinanszí-

rozása miatt a testület megelõlegezi a
Kistérségi Általános Iskolának azt a 9
millió Ft-ot, amelyet a Luther téri par-
kolók kialakítására és a Sportcsarnok
felújítására nyertek.

Az ÁFA-változások miatt módosí-
tották a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások helyi rend-
szerérõl szóló, valamint a gyermekvé-
delem helyi rendszerérõl szóló rende-
letet. Szeptember 1-tõl összességében
2 %-os emelésre kerül sor.

A Sportcsarnok Sportegyesület Ké-
zilabda Szakosztályának 76 000 Ft-os
támogatást szavazott meg a testület.

Megválasztották a kisebbségi ön-
kormányzati választásokon közremû-
ködõ szavazatszámláló bizottságok
tagjait. Ott, ahol szükséges volt
kiegészítették az önkormányzati és
polgármesteri választásokon részt-
vevõ szavazatszámláló bizottságokat. 

A kisebbségi választás menete
változott, csak azok szavazhatnak,
akik felvételüket kérték a kisebbsé-
gi névjegyzékbe. A kisebbségi jelöl-
tekre szavazók egy különálló szava-
zókörben, a Mûvelõdési Központ-
ban adhatják le voksaikat.

A Motorosok Baráti Köre a tavalyi
sikeres bemutató után idén szeptem-
ber 30-án a Liget elõtt tart streetfight-
er show-t.

A június 30-i testületi ülésen Szeke-
res Józsefné képviselõ interpellált, aki
a most kapott válaszokat elfogadta: az
Eötvös utcán 2 héten belül megcsinál-
ják az útátvágást, a Belencéresi úti
árokrendszert a csapadékelvezetési
terv szerint fogják megoldani, vala-
mint a Zámenhof utca aszfaltozásra is
sor kerül szeptember 15-ig. Cser-
venák Pál Miklós polgármester
közölte, hogy pár héten belül leaszfal-
tozzák a Kereki utca - Sport utca
közötti szakaszt is.

Csávás István képviselõ a
szennyvízcsatorna beruházás garanci-
ális helyreállításának ügyében inter-
pellált a határidõk folyamatos csúszá-
sa miatt. A polgármester átadott
részére egy összefoglaló táblázatot a
munkákról. 

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

A következõ képviselõ-testü-
leti ülés idõpontja 2006. szep-
tember 22-e, ahol Mezõberény
Város Önkormányzata számol
be 4 éves munkájáról.

Fesetõné Sipos Judit

VÁROSHÁZI HÍREK
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BERÉNYI NAPOK 2006
Az ünnepségsorozat lezárulása után

megkérdeztük, hogy tetszett a Berényi Napok
három napja. 

Cservenák Pál Miklós, Mezõberény város pol-
gármestere: 

Annak ellenére, hogy ebben az évben nem volt
ipari, kereskedelmi, mezõgazdasági kiállítás, a
látogatottság - fõleg a tûzijátékon - felülmúlta az
elõzõ éveket. Véleményem szerint a három nap
méltó volt a 10., jubileumi évfordulóhoz. A
testvértelepülési kapcsolat megkötése Csantavérrel
egy szép momentuma volt az ünnepségnek. 

A három nap tapasztalata annyit jelent számom-
ra, hogy folytatni kell, szükség van erre, a kikap-
csolódást, kellemes idõtöltést szolgáló rendezvényre.

Szûcsné Sziklai Éva, a Mûvelõdési Központ
igazgatója: 

Aszélsõséges nyár ellenére mind a három napon
kedvezett az idõjárás a szabadtéri programoknak. 

A kulturális rendezvények, sportesemények, a
közös fõzés nemcsak sok nézõt, hanem számos
aktív résztvevõt is vonzott.

Újra volt, és a tavalyihoz hasonlóan nagy érdek-
lõdés kísérte a lovas találkozót.

A szombati napon nézõrekord született a Piac
téren és a tûzijátékon.

A Csantavérrel történt kapcsolatfelvétel ünnepi
programjain látható volt, hogy az ismertség nem ma
kezdõdött. Magánemberek és szervezetek várták a
kapcsolat önkormányzati szintre emelését. A csan-
tavériek a színpadon is sikerrel mutatkoztak be. 

Újabb tehetséges mezõberényi és mezõberényi
kötõdésû fiatalokat mutathattunk be a színpadon:
Patai Borbála, Rácz József, Deák Gergõ, Chocolate
City

A Berényi Napok színpadán korábban már
bemutatkozott mezõberényiek ismét nagy sikert
arattak: Szilágyi Ida, Bukor Csaba, Rigó Tamás. 

Újdonság volt, kicsiket és nagyokat egyaránt
vonzott a Mûvelõdési Központban berendezett
szövõház, ahol sok-sok színes álom vált valóra.

Madarász Ferenc, a Berényi Lovas Barátok
Egyesületének elnöke : 

A kilátogató nézõszám meglepõ volt, nem
számítottunk ekkora érdeklõdésre. Probléma nélkül
lezajlottak a tervezett programok. Amit vállaltunk,

elképzeltünk, teljesí-
teni tudtuk. 

Szombaton 12
fogattal, vasárnap 8
fogattal, 4 huszáröl-
tözékbe öltözött lo-
vassal és egy csikós
öltözetben lévõ lo-
vassal (hátaslovon)
mutatkoztunk be.
Köszönjük, hogy
ennyien kilátogattak
a lovas találkozóra.

Oravec István,
tûzoltó parancsnok,
Csantavér:

Felemelõ érzés
volt az ünnepség.
Szavakban nem is
tudom elmondani,
mit jelent, hogy egy
helyen szólalt meg a
magyar és a szerb

himnusz, majd - számomra - a jövõt szimbolizáló
Örömóda, Európa himnusza. Megtisztelõ volt, hogy
itt lehettem. Földrajzilag és szellemiségünkben ed-

dig is tudtuk, de mostantól a szívünkben is Európá-
ban érezzük magunkat. Egy kicsit már ide is tarto-
zunk. Azokon a falakon, melyeket a politika felépí-
tett, a gyerekek rést nyithatnak. Reméljük, ezek a fa-
lak le is omlanak egyszer.

Remélem, a  testvértelepülési kapcsolatról szóló
szerzõdés aláírása a mezõberényi és a csantavéri
önkéntes tûzoltók barátságán kívül más lehetõsé-
geket is kínál majd. Gondolok például arra, hogy
ezúton is ápolni tudjuk magyarságtudatunkat, a fia-
talok között barátságok, talán szerelmek is szö-
võdhetnek.

Szakmai téren is tapasztalatokat lehet cserélni.
Tûzoltóversenyeken mindkét település szép

eredményeket tudhat magáénak. Azt kívánom
magunknak és a Mezõberénynek is, hogy egyszer
Európa porondján is összemérhessék tudásukat
tûzoltóink.

Halász József ÖTE elnök:
Felemelõ, csodálatos érzés! Nehéz szavakba

önteni, de "megcsináltuk"! Megérte a fáradozást!
Mi már tudjuk mi az igaz barátság! Kívánom min-
denkinek!

A kapcsolat létrehozói még csak nem is álmod-
tak arról, amire az utóbbi néhány évben mi már
tudatosan készültünk. A 36 évvel ezelõtti kézfogás
mára testvérvárosi kapcsolattá bõvült. Ehhez szük-
ség volt a politikai és emberi tényezõk szerencsés ta-
lálkozására. A példamutatóan vendégszeretõ Csan-
tavér különleges vonzerõt jelentett számunkra. 

A háborús események ugyan kissé lassították a
folyamatot, de megállítani nem tudták. 

Az augusztus 20-án aláírt testvérvárosi
szerzõdés méltó megkoronázása eddigi baráti kap-
csolatunknak. 

Akét település szervezeteinek egymás iránti nyi-
tottságát jól példázza, hogy a tûzoltók sokéves kap-
csolatát követõen az iskolák és kosarasok után, az
elmúlt néhány nap alatt további új lehetõségek kör-
vonalazódnak. Példaként említhetjük a kézimunka
szakkör, a lovasbarátok, a galambászok, a kisebb-
ségek, a könyvtárak, a különbözõ táncosok, a
muzeális gyûjtemények és a sakkozók képviselõi-
nek találkozását, egymás iránti érdeklõdését. 

Az igazi testvérvárosi kapcsolat -példánk is iga-
zolja- csak egymás iránt nyitott és érdeklõdõ
emberek és szervezetek együttmûködésében ölthet
testet. Településeink egymástól való nem túl nagy
távolsága megkönnyíti és segíti az egymásra találást
követõen a kapcsolattartást és bõvítést. Reményeim
szerint szép jövõ vár e két település kapcsolatára! 

Oczotné Bartó Erzsébet:
Jó volt. Volt olyan mûsor, aminek jobban örül-

tem volna, ha hamarabb kezdõdik, mert akkor a
gyerekekkel meg tudtuk volna nézni. Tetszett a
lovas program., a gyerekek nagyon élvezték a
lovaglást. Tetszettek a gyomaendrõdi táncosok.
Hosszú és szép volt a tûzijáték. Szombaton tényleg
volt minden!

(folytatás a 4. oldalon)
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Pikó Bea:
Minden nagyon tetszett, fõleg a tûzijáték. Jó,

hogy "összejöttek" az emberek. Kár, hogy a
felvonuláson kevesen vannak. Felültünk a kisvo-
natra, tetszett, csak rövid volt az út. 

Zoli bácsi vidámparkja hozhatna már másfajta
játékokat is, de azért a gyerekek nagyon élvezték így is.

Kisné Szerencsi Éva:
Sokféle volt a program, de a fiataloknak és a

gyerekeknek szóló mûsorok kimaradtak. 
Ami volt, pl. ATorres Dani koncert olyan késõn

volt, hogy már a gyerekekkel nem tudtuk megnézni.
Hiányoltam az ipari és a mezõgazdasági kiállítá-
sokat. A lovasbemutató nagyon tetszett, fõleg az
ugrólovas bemutató. Szívesen vettük volna, ha a fel-
nõtteknek is lett volna lehetõségük lovagolni. 

A sétarepülésrõl utólag értesültünk, sajnáljuk.
Kár, hogy nem mondták be a színpadnál, vagy ha
bemondták, többször kellett volna.

Horváth Éva:
Évek óta a leggyengébb mûsor volt az idei. Az

Irigy Hónaljmirigy már "lerágott csont". 
A felvonulás tetszett, de kevés volt a felvonuló

és a közönség is. Szerintem hosszabb útvonalon kel-
lene szervezni.

Bereczki Piroska:
Nekem nagyon tetszett a felvonulás, a kisvasút

jó ötlet. Aszabadtéri színpadon mindenki találhatott
magának tetszõt. Hiányzott a ligeti kiállítás. Újítot-
tak a tûzijátékban, nagyon szép volt. Szívesen meg-
néztem volna például egy "szabadtéri" színdarabot.

Kiszely Zsuzsanna:
Nekem jó véleményem van a Berényi

Napokról. Ebben az évben is mindenki megtalál-
hatta a maga szórakozását., csak az idõsebbeknek
nagyon erõs volt a hangerõ. Ha ki kell emelni
valamit, akkor én Bukor Csabit, a Városi Ifjúsági
Fúvószenekart és a "Leg a láb" néptáncosait emel-
ném ki. Én szükségét érzem annak, hogy a berényi
közönség megismerhesse a berényi csoportokat.

Ami zavar, az az, hogy az emberek nem tudják
megkeresni a szemeteskukákat. Jó volna, ha maga-
sabb lenne a színpad, vagy nem engednék azt, hogy
színpad elé álljon a közönség, mert így a hátrább
ülõk nem látják a színpadot.

Gyurkó Csabáné:
Mindenki megtalálhatta a neki tetszõ programot.

Én nem vagyok híve annak, hogy mindenáron ne-
ves elõadókat kell meghívni. Sajnos kevés fa van a
téren, nincs árnyék. A tûzijáték nagyon szép volt. 

Az nagyon jó, hogy ezalatt a három nap alatt rég
nem látott ismerõsökkel találkozik az ember. 

Én szeretem ezeket az ünnepeket.

Zsombok Julianna:
A tûzijáték nekem nagyon tetszett. Remélem

jövõre ennél jobb lesz a mûsor, több lesz a fiatalok-
nak szóló program, több híres elõadót is sikerül
meghívni. Kár, hogy Somló Tamás nem tudott
eljönni. ATorres Dani koncert jó volt, csak rövid. Én
el tudnék képzelni több, úgynevezett bazáros sátrat,
akár a fõtéren is.

Bobály György:
Nekem legjobban Torres Dani koncertje, Balázs

Pali, Bukor Csaba mûsora és a tûzijáték tetszett.

GOTTSCHICK MÁRTON ELSZÁRMAZOTT FES-
TÕMÛVÉSZ az I. ker. (német) Evangélikus Egy-
házközség Tanácstermében mutatkozott be olajfest-
ményeivel. A kiállított képek közül a vendégek a
mezõberényi épületeket ábrázolók - a Sváb
parasztház, a Gémeskút, az Emlékmû a Városháza
elött, a Vasútállomás, a Kereki tanyák - elõtt idõztek
a legtovább, közben gyerekkoruk emlékeit idézték fel
ismerõseikkel.

Gottschick Márton 1935-ben született. A Kereki
legelõ szélén - az 5-6 tanyából álló Tökfalu néven
ismert részen - nõtt fel. 

Iskolás korában Mokos József tanár bácsi
ösztönözte, fedezte fel rajztehetségét. Mindig is
érzett belsõ ösztönzést a festészet iránt. 

Ma Táton él, nyugdíjas. A horgászaton kívül a
festészet a hobbija. Elmondása szerintazokat a pil-
lanatokat szeret megfesteni, melyeket elsõ látásra
szépnek talál. Aztán ugyanazt a témát árnyékban és
fényben is megörökíti. 

A mezõberényi épületeket ábrázoló festményeit
emlékezetbõl és fotók alapján készítette. 

A FORINT HATVAN ÉVE

Az Orlai Petrics Soma Muzeális Gyûjtemény-
ben a három állandó kiállítás mellett a Hatvan éves
a forint címû pénztörténeti kiállítás igen sok
érdekességet kínál az odalátogatóknak. Például
látható a sokat emlegetett pengõ többféle címletek-
ben. Többek között az EGYMILLIÁRD B.-PENGÕ. (Az
eddigi inflációs „világcsúcsot” Magyarország tart-
ja az 1945-46 évi pénzromlással.)  A tárlat végig
kíséri a magyar fizetõeszköz történetét a kezdetektõl
napjainkig. Ritkaság az 1000 és 2000 forintosból
készült millenniumi változat.

Marti Imre és Komócsin Imre magángyûjtemé-
nye szeptember 30-ig látogatható.

A Mûvelõdési Központban Tóth Sándor, a
„NÉPMÛVÉSZET MESTERE” jubileumi kiál-
lítását, Valentinyi Károly fotóit és Várkonyi János
festõmûvész munkáit szeptember 30-ig tekinthetik
meg az érdeklõdõk.

(folytatás a 3. oldalról)

(folytatás az 5. oldalon)
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AMEZÕBERÉNYI CIGÁNYOKÉRT EGYESÜLET ÉS A

CSANTAVÉRI ROMA EGYESÜLET (SHAVORENGO

DROM) képviselõi - Lakatos Éva, a Shavorengo
Drom elnöke, Budai Elvira, a Shavorengo Drom
elnökhelyettese, Mezei Tibor, a Mezõberényi
Cigányokért Egyesület elnöke, Lászlóné Burai
Julianna, a Mezõberényi Cigányokért Egyesület
elnökhelyettese - együttmûködési megállapodást írt
alá augusztus 20-án. Az együttmûködés magában
foglalja az egyesületek közötti kommunikációt,
információcserét, segítségnyújtást pályázati és
egyéb területeken.

BARÁTI TALÁLKOZÓ AZ ÉVFORDULÓ JEGYÉBEN

20 éves a Baráti Egylet Mezõberényért
Egyesület.

Az 1986-ban alakult Baráti Egylet Mezõberé-
nyért Egyesület a Berényi Napok keretében -
augusztus 19-én - a Mezõberénybõl elszármazottak
budapesti és szegedi köreinek tagjaival való ha-
gyományos találkozóján emlékezett meg alapításá-
nak 20. évfordulójáról.

Elõször az egyesület tagsága nevében az elnök-
ség koszorút helyezett el a 2003-ban elhunyt ala-
pító-elnök, Szûcs Lajos sírján. Koszorúztak a
budapesti és szegedi körök vezetõi, megjelent tagjai,
és virággal járultak a sírjához Szûcs Lajos tisztelõi.

A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ színház-
termében Szabó Sándor alelnök köszöntötte a meg-
jelent tagságot, a meghívott vendégeket: a haza-
látogató elszármazottakat, a mezõberényi civil szer-
vezetek vezetõit, képviselõit. 

Ezt követõen Dr. Schmidt Péter alkotmány-
jogász, nyugalmazott alkotmánybíró tartott
elõadást „Civil társadalom - civil szervezetek” cím-
mel. Hangsúlyozta a civil szervezetek létjogosult-
ságát és fontosságát a demokratikus jogállam
keretei között. Az egyesület megalakulásának évfor-
dulójáról Nagy Ferenc elnök emlékezett meg.
Kiemelte azt a szerepet, amelyet az egyesület tagsá-
ga játszott a Mezõberény várossá nyilvánításáért
végzett munkában: „... sokan, sokféleképpen és
sokat dolgoztak: elõterjesztettek, vitáztak, kilincsel-
tek, elõszobáztak ...” - minden mezõberényi aki csak
tehette, itthoniak és elszármazottak egyaránt.
Amiért létrejött az egyesület, megvalósult:
Mezõberény város lett. „... Viszont az új besorolás, a
városi rang megnövelte a feladatokat mennyiségben
és minõségben ... Fel kellett nõni, meg kellett

erõsödni a társadalmi elismertség érdekében is ...”
hangzott el. Az egyesület ennek szellemében dol-
gozta át, bõvítette Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatát és ennek alapján végzi munkáját.

A szokásnak megfelelõen ezután Cservenák Pál
Miklós polgármester köszöntötte a baráti találkozó
résztvevõit. Ismertette a város életének fontosabb
jellemzõit, az elmúlt egy év változásait, a
fejlesztéseket, és vázolta a következõ idõszak fõbb
tennivalóit.

Az elszármazottak baráti köreinek elnökei baráti
szavakkal köszöntötték a 20 éves egyesület tagságát,
a találkozón megjelenteket. Varga János budapesti
elnök a fiatalok részvételét hiányolta. Cselovszki
János szegedi elnök szerint mindig jólesõ érzés ha-
zajönni, barátokkal találkozni.

A közös ebéd után az elszármazott Gottschick
Márton festményeibõl rendezett kiállítás megtekin-
tésével zárult a találkozó.

SPORTVERSENYEK EREDMÉNYEI

ÚSZÓVERSENY

1-2. o. fiú vegyes: 1. Szikora Attila, 3-6. o. lány
mell: 1. Hégely Barbara, 3-6. o. fiú mell: 1. Illár
Attila, Ifi fiú mell (16 évig): 1. Kósa György, Ifi fiú
gyors ( 16 évig): 1. Kósa György, Vegyes gyors ált.
isk.: 1. Hajkó Áron, Vegyes hát ált. isk.: 1. Jenei
Bence, Nõi mell: 1. Szekeresné Szilágyi Zsuzsa,
Férfi mell: 1. Pintér Gergõ, Felnõtt vegyes gyors:
1. Szentkúti Csaba, Felnõtt vegyes pillangó: 1.
Szentkúti Csaba, Felnõtt vegyes hát: 1. Pintér
Gergõ, Gyerek váltó: 1. Jenei Bence, Hoffmann
Dániel, Szentkúti Márkó, Kósa György, Felnõtt
váltó: 1. Bondár Árpád, Dobák András, Pintér
Gergõ, Zuba Márton

NEMZETKÖZI GYERMEK LABDARÚGÓ TORNA

Helyezések: 1. Székelyudvarhely, 2. Szarvas, 3.
Szeghalom, 4. Mezõberény, 5. Békés
Gólkirály: Hudák Martin (Szarvas)
Legjobb mezõberényi játékos: Burai Dávid

V. BERÉNYINAPOKNEMZETKÖZISAKKVERSENY

Eredmények: 1. Szalai Kornél, Makó; 2. Hajnal
Zoltán nemzetközi mester, Edelény; 3. Horváth
Zsolt, Orosháza
Legjobb mezõberényi játékos: Nagy Róbert
Legjobb ifjúsági játékos: Zsíros György

FÉRFI KOSÁRLABDA TORNA

Helyezések: 1. Gyula Color KC, 2. Békési SZSK,
3. Mezõberény SSE, 4. Szolnoki Baglyok
Eredmények: Mezõberény-Békés 58:54, Gyula-
Szolnok 96:59, Szolnok-Mezõberény 69-77,
Békés-Gyula 87:81, Szolnok-Békés 33:78,
Mezõberény-Gyula 62:87
Legeredményesebb játékos: Baráth Zoltán, Gyula
(96 pont)
Legtechnikásabb játékos: Beregi Gábor, Békés

BRINGAÚT

Augusztus 19.: 
Ügyességi verseny gyõztese: Horváth Krisztián,
KRESZ-teszt gyõztese: Olej Tamás
Augusztus 20.: 
Ügyességi verseny gyõztese: Bajkán Márk,
KRESZ-teszt gyõztesei: Bajkán Martin, Pázmándi
Mariann

KÖSZÖNET

Támogatók: OTP Bank RT, Tappe KFT,
Gulyás Szaki KFT, Flexotrend, Ili Virágai Virágbolt,
Katica Virágbolt, Euronics, Match Élelmiszerüzlet,
Fornetti Látványpékség, Berény VTV, Püski Tibor,
Grosz Pékség, Fornetti, Mûszaki és Kerékpár
Szaküzlet, Szépe Sándor, Mucsi Gábor, "Leg-a-
Láb" AMI, Balassi Táncegyüttes - Békéscsaba,
Körösmenti Táncegyüttes - Gyomaendrõd

Segítõk, közremûködõk: I. kerületi (német)
Evangélikus Egyház, Városi Önkéntes Tûzoltóe-
gyesület, Mezõberényi Rendõrõrs, Polgárõrség,
Köröstarcsai Önkéntes Tûzoltók, Petõfi Sándor
Gimnázium, Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi
Általános Iskola, Bíró Ágnes, Fábián Martin, Rácz
József, Mátyás László, Földesi Brigitta, Csikós
Gábor, Földesi Ernõ, Hõgyes Zsuzsanna, Baráth
Erika, Tóth László, Gulyás Péter, Braun Anita, Kürti
László, Schön Andrásné, Schön András, Pándiné
Dézsán Éva, Rácz János, Szenteszki György,
Komócsin István, Szabó Mária, Lévainé Kun
Katalin, Hernádi Erzsébet, Balog Jánosné, Frankó
Györgyné, Répási László, Szekeres József, Földesi
Tamás, Gyaraki Károly, Szûcs Mátyás

Összeállította: Mezeiné Bátori Valéria

A fotókat Váradi Zoltán készítette

(folytatás az 5. oldalon)
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KISVÁROSI KAVICSOK

* HAGYOMÁNYÖRZÕ ROMA-
NAPot rendezett a Mezõberényi
Cigányokért Egyesület  Mezõbe-
rényben. Célja a hagyományok
ápolása, és az, hogy a bevételbõl
a városban élõ hátrányos helyze-
tû gyermekek nyaralását segít-
sék. Támogatásukkal ebben az
évben 14 roma és 3 nem roma
származású, hátrányos helyzetû
gyermek üdült a VELENCEI-
TÓNÁL.

* A KÖRÖSÖK LÁGY
ÖLÉN - ökoturisztikai program
keretében több új beruházás való-
sul meg városunkban. Ökotur-
isztikai ismeretterjesztõ útvo-
nalakat alakítanak ki, madármeg-
figyelõ állomást építenek, a régi
pavilon helyén madárház lesz. 

A liget területének nagy ré-
szén az értékes növényállomány
is megújulhat, játszóhely és egy
81 m2-es fedett színpad is épül-
het. A Tulipán utcában parkolók
kialakítására is sor kerülhet.

A beruházás összköltsége
122.607.946 Ft, ebbõl pályázati
forrás 119.266.596 Ft, saját erõ
3.340.900 Ft. 

A sikeres pályázat megvalósítá-
sa megkezdõdött, a tervek szerint
november végéig befejezõdik. 

* A "Leg a láb" Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény Berényke
Táncegyüttese idén ünnepli fenn-
állásának öt, a Berény Táncegyüttes
pedig alapításának húsz éves évfor-
dulóját. A jubileumi mûsor idõpontja
2006. október 28. (szombat), helye a
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ.
A mûsort a Berény Szállóban meg-
rendezett alapítványi bál követi.
Szeretettel várunk minden érdek-
lõdõt!

A "Leg a láb" Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény néptánc cso-
portjai 2006. szeptember elejétõl
ismét elkezdik táncpróbáikat. Új ér-
deklõdõk jelentkezését is szeretettel
várjuk! Kérjük, figyeljék plakát-
jainkat.

„Leg a láb”

A MEZÕBERÉNYI ÖSSZEVONT ÓVODÁK MÁTYÁS KIRÁLY ÚTI

TAGÓVODÁJÁNAK dolgozói kirándulást szerveztek a gyermekek - és
néhány kísérõ szülõ - számára Budapestre. A felvételen: sétahajózás
közben ismerkednek a fõváros szépségeivel.

GYERMEK CITERATÁBOR MEZÕBERÉNYBEN

2006. július 31-tõl augusztus 6-ig gyermek napközis citeratábornak
adott otthont a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ. A táborba 18 gyer-
mek érkezett Mezõberénybõl és Körösladányból.

A fogalalkozások két csoportban - kezdõk és haladók - folytak. A
kezdõk megismerkedtek a hangszerrel és az egyszerûbb játéktechniká-
val Boczonádi Zsuzsa körösladányi oktató segítségével. A haladók
moldvai népdalcsokorral bõvítették népzenei repertoárjukat Borsi Fe-
renc citeraoktató vezetésével. A munka mellett a játékra és a szórako-
zásra is jutott idõ. A gyerekek örömmel vettek részt a mûvelõdési ház-
ban szervezett sportfoglalkozásokon, a táncházon, a Ki Mit Tud? -on.
Ellátogattak az Orlai Gyûjteménybe, és a nyári hõségben bizony jól
esett megmártózni a Kálmán Fürdõ hûs vizében.

A tábor zárására a medgyesegyházi Dinnyefeszti-
válon került sor, ahol a gyerekek, mint fellépõk vettek
részt, és 30 perces népzenei mûsorral szórakoztatták a
közönséget.

A tábor a Nemzeti Kulturális Alapprogram támo-
gatásával valósult meg.

NYÁR SOK FELLÉPÉSSEL

A BERÉNY NÉPDALKÖR nyáron sem pihent, hiszen július 23-án a
Vésztõ - Mágori Piknik II. Népzenei Fesztiválján vett részt, majd
július 29-én Budapestre utaztak a Nyár a Lánchídon rendezvényre,
ahol  a dél-alföldi régiót képviselték. Másnap, július 30-án a köröstar-
csai MAMF-on szórakoztatták a közönséget. Sikeres szerepléseikhez
gratulálunk!

Dr. Hunya Miklóst, az Endrõd
és Vidéke Takarékszövetkezet ügy-
vezetõ igazgatóját kértem, adjon
tájékoztatást a Hírmondó olva-
sóinak a Mezõberényben épülõ új
Takarékszövetekezet-i építkezés-
rõl.

- Márciusban mutattuk be
elõször a látványtervet, majd júni-
us végén kezdtük meg az építke-
zést. A kirendeltségnek nincs
szüksége a felsõbb szintekre, vi-
szont a városkép szempontjából
követelmény volt a több szintes
építkezés, így ott lakások kerül-
nek kialakításra. 

- Milyenek lesznek a lakások?
A földszinten a kirendeltség

helyisége, a 700m2-es burkolt ud-
varon 9 garázs és parkoló épül.
Három szinten 11 lakás, 4 db 45
m2-es, 4 db 60 m2-es, 1 db 57 m2-
es, 1 db 67 m2-es, 1 db 104 m2-es.
Az épület lifttel ellátott, így az
akadálymentes közlekedésnek is
megfelel. Minden lakáshoz erkély
is tartozik.

- Mikorra várható az átadás?
2007. május 18-án lesz az át-

adás. Ez a dátum egybeesik a Ta-
karékszövetkezet alapításának 50.
évfordulójával. Május 21-én már
az új helyen várjuk ügyfeleinket.

- Aki bõvebb információkat
szeretne megtudni, hol érdeklõdhet?

- A kivitelezést és a lakások
értékesítését az INSULA BAU
Kft. végzi. Elérhetõségük:
Gyomaendrõd, Kossuth u. 8.,
www.insulabau.atv.hu, 
Tel. 30/5253367, 66/386-793, 
Nagyné Perjési Anikó)

Mezeiné Bátori Valéria
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MÚLTUNK FELHÍVÁS

MEGHÍVÓ
A Mezõberényi Szlovákok Szervezete 

és a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ nyugdíjas klubja 
tisztelettel meghívja Önt és ismerõseit az

AMATÕR MÛVÉSZETI

ÉS NEMZETISÉGI FESZTIVÁL

A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

RENDEZVÉNYÉRE.

Idõpontok:

szeptember 16. szombat 17 órától SZLOVÁK NEMZETISÉGI
KULTURÁLIS RENDEZVÉNY

Szlovákiából érkezõ csoportok vendégszereplésével

szeptember 17. vasárnap 10 órától AMATÕR MÛVÉSZETI 
CSOPORTOK BEMUTATKOZÁSA, 

14 órától ZENE ÉS MULATSÁG

Helyszín: PIACI CSARNOK

Avidék forradalma - a forradalom vidéken
Városi vetélkedõ az '56-os eseményekrõl

Szükség van arra, hogy tárgyilagosan ismerhessük meg múltunkat. Nem
elég emlékezni, tudni kell, hogy mire. Ahogy egyre kevesebben lesznek
köztünk a történelmi események résztvevõi (az élõ "emlékezõk",
"emlékeztetõk"), október 23-a úgy válik mindinkább formálissá, pro-
tokolláris ünneppé. Pedig 1956 története még korántsem lezárt történelem.
Egyre többet tudunk meg a Budapesten történtekrõl, miközben továbbra
is esetleges és részleges maradt ismeretünk a fõvároson kívüli
eseményekrõl. Pedig tévhit az, hogy az ország települései csupán rezonál-
tak a fõvárosi eseményekre: a vidék forradalmának nagyon is önálló
története, belsõ logikája volt. A fõváros és néhány nagyváros eseményei
évtizedekre elhomályosították a falvak, a kistelepülések részvételét az
1956-os forradalomban.

VETÉLKEDÕNK keretében a budapesti eseményekbõl kiindulva a vidéki, a
Békés megyei, a helyi eseményeket kívánjuk feldolgozni. 

Ehhez:
- KERESSÜK azon "emlékezõket", akik a helyi és megyei események
objektív feltárásában segítenének egy beszélgetés formájában. 

- VÁRJUK a vetélkedõre 3 fõs csoportok (középiskolás diákok, fõiskolá-
sok, egyetemisták és felnõttek) jelentkezését.
A vetélkedõ helyszíne a Mûvelõdési Központ színházterme, idõpontja
október vége.
Avetélkedõ tartalmi részei:

történelmi események feldolgozása (a fõvárosi, vidéki, 
megyei, helyi események)
irodalmi hatás vizsgálat
filmfeldolgozás (Mészáros Márta: A temetetlen halott 
címû filmje).

Afelkészüléshez a Városi Könyvtárban és az Orlai Petrics Soma Muzeális
Gyûjteményben dokumentációs anyagot biztosítunk
Az 1-3. helyezetteket könyvutalványok formájában díjazzuk.
Jelentkezni lehet szeptember 25-ig a Mûvelõdési Központban, Fábián
Zsolt népmûvelõnél.
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásá-
val valósul meg.

120 ÉVES A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

Az oklevelek szerint Mezõberény eredetileg két faluból állt (Berény, Bal-
Berény), két külön plébániája is volt, 1347-ben legalább az egyik kõbõl épült
templommal rendelkezett. A XVI. században már egységesült a két
településrész, s a XVIII. századtól van már több adat a berényi templomok
építésére, bõvítésére.  

1817-ben felszólítják báró Wenckheim Józsefet, mint mezõberényi nagy-
birtokost, hogy Mezõberényben iskolát létesítsen, ám ez nem vezetett ered-
ményre. Az egyházmegye támogatásával 1837-ben vásárolt a békési
plébános egy házat a Kis utcában (ma Puskin utca) a létesítendõ iskolának.
Itt alakítottak ki az 1854-es felújítás során egy kis kápolnát.  

1848-ban a hívek kérelmezték az egyházmegyénél egy kápolna építését
és az önálló lelkészség megalapítását, sikertelenül. Többszöri próbálkozás
után az egyházmegyei hatóság 1878-ban engedélyezte br. Wenckheim
Lászlónak udvari-, vagyis magánkáplánság felállítását. A báró káplánnak
Püspöki Alajos  kerületi alesperest, sarkadi plébánost kérte fel, akinek telket,
házat vásárolt, s rendszeres jövedelmet is felajánlott, amit a hívek még meg-
pótoltak. A magánkáplán - a jótevõk elhalálozása után - kéréssel fordult az
egyházmegyei hatósághoz, hogy önállósítsák a mezõberényi egy-
házközséget, mert nincs támogatója az egyháznak. Az egyházmegye - a már
meglévõ egyházi vagyon elvesztését is féltve - 1884-ben hozzájárult
bizonyos feltételekkel az önálló lelkészség létrehozásához, Békéstõl
elválasztotta Mezõberényt, hozzácsatolva az alábbi leányegyházakat: Bél-
megyer, Kereki, Szent János, Köröstarcsa, Félhalom, Pusztakamut. 1885-tõl
megkezdõdött az anyakönyvvezetés. 

Az új egyházközségnek azonban nem volt temploma, ennek építéséhez
támogatókat keresett. Püspöki Alajos, aki 1878-tól magánkáplánként
tevékenykedett itt, gyûjtésbe kezdett. Elsõ megkeresésére lelkes támogatót
talált az Amerikában élõ Fejérváry Miklósné Kárász Karolina személyében.
Fejérváry M.-né Kárász Karolina - akinek felmenõi is nagylelkû mecéná-
sok, aktív közéleti emberek voltak, s maga is jó anyagi körülmények között
élt  - hajlandóságot mutatott egy kis, torony és sekrestye nélküli kápolna
felépíttetésére. Atemplom és a hozzátartozó tanterem építésére 13.894 forin-
tot adományozott. A terveket Borsiczky Lajos körösladányi mérnök
készítette el. A lelkész áldozatvállalásának (anyagbeszerzés, a munkák felü-
gyelete, szervezése) köszönhetõen a tervezettnél tágasabb templom épül-
hetett. Scher Conrád gyulai építész és Ferencsik Károly ács vállalkozásában
kezdõdött meg az építkezés 1886 áprilisában, s ugyanezen év szeptember
14-én elkészült a templom és a tanterem. 1886. október 17-én áldotta meg
a templomot Schiefner Ede prépost, endrõdi plébános. Atemplom és az isko-
la felszerelése különbözõ adományokból történt. Fejérváry Miklósné is hoz-
zájárult ezek beszerzéséhez pl. Tirolban készíttetett egy öl magas feszületet
és egy Szt. József szobrot, az õ adományából került villámhárító a templom-
ra stb. Szintén az õ hozzájárulása tette lehetõvé 1888-ban a templom szom-
szédságában lévõ ingatlan megvásárlását, és azon új lelkészi lak építését (erre
célra 4000 Ft-ot adományozott). 1891-ben készült a kõoltár Grazban gr.
Lamberg Fülöpné br. Wenckheim Mária költségén.

ASaskó Márton orgonakészítõ által elkezdett orgonaépítést Végh Károly
orgonakészítõ fejezte be 1894-ben. 

A templomot 1940-ben ismét plébániai rangra emelték. Filiái: Csár-
daszállás, Köröstarcsa. A templom titulusa: Szûz Mária Szent Neve és Szent
József.  

A templom lekészei, plébánosai: Püspöki Alajos (Apostol Ubaldus)
(1878-1911); Gáspár István (1911-1939); Dr. Rózsa Jenõ (1939-1957);
Dávid Béla (1957-1962); Dr. Udvarhelyi Béla (1962-1970); Dr. Marosi
Endre (1971-)

Pallagi Mária

Irodalom: 
Szatmári Imre: Békés megye középkori templomai. Bcs., 2005.
Karácsonyi János: Békésvármegye története. 1896.
A mezõberényi rom. kath. egyház története

(folytatjuk)
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ARCOK A VÁROSBÓL - TÓTH SÁNDOR

Sokakkal beszélgettem a Berényi Napokról. Én
is kedvet kaptam ahhoz, hogy a  három nap esemé-
nyeibõl kiemeljem a nekem legjobban tetszõt. Nem
volt könnyû döntenem, mert amit láttam, annak
nagyobb része tetszett. Ahelyszûke viszont rákény-
szerített arra, hogy csak egy eseményrõl írjak
hosszaban. A választásom Tóth Sándor fafaragó
kiállítására esett. Talán azért, mert tetszik a munká-
ja. Azért is, mert az „arcok a városból” rovatban már
régóta szerettem volna bemutatni. A kiállításon
elhangzott megnyitóbeszéd hûen tükrözi Tóth Sán-
dor életét és munkásságát. Ezért - rendhagyó módon
- ebbõl idézve szeretném az Olvasóknak bemutatni.

Tóth Sándor fafaragó, a Népmûvészet Mestere
cím viselõje, ebben az évben ünnepelte 60. születés-
napját. Ebbõl az alkalomból nyílt kiállítás a Berényi
Napokon munkáiból.

Akiállítást Szûcsné Sziklai Éva a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ igazgatója nyitotta meg. Meg-
nyitó beszédébõl megtudhattuk, hogyan sikerült
Tóth Sándornak az örökül kapott tehetséget, magas
színvonalú szakmai tudás-
sal ötvözni, névjegyét
viselõ alkotásaiban.

Most ebbõl idézünk: 
„Tóth Sándor a

faesztergályosság és az
asztalosság mesterségé-
nek kitanulása és a
Faipari Szövetkezetben
eltöltött 17 év után önálló
útra lépett. 

A Népmûvészek Házi-
ipari Szövetkezetében
bedolgozóként helyez-
kedett el, ahol fõként
kulacsokat, fogasokat,
díszdobozokat faragott.
Míg a Faipari
Szövetkezetben a zárt,
egyhangú szériamunka, a
Háziipari Szövetkezetben megrendelésre gyártott
tárgyak túldíszítettsége, a sematizmus, a másolás
volt az, ami távol állt tõle. A saját út keresésében
mégis nagy jelentõsége van az itt töltött idõnek,
hiszen a Szövetkezet felkérésére pályázta meg a
"Népmûvészet Ifjú Mestere" címet. 

Bár a címet 1981-ben még nem nyerte el, de a
szakmai értékelésben a zsûri elnöke, az erdélyi szár-
mazású Péterfy László szobrászmûvész már kiemel-
te, hogy Tóth Sándor pályamunkái hagyományõr-
zõk, díszítményeik mértéktartóak és szakmailag tö-
kéletesek. Elismerésül, úgy is mondhatjuk, hogy ju-
talmul meghívta Õt a Velemi Alkotótáborba.

Az igazi gyökeres változást ez az alkotó tábor
hozta, hiszen itt talált rá saját útjára, s arra a közös-
ségre, amely szellemiségével az önálló alkotások
megszületését gerjeszteni tudta.

A kovácsok, kosárfonók, szalmafonók, néptán-
cosok, szövõk, hímzõk, fazekasok és sorolhatnánk
még tovább a népmûvészeti ágakat, kézmûves fog-
lalkozásokat - szóval a körükben eltöltött napok, he-
tek, hónapok során olyan életforma alakult ki ben-

ne, melyet talán mindig magában hordozott, melyet
a nagyszülei házából, tanyájáról hozott magával: az
egyszerûséget, nyugodtságot, a természettel való
szoros kapcsolatot. 

Ekkor már tudatosult benne az, amit ma is vall,
hogy a népmûvészet jóval több, mint szobadíszek fa-
ragása, vagy a kereskedelem számára szakosodott
népi iparmûvészet. A hagyomány iránti elkötelezett-
ség, mely nála a hasznosság, használhatóság olda-
láról való megközelítésben nyilvánul meg. Mint
ahogy mondani szokta: "Elõdeink okos emberek
voltak, mindig tudták mit, miért csinálnak. Tisztelték
a természetes anyagokat, melyekkel dolgoztak. Azt
hozták ki belõlük, amit az felkínált számukra."

E szellemiség, mondhatjuk belsõ megtisztulás,
letisztulás jegyében alakulhatott úgy, hogy követke-
zõ pályamunkája már egy szövõmûhely volt, mely-
ben rokkát, csévélõt, ahogy nálunk Mezõberényben
mondják "csûvölõt", és szövõszéket készített, s mivel
a fonóba ugyan nem fonni, de legények is eljártak,
így rájuk gondolva két kulacsot is készített. Munká-

ját nem dísznek szánta, hanem remélte, hogy néhá-
nyan kedvet kapnak e régi házi mesterség mûvelésé-
re. (A kiállítás látogatói az ott kialakított alkalmi
szövõházban ezeket ki is próbálhatták.)

E pályamunkája meghozta számára a sikert.
1982. augusztus 19-én megyénkbõl elsõként õ kap-
ta meg a "Népmûvészet Ifjú Mestere" címet. E mel-
lett rengeteg megrendelés érkezett a hagyományos
parasztszövõszékre, a szövõállványra és a gyermek
szövõkeretre.

Tóth Sándor faesztergályos és asztalos tudását is
hasznosítani igyekezett, amikor vájt bútorok készíté-
sével kezdett foglalkozni. E viszonylag egyszerû, de
sokoldalú szerszámokkal készülõ bútorok néhány
szép példáját láthatjuk, és használhatjuk a kiállítá-
son: Vájt láda, melyre ülni is lehet, a háromlábú
suszterszékek, a támlás szék.

Továbblépést jelentett, amikor dédnagyapja
készítette, kukoricacsuhéval fonott ülésû karosszék
mintájára, saját gyûjtése, tanulmányai alapján, ma-
gasabb szintû asztalos technikával karosszékeket ké-
szített. A karosszékek azután étkezõ garnitúrává,

majd konyhagarnitúrává bõvültek. Az így elkészült
alkotásokból is láthatunk kettõt, melybõl az elsõ
Gránátalma díjat hozott alkotójának.   

Tóth Sándor vallja, hogy a népmûvészet szép-
sége a közösség erejében rejlik. Aközösen elkészített
tárgy, melybe mindenki saját mesterségének legja-
vát adja, felülmúlhatatlan. Ezért igyekezett alkotó
társakat keresni magának, s készültek azok a szép
bútorok, melyekbõl kettõt egy fonással készült étke-
zõt, s egy tótkomlósi mintával festett szlovák háló-
szobát láthatunk a kiállításon. A fûzfavesszõbõl font
garnitúra Kocsor Imréné, Julika, a hálószoba bútor
festése Kovács Géza ügyes kezét is dicséri. (Az
étkezõ Gránátalmadíjat, a festett hálószoba a 2005.
évi országos népmûvészeti pályázaton ezüst-plakett
díjat hozott alkotóinak.)

A közös munkákból, sikerekbõl még egyet meg-
említenék, hiszen ez nagyon kötõdik Mezõberényhez
és intézményünkhöz is: Mezõberényi szlovák moti-
vumok alapján készült ággyal, hímzett párnákkal és
gyapjú szõnyeggel csoportos pályázaton külön díjat

nyertek, ahol alkotótársai
Gulyás Imréné szövõ,és a
Kiszely Jánosné vezette
Díszítõmûvészeti kör tagjai
voltak.   

Megjelenhetnek-e a nép-
mûvészet elemei a mai mod-
ern bútorokban - tehetjük fel
a kérdést. A válasz: igen. S
ezt velem a kiállításon
látható, egyszerûségében
nagyszerû hálószoba mon-
datja. 

Tóth Sándor számára
azonban nemcsak a bútorok,
használati tárgyak a fonto-
sak, hanem legalább olyan
fontosak a fából készült ját-
szóterek, a haranglábak,
harangtornyok, a székely
vagy faragással díszített

míves kapuk, valamint a kopjafák. 
Valamennyi itt látható és felsorolt munkája hozta

meg Tóth Sándor számára a jól megérdemelt Nép-
mûvészet Mestere kitüntetõ címet, melyre nemcsak
Õ, hanem családja, városa is nagyon büszke. 

A munka azonban nem fejezõdött be, Tóth Sán-
dor ma is teszi a dolgát.

....
Egy visszaemlékezésében olvastam, hogy

amikor a Faipari Szövetkezetet ott hagyta, akkor azt
sajnálta, hogy nem lesznek körülötte emberek. Az
eltelt idõ bizonyította, hogy képes volt megtalálni, ha
kellett megteremteni azokat a közösségeket is, itt
gondolok elsõsorban a Tóth mûhely munkatársaira,
s mindazokra, akik együtt dolgoztak valamilyen
közös cél érdekében Tóth Sándorral.”

AMezõberényi Hírmondó szerkesztõsége nevé-
ben gratulálunk a kiállításhoz, eddigi munkájához
Tóth Sándornak,  és további  sikereket kívánunk.

Mezeiné Bátori Valéria
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ANYAKÖNYVI HÍREK HITÉLET

Augusztus hónapban eltávoztak közülünk: 

Bajkán Sándorné Tamasi Erzsébet (1919) Mb. Puskin u. 1., Plavecz János
(1928) Mb. Hunyadi u. 38., Roósz Ádám István (1959) Mb. Kereki u. 89.,
Fazekas László (1971) Mb. Thököly u. 67. szám alatti lakosok.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ÖZV. BAJKÁN SÁNDORNÉ TAMASI ERZSÉBET

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,

részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek:

a gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

„Nem az a fájdalom, / amikor könny szökik a
szemünkbe, / hanem amit egy életen át / hordozunk a
szívünkben.”

TÓTH BÉLA

halálának 1 éves évfordulóján fájó szívvel gondol 
rá felesége, leánya és két unokája.

„Egy éve, hogy elmentél, most is nagyon hiányzol.
Nélküled bús, szomorú az élet. 
Szívem azt dobogja, látni szeretnélek.”

MEGEMLÉKEZÉS

SZEMERÉDI BÉLA

halálának 1 éves évfordulóján fájó szívvel gondol 

rá felesége, fia, leánya és unokái

Augusztus hónapban házasságot kötöttek:

Takács Imre Mb. Gyóni G. 50. és Szabó Adrienn Erika Mb. József A. 6.,
Czinkóczki Tibor József Mb. Teleky u. 3. és Dombi Szilvia Mb. Kereki
u. 35/2., Szeljak Gábor György Dévaványa Kör u. 2. és Gubola Kriszti-
na Mb. Mátyás kir. u. 40., Várhalmi Zsolt Mb. Bajcsy Zs. u. 24. és Hekk
Andrea Pilismarót Ady E. u. 30. szám alatti lakosok.

"DE KI A FELEBARÁTOM?" …
"e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?" 
(Lukács ev. 10,25-37)

Olvasandó még: Lukács ev. 11,37-52

Egy rabbi (zsidó írás-tanító)-mesében két barát vitájáról van szó. Arról vitáz-
nak, hogy lehet-e Bibliát olvasni és cigarettázni egyszerre. Miután nem tudnak
megegyezni, az egyik elmegy a rabbihoz. Megkérdezi: lehet-e Bibliaolvasás
közben cigarettázni. A rabbi azt válaszolja, hogy Bibliaolvasás közben semmit
nem szabad csinálni. Amásik nem hiszi el a választ - õ is elmegy. Megkérdezi,
szabad-e cigarettázás közben Bibliát olvasni. A rabbi azt válaszolja, hogy Bib-
liát mindig szabad olvasni. 

Nem mindegy tehát, hogy hogyan tesszük fel a kérdést.

Jézus ugyanezt tanítja: nem az a helyes kérdés, hogy ki a felebarátom, hanem
az, hogy kinek vagyok a felebarátja. A kérdést az irgalmas szamaritánus szem-
pontjából lehet egyedül megválaszolni, s nem az ott elmenõk oldaláról.

Jézus egész életével erre adott példát: nem azt nézte, hogy neki mi a jó, hanem
azt, hogy a mi üdvösségünket mi szolgálja. Ezért "mikor Istennek formájában
volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlõ Istennel, hanem … szolgai for-
mát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, … a kereszthalálig." (Fil 2,6kk)

Hamis írásértelmezés az, ami az értelmezõ saját szempontjából vizsgál bár-
milyen kérdést. De üdvösséges nem a magam, hanem a mások hasznát is keres-
nem. 

Hamis írásértelmezés az, amely azt nézi, hogy nekem mi a jó, de üdvösséges
azt keresnem, hogy mivel segíthetek másnak. Krisztus így ismerteti meg velünk,
hogy ki hirdeti és éli meg igazán az Õ igéjét, törvényét - és ki hamisítja meg azt.

Ugye, nem is nehéz eldönteni - Õ ad erõt így cselekedni is.
Szabó Endre

Augusztus 19-én 

ünnepelte

80. 

SZÜLETÉSNAPJÁT

BALÁZS MIHÁLYNÉ

BABINSZKI MÁRIA

(Mb. Zrínyi sgt. 70.).

Ezúton is 

jó egészséget kíván 

neki az egész család

ROÓSZ JÓZSEF

ÉS

BALOGH MARGIT

augusztus 18-án 

ünnepelték 

50. 

házassági 

évfordulójukat.

Ebbõl az alkalomból 

szeretettel köszöntik 

õket gyermekeik 

és családjaik, 

unokáik 

és dédunokáik
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HIRDETÉS

INTERNETEZZEN 
A KÁBELTÉVÉN 

akár napi 24 órán keresztül, a hónap minden napján havi bruttó 3980 Ft-ért!!
MEGKEZDÕDÖTT A KÁBELTÉVÉN AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁS! - SZOLID ÁR - MEGBÍZHATÓ MINÕSÉG

VÁLASSZON DÍJCSOMAGJAINKBÓL, MELYEK A BRUTTÓ ÁRAT TARTALMAZZÁK!

RÁKAPCSOLÁSI, BEÜZEMELÉSI DÍJ: 0 FT.
Gyõzõdjön meg ajánlatunkról! Az érdeklõdõknek egyeztetés alapján, a jelentkezés sorrendjében, 

két hét ingyenes tesztelési lehetõséget biztosítunk!

TOVÁBBI RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁS, JELENTKEZÉS: 
Szûcs Imre 06-30-9217346, Szûcs Krisztián 06-30-9834118, Savolt Jánosné 423-695

KOMFORT ABC
Mezõberény, Kodály Zoltán út 2.

SZEPTEMBERI AKCIÓ…
ÉLELMISZER:

Marhamájkrém Szegedi 65 g 29,-
Mustár tubusos Univer 80 g 65,-
Ketchup tubusos Univer 80 g 69,-
Toto tojás játékkal 20 g 79,-
Pizzakrém tubusos Univer 80 g 79,-
Cerbona Norbi spagetti tészta 500 g 99,-
Kubu gyümölcsital 8-féle 0,33 L 109,-
Falcotrade löncshús 400 g 115,-
Ananász darabolt Taipai 565 g 119,-
Univer Zöldborsó konzerv 400 g 119,-
Mustár tubusos Univer 180 g 129,-
Univer Alföldi és Azték mix konzerv 400 g 129,-
Csemege uborka üveges 720 ml 139,-
Ketchup tubusos Univer 170 g 155,-
Majonéz tubusos Univer 180 g 159,-
Sió õszibaracklé rostos 1 L 159,-
EFI õszibarack konzerv 850 g 169,-
Pizzakrém tubusos Univer 170 g 179,-
Piros Arany csemege, csípõs Univer 170 g 179,-
Majonézes torma tubusos Univer 180 g 179,-
Gulyáskrém csemege, csípõs Univer 180 g 185,-
Magic desszert praliné 3 íz 160 g 199,-
Inka instant pótkávé utt. 200 g 199,-

Szobi mixi Narancsízû szörp 2 L 199,-
Étolaj "CBA" 1 L 209,-
La Festa 3in1 csoko, latte, mocca 10x12,5 g 229,-
Paloma õrölt kávé 250 g 269,-
Happy Day rostos üdítõk 10-féle 1 L 269,-
Univer salátaöntet 3-féle 315 ml 279,-
Mogyorókrém  "CBA" 500 g 299,-
Omnia õrölt kávé 250 g 399,-
Virágméz "CBA" 500 g 399,-
Instant  kakaó "CBA" 800 g 439,-
Akácméz "CBA" 500 g 499,-
Nesquik kakaópor 800 g 599,-
Merido Mokka õrölt kávé 1 kg 899,-

Akciós áraink a készlet erejéig érvényesek!

KIADÓ!
Garázsok, irodák, raktárak 

és zárt udvarok kiadók
a mezõberényi Hõsök út 5. szám
(volt Kalász Gazdaszövetkezet) 

és a Kossuth tér 7. szám 
(volt Áfész nagy Csemege) alatt.

Érdeklõdni: tel/fax: 352-207         
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256/64 kbit/sec 512/128 kbit/sec 1024/256 kbit/sec 1536/256 kbit/sec

KORLÁTLAN KORLÁTLAN KORLÁT: 50 GB KORLÁT: 50 GB

2 év hûségnyilatkozattal 3.980,- Ft/hó 5.800,- Ft/hó 7.200,- Ft/hó 9.400,- Ft/hó

1 év hûségnyilatkozattal 4.980,- Ft/hó 6.800,- Ft/hó 8.200,- Ft/hó 10.400,- Ft/hó

Hûségnyilatkozat nélkül 5.980,- Ft/hó 7.800,- Ft/hó 9.200,- Ft /hó 11.400,- Ft/hó



A BERÉNYI GYERMEK FC HÍREI
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BERÉNYI GYERMEK FC
- MTK 4 : 1!

A fenti sporthír minden lab-
darúgás iránt érdeklõdõ  számára
hatalmas meglepetés.

Hogy is ne lenne az, hiszen egy
országos hírû, idén minden utánpótlás
korosztályban országos bajnok MTK
és egy kisváros gyermek csapata
mérkõzött egymással.

Az eredmény csak azok számára
meglepetés, akik nem látták a
mérkõzést. A szerencsés szülõk, akik
jelen voltak, a fiúkkal együtt örülhet-
tek Burai Dávid mesterhármasának,
valamint Lakatos Krisztián góljának.
Agyõzelem értékét növeli, hogy 0 : 1-
rõl fordított csapatunk.

Történt mindez augusztus 16-án,
Békéscsabán az Euro- Goalfesz-
tiválon, csapatunk elsõ nagypályás
tornáján!

Az eredmény még akkor is em-
lítésre méltó, ha együttesünk a tornán
végül hetedik helyen végzett. De a
nyolcadik helyezett MTK Budapest
elõtt!

Gratulálunk csapatunk vala-
mennyi tagjának: Adamik Dávid,
Balogh Csaba, Bárdi Dániel, Bo-
czonádi László, Burai Dávid, Csákó
Gergõ, Csipke Martin, Herter Martin,
Hoffmann Márton,  Kovács Dávid,
Lakatos Krisztián, Liska Tibor,
Ladányi Zoltán, Mezei Zsolt,
Mészáros Dávid, Nagy Gergõ, Ötvös
Levente, Tóth Bence  valamint az
õket felkészítõ Kajlik Péter edzõnek.

Idén júliusban 2006 fiatal kelt útra a világ minden
tájáról, hogy részt vehessen a Stuttgartban rendezett
UNESCO Világifjúsági Találkozón. Magyarországról
négyen utazhattak, köztük a mezõberényi Szollár Péter, aki
a gimnázium 13 c osztályos tanulója. Elmondása szerint
óriási élmény volt számára az ott eltöltött néhány nap, amit
még emlékezetesebbé tett, hogy a FOCI VB fantasztikus
hangulatába is belecsöppentek. 

- Hogyan kerültél ki erre a találkozóra?
- Egy pályázaton nyertem a lehetõséget. Az egyik

korábbi tanárnõm, Egeresi Julianna, hívta fel a figyel-
memet rá. Komoly pályázati anyagot kellett elkészíteni
angol és német nyelven. Írni kellett például arról, hogyan
ismerkedtem meg az UNESCO-val, mit várok ettõl a
találkozótól, milyen elképzeléseim vannak arról, hogyan
lehetne népszerûsíteni Magyarországon az UNESCO-t ...

Májusban kaptam meg a hivatalos értesítést arról, hogy
felvételt nyertem a 2006 fiatal közé, akik meghívást kap-
tak erre a rendezvényre. 

- Milyen programokon vettetek részt? 
- Megérkezésünk napján megkaptuk a programfüzetet,

az egész városban érvényes ingyenes utazási kártyánkat és
a névre szóló UNESCO igazolványunkat is. Még aznap
hivatalos köszöntésen és állófogadáson vettünk részt a
több ezer fõs Porsche Arénában, amely 60 méterre talál-
ható a méltán világhírû Mercedes Múzeumtól. Ahivatalos
megnyitón többek között beszédet mondott: Dr. Wolfgang
Schuster Stuttgart város fõpolgármestere, Walter Hirche a
németországi UNESCO Szövetség elnöke, Dr. Koichiro
Matsuura, az UNESCO vezérigazgatója. Rövid bemutatót
tartott futball tudományából Joe Cole.

A másnap megrendezett sportnapon rövid nemzetközi
teniszbajnokságot rendeztek a szervezõk, ahol többek
között egyiptomi, angol, francia, perui, spanyol, mexikói
csapatokkal játszottunk együtt. Aznap este július 4-én a
németek az olaszokkal játszották az elõdöntõt, amelyben a
német nemzeti tizenegy alulmaradt. Anémetek emelt fõvel

viselték a vereséget, míg az olaszok énekkel, zászlóval,
tánccal ünnepeltek szerte a városban hajnal háromig. 

A következõ két napon meglátogattuk a ludwigsburgi
kastélyt, jártunk a TV-toronyban, ismerkedtünk a várossal.

Július 7-én részt vettünk a Killesberg-en rendezett Fest
der Freunde elnevezésû zenei-politikai-gasztronómiai-kul-
turális fesztiválon, ahol több mint 20 helyszínen zajlottak a
színvonalas mûsorok. Láthattunk táncosokat Indiából, az
Egyesült Államokból, Kolumbiából és még számos
részérõl a világnak. Az egésznapos rendezvény számos
barátságot eredményezett, amelyek reményeink szerint
még hosszú ideig megmaradnak. Én egy amerikai, egy
svájci és egy argentin fiatallal kötöttem szorosabb barátsá-
got.

A következõ két napban a stuttgarti Schlossplatz-on
felállított kivetítõkön követhettük a világbajnokság
eseményeit. Élõben láthattuk az egyébként 3 órával a
mérkõzés kezdete elõtt lezárt térrõl a német válogatottat,
élükön Jürgen Klinsmannal. 

A bronzmeccsre és a döntõ élõ közvetítésének meg-
tekintésére mindkét alkalommal a névre szóló UNESCO
VIP igazolványunkkal engedtek be, akkor is, amikor a tér
már zárva volt. Abronzmeccs alatt a téren becslések szerint
közel 70 000 ember követte a mérkõzés eseményeit. Az ott
tapasztalható hangulat és eufórikus érzés minket is magá-
val ragadott. 

A hétfõi napot a fogadócsaláddal töltöttük, ahol köl-
csönös meghívást kaptunk egymáshoz. 

- Milyen élményekkel tértetek haza?
- Július 12-én indultunk Magyarországra elégedetten,

maradandó élményekkel gazdagodva és szívünkben azzal
az élménnyel, hogy egy kicsit mi is részesülhettünk a
világbajnokság és a világifjúsági találkozó okozta felhõtlen
örömben és jókedvben.

- Örömmel hallgattalak, és kívánom, sok ehhez
hasonló szép élményben legyen még részed. 

Mezeiné Bátori Valéria

ÚJRA BAJNOK

A BERÉNYI GYERMEK FC SERDÜLÕ CSAPAT

A Berényi Gyermek FC serdülõ csapata immár har-
madik alkalommal egymás után megnyerte a Békés
Megyei serdülõ bajnokság Szeghalmi csoportját.

Az eltelt idõszak egy korszak lezárását jelenti, ugyanis
néhányan máshol folytatják pályafutásukat: Bondár Lajos,
Kajlik Alpár, Molnár Dániel és Tóth
János az MFC ifjúsági csapatát erõsítik,
míg Toldi Ákos Békéscsabára az Elõ-
réhez igazol.

A három bajnokság során a csapat
egy hosszú veretlenségi sorozatot
mondhat magáénak: A megyei Szu-
perkupán egyszer elsõ, kétszer
második helyen végeztek. Sikeresen
szerepeltek a hagyományos Farsang
Kupán, ahol több alkalommal meg-
nyerték az elsõ helyet. Külföldi
tornákon vettek részt, sikeresen képvi-
selve a mezõberényi színeket. 

Amennyiben kedvezõ változások
lesznek a helyi Football Clubban, a
serdülõ bajnokcsapat tagjai még sokáig

szerezhetnek örömöt a mezõberényi szurkolóknak.
A felvételen a Berényi Gyermek FC serdülõ bajnokcsapa-
ta látható: Balról - jobbra: Hegedûs Bálint, Szadai Attila,
Bondár Lajos, Molnár Dániel, Ramos Miron, Stibán
Richárd, Tóth János, Csákó Attila, Kajlik Alpár, Tóth Tibor,
Vincze Sándor, Kéki Gergõ, Toldi Ákos, Sinka Dániel,
Kanó Bence, Kajlik Péter - edzõ. A csapat tagjai voltak
még: Kiss András, Szekeres Krisztián.

BERÉNYI FIATAL A FUTBALL VB-UNESCO VILÁGIFJÚSÁGI TALÁLKOZÓN
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HIRDETÉSSPORT

CSEMPECENTRUM 
ÉS CSILLÁRSZALON

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

* Íves biztonsági üveges zuhanykabin 90x90-es, 
8 fúvókás vízmasszázs rendszerrel 
+ ajándék zuhanytálca: 89.900 Ft

* 55 cm-es fürdõszobaszekrény + tükör + világítás: 29.900 Ft

* Burkolólapok, falicsempék: 10-30% kedvezménnyel!

* Csillárok, kültéri lámpák, falikarok: 
10-30% kedvezménnyel!

* Kültéri mediterrán kövek: 0,5 cm-4 cm-ig 
/rusztikus, vörös árnyalatú/

KERTI SZÉKEK, EGYÉB MÛANYAG TERMÉKEK

TELJES KIÁRUSÍTÁSA:20% KEDVEZMÉNNYEL!

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

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

Békés megye területén 40.000 Ft felett díjtalan házhoz szállítás!

Hírlap és feltöltõ kártya árusítás!
Fõ tér - Pavilon

- Közúti árufuvarozás (veszélyes áruk is)
- Költöztetés

- Egyéb áru szállítása 1,5 t súlyhatárig

Zolnai Pál Tel.: 06/30/3402573

ÚJDONSÁG
A FORTUNA TÉRI PAPÍRBOLTBAN!

Ajándékozzon HÍMZETT FÜRDÕLEPEDÕT!
Több, mint 40 féle mintából választhat.

Tekintse meg kínálatunkat!

Szeretettel várjuk vevõinket.

Mb. Fortuna tér 20.

LABDARÚGÁS

Megkezdõdött a 2006/2007 évi labdarúgó bajnokság. Anehéz anyagi és tárgyi
feltételeket ismerve - több tárgyalás után - a labdarúgócsapat ismét benevezett
a megye I. osztály 2006/2007 évi bajnokságba, az önkormányzat támogatásá-
val. Az MFC teljes mértékben mezõberényi kötõdésû fiatalokból áll. Az új
vezetõség elvárása a csapattal szemben a bajnokság során a stabil középcsapat-
tá válás az õszi szezonban.
Eddigi eredmények: Battonya-Mezõberény FC 2:1 (2:0), ifi: 1:5
MFC: Lestyán, Szûcs Zs., Bereczki, Pántya, Kiss, Szûcs Z., Laudisz, Lakatos,
Nagy M., Wagner, Benyovszki, Pecze, Gál, Nagy Z.
Nagy Mihály már az elsõ percben keresztszalag szakadást szenvedett, ez
megzavarta fiatal játékosainkat. 
Góllövõ: Pecze Péter. Jó: Laudisz, Benyovszki.
Mezõberény-Magyarbánhegyes: 2:0 (0:0) ifi: 13:0
MFC: Barabás, Benyovszki, Pántya, Szûcs Z., Laudisz, Lakatos, Kiss, Pecze,
Wagner, Szûcs Zs., Bereczki, Csere: Gál, Vári, Somjai
Nagy csatában a berényi fiatalok küzdõképessége diadalmaskodott. Góllövõ:
Vári, Szûcs Z. (11-es) Jó: Benyovszki, Bereczki, Szûcs Z., Vári
Békésszentandrás-Mezõberény: 0-1 (0:0)
Góllövõ: Wagner. Jó: Wagner, Benyovszki, Bereczki, Szûcs Zs., Csók.
ÕSZI SORSOLÁS: szept. 2. MFC-Vésztõ, szept. 9. Méhkerék-MFC, szept. 16.
MFC-OMTK, szept. 23. Szabadkígyós-MFC szept. 30. MFC-Gyomaendrõd,
okt. 7. Kondoros-MFC, okt. 14. MFC-Mezõhegyes, okt. 21. Jamina-MFC,
okt. 28. MFC-Dévaványa, nov. 4. Szeghalom-MFC, nov. 11. Sarkadkeresztúr-
MFC, nov. 18. MFC-Füzesgyarmat, nov. 25. MFC-Battonya, dec. 2. Ma-
gyarbánhegyes-MFC

Gurmai Sándor

SZEMÉLY ÉS VAGYONÕR (OKJ-S)  

TANFOLYAM Mezõberényben

Kezdés: 2006  szeptember 16. 9 óra

Helye: Petõfi Sándor Gimnázium Kollégiuma 

/a Rendõrség mellett/

Ár: 60.000 Ft. 

(vizsgadíjat és a tankönyv költségeit is tartalmazza) 

Részletfizetés lehetséges.

Betölthetõ munkakör: portás, pénz - értékszállító, testõr, 

rendezvénybiztosító, üzemrendész, stb.

Feltételek: 18. életév betöltése, magyar állampolgárság, 

büntetlen elõélet, 8 általános iskolai végzettség

Nõk, nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok is jelentkezhetnek!!!!

Érdeklõdni, regisztráció:

06-30-464-10-63, 06-70-275-95-93



A Petõfi Sándor Gimnáziumban
601 diák és 61 pedagógus búcsúztat-
ta a 2005/2006-os tanévet.

Távozott a tantestületbõl Gaines
Doty Greer amerikai tanárunk, helyé-
re új anyanyelvû tanár érkezik szep-
temberben. Nyugdíjba vonult Ada-
mik Mihályné tanárnõ, aki a könyvtá-
rat vezette, munkáját Kovács Erika
vette át. Megszünt a munkaviszonya
Balogh Krisztina kollégium-vezetõ-
nek és Vrbovszki Szabolcs kollégiu-
mi nevelõnek. A kollégium megbí-
zott vezetõje Szabó Ila tanárnõ lett. A
tantestület egy új taggal bõvült, Schä-
fer Anett magyar szakos kollégával,
illetve visszatért gyesrõl Oláh Barba-
ra német szakos tanárunk. 

TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

A legtöbb jó tanulót a két tanítási
nyelvû ág, és az Arany János (AJTP)
program adja, a tanulói létszámmal
súlyozva közelítõleg fele-fele arány-
ban. A legtöbb bukott tanuló az álta-
lános tantervû ágban van.

Iskola átlag: 3,92  
Általános tantervû átlag: 3,66  
Kéttannyelvû átlag: 4,08  
AJTP: 4,02

VERSENYEREDMÉNYEK

Csabai Garabonciás Napok 
Versmondás: I. hely: Bíró Gyula
10/C, II. hely: Mezei Réka  13/B
Prózamondás: II. hely: Köleséri
Dóra 10/C, 
Zenekar: II. hely: Nagy József -
Szabó György 13/B

Országos Tóth Árpád Szavaló-
verseny, Debrecen
Közönség díj: Mezei Réka 13/B
Legjobb Tóth Árpád interpretáció:
Bíró Gyula 10/C

Országos Simonyi Imre Szavaló-
és énekelt vers Verseny, Gyula
II. hely: Szabó György - Nagy József
13/B, IV. hely: Bölöni Gizella 13/B

Megyei Arany János Ballada-
mondó Verseny, mezõberényi PSG
I hely: Mezei Réka  13/B
Különdíj: Hegyesi Klára  9/C

Megyei Wass Albert Szavalóverse-
ny, Városi Könyvtár Mezõberény
I. hely: Mezei Réka  13/B

A felsorolt versenyek felkészítõje:
Szabó Ila

Megyei Helyesírási Verseny
IV. hely: Németh Angéla  9/B

Savaria Országos Történelem
Tantárgyi Verseny Békéscsaba,
2006. 02. 07. Megyei döntõn VI.

helyezett lett: Dékány Enikõ  10/C
Felkészítõ: Dr. Kovács Gáborné

Megyei Justh Zsigmond Vers- és
Prózamondó Verseny, Orosháza
III. hely: Hack Anita 11/C
Felkészítõ: Szabó Ila

IX. Országos és Határon túli
Középiskolai Arany János Bal-
ladamondó Verseny, Nagykõrös
III. hely: Mezei Réka  13/B
Felkészítõ: Szabó Ila

"Szép Magyar Beszéd" Verseny
megyei döntõ, Békéscsaba
I. hely: Nagy Vera 13/B
Felkészítõ: Szabó Ila

Középiskolások Megyei Angol
Szóbeli Versenye, Békéscsaba (9-
11. évfolyam) 10/Akategória: 
III.  hely: Faragó Bettina
Felkészítõ: Kaszás Gábor

Petõfi nevét viselõ középiskolák
országos találkozója
Irodalmi vetélkedõ: I. hely: Hegye-
si Klára 9/C, Hideg Nikoletta 13/C,

Váradi Júlia 13/C
Versmondó verseny: II. hely:
Hegyesi Klára 9/C
Fotós ill. filmes pályázat: I. hely: Gyi-
hor László  12/D
III. hely: Hornok Csanád  13/C

Megyei József Attila Vers- és
Prózamondó Verseny, Orosháza
II. hely: Nagy Róbert   
III. hely: Köleséri Dóra 
Különdíj: Silló Tímea  13/D
Felkészítõ: Szabó Ila

Országos Kazinczy-verseny, Gyõr
Anyanyelvápolók Szövetségének
Különdíja: Nagy Vera  13/B
Felkészítõ: Szabó Ila
Édes anyanyelvünk Megyei
Nyelvhasználati Verseny, Békés-
csaba
V. hely: Pálfi Orsolya   10/B
Felkészítõ: Szabó Ila

Vers- és Prózamondó Verseny
német nyelven, Orosháza 
9-10. évfolyam
Vers: II. hely: Hegyesi Klára 9/C
Próza: I. hely: Németh Renáta 10/D
Bereczki Anna 9.
11-12. évfolyam
Vers: I. hely: Hack Anita 11/C
II. hely: Stenger Natália 12/C
Próza: I. hely: Kiss Petra 12/C
II. hely: Oláh Andrea  11/C
Felkészítõ: Inge Reinmüller, Székely
Mária, Hajdú Szilvia

Heine - Jahr 2006. keretében
szervezett internetes verseny
Versmondó verseny III. hely: Hack
Anita  11/C
Versillusztráció II. hely: Lovas
Gabriella 11/C
A 12.C csoportja összesítettben a 4.
helyen  végzett.
Felkészítõ:  Hajdú Szilvia

Országos Tömörkény István
Alkotói Pályázat, Budapest
Novella-mese kategória
Arany minõsítés: Huszár Marianna
10/D
Ezüst minõsítés: Kocsis Gábor 10/D
Felkészítõ: Egeresiné Vas Ildikó
Ezüst minõsítés: Koszna Julianna
9/D
Bronz minõsítés: Szpisják János   9/D
Felkészítõ:  Szabó Ila

Bartók Béla Emlékév Tehetség-
gondozó és Képességfejlesztõ
Országos Tanulmányi Verseny
V. hely: Valki Irén  9/D
Puskás Anikó  10.D
Fodor Alíz  11/D
Felkészítõ:  Baloghné Bozsik Katalin

Megyei angol szóbeli verseny
I. kategória:
VII. hely: Török Andrea 9/A
II. kategória:
VI. hely: Koszna Julianna   9/D
X. hely: Tyukodi Julianna  9/D
III. kategória: III. hely: Faragó Betti-
na 11/B
VIII. hely: Gazsó Mihály  11/B
IV. kategória:
V. hely: Goron Rita  12/D
VI. hely: Erdei Julianna  12/D
Felkészítõ: Dr. Baukóné Baksai Edit

Mindentudás Egyeteme PSG
Géniuszok országos 45. helyezést
értek el.
Csapattagok: Dékány Anna, Fábián
Zsolt, Taba Herbert, Csaba Péter.
Felkészítõ: Barna István

A Fizika éve tiszteletére a
Kecskeméti Mûszaki Fõiskola
honlap készítõ pályázatán
iskolánkból két csapat indult. Bár
nem jutottak be a 13 legjobb csapat
közé, munkájuk elismerést érdemel.
11. évfolyam csapata: Tomka Anna
11/B, Szabó Beáta  11/B, Gyuricza
Ágnes  11/B, Hegyi Annamária
11/B
12. évfolyam csapata: Fábián Zoltán
12/C, Stibán Zoltán  12/C, Taba Her-
bert 12/C

Irinyi János Országos Középisko-
lai Kémiaverseny megyei döntõje:
Megyei döntõ
II. hely: Német Renáta 10.b
IV. hely: Kovács Dávid 10.d
VI. hely: Dékány Enikõ 10.c
Felkészítõ:   Molnár Zita és Bokorné
Tóth Gabriella

Biológia OKTV
II. fordulóba jutott: Dékány Katalin,
Mezõ Renáta, Szabó Nóra, Horányi
Beatrix  
Közülük Horányi Beatrix az orszá-
gos döntõn 14. helyezést ért el, ami
egyenértékü a 100%-os emelt szintû
biológia érettségivel.

Talentum pályázatot nyert: Szabó
Nóra 13/C

Kémia OKTV
II. fordulóba jutott: Dékány Katalin
13/C, Dékány Anna 12/C
Talentum pályázatot nyert: Deim
Nikoletta  13.B, Dékány Anna 12.C,
Dékány Katalin  13.C

ASzegedi Egyetem VegyÉSZtorna
versenyén a 13. évfolyam emelt
szintû csoportja és a 12. évfolyam

OKTATÁS - TANÉVZÁRÁS ÉS TANÉVNYITÓ A PETÕFI SÁNDOR GIMNÁZIUMBAN

Kitûnõ Jeles Bukott 
1 tárgy

Bukott
több tárgy

Iskola
26 51 11 5

Általános
tantervû ág

0 6 7 4

Kéttan-
nyelvû ág

21 32 3 0

Arany
János 

program

5 13 1 1

(folytatás a 7. oldalon)

13. 2006. szeptember Mezõberényi Hírmondó



emeltszintû csoportból két tanuló vett
részt.
Az IV. forduló alapján a legered-
ményesebbek: Dékány Katalin  13.C,
Dékány Anna 12/C, Marton Lívia
12/C, Szabó Nóra 13/C

Informatika OKTV:
2. fordulóba jutott: Fábián Zsolt
12/C, Radványi Ákos 12/B

Országos AJTP program "Fizika
becslési versenyen"
II. hely: Goron Rita, Goron Róbert,
Gyihor László,
Felkészítõ: Barna István

Bay Zoltán fizika emlékverseny
megyei döntõje:
10. évfolyam: III. helyezés: Ludesch-

er Norbert 10.c, 
IV. helyezés: Borgulya Roland 10.d
VI. helyezés: Junászka Krisztián
10.d
VII. helyezés: Lengyel Bence 10.d
12. évfolyam
III. helyezés: Sinka Örs 12.c
IV. helyezés: Zöldhegyi Valter 12.b
Felkészítõ: Barna István

Matematika határok nélkül
10/D osztály III. helyezett lett.

Madzagfalvi futás, Békés
III. hely: Csige Sándor 11/D
III. hely: Szabó Nóra 13/C

Felkészítõ: Szekeresné Szilágyi
Zsuzsa

Kollégiumi Kupa
I. hely: Petõfi Sándor Gimnázium
Kollégiuma

Diákolimpia úszás - Megyei döntõ,
Békéscsaba
4 × 50 m fiú gyorsváltó "A" 3. hely,
"B" 4. hely
100 m gyorsúszás: II. hely: Deák Fe-
renc  13.B
100 m mellúszás: III. hely: Györösi
S. Máté  10/D
Felkészítõ: Szekeresné Szilágyi Zsuzsa
Leány kosárlabda V. korcsoport
Országos elõdöntõ
Csapattagok: Bálint Ágota, Bánfalvi
Szabina, Valentinyi Fruzsina, Révész
Dóra, Hoffmann Dóra, Korcsok
Kitti, Berta Csilla, Hegyi Annamária,
Zolnai Nóra, Botyánszki Nóra,
Szelezsán Adrienn

Edzõk: Kecskeméti Gizella és Szugy-
iczki János
V. és VI. korcsoportban is megyei I.

helyezés, vagyis megyei bajnokok!

Kézilabda 
Fiú "A" kategória megyei elõdöntõ:
IV. hely.
Leány "B" kategória megyei elõdön-
tõ: II. hely.
Felkészítõ: Szekeresné Szilágyi
Zsuzsa.

ÉRTÉKELÉS

A stratégiai feladatok elvégzése mel-
lett megfelelõ szinten teljesítettük a
munkatervben elõírtakat. Továbbra is
célunk eredményességünk megtartá-
sa, illetve növelése és a partnereink-
nek való minél jobb megfelelés. Az
elért eredmények alapján a
2005/2006-os tanévben végzett peda-
gógiai munkát jónak értékelem. 

Szilágyi Tibor igazgató   

(folytatás a 6. oldalról)

OKTATÁS - TANÉVZÁRÁS ÉS TANÉVNYITÓ A PETÕFI SÁNDOR GIMNÁZIUMBAN

HIRDETÉS - HIRDETMÉNY

Mezõberény, Fõ út 2/A III./34. sz. 

1 +2 félszobás, 

63 m2-es, 

erkélyes lakás,  

liftes házban eladó.

Érdeklõdni lehet:
06/20/824-96-13

BÉKÉS MEGYEI SPORTSZÖVETSÉG ÉRDEKSZÖVETSÉGI
EGYESÜLETE a 2006/2007-es tanévben 43 SPORTÁGBAN índít
SPORTOKTATÓI tanfolyamot. 
Azok a hallgatók, akik sikeresen elvégzik a tanfolyamot, államilag
elismert szakképzést adó bizonyítványt kapnak, amely a saját sport-
ágában edzõi, oktatói és sporttanfolyamokon gyakorlatvezetõi mun-
kakör betöltésére jogosít, illetve ettõl az évtõl EUROPASS BIZO-
NYÍTVÁNYT kaphatnak, angol nyelven, mellyel az EU-s orszá-
gokban edzõsködhetnek. 
A tanfolyam idõtartama két félév.
A tanfolyam önköltséges.
Jelentkezési határidõ: 2006. szeptember 27.
A tanfolyam kezdete: 2006. október 7.

BÕVEBB INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉSI LAP KÉRHETÕ

A VÁROSHÁZÁN TÓTH IMRÉNÉL ÉS A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN.

Felhívjuk olvasóink  figyelmét, hogy szeptember 15-én különszámot 
jelentetünk meg az önkormányzati választások mezõberényi képviselõ- és 

polgármester-jelöltjeinek névsorával! 

EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TERMÉKEK

SZÉLES VÁLASZTÉKA!

mágneses lepedõ 9.900,-
nyári takaró 15.600,-
400 g-os birkagyapjú garnitúra 29.900,-

mágneses derékalj 25.500,-
birkagyapjú derékalj 15.600,-
mágneses gyapjú derékalj 25.500,-
gyermek bárány garnitúra 27.900,-
bárány garnitúra 44.900,-

fenyõ ágykeret (90x200) 37.900,-

motoros ágyrács 69.000,-

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT A MINTABOLTOK-BAN: 

BÉKÉSCSABA, PETÕFI U. 2. TEL.: 66/442-967

TESCO ÁRUHÁZ ÜZLETSORÁN TEL.: 66/453-943

3 db vákum matrac 110.000,-

ortopéd vákum matrac 53.000,-
+ nyári takaró ajándék

Mezõberényi Hírmondó 2006. szeptember 14.


