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Csapatépítés a vizen. Sárkányhajó-népszerűsítő versenyt 
rendeztek június 9-én a Hosszú-tónál, a képen az egyik  
mezőberényi csapat. 

(Fotó: Beol.hu)

Az NB II. bajnokcsapata a mezőberényi férfi 
kosárlabdacsapat. Írásunk a 11. oldalon olvasható.

Munkahelyteremtő beruházások támogatása c. pályázat 
ünnepélyes eredményhirdetése. Beszámoló a 12. oldalon. 

A június 10-i Debrecen környéki kiránduláson készült 
csoportkép. Beszámoló a 12. oldalon olvasható. További 
képek a www.mezobereny.hu oldalon, „események képekben” a 
dátumra kattintva találhatók.

Díjazott tanulók a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskolában a 2011/2012-es tanévben
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

2012. május 31-én Szeverényi Györggyel a Vízművek képviselőjével 
folyt tárgyalás a szennyvízrákötések támogatását segítő 
akciójukról. A megbeszélésen megállapodás született arról, hogy az 
önkormányzat a Vízmű akcióját saját lehetőségei kihasználásával 
segíteni fogja, mivel a város környezetvédelme szempontjából fontos 
lépést lehet. Kb. 400 ingatlant érintő lehetőségről van szó.
Június 4-én pedagógusnap alkalmából szervezett ünnepséget 
tartottak a Művelődési Házban. Az ünnepség keretében virágcsokrot 
vehettek át a nyugdíjba vonuló és a jubileumi jutalomban részesülő 
közalkalmazottak valamint Serfőző Mihályné, Marika néni, aki 
gyémánt diplomáját, Nagy Ferencné, Joli néni és Dankó József, 
akik pedig arany diplomájukat vehették át az idei évben, a 
diplomájukat kiadó felsőfokú intézményben. Az ünnepségen 
búcsúztatták kollégái Gubis Andrásné óvodavezetőt, aki közel 40 év 
munka után az ősszel nyugállományba vonul.
A korábbi években nyugdíjba vonulók, Hathy Zsoltné, Kmetykó 
Istvánné, Kovács Erzsébet, Nagy Ferencné Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet vettek át.
Június 5-én a hivatalon belül egyeztetés történt arról, hogy milyen 
eredménnyel jár a kóbor kutyák befogására kihelyezett csapdák 
működése. Június 5-ig 11 kutya „sétált” be a csapdákba és lett 
elszállítva állatmenhelyre.
Június 12-én Majdán Anna néninek otthonában 90. születésnapja 
alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök úr emléklapja és az 
önkormányzat ajándékkosara került átadásra. Ezúton is hosszú, 
egészségben és boldogságban töltött éveket kívánunk neki.
Június 15-én Szekeres Józsefné alpolgármester asszony Kondoroson a 
belvízelvezetési konzorcium megbeszélésén vett részt, ahol a 
program jelenlegi állásáról és újabb az eredetit módosító 
megállapodás megkötéséről volt szó. A legújabb információ szerint a 
mi körzetünkben – benne Szarvas város is – csak őszre lehet érvényes 
közbeszerzés, ami azt is jelenti, hogy 2013-nál előbbi megvalósulás 
kizárt.
Június 20-án a Nagycsaládosok Országos Egyesülete – Szövetség 
hivatalos értesítést küldött arról, hogy a szervezet a Mezőberényi 
Nagycsaládosok Egyesületének ajánlását is figyelembe véve 
Mezőberény Város Önkormányzatának „Családbarát Település 
Díjat” adományoz. A díj átadására 2012. július 12-én Lakitelken a 
VIII. Családkongresszus megnyitóján kerül sor.
20-án Práth Pálné, Ilonka néninek otthonában 90. születésnapja 
alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök úr emléklapja és az 
önkormányzat ajándékkosara került átadásra. Ezúton is hosszú, 
egészségben és boldogságban töltött éveket kívánunk neki.
Az elmúlt napokban tűzoltókat dicsérő írás érkezett az 
önkormányzathoz egy mezőberényi lakostól. A levélben arról 
tájékoztatott, hogy a szomszédjában lévő ingatlanban keletkezett 
tűzhöz gyorsan kiérkező helyi önkéntes és a békéscsabai hivatásos 
tűzoltók az ő ingatlanjára történő továbbterjedés veszélyét pillanatok 
alatt elhárították, amiért köszönetét is kifejezte. A tűzeset kárvallottja 
szintén dicsérte a tűzoltók munkáját.
Lázárné Skorka Katalin evangélikus lelkész Tessedik-díjban 
részesült. A szép elismeréshez gratulálunk, további eredményes 
munkát és kitartást kívánunk.
Megint sikeresek a Mazsorettek! A 25 település 52 csapatának 
részvételével megtartott XII. Magyar Majorette Bajnokságon, a 
Mezőberényi Mazsorett Együttes 10 érmet szerzett. A június 3-án 
megrendezett országos bajnokságon 4 arany, 3 ezüst, 3 bronz, 1 
negyedik és 1 ötödik helyezést értek el. Gratulálunk a lányoknak és 
felkészítőiknek teljesítményükhöz. 
A felnőtt férfi kosárlabdacsapat a város kosárlabdatörténetének 
legnagyobb eredményével büszkélkedhet. Megnyerve az NB II-es 
bajnokságot jogot szerzett a feljutásért folyó rájátszásba. Itt két 

győzelmet elérve és egy vereséget elszenvedve, körbeverés után 
harmadik helyezést értek el. Ez azt jelenti, hogy Magyarország 
harmadik legjobb amatőr csapata címet szerezték meg a 2011-
2012-es bajnoki idényben. Gratulálunk a csapatnak és edzőjüknek.
Június 22-én területrelépési engedély került kiadásra a vasúti 
felüljáró kivitelezőjének. Az engedély kiadására azért kerülhetett sor, 
mert az előző napon az önkormányzat számlájára megérkezett a 
terület kisajátításának ellenértéke, közel 31 millió Ft, mely összeggel a 
költségvetés tervezésekor számoltunk.
A június 23-án megrendezett Múzeumok Éjszakája rendezvény és az 
éjszakai fürdőzés nagy sikerrel zárult. Köszönet illeti a szervezésben 
és lebonyolításban résztvevő valamennyi civil szervezetet és 
intézményt.
A polgármester személyesen nem tudott részt venni az eseményeken, 
mert Barna Márton képviselő úrral Bükkszéken  a polgármesterek 
bográcsos főzőversenyén vettek részt, ahol 29 csapatból második 
helyezést értek el.

MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. június 
25-én tartotta soron következő ülését.
Első napirendi pontként dr. Földesi Szabolcs jegyző tájékoztatója 
hangzott el a 2012. május 29-i zárt, valamint május 31-i rendkívüli zárt 
testületi ülésen hozott döntésekről, majd Siklósi István polgármester 
számolt be a két ülés között történt fontosabb eseményekről, 
intézkedésekről. A beszámolót követően bemutatásra került a 
Befektetőbarát település program keretében elkészített, 
Mezőberény városát bemutató prezentáció.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete módosította 
a 71/2012.(II.27.) sz. határozatát, miszerint a Polgármesteri Hivatalon 
kívüli intézmények cafetéria juttatásban részesülő dolgozói számára 
adható, a 2012. évi költségvetésben zárolt cafetéria juttatás fedezetére 
vonatkozóan a korábbi feloldási lehetőséget megszüntette, 
figyelemmel a Széll Kálmán Terv várható intézkedéseire.
Szintén módosításra került az intézmények költségvetésének 
felülvizsgálatára vonatkozó 72/2012.(II.27.) sz. határozat, miszerint a 
határidő 2012. novemberi testületi ülésig, a 2013. évi költségvetési 
koncepció tárgyalásáig elhalasztásra kerül.
Elfogadásra került a Mezőberényi Kistérségi Óvoda, a Mezőberényi 
Kistérségi Általános Iskola, valamint a Petőfi Sándor Gimnázium 
2011/2012-es nevelési évről készült beszámolója.
A képviselő-testület elfogadta a Békés Megyei Vízművek Zrt-vel 
kötött Üzemeltetési Szerződés bérleti díjjal kapcsolatos 
kiegészítését.
Módosításra került az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal 
való gazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet, minek keretében 
átnevezésre került a forgalomképes egyéb vagyon üzleti vagyonra, 
valamint pontosítva lett az önkormányzat tulajdonában álló 
vagyonelemek besorolása a forgalomképes törzsvagyon, 
korlátozottan forgalomképes törzsvagyon valamint az üzleti vagyon 
körében.
Az állatok tartásáról szóló rendelet módosítása keretében a 
Képviselő-testület döntött arról, hogy nem lép hatályba a különböző 
nemű ivarérett ebeket tartóknak az egyik nemhez tartozó ebre 
vonatkozó ivartalanítási kötelezettsége.
Szintén módosításra került a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 
szóló önkormányzati rendelet. A módosításra a felsőbb 
jogszabályok rendelkezései miatt szükségessé vált pontosítás céljából 
került sor.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértett a 
Szűcsnet Kft-vel 2011. december 28-án kötött szerződés 
módosításával, mely a Mezőberény Fő út 4-6. szám alatti 



Mezőberényi Hírmondó 2012. július 3.

ingatlanrészre vonatkozik.
Jóváhagyta a képviselő-testület a Város Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának  módosítását.
Módosításra került a lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló önkormányzati rendelet. A módosítással a 
rendeleten belül meghatározásra került a bérbeadói jog megosztása a 
polgármester és a Városi Közszolgáltató Intézmény között, az 
önkormányzati lakások és helyiségek vonatkozásában.
Döntés született arról, hogy Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete a 2012. július 28-án megrendezésre kerülő 
„Berény” utónevű települések találkozóján Jászberényben 4 fős 
delegációval képviselteti magát.
A képviselő-testület módosította a 2012. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletet. A módosítás keretében egy jogszabályi 
hivatkozás került kijavításra.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 
Parádóhuta, Dobra u. 4. sz. alatti üdülőt minimum 5 év időtartamra a 
Petőfi Sándor Gimnázium jogutódjának használatába adja. Az 5 év 
letelte után a meghosszabbítás lehetőségét fenntartja 6 havi 
felmondási idő kikötésével.
A képviselő-testület felhatalmazta Nagy Sándort, a Városi 
Közszolgáltató Intézmény igazgatóját, hogy a Petőfi Sándor 
Gimnázium jogutódjának igazgatójával a Mezőberény, Tavasz utca 7. 
sz. alatti garázs használati jogának átadásáról megállapodást 
kössön.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi 
Közszolgáltató Intézmény részére a kért 0,25 fő létszámot, 
gépkocsivezetői feladatok ellátására nem engedélyezte, továbbá az 1 
fő takarító létszámról az augusztusi képviselő-testületi ülésen hoz 
döntést.
A Képviselő-testület felhatalmazta a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy a Széchenyi u. parkolójában a Fábafém volt 
telephelyével szemben parkoló menetirány szerinti bejáratánál egy 
„Parkoló” jelzőtáblát helyezzen el, amelyet „3,5 t alatt” táblával 
egészítsen ki.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tízváros 
Alapítvány számára 5 éves időtartamra biztosítja a piaccsarnok 
kihasználatlan részét Extrém Sport Klub működtetésére, anyagi 
támogatást azonban nem tud részére nyújtani.
A Képviselő-testület a 2012-2013. nevelési évre a Mezőberényi 
Kistérségi Óvoda maximális csoportlétszámairól szóló tájékoztatót 
tudomásul vette és az óvodai csoportok létszámát, maximális létszám 
túllépését, az alábbiak szerint engedélyezte (a „/” utáni szám a 
számított létszámot jelenti): Kálvin úti óvodában – kiscsoport 29/29 
fő, középső csoport 26/29 fő, nagycsoport 22/29 fő; Kinizsi úti 
óvodában – középső csoport 25/26 fő, nagycsoport 24/26 fő, Mátyás 
király úti óvodában – nagycsoport 21/27 fő.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012-2013. 
tanévben a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat részére 35 tanulócsoport, 12 napközis csoport és 1 
kollégiumi csoport indítását engedélyezi.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012-2013. 
tanévben a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat alábbi osztályaiban a közoktatási törvényben 
meghatározottak szerint, az osztálylétszám túllépését és a 
létszámokat a következőképpen engedélyezi (a „/” utáni szám a 
számított létszámot jelenti): 2. a (német nemzetiségi): 25/27 fő; 3. a 
(német nemzetiségi): 27/29 fő; 3. c (emelt testnevelés): 27/30 fő; 3. d 
(általános tantervű): 22/28 fő, 3. c (általános tantervű): 21/28 fő; 4. a 
(német nemzetiségi): 29/33 fő; 4. c (emelt testnevelés): 25/28 fő; 5. c 
(emelt testnevelés): 29/33 fő; 5. d (általános tantervű): 27/35 fő; 6. c 
(emelt testnevelés): 29/31 fő; 6. d (általános tantervű): 26/32 fő; 7. c 
(emelt testnevelés): 29/31 fő; 8. a (német nemzetiségi): 31/32 fő; 8. c 
(emelt testnevelés): 31/34 fő; 8. d (labdarúgó): 28/31 fő; 8. e (általános 
tantervű): 25/33 fő; a napközis csoportoknak nincs maximális 

létszámhatára.
Elfogadásra került a Petőfi Sándor Gimnázium Alapító Okiratának 
módosítása valamint a Gimnázium Megszüntető Okirata.
Szintén elfogadta a képviselő-testület a Városi Közszolgáltató 
Intézmény Alapító Okiratának a módosítását.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértett a 
Békés Megyei Vízművek Zrt. csatornarákötési kampány 
kezdeményezésével, ezért Mezőberény Város Önkormányzata 
csatlakozott a Békés Megyei Vízművek Zrt. által meghirdetett 
kampányhoz és a településen 2012. június 29-től 2012. szeptember 
30-ig csatornarákötési kampányt hirdet a mezőberényi fogyasztók 
(lakosok) részére.
Azon fogyasztók részére, akiknek nem áll rendelkezésükre közvetlen 
rákötési lehetőség, emiatt a rákötéshez tervek szükségesek, a 3 
hónapos kampány akkor kezdődik, amikor a a Békés Megyei 
Vízművek Zrt. által elkészíttetett tervek a fogyasztók felé ingyenes 
biztosításának lehetősége adott lesz.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy az alábbi szempontok alapján a talajterhelési díjról szóló 
rendelet módosításra kerüljön:
-díjmentességek, díjkedvezmények felülvizsgálata
-kerti csappal rendelkezők részére díjkedvezmény, díjmentesség 
biztosítása 
-2012. december 31-ig csatornarákötők részére 2012. évre 
díjmentesség, vagy díjkedvezmény biztosítása.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárult a 
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési 
program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán 
I. ütem” Konzorciumi Megállapodás módosításához, amelynek 
értelmében az önkormányzat részére megküldött dokumentumokat, 
határozatokat a polgármester által aláírva és faxon megküldve is 
érvényes jognyilatkozatnak, azaz szavazatnak kell tekinteni azzal, 
hogy amennyiben a faxon történő szavazás nem sikeres, akkor a 
személyes megjelenés mellett lehet érvényes szavazatot tenni.
A Képviselő-testülete vállalja a „Belvízrendezés az élhetőbb 
településekért, komplex belvízrendezési program megvalósítása 
belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem” Konzorciumi 
Megállapodás kapcsán az ÁFA kompenzációval megnövekedett 
önerő, mint többlet önerő összegének az általános tartalék terhére 
történő viselését.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 
„Belvízrendezés az élhetőbb településekért, komplex belvízrendezési 
program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán 
I. ütem” fejlesztéshez kapcsolódóan kiadja Mezőberény Város 
Önkormányzatot terhelő önerő rendelkezésre állásáról szóló 
nyilatkozatát. Amennyiben az önerőalapból a pályázathoz kapcsolódó 
önerő megtérítésre kerül, akkor annak igazolásával egyidejűleg a 
Képviselő-testület rendelkezésre bocsátja Mezőberény Város 
Önkormányzatát terhelő önerő összegét, amennyiben az önerő 
fedezete pályázati forrásból nem kerül biztosításra, akkor a képviselő-
testület a teljesítésigazolással leigazolt munkarészek elvégzésével 
egyidejűleg, a vállalkozói kifizetés kezdeményezésekor bocsátja az 
aktuális kifizetéshez arányosított önerőt a konzorcium 
rendelkezésére.
Döntött a képviselő-testület a Mezőberény, Hajnal u. 2-4. szám alatti 
ingatlan társasházzá nyilvánításáról.
A képviselő-testület rendeletet alkotott a 2012. évi nyári szociális 
gyermekétkeztetésről.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint 
fenntartó támogatását fejezte ki a Mezőberényi Kistérségi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részvételével kapcsolatban a 
TÁMOP - 3.1.4-12/2 „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázaton.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület, 
melyen személyiségi jogot illetve üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek 
megtárgyalására került sor.
A következő testületi ülés időpontja: 2012. augusztus 27. (hétfő).

Gulyásné dr. Sáli Henrietta



Tanulmányi munka képző- és iparművészeti ág:

Mezőberényi Hírmondó2012. július4.

OKTATÁS

A 2011/2012-es tanév zárása 
a Mezőberényi Kistérségi Általános Iskolában

Június 16-án elballagtak 8. évfolyamos diákjaink. Iskolánk minden 
évben jutalmazza azokat a ballagó tanulókat, akik eredményeikkel 
éveken át kimagaslottak a többiek közül. Kiváló tanuló díjat 
tantestületünk azoknak a tanulóknak ítélt oda, akik az 5-8. 
évfolyamon, év végén összesen legfeljebb három jó érdemjegyet 
szereztek, a többi jegyük jeles, magatartásuk, szorgalmuk példás vagy 
jó, versenyeken rendszeresen és eredményesen szerepeltek, közösségi 
munkájuk kimagasló. A díj mellett tantestületi dicséretben is 
részesültek kitüntetettjeink: Matuska Réka 8.a, Szabó Milán 8.a, 
Szenteszki Berta 8.a, Szőcs Hajnalka 8.a, Tóth Bettina 8.a, Bauer 
László Dániel 8.b, Jónás Réka 8.b, Kovács Zoltán 8.b, Séllei Dániel 
Zoltán 8.b, Barna Patrik 8.c, Kádas Gábor László 8.c, Benke Dávid 
8.d, Vrbovszki Pál 8.d, Gál István 8.e, Szekerczés Annabella 8.g
Német nemzetiségi díjat, olyan nyolcadikosok kapnak, akik az 5-8. 
évfolyamon 4,00 átlag feletti tanulmányi eredményt, német 
nemzetiségi nyelvből az 5-8. évfolyamon, év végén jeles eredményt 
értek el, és nyelvi versenyeken, bemutatókon rendszeresen 
szerepeltek vagy sikeres nyelvvizsgát tettek. A díj mellett a német 
nemzetiségi tantárgyból dicséretben részesülnek: Jó Dániel 8.a, 
Ombódi Krisztina 8.a. Iskolánkban jó sportoló díjazásban 
részesülnek azok a nyolcadikosok, akik a 5- 8. évfolyamon, év végén 
legalább 4,00 átlagot értek el, magatartásuk, szorgalmuk példás vagy 
jó, s a választott sportágban kiemelkedő munkát végeztek és 
kimagasló eredményeket értek el. A díj mellett testnevelés tantárgyból 
dicséretben részesültek: Konyár Viktória 8.c, Liska Nikoletta 8.c, 
Plavecz Tamás Zoltán 8.c, Fábián Vincze 8.d. Diákjaink legfőbb 
feladata az volt, hogy képességeiknek megfelelően tanuljanak. Ennek 
eredményeképpen a tanév végén 24 tanuló kiváló tanulmányi 
előmenetelű lett az 1. évfolyamon. A 2-8. évfolyamokon 102 kitűnő 
tanuló bizonyítványába kerültek csupa jeles osztályzatok. Jeles 
tanulóink száma 91 volt ebben a tanévben. Sajnos ez az év is okozott 
nehézséget néhány tanulónak. 13 fő augusztusban bizonyíthatja, hogy 
bepótolta a hiányosságait. A tanórákon kívül különböző tanulmányi- 
és sportversenyeken is megmutathatták felkészültségüket a gyerekek. 
Az elért szép eredményeket megtekinthetik iskolánk honlapján: 
http://mkai.mezobereny.hu/versenyek.html  link alatt.
Ez a tanév több újdonságot és változást hozott, amely leginkább az 
intézmény szerkezetét érintette. 2011. szeptember 1-jétől a Muronyi 
Általános Iskola Tagintézménnyel bővültünk, a Bélmegyeri Általános 
Iskola Tagintézmény pedig 1-4. évfolyammal folytatta tovább 
működését. A bélmegyeri felső tagozatos gyerekek bejárók lettek 
Mezőberénybe. Nem volt könnyű helyzetben egyik tagintézmény 
sem. Az idő teltével viszont sikerült az átállás, a változáshoz való 
igazodás. Az intézmény új nevet kapott: Mezőberényi Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium 
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Ezek a szervezeti változások 
az intézményi dokumentumok módosítását hozták magukkal.
Tartalmi változást és egyben könnyebbséget hozott az adminisztrációs 

munkánkban az e-napló bevezetése. A digitális táblák és a tanulói 

laptopok tanórai alkalmazása nagyban hozzájárul a pedagógusok és a 
tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztéséhez.
2012. január 27-én rendeztük meg a Békés Megyei Kormányhivatal 
részvételével nevelési-oktatási fórumunkat, ahol a Kormányhivatal 
szerepe, tevékenysége mellett tájékoztatást kaptunk a közoktatást 
érintő változásokról. Pályázati tevékenységünk évről évre sikeresnek 
mondható. Az elmúlt tanévekben 3 olyan pályázatunk volt, 
amelyeknek a fenntartási szakaszába érkeztünk: -TÁMOP 3.1.4.-
08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek 
megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési -oktatási 
intézményeiben -A TIOP 1.1.1/09/1 Informatikai infrastruktúra 
feltételeinek a megteremtése Mezőberény és mikrotérségének 
nevelési – oktatási intézményeiben tanulói laptop program -TIOP 
1.1.1/07/1-2008-0231 Informatikai infrastruktúra fejlesztése 
Mezőberény és mikrotérségének nevelési – oktatási intézményeiben.
Ehhez társult a muronyi tagintézményre vonatkozó pályázat, amely 
szintén a fenntartási szakaszába érkezett:  

-TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0023 "Együtt - egymásért" Békési 
Kistérségi Intézményfenntartó Társulás az esélyegyenlőség 
megvalósításáért (Muronyi tagintézmény).
A TÁMOP -3.1.7-011/2 A referencia-intézmények országos 
hálózatának kialakítása és felkészítése pályázatot megnyertük. Az 
alsó- és a felső tagozatos intézményegységek tekintetében 
referenciaterületként a székhelyen a tehetséggondozást és az új típusú 
felsőoktatási gyakorlóhelyet jelöltük meg. Az alsó tagozatos 
intézményegységben pedig az utóbbi mellett a környezeti- és 
egészségnevelési referenciaterületet. Több intézmény kérte fel 
iskolánkat sikeres pályázat esetén a megvalósításban való 
közreműködésre: Petőfi Sándor Gimnázium, Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ, Ibsen Kht., Legaláb Alapfokú Művészeti Iskola, 
Város i  Önkormányza t .  Pedagógusa ink  ez  évben  i s  
továbbképzéseken, szakmai napokon vettek részt, melyek a 
módszertani kultúra bővítését szolgálták. Intézményünk 
tevékenységének középpontjában a változások ellenére is a minőségi 
nevelő és oktató munka áll, amely biztosítja tanulóinknak a megfelelő 
továbbhaladást, a szülők elvárásainak és a tanulók képességeinek 
megfelelően.Ezúton is köszönöm az intézmény valamennyi 
dolgozójának egész éves munkáját, segítségét, mellyel hozzájárultak 
a tanév sikeres zárásához. Köszönöm a szülők támogató segítségét.
Az intézmény valamennyi tanulójának, dolgozójának kellemes nyarat 
kívánok!                                                           Öreg István főigazgató

Mulasztás:

Az iskola eredményei számokban:

Szorgalom
Magatartás

Tanulmányi munka zeneművészeti ág:
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50. tanévét zárta a Petőfi Sándor Gimnázium!
Szeptemberben egy új iskolában, 

a Mezőberényi Evangélikus Gimnáziumban 
 kezdődik el a tanítás

Az elmúlt tanévet 562 diák fejezte be a PSG-ben. Az iskola tanulmányi 
átlaga 4,02. A kéttannyelvű osztályoké 4,16, az Arany János Programé 
4,00, a nyelvi előkészítős általános tantervű osztályoké 3,79. 

Kitűnő tanulók: a 9.a-ból Hudák Angelika, a 9.b-ből Benedek Tünde, 
Hásás Dóra, Jakusovszki Vivien, Molnár Anett, Szilágyi Nelli, Szilák 
Anett, Tóth Anna Laura, a 9. d-ből Lipták Kata, Márta Fruzsina, a 
10.a-ból Koós Gréta, Nagy Attila, a 10.b-ből Hack Dóra, Kocsis Nóra, 
Kovács Gerda, Lőrincz Lívia, Matuska Máté, Sipos-Vajda Eszter, a 
11.b-ből Perei Kitti, a 12.b-ből Ács Ágnes, Farkas Regina, a 12.c-ből 
Földi Mária, Jánosi Gergő, Nagy Bianka, a 13.c-ből Vági Mariann, 

Jó sportolók: 9.a Dinya Zsófia kosárlabda, 10.b Kónya László 
kézilabda, 10.c Zahorán Kitti kosárlabda, 11.a Fehér Ádám  
kosárlabda, Kovács Dávid kosárlabda, 11.b Papp Zsanett karate, 12.a 
Taró Bence kosárlabda, Fodor Miklós kosárlabda, 12.b Palercsik 
Dávid testnevelés tantárgy, 12.c Garzó Elek kosárlabda, 13.a 
Andreyka Krisztina kosárlabda, Molnár Zsuzsanna mazsorett, Ökrös 
Gergő kézilabda, Szabó Éva kosárlabda, 13.b Haraszti István 
kosárlabda, Tóth László kosárlabda, 13.c Botyánszki Gergely 
kosárlabda, Kovács Péter karate, 13.d Benka Dóra labdarúgás, 
Czövek János kézilabda, Dúró István labdarúgás, Dúró Márk 
labdarúgás, Kocsik Kata kosárlabda, Rózsavölgyi Dániel kosárlabda

Versenyeredmények:

HUMÁN:

ź A „Keresem ősöm udvarát” című irodalmi – nyelvi - 
kommunikációs verseny megyei fordulójába jutott két 
csapatunk, melyek közül 1. helyezést ért el az: Ács Fruzsina 11. 
a; Dézsi Fruzsina 11. a és Oros Petra 11. d alkotta csapat. 
Felkészítő tanár: Egeresiné Vas Ildikó és Mikó Edit

ź A Petőfi nevét viselő középiskolák országos találkozóján 
(Sárbogárd) irodalmi vetélkedő kategóriában 2. helyezés (Hack 
Dóra, Dézsi Fruzsina, Oros Petra), szavalóversenyen Hack Dóra 
kiemelt arany minősítés. Felkészítő tanár: Egeresiné Vas Ildikó

ź „Vándorélet” Liszt Ferenc nyomában című középiskolások 
számára kiírt vetélkedőn különdíjat kapott a csapatunk: Dézsi 
Fruzsina 11. a; Ács Fruzsina 11. a Róth Gergő 11. d; Bucsi 
Fruzsina 11. d; Oros Petra 11. d. Felkészítő tanár: Székely Szilvia

ź Az AJTP „Aranytoll” országos helyesírási versenyen Gulyás 
Katalin 11. d osztályos tanuló 9. helyezést ért el. Felkészítő 
tanár: Szabó Ila

ź A Sinka István versmondó versenyen megyei különdíjas lett 
Hack Dóra 10. b osztályos tanuló. Felkészítő tanár: Szabó Ila

ź Lesefüchse  - német olvasási verseny: Modoló Ákos 12. b 
nemzetközi 1. hely

ź Studio Italia által kiírt Országos Műveltségi verseny – „Ki tud 
többet Olaszországról?”: 1. helyezett Domokos Adrián 11. D. 
Felkészítő tanár: Bojtor Edit

ź Orosházán a megyei Justh Zsigmond versmondó verseny:  2. 
helyezést ért el Haczk Dóra ; 3. helyezést ért el Iván Kata. 
Felkészítő tanár: Szabó Ila (02.27.)

ź Megyei Kazinczy Szép beszéd verseny: 3. helyezés: Hack Dóra. 
Felkészítő tanár: Szabó Ila

ź Olasz Kutatóintézet által meghirdetett pályázat –„Az én 
Olaszországom” című festészeti versenyen továbbjutott iskolánk. 
2 diákunk, Rimavecz Vivien Csilla (10. D) és Kiss Ramóna (12. A) 
festményeit beválogatták a legjobb 100 mű közé és kiállították az 
Olasz Kutatóintézetben. Felkészítő tanár: Pócs József, Bojtor Edit

ź Savaria – Történelem Verseny Megyei Döntő
ź 9. évfolyam: II. hely Matuska Máté; III. hely Dani Gergő Mihály. 

Felkészítő tanár: Komódi Andrea, Debreczeni Gábor
ź 10. évfolyam: I. hely Róth Gergő; V-VI. hely Orgován László, 

Balczó Márton; VII. hely Rácz Róbert Renátó; VIII. hely Karajos 
András. Felkészítő tanár: Komódi Andrea

ź „Utolsó Levelek” – Projektverseny
Egyéni első hely: Szabó Lejla. Iskolák sorrendje: I. hely. 
Résztvevők: Szabó Lejla 11. C; Gyaraki Ákos 11. C; Igari-Szűcs 
Mónika 11. C; Kondacs Petra 11. C; Czinanó Tibor 11. C; 
Dorozsmai Jozefina 11. C; Pikó Ágnes 11. D; Karajos András 11. 

Folytatás az 1. oldalról

Vrbovszki Pál 
8.d

Gál István 
8.e

Bauer László 
Dániel 8.b

Jónás Réka
 8.b

Kovács Zoltán 
8.b

Séllei Dániel 
Zoltán 8.b

Szekerczés Annabella
 8.g

Tanulmányi munka 1. évfolyam:

Tanulmányi munka 2-4. évfolyam:

Tanulmányi munka 5-8. évfolyam:

Díjazott tanulók
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D; Pálfi Judit 11. D; Róth Gergő 11. D; Szűcs Brigitta 11. D. 
Felkészítő tanár: Komódi Andrea

ź „Rég volt, hogy is volt…” – Országos történelem verseny a II. 
világháború és az embermentők történetéből: Regionális döntő, 
Szeged V. hely: „Jumbo” csapat. Csapattagok: Balczó Márton 11. 
D; Nagy Attila 11. D; Orgován László 11. D; Rácz Róbert 11. D
II. hely: ezzel döntőbe került a „Töri Mania” csapat. Csapattagok: 
Makó Éva Anna 11. D; Karajos András 11. D;Oros Petra 11. D; 
Tóth Judit 11. D. Felkészítő tanár: Komódi Andrea. Országos 
döntő: VI. helyezés

ź Studio Italia által kiírt országos műveltségi verseny: (áprlis 
13-14., Sárospatak) – 
Ki tud többet Olaszországról? Országos döntőbe jutott és IV. 
helyezés ért el Tóth Judit 11. D. Felkészítő tanár: Bojtor Edit

ź Országos Olasz Verseny: a Debreceni Egyetem Olasz Tanszéke 
által „Magyarországi olasz emlékek” címen meghirdetett 
országos írásbeli versenyen Andor Anna 12. D osztályos tanuló II. 
helyezést ért el.

ź „Popzene és irodalom”  címen meghirdetett országos írásbeli 
versenyen Hajnal Alexandra 12. C külön dicséretben részesült.

ź Reneszánsz Kultúrtörténeti vetélkedő: V. helyezést értek el 
Furár Alexandra 12. D; Balog Kitti 12. D; Bíró Tamara 12. D; Kiss 
Erzsébet 12. D. Felkészítő tanár: Bojtor Edit

ź A Békéscsaba Jókai Színház által meghirdetett „Ádámok és 
Évák ünnepe” előadás keretében Madách: Az ember tragédiája 
című drámai költeményének 1. színe megjelenéséért a 
drámatagozatos tanulók különdíjban részesültek: „A 
legfilozofikusabb szín kiváló színpadi megjelenítéséért. 
Különdíjat kaptak: Modolo Ákos 12. osztály; Hajnal Alexandra 
12. osztály; Beinschródt Alexa 11. osztály; Kürti Szabina 11. 
osztály; Metz Laura 11. osztály; Mucsi Nikolett 11. osztály; 
Mundrucz Szilvia 11. osztály; Szakál Fruzsina 11. osztály; Földesi 
Dóra 10. osztály; Lédig Nóra 10. osztály; Mihala Rebeka 10. 
osztály; Such Petra 10. osztály; Szabó Zsófia 10. osztály; Szűcs 
Rebeka 10. osztály. Felkészítő tanár: Mikó Edit, Szabó Ila (04.28.)

ź Tömörkény István Alkotópályázat: Hegedűs Bence (13. D) 
novellájával bronzminősítést nyert. Felkészítő tanár: Kovács 
Hajnalka

ź Világvándor Találkozó /A.J.T.P. –s Európai Unioról szóló 
verseny/ I. helyezés Csapattagok: Andor Anna 12. D; Dombi 
Brigitta 12. D; Furár Alexandra 12. D; Kozák Ádám 12. D; 
Orgován László 11. D; Róth Gergő 11. D. Felkészítő tanár: Kovács 
Hajnalka

ź A.J.T.P. Művészeti Fesztivál: Arany minősítés Szabó Eszter 9. 
D. Ezüst minősítés Erőss Szilvia Ágnes 9. D. Felkészítő tanár: 
Kovács Hajnalka

ź Orosházán megrendezésre került Svájci Napok keretében vers 
kategóriában Rónai Adrienn 9. B 1. helyezett lett. Felkészítő tanár: 
Kiss Timea. Próza kategóriában Kovács Gerda 10. B különdíjat 
kapott. Felkészítő tanár: Wolfgang Marek

ź TIT levelezős német verseny: 2. hely Kovács Gerda 10. B német; 
4. hely Kriszt Georgina 9. D irodalom; 5. hely Lőrincz Lívia 10. B 
német 

REÁL:

ź Biológia OKTV – továbbküldhető dolgozat: Papp Zita 13. b; 
Balázs Noémi 13. a

ź Mentovich Ferenc AJTP országos Természettudományi 
Verseny döntőjébe jutott: Jakab Luca 10. d és Szilágyi Máté 
10.d, ahol Jakab Luca 1. helyezett lett.

ź Fizika Becslési Verseny AJTP csapatunk közép mezőnyben 
végzett: Orgován László 11.d; Makó Anna Éva 11. d; Furár 
Alexandra 12.d

ź Kéttannyelvű Gimnáziumok német nyelvű matematika 
tesztversenyén országos döntőbe jutott: Sipos-Vajda Eszter 10. 
b; Ács Ágnes 12. b.  A döntőben Sipos-Vajda Eszter 10. B 1. 
helyezést ért el

ź Zöldülj! Fordulj! Ökotudatos megyei Vetélkedőn
1. helyezett 10. D osztály; 2.helyezett 10. B osztály; 3. helyezett 
10. C osztály; 4. helyezett 10. A osztály

ź Bay Zoltán Megyei Fizika verseny döntőjében I. helyezést ért el 
saját csoportjában Bártfai Zoltán. Felkészítő tanár: Barna István

ź Irinyi János Országos Kémia Verseny: I. fordulóból 
továbbjutott 7 diák
Megyei 1. hely I.b. kategória Sipos-Vajda Eszter 10. B
Megyei 3. hely I.b. kategória Lőrincz Lívia 10. B
Megyei 2. A kategória: 9. helyezett Ágostai Katalin 11. B;
 8. helyezett Perei Kitti 11. B; 7. helyezett Kovács Zoltán 11.; 
3. helyezett Orgován László 11. B; 1. helyezett Róth Gergő  
Országos döntőbe jutott 3 diák. 
I.b. kategória: 10. helyezett  Sipos- Vajda Eszter 11. B
II.A kategória: 45. helyezett Orgován László; 29. helyezett Róth 
Gergő

ź AJTP iskolák informatika versenye: IV. helyezett Róth Gergő 
11. D, Szerencsi Ivett 9. D: V. helyezett Jakab Luca 10. D, Sápi 
Dávid 10. D

ź AJTP Történelmi Tábor. Hunyadiak kora – 3. hely:  Olasz Dóra 
9. D; Drégelyvári Dalma 9. D; Györfi Zoltán 9.D. Felkészítő 
tanár: Dr. Kovács Gáborné

SPORT:

ź Kosárlabda fiúk VI. korcsoport A-kategória (Igazolt 
játékosok) megyei elődöntő: (Mezőberény): II. helyezés; megyei 
döntő: (Békéscsaba): IV. helyezés

ź Kézilabda: „A” kategória Diákolimpia megyei elődöntő, 
Orosháza III. hely. Csapattagok: Nagy Gergő, Ökrös Gergő, 
Duró István, Duró Márk, Czövek János, Eged András, Árgyelán 
János, Kánya László, Madarász Balázs, Király Tamás, Kardos 
István

ź Futsal/teremlabdarúgás: Diákolimpia megyei elődöntő, 
Szeghalom III. hely. Csapattagok: Nagy Gergő, Lép József, Duró 
István, Duró Márk, Kozák Ádám, Eged András, Sáfár Benjamin, 
Nagy Levente, Lázár Krisztián, Kardos István

ź Leány kosárlabda: Mikulás-Kupa 2. helyezés (2011.12.09-10) 
Gyula. A verseny legeredményesebb játékosa Zahorán Kitti lett az 
idén is. A csapat tagjai voltak: Zahorán Kitti, Andreyka Krisztina, 
Szabó Éva, Szilágyi Alexandra, Bucsi Fruzsina, Vajda Tímea, 
Kocsik Kata. Edző: Kecskeméti Gizella

ź Országos Amatőr Diákolimpia, Debrecen 15. helyezés. 
Csapattagok: 1. Andreyka Krisztina 13. A; 2. Bencsik Anita 9. D; 
3. Bucsi Fruzsina 11. D; 4. Dinya Zsófia 9. A
5. Gyuricza Edit 12. A; 6. Hack Dóra 10. B; 7. Kocsik Kata 13. D; 
8. Szabó Éva 13. A
9. Szilágyi Alexandra 12. B; 10. Vajda Tímea 10. D; 11. Zahorán 
Kitti 10. C; 12.  Csatári Dorina 11. A. Edző: Kecskeméti Gizella 

ź AJTP iskolák Mikulás Foci Kupáján Nyíregyházán csapatunk 
II. helyezést ért el.
Csapattagok: Nagy Gergő, Lép József, Duró István, Duró Márk, 
Kozák Ádám, Eged András, Bubori Imre, Nagy Attila, Kardos 
István. A torna legjobb játékosa: Nagy Gergő

ź Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa 2012. március 19. 
Békés Városi Rendőrkapitányság: A városi döntőn iskolánként 
egy 3 fős csapat vehetett részt. A csapat tagjai: Kis Énok 11. D; 
Garzó Elek 12. C; Kis Roland 12. D. I. helyezést értek el: Kis Énok 
kerékpár kategóriában, Garzó Elek motorkerékpár kategóriában. 
III. helyezést ért el: Kis Roland személygépkocsi kategória. 
Felkészítő: Csonkáné Bíró Éva

ź Kolimpia AJTP-s iskolák kollégiumának sportversenye
Lány Streetball – I. hely: Bucsi Fruzsina 12. D, Pikó Ágnes 12. D, 
Vajda Tímea 12. D, Iván Katalin 12. D
Fiú Streetball – II. hely: Aracsi Szabolcs 9.D, Brlázs Csongor 
11.D, Rózsavölgyi Dániel 13.D, Turi Lajos 13.D
Fiú foci – I. hely: Duró István 13. D, Duró Márk 13. D, Walcz 
József 12. D, Nagy Attila 11. D, Bubori Imre 13. D, Eged András 
12. D, Gombos Attila 12. D, Gombos Viktor 12. D, Nagy Gergő 13. 
D
Lány foci –  II. hely Makó Anna 12. D, Drégelyvári Dalma 9. D, 
Vári Renáta 9. D, 
Buss Alexandra 11. D, Jakab Luca 13. D, Benka Dóra 13. D, 
Mendel Henrietta 11. D

Folytatás a 7. oldalon
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PROGRAMAJÁNLÓ CIVIL HÍREK

Segítséget kapott 
a Mécses Egyesület Mezőberényben

400 millió forintos többlettámogatást kaptak a tavalyi költségvetés 
maradványösszegéből a fogyatékosokat gondozó civil szociális 
szolgáltatók az EMMI közreműködésével, kiemelten Soltész Miklós 
államtitkár közbenjárására. Az összeget pályázat útján a CÉHálózat 
Egyesület osztotta szét, amelyen szervezetünk, a Mécses Szolgáló 
Közösség Egyesülete összesen 13.8 millió forintot nyert. Az összeg, 
amely nélkül146 fogyatékosnak emberséget, törődést, a lehető 
legteljesebb életet nyújtó intézményünk bezárni kényszerült volna 
kapuit. Azonban ez csak időlegesen biztosítja fennmaradásunkat.

Nelhübel Henriette elnök

Internettanfolyamok civileknek 

 

Számítógép- és internethasználatot tanultak a mezőberényi civil 
szervezetek érdeklődő tagjai.
Az OPSKK három turnusban egyenként 30-30 órában turnusonként 
13 fős keretlétszámmal szervezett igen kedvezményes (önköltséges) 
tanfolyamot, amelyen számítógép-használatot, a szövegszerkesztés 
alapjait sajátíthatták el az érdeklődők. A legalapvetőbb kezelési és 
fogalmi ismeretek birtokában a legnépszerűbb internetes oldalakkal, 
elektronikus levelezőrendszerekkel, internetes keresőkkel 
ismerkedhettek meg a tanfolyam résztvevői. A program helyszíne 
az OPSKK Civil Fejlesztő Központ volt. A tanfolyamok előadói 
Csabay Károly, Pallagi Mária és Mezeiné Bátori Valéria voltak. Az 
előadókat az órákon Bartó Róbertné Éva, Szalai Zsolt segítették.

Éjszakai fürdőzés

Június 23-án került megrendezésre az első hivatalos éjszakai fürdőzés 
a Kálmán fürdőben. A rendezvény célja: minden korosztálynak 
szombat esti kikapcsolódási lehetőséget biztosítani.  Megdöntve az 
idei rekordot 560 vendég vett részt az este 7-től hajnal 2-ig tartó 
rendezvényen. A fáklyák fényében nagyon jó hangulat alakult ki. A 
programot a mazsorettes lányok indították bemutatójukkal. Ezután 
erőtlen kísérlet történt az EB kivetítésére, sajnos a technika ellenünk 
dolgozott. Az EB kivetítési kísérlettel párhuzamosan vetélkedő 
kezdődött az Éjszaka Hárompróbás Ördögei címért, melyet Sörhas 
csapat nyert. Rendezvényünk csatlakozott a Múzeumok Éjszakája 
programhoz, így régi strandfotókat, illetve a fürdő történetét bemutató 
kiállítást  tekinthették meg az érdeklődők. 

Nagy Sándor

Berényi Napok 
2012. aug. 18-20.

előzetes
augusztus 17-20.
ź 100 éves Mezőberény Sportja (labdarúgás, asztalitenisz, 

úszóverseny)
ź kiállítások (több helyszínen)

augusztus 18.
 PIACTÉR
ź 18.00 Amatőr művészerti 
       csoportok bemutatója
ź 21.00 Varga Miklós
ź 22.00  Hevesi Happy Band 

augusztus 19.
LIGET 
8.00 - 17.00 szabadidős rendezvények
ź pörköltfőzőverseny
ź kutyaszépségverseny és -bemutató
ź sportdélelőtt (kick-box, kick-box aerobik, íjászat, aikido)
ź TÁMOP találkozó
ź játékok, kézműveskedés
PIACTÉR
ź 18.00 Amatőr művészerti csoportok bemutatója
ź 22.00 EDDA  koncert

augusztus 20.
ź 5 éves a székelykapu
ź elszármazottak találkozója 
ź 17.00 Szent István-napi felvonulás
ź PIACTÉR
ź 17.30 Amatőr művészerti csoportok bemutatója
ź 20.00 GROOVY együttes (Gulyás Attila és barátai) koncert
ź 22.00 Tűzijáték

ź www.mezobereny.hu

Programok a Kálmán fürdőben
július 6-án 14:00 órától Strand Foci Kupa, 2 fős csapatok 
jelentkezését várják a szervezők a helyszínen minden 
korosztályból
július 21-én 09:30-tól Strand Sakk Kupa, sakkbarátoknak
JÚLIUS 21-ÉN 19:00 ÉS 02:00 KÖZÖTT ÉJSZAKAI 
FÜRDŐZÉS! (Tervezett programok: karaokeverseny, 
hastáncbemutató, a Sörhas csapat címvédése).

ź

ź

ź

Folytatás a 6. oldalról

Információk a nevelőtestületről

Jubiláló pedagógusok, 30 éve vannak a pályán: dr. Baukóné Baksai 
Edit és Tóth Julianna. 
Visszatérnek Németországba anyanyelvű tanáraink Marina 
Flanderka és Wolfgang Marek, helyükre új német anyanyelvű tanárok 
érkeznek augusztusban. 
Kismama lesz a nyáron Kocsorné Kovács Bernadett. Gyesről jön 
vissza szeptembertől  tanítani Darvasné Dorner Cecília és Oláh 
Barbara.
Saját döntésük alapján az augusztusban induló új egyházi 
intézményben nem folytatják tanári pályájukat: Darvas Gábor, 
Süle Gabriella és Szilágyi Tibor.
Az idei tanév volt a Petőfi Sándor Gimnázium 50. és egyben utolsó 
tanéve. Szeptemberben egy új iskolában kezdődik meg a tanítás, a 
Mezőberényi Evangélikus Gimnáziumban, melynek igazgatója Dr. 
Rückné Mező Györgyi lesz. Az új intézmény a PSG jogutódjaként 
megtartja annak képzési szerkezetét, hagyományait és beépíti az 
egyházi jellegből adódó tartalmakat. A következő tanévre  5 osztályba 
154 diák került beiskolázásra, így közel hatszáz tanuló fogja várni az 
első becsengetést. Sok sikert az új intézménynek és diákjainak! 

Szilágyi Tibor igazgató
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90 évesek köszöntése
A Magyar Köztársaság Kormánya emléklapot adományoz 
szépkorú polgárainak, így fejezve ki tiszteletüket és hálájukat. 
Az emléklapot Orbán Viktor miniszterelnök írta alá.
Júniusban három mezőberényi lakost köszöntött 90. 
születésnapján a város vezetése. 

Majdán Anna néni 2012. június 
12-én töltötte be a 90. életévét. 
Születésnapja alkalmából saját 
készítésű süteménnyel várta a 
vendégeket, akik átadták részére 
az Orbán Viktor miniszterelnök 
által aláírt emléklapot és az 
önkormányzat ajándékcsomagját.

Práth Pálné 2012. június 20-án 
családja körében ünnepelte 90. 
születésnapját.
Ebből az alkalomból Siklósi 
István polgármester és Szekeres 
Józsefné alpolgármester asszony 
otthonában köszöntötte Ica nénit.

2012. június 27-én töltötte be 90. 
születésnapját Nagy Gáborné 
Ilonka néni. Ebből az 
alkalomból Szekeres Józsefné 
alpolgármester asszony 
köszöntötte az ünnepeltet az 
emléklappal és az önkormányzat 
ajándékcsomagjával.

ÉVFORDULÓK

50 éves osztálytalálkozó

Az 1. sz. Általános Iskola 1962-ben végzett diákjainak 50 éves 
találkozóját szervezték meg 2012. június 9-én.

A résztvevők balról jobbra:
Ülő sor: Tóth Pál, Tóth Julianna, Csipke Ilona, Tóth Judit, Juhász 
Gabriella, Balogh Ilona tanárnő, Bujdosó Lajos tanár úr, Hegedűs 
Pálné tanító néni, Cservenák Mihály, Plavecz Mária, Valentinyi 
Ilona, Boldis Judit, Elek Lajos.
1. álló sor: Benyovszki Pál, Savolt Zsuzsanna, Zahorán Julianna, 
Králik Mária, Prorok János, Borgula Ilona 2, Balázs Anna, Ignácz 
Gizella, Litvai Anna, Bereczki Mária, Bereczki Irén, Goreczki 
Etelka, Plavecz Anna, Kürti Mária, Kutczián Zsuzsanna, Bacsó 
Lajos, Kovács Imre.
2. álló sor: Zolnai Pál, Magyar Pál, Galló Julianna, Bezzegh Ilona, 
Andrék Ilona, Karsai Mária, Borgula Ilona 1, Balogh Anna, 
Harcsa Teréz, Jozaf János.

Mezőberényi évfordulók 2012-ben III. rész

Városunk életével kapcsolatos személyek, események kerek 
évfordulóit gyűjtöttük egy csokorba könyvtárunk helyismereti 
adatbázisa segítségével. Idézzük fel múltunk néhány jelentős 
eseményét, kiemelkedő személyiségét e kronológia segítségével! 
Mindezekről bővebben pedig a honlapunkról is elérhető helyismereti 
adatbázisban (http://konyvtar.mezobereny.hu), valamint 
könyvtárunk helyismereti gyűjteményében tájékozódhat tovább az 
érdeklődő.

210 éve

ź 1802 őszén (pontosan november 1-jén) nyitották meg 
Mezőberényben Békés megye első gimnáziumát, mely 1834-ig 
működött településünkön. Első igazgatója Skolka András volt.

80 éve

ź 1932. augusztus 1-jén Mezőberényben született Dr. Nagy 
Károly jogász, egyetemi tanár, a JATE JTK Nemzetközi Jogi 
Tanszék (Szeged) tanszékvezető egyetemi tanára. 

ź 1932. augusztus 14-én született Gerendáson Dr. Baukó Márton 
VB-titkár, jegyző, aki 1976-tól 1990-ig tevékenykedett 
Mezőberényben.

ź 1932. augusztus 20-án született Mezőberényben Szabó 
Benjamin villamosmérnök, aki 1966 és 1983 között a Paksi 
Atomerőmű vállalati igazgatója, kormánybiztosa volt.

ź 1932. szeptember 1-jén született Szűcs Lajos várospolitikus, 
tanácselnök, önkormányzati képviselő, a Mezőberényért 
kitüntetés díjazottja (2003).

70 éve

ź 1942. augusztus 30-án született Mezőberényben Dr. Józsa 
Sándor tudományos kutató, egyetemi tanár, a Veszprémi 
Egyetem GMK tanszékvezető egyetemi tanára.

50 éve

ź 1962 őszén indult meg az oktatás a mezőberényi gimnáziumban 
két párhuzamos osztállyal a 2. Sz. Általános Iskola épületében, 
közös igazgatással. Az önálló, új épületet 1966. március 15-én 
adták át. 1966 őszétől Petőfi Sándor Gimnázium néven Szabó 
Antal igazgatása alatt kezdte meg önálló működését az 
intézmény. Szabó Antal után 1972-től 1997-ig Dütsch Zsolt, 
majd 1997. és 2012. között Szilágyi Tibor igazgatták az iskolát.

ź 1962. augusztus 15-én született Nagyszénáson Szilágyi Ida 
mezőberényi tanító, nótaénekes.

25 éve

ź 1987. augusztus 30-án a tanévnyitó ünnepséggel egyidejűleg 
adták át a gimnázium új diákotthonát.

ź Az 1987/1988-as tanévtől indult be a két tanítási nyelvű oktatás 
a Petőfi Sándor Gimnáziumban. 

10 éve

ź 2002-ben nyelvvizsgaközpont lett a Petőfi Sándor Gimnázium. 
ź 2002. augusztus 18-án ünnepi testületi ülés keretében Cservenák 

Pál Miklós polgármester és Péter Ferenc Szováta polgármestere 
aláírták a testvérvárosi együttműködési megállapodást.

ź 2002. augusztus 18-án helyezték el Széri Varga Géza: 
Testvérvárosok emlékköve c. alkotásán a Szovátával kötött 
testvérvárosi kapcsolat megkötésének emlékére készült új 
emléktáblát.

ź 2002. augusztus 19-én avatták a Mezőberényi német 
kitelepítettek emlékművét a Kossuth téren. Alkotói: Szőke 
József és Minya Gábor.

Összeállította az OPSKK Könyvtára
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HITÉLET

HASZNOS TANÁCSOK KÁNIKULA IDEJÉRE
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója

Kánikulai napokon a különösen meleg, dél körüli, kora délutáni órákat 
töltse otthon, viszonylag hűvösben, besötétített szobában.
Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel akár többször 
is!
 Alkalmazzunk mentolos törlőkendőt arcunk, karjaink felfrissítésére!
Forró nyári napokon az idősebbek ne a legmelegebb órákra időzítsék a 
piaci bevásárlást!
Lehetőleg éjjel szellőztessünk!
Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (például kutyát) zárt, szellőzés 
nélküli parkoló autóban! Ne hagyjunk az autóban napsütésnek kitett 
helyen hajtógázzal működő sprayt és gázgyújtót, mert ezek tüzet 
okozhatnak!
Korlátozza a szabadlevegőn való tartózkodást a kora reggeli (6-10 
óráig) és esti órákra (18-22 óráig)! Árnyékos helyen próbáljon pihenni 
napközben! Ha túl sokáig tartózkodott szabadban, akkor próbáljon 
legalább 1-2 órát légkondicionált környezetben eltölteni, míg a 
szervezet lehűl, és ismét visszatérhet a kánikulába!
Csökkentse a fizikai munkavégzést! Ne ilyenkor végezze a 
nagytakarítást, ablakmosást! Csak az esti órákban kezdje el a befőzést, 
azt is állandó szellőztetés mellett!
A hajzuhataggal rendelkezők fonják varkocsba a hajukat, vagy 
kreáljanak kontyot belőle. Így nem fog beizzadni, s a hát is szellőzhet!
Fagyizáskor lehetőleg a gyümölcsfagyikat válasszuk (pl. citrom)! 
Fanyar, savanykás ízük kellemesen hűsítő hatású, nem is szólva az 
egészségügyi előnyökről. További hasznos tanácsok a
http://www.mezobereny.hu/s/hir/424/Katasztrofavedelmi-
tajekoztato  oldalon olvashatóak.

AZ ÖSSZETÖRT KERESZT DIADALA

Amikor a megpróbáltatások gyötrő terheit hordozom vállaimon, vajon 
milyen magatartást tanúsítok Isten és embertársaim felé? Az elutasítás 
vagy az elfogadás az, amely érvényre jut énbennem egy külső, 
számomra kedvezőtlen körülmény hatása révén? A múlt hónap elején 
hatalmas jégverés történt Békés megye déli részén. A jégverés által 
okozott gazdasági károk, a környező települések sok családjának a 
megélhetését, a napi betevő falatját szűkítették meg. Az egyik érintett 
település határában lévő útszéli feszületet valaki válaszként a 
történtekre összetörte! 
A nehézségek alatt görnyedő ember szenvedését a szolidaritás válasza 
által lehet megérteni, mert előtte társául szegődtünk a szenvedések 
állapotában. Isten a szenvedések, a meggyötört pillanatok perceiben 
szegődik igazán társul mellénk. Miért utasítjuk el az Ő jelenlétét, 
melyet mindig vonakodás nélkül felkínál mindenkor és mindenkinek, 
mint életünk nehézségeire adott igazi és egyedüli megoldást? Őseink 
hite élő egzisztenciális hit volt, mely a napi megpróbáltatott 
nehézségekre az Istenbe vetett bizalom igazi reményét jelentette a 
kilátástalan jelenből egy kilátásokkal telitett „isteni jövő” felé!  A 
„carpe diem” nem a hedonizmus „élj a mának” egoista jelszavát 
jelenti, hanem a jelen, mint Isten nekünk adott ajándékának 
üdvösséget szerző, egymásért való életnek szeretetteljes megélését! 
Az évközi 14. vasárnap evangéliumi szakasz (Mk 6,1-6) éppen arról 
számol be, hogy Jézust elutasítják saját falujában, Názáretben! Miért 
az elutasítás válaszát kapja a názáretiektől? A választ maga az Úr Jézus 
magatartása adja meg; „…És csodálkozott hitetlenségükön.” Igen a 
hitetlenség a bizalom hiányát jelenti Isten iránt, míg a hit az Isten iránti 
bizalom állandó megélését jelenti! Ott, ahol nincs hálaadás Istennek, a 
kapott javakért, ott a hálátlanság születik meg akkor, amikor a kapott 
javak elvesztésére kerül a sor! Amikor nincs meg bennünk a Jób-féle 
lelkület; „az Úr adta az Úr elvette,….  legyen áldott az Úr neve!”(vö: 
Jób.1,20-21). 
Ez a lelkület sokak számára elfogathatatlan. De, hogy mégis 
elfogadhatóvá lehessen, kell a hit, amely által bizonyosságot 
nyerhetünk, az Istenbe vetett feltételnélküli bizalom révén, hogy Isten  
mennyire mindent a mi javunkra dönt el és nem a kárunkra! Ezért 
mondhatta Szent Ágoston a hippói mester, hogy „Isten csak azért 
engedheti meg a rosszat, hogy abból valami jobbat hozhasson ki!” 
Megérteni azt, ami aktuálisan érthetetlen, mert elfogadhatatlan 
rosszként nehezedik ránk, csakis úgy lehet számunkra elfogathatóvá, 
hogy minden, ami történik velünk az soha nem Isten tudta nélkül 
történik, és soha nem ellenünk, hanem értünk történik!
A feszület számunkra nem a megsemmisülés kudarcát, hanem a 
megmenekülés diadalát jelenti! Ha nem vagyunk képesek a hit 
kegyelme által belekapaszkodni a feszületbe, amely híd a Teremtő 
Isten és a teremtett ember között, akkor a hitetlenség istenellenes 
agressziójával a megsemmisülés szakadékába zuhanunk! Csakis 
Istennel lehet és érdemes jövőt építeni, mert nélküle nincs jövő! A 
kereszt pedig az a jel, amely által szemlélhetjük igazi jövőnket 
Krisztusban és Krisztus által! Ezért becsüljük meg a keresztet, mint 
„igazi jövőnk krisztusi zálogát,” megváltásunk abszolút jelét, amely 
már a jelenben elkezdődött! Ezért ne rongáld, hanem szorítsd 
magadhoz, mert ez a te igazi menekvésed a megpróbáltatások idején. 
Ámen.

Fazakas Gusztáv József segédlelkész

Anyakönyvi hírek

Eltávoztak közülünk: ViaElysium Kft. adatközlése szerint: 
Balog Imre (1931), Winter Józsefné szül. Belenczéresi Ilona 
Blanka (1927), Kertész István (1958)

Házasságot kötöttek:
Babuschik Krisztián (Gyula) és Katona Szilvia (Mezőberény), 
Márta Zoltán István (Mezőberény) és Komlódi Nikolett 
(Mezőberény),  Garan László (Mezőberény) és Kertész Hajnalka 
(Mezőberény)
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Rendőrségi felhívás

„Nem a motor bekapcsolása az első, hanem a biztonsági övé!”
A Békési Rendőrkapitányság felhívja a lakosság figyelmét, hogy 
fordítsanak fokozott figyelmet a közúti közlekedés szabályainak 
betartására.
Külön felhívjuk a figyelmet a biztonsági gyermekülés biztonsági 
övvel történő együttes használatára, ugyanis a közúti balesetek során 
évről évre több gyermek veszti életét autóban, mint gyalogosként 
vagy kerékpározás közben.
Az övé a főszerep!
A biztonság három tényezőn múlik. Egyrészt a gépkocsivezető 
magatartásán, másrészt a jármű aktív biztonsági berendezésein (a 
féken, a mozgást felügyelő többféle elektronikán), harmadrészt pedig 
a passzív biztonsági eszközökön.
Ha van a gépkocsiban légzsák miért kell bekapcsolni a biztonsági övet 
is?
Sok autós úgy gondolja, hogy az autóba épített légzsák olyan 
biztonságot nyújt a bent ülők számára, hogy a biztonsági öv 
bekapcsolása nyugodtan elhagyható. Ez azonban tévedés! A légzsákot 
ugyanis mindig az üléshez biztonsági övvel rögzített emberekre 
tervezik. Ha tehát valaki elmulasztja rögzíteni magát, a tehetetlenségi 
erő miatt előre csapódó testét az ellenkező irányból nagy erővel 
berobbanó légzsák nem védi meg, sőt, további sérüléseket okozhat. A 
légzsák éppen ezért csak a biztonsági övvel együtt hatásos, tehát a 
légzsákkal rendelkező gépkocsikban is mindig használjunk biztonsági 
övet!
Gyermekek védelme az autóban
A közúti balesetek során több gyermek veszíti életét autóban utasként, 
mint gyalogosként vagy kerékpárosként.
Ütközéskor, de még erős fékezéskor is a benn ülők a sebességtől 
függően a testsúlyuk többszörösének megfelelő erővel vágódnak neki 
az előttük lévő belső esetenként szilárdrészeknek, vagy kirepülnek a 
kocsiból súlyos, illetve végzetes sérülést szenvedve.
Ezt akadályozza meg a bekötött biztonsági öv. Igen ám, de a gépkocsi 
ülését, övrendszerét a felnőttek részére készítik s ezeket a méretük 
miatt a kicsi utas a rendeltetésüknek megfelelően használni nem tudja, 
mivel a biztonsági övet átlag testmagasságú emberekre méretezték.
A gyermekülés a gépkocsi tartozéka, hasonlóan a biztonsági övhöz. A 
biztonsági gyermekülés gyűjtőfogalom és ide tartoznak a kagylós 
ülések valamint minden olyan eszköz mely a gyermek számára a kocsi 
beépített övének használatát biztonságosan lehetővé teszi. Ilyen pl. az 
ülésmagasító.
A gépjárműben történő utazás biztonságát csak a szabványos 
biztonsági gyermeküléssel adhatjuk meg gyermekünknek.

Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván 
a Békési Balesetmegelőzési Bizottság!

Múzeumok Éjszakája  2012. június 23.

Látogatók az ókerti pincénél ( Fotó: Vágvölgyi Mihály)

A tavalyi rendezvény sikerén felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy a 
Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület ismét 
megszervezi a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozat 
helyi eseményét.
A programok fő támogatója most is, a nyertes városi pályázat révén, 
Mezőberény Városi Önkormányzata lett. A rendezvény mellé nagyon 
sokan – intézmények, egyházak  civil szervezetek, vállalkozók és 

–

,

magánszemélyek – csatlakoztak. A színes program széleskörű 
összefogás eredményeképpen jött létre.
Természetesen a tavaly már népszerűvé vált helyszínek – templomok, 
kiállítóhelyek – most is látogathatók voltak, a kínálat bővült az ókerti 
pincével, városházával.
A múzeum udvarán bemutatkozott a Berény Népdalkör, a Szlovák 
Pávakör, az Orlai Színpad, a Német Hagyományőrző Egyesület 
tánccsoportja, Kádár Ferenc.
A jó erőben lévő, játékos kedvű csapatok kocsitoló versenyen 
mérhették össze erejüket, ügyességüket. A kalandvágyók pincetúrán 
vehettek részt, komoly látogatószámot könyvelhet el a Muzeális 
Gyűjtemény. Gyorsan fogyott a Mezőberényi Szlovákok Szervezete 
által kínált mákos guba. Akiknek a programok végeztével még volt 
energiájuk – sokan voltak –, az Alföld Turista Egyesület tagjaival 
szentivánéji túrán vehettek rész, vagy a Kálmán fürdő meleg vizében 
lazíthattak hajnal kettőig.
Mi, szervezők az est végeztével értékeltük a rendezvényt, és ahogy ez 
ilyenkor lenni szokott, már a következő évi Múzeumok Éjszakáját 
terveztük.
Köszönjük a közreműködő partnereknek és támogatóknak a 
segítségét.

Henger Péter 

„Közösség-Tudás-Jövő
Informális tanulási programok fiatalok és hátrányos 

helyzetűek számára Mezőberényben”
Pályázat neve: TÁMOP-3.2.3/09/2 „Építő közösségek-
közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért”
2. kör: A közműelődés a nem formális és informális tanulás 
szolgálatában. Kedvezményezett neve: Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ. Azonosító: TÁMOP-3.2.3/09/2-2010-0022

A fenti pályázati program „fenntartható fejlődés érvényesítése” 
témakör értelmében az OPS Kulturális Központ 2012.02.14-én 
megalakította környezeti nevelési munkacsoportját. A csoport 
feladata a környezettudatos kompetenciák fejlesztésének 
elősegítése, tudatos és következetes környezetvédelmi alkalmak 
szervezése. A munkacsoport 2012. június 25-29-e között 
környezetvédelmi tábort szervezett általános iskolás tanulók 
részvételével. A tábor lakói ellátogattak Galgahévízre, ahol 
megismerkedhettek az öko-gazdálkodás és életmód sajátosságaival. 
A program hatékonyságát elősegítette, hogy a kiránduláson a 
gyermekek szülei, illetve más érdeklődők is részt vehettek. Másnap 
az ifjú környezetvédők Szelekovszky László vezetésével őshonos 
fákkal, gyógynövényekkel ismerkedhettek. A  természet iránti 
szeretet és kötődés kialakításának jó alkalma volt ez a pár nap. A 
gyermekek és a felnőttek is jól érezték magukat. A szervezők Onody 
Gyuláné és Falatyné Berkesi Márta voltak, a fotókat Vágvölgyi 
Mihály készítette.

Onody Gyuláné
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„Csodálatos eredményt értünk el!”
A mezőberényi férfi kosárlabdacsapat sikere 

az NB II-ben

Június 10-én zajlott Szombathelyen az NB II-es férfi kosárlabda-
bajnokság országos döntője, amelyen a mezőberényi csapat 
harmadik helyezést ért el. Ez a mezőberényi férfi kosárlabdasport 
eddigi legjobb eredménye.
Az eredményes csapat tagjai (a döntőben résztvevő játékosok): 
Kis Sándor, Kis Gergő, Zsíros Gábor csapatkapitány, Sütő 
Gergely, Ignácz Tibor, Szekeres József, Rácz Tamás, Schéda 
Martin, Zolnai Róbert, Ignácz János, Kovács Árpád, Jenei Gergő. 
Edzők Tánczos Imre és Kis Sándor.

– Gratulálok a csapatnak ehhez a sikerhez. Hogyan készültetek erre 
a döntőre, ill. hogyan vezetett az út ehhez a sikerhez? – kérdezem 
Tánczos Imrét, a csapat edzőjét.
– Bizony nagy sikert értek el a fiúk! Mindenek előtt a döntőben 
résztvevők mellett (a felsorolt 12 emberhez) néhány játékost meg kell 
még említenünk. A csapat szoros keretéhez tartozik még  Németh 
Márk, Ilyés Máté és Bálint Péter.
A tornán elért harmadik helyezés sikere az egész szezonban nyújtott 
teljesítménynek köszönhető. Az előző szezonok szép eredményei arra 
ösztönözték a vezetőséget, hogy a játékoskeretet megerősítsük és 
megcélozzuk a tabella dobogós helyeit. Igazoltunk a 
Hódmezővásárhelyi NB I/B-s csapatból két fiatal játékost, illetve 
játékot vállalt a szintén Vásárhelyen játszó Kis Gergő és a Kecskemét 
utánpótláscsapatában játszó Kis Sándor.
Az NB II-es bajnokság egy országos amatőr bajnokság. A csapatokat 4 
csoportba sorolják be: egy nyugati, két középső és egy keleti 
csoportba. A keleti csoportban 14 csapat szerzett indulási jogot. 
Minden csapat mindenkivel játszott hazai pályán és idegenben is. Ez 
azt jelenti, hogy minden csapat 26 mérkőzést vívott. A győztes 
mérkőzésért 2 pont jár, a döntetlenért pedig 1. A szezon végére 5 
vereséget gyűjtöttünk be. Mindegyiket idegen pályán. 
– Így hálálta meg a csapat a drukkereknek a biztatást?
– Erre szeretném felhívni a figyelmet, a fiúk hazai pályán egyetlen 
vereséget sem szenvedtek el. Sok kemény csatát vívtak, de a 
közönségünk mindig erőt tudott adni, és segített a győzelmek 
elérésben. Egy-egy mérkőzésen több száz drukker buzdította a 
csapatot. A legnagyobb köszönet nekik jár. Nem csupán közönségünk 
voltak ők, hanem igazi drukkereink. Még a vasárnapi mérkőzésünkön 
sem hagytak cserben bennünket, sőt, ha tehették még idegenbe is 
eljöttek. Volt olyan mérkőzésünk Debrecenben, vagy például 
Budapesten, hogy több berényi drukker volt, mint hazai.
 – Hogyan lett a csapat az NB II. Keleti csoportjának bajnoka?
– Régen volt ilyen erős bajokság! A végén 4 csapat ért el ugyanannyi 
pontot. A sorrendet pedig e négy csapat egymás elleni győzelem- és 
vereségaránya döntötte el. Négy győzelemmel és két vereséggel a 
Mezőberényi KK végzett az első helyen és lett a keleti csoport 
bajnoka. Második lett a Ceglédi KE, harmadik a Békési SzSK és 
negyedik a DEAC.
Az első két csapat kapta a lehetőséget, hogy a középső csoport egyik 
csapatával megküzdve jogot szerezzen a négyes döntőbe jutni. A 
keresztjátékon a  közép B csoport második helyezettjét, a Testnevelési 

Főiskola csapatát kaptuk. Idegenben játszottuk az első mérkőzést, 
ahol 10 pontos vereséget szenvedtünk (75-65). A hazai visszavágót 
300 lelkes drukker várta. A mérkőzést 11-0-ás rohammal kezdtük, 
ezzel megmutatva a csapat erejét és eltökéltségét. 17 pontos 
győzelemmel köszöntük meg a szezont a drukkereinknek (81-64). 
Bejutottunk az ország négy legjobb amatőr csapata közé!!!
– Ezután következett a fent említett döntő?
– A négyes döntőt Szombathelyen rendezték meg. Az első mérkőzésen 
pont a másik keleti csapattal futottunk össze. Zsíros Gabi utolsó 
másodperces hárompontosával megszereztük az első győzelmünket 
(74-71). A második mérkőzés is hatalmas izgalmakat hozott, ez is a 
végjátékban dőlt el. Kis Gergő egy hárompontossal visszahozta a 
győzelem esélyét, majd Jenei Gergő támadó lepattanót szerzett és egy 
félhoroggal bedobta a mérkőzés győztes kosarát (88-86). Az utolsó 
mérkőzésen sajnos nem találtuk a ritmust a rutinos pesti csapat ellen. 
Megérdemelte a KÖZGÁZ a győzelmet (89-76).
 A körbeverésből mi jöttünk ki harmadikként. Első lett a Cegléd, ezzel 
megszerezte a jogot, hogy elinduljon az NB I/B bajnokságban. 
Második lett a KÖZGÁZ, az utolsó helyen pedig veretlenül a fiatal 
szombathelyi alakulat végzett.
Soha nem nyert még alapszakaszt mezőberényi felnőtt férfi csapat. 
Soha nem jutott be négyes döntőbe és nyert két mérkőzést. Csodálatos 
eredményt értünk el! 

Pallagi Mária
Az eseményről készült képek megtekinthetők a ww.mezobereny.hu oldalon, 
„események képekben” a dátumra kattintva találhatók.

Mezőberényiek is futottak 
a békéért és barátságért

2012. június 27-én városunkba is eljutott a Világharmónia Futás, 
amely az emberiség legnagyobb civil kezdeményezése a békéért. 11 
órakor Csárdaszállás felől lelkes kis csapat várta a közel 40 fős 
nemzetközi futócsapatot. A váltóhoz bárki csatlakozhatott egy pár 
lépéssel, néhány utcahosszra vagy akár kilométerekre is.
A Berény Szálló előtt a Berényke Táncegyüttes várta ünnepi műsorral 
a beérkezőket, és Siklósi István polgármester köszöntötte a csapatot. A 
téren lévőket a futódelegáció is üdvözölte, elénekelték a  
Világharmónia Futás Dalt és örömüket fejezték ki a városnak a 
fogadtatásért is. Kiemelték, hogy a Világharmónia Futás az egész 
világra kiterjedő váltófutás, melynek célja, hogy fejlessze a nemzetek 
közötti barátságot: „A száz országban áthaladó fáklya, amelyet útján 
milliók tartottak kezükben, a Világharmónia Fáklyája most elérte az 
Önök települését, útján a béke, a megértés és barátság üzenetét 
terjesztve."
A béke- és barátságmenet a Berény Szállóban eltöltött pár perces 
pihenő és felfrissülés után Békés felé folytatta útját,  a  helyi csapat a 
Mezőberény tábláig kísérte őket. Három lelkes és kitartó mezőberényi 
futó egészen Békés-Dánfokig erősítette a nemzetközi csapatot, és ők 
adhatták át a Világharmónia Fáklyáját a békési delegációnak.

(A futás képei  a www.mezobereny.hu oldalon,”események képekben” a 
dátumra kattintva találhatók.)
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Berényi Gyermek FC

Eredményes szezonzárás NB II-ben

Nemrég fejeződött be U 15 és u 13 csapataink számára a 2011/2012 
bajnoki szezon. Korosztályaink negyedik éve játszanak a rangos 
bajnokságban. Mindkét csapatunk hatodik helyen végzett. Az 
eredményeket tekintve megállapítható, hogy összesítve, az eddigi 
legjobb szereplést érték el. A tabellán több, régi hagyományokkal 
rendelkező egyesületet sikerült megelőzni: Előre Békéscsaba, 
Hódmezővásárhely, Orosháza, Sándorfalva, SZEOL SC Szeged.
Labdarúgóink a góllövőlistán is előkelő helyet foglaltak el: Durkó 
László 21 góllal második lett korosztályában, míg Kántor László 29 és 
Kovács Gábor 20 találatával az élmezőnyben végzett.
U 15 csapatunk 33, míg U 13 korosztályunk 29 pontot gyűjtött. 
A bajnokság során egyenletes, jó teljesítményükkel a következő 
játékosok emelkedtek ki:  U 15: Fábián Vince, Kovács Gábor, Kántor 
László, Kántor Máté, Vrbovszki Pál. U 13: Balogh Gergő, Rónai 
Viktor, Durkó László, Földi Péter, Szőke Sándor.
Gratulálunk a fiúknak és edzőiknek, Oláh Zsoltnak és Tóth Olivérnek. 
A nyári szünet után, július 30. és  augusztus 5. között a Balaton partján, 
Fonyódligeten, egyhetes edzőtáborral kezdi mindkét csapatunk a 
felkészülést az új bajnoki szezonra.

Kajlik Péter edző

KÖNYVÁRUSÍTÁS 

a könyvtár kiselejtezett könyveiből az OPSKK 

Művelődési Központjában nyitvatartási 

időben és a könyvtár kapualjában 

50 ft/db áron.

Nőgyógyászat magánrendelés  
Mezőberény  Luther  u. 1.

Dr. Tóth Attila szülész- nőgyógyász és klinikai onkológus főorvos
Rendelési idő: kedd:15.30-17.00 óráig

Szülészeti és nőgyógyászati kórképek diagnózisa és terápiája,  
komplex ultrahang diagnosztika,

nőgyógyászati rákszűrés

KOMFORT ABC 
Júliusi akció

0,5 l      29,-  (58,-/l)

Ricoré 3in1 inst.kávékeverék          10x16 g    349,-  (2181,-/kg)

Tchibo Family őrölt kávé                    250 g    99,-  (1996,-/kg)
Nesquik kakaópor                                800 g    849,-  (1061,-/kg)

ERZSÉBET UTALVÁNY ELFOGADÓHELY

VÁRJUK ÖNT IS A BEVÁLTÓHELYEN!
MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

www.komfortabc.hu

Vitaqua szénsavas                                  
Hey-ho almalé, szőlőital                        0,2 l      49,- (245,-/l)
Delikát 8 ételízesítő                          75+15 g    149,-  (1656,-/kg)
Kakaópor Globetti                               120 g    249,-  (2075,-/kg)

Cherry Queen Marcipános desszert  190 g   499,-  (2626,-/kg)

Csoportos üdülés Hajdúszoboszlón

2012. szeptember 16-tól 21-ig 5 éjszaka 6 nap 
félpanzióval 18500.-/fő + idegenforgalmi adó,
2012. szeptember 16-tól 22-ig 6 éjszaka 7 nap 
félpanzióval 22000.-/fő + idegenforgalmi adó.
Jelentkezni 2012 augusztus 10-ig 5000.-Ft/fő 
előleg befizetésével  Kiszely Zsuzsánál 
(30/ 454 7149) lehet.

Munkahelyteremtő beruházások támogatása

A Nemzetgazdasági Minisztérium NFA-2012-KKV kódszámú, 
Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás 
- térségi - nyertes munkáltatói számára a pályázati döntésre 
vonatkozó dokumentáció átadására 2012. június 13-án 12.00 órakor 
került sor ünnepélyes keretek között Mezőberényben, az OPS 
Kulturális Központban. 
Erdős Norbert Kormánymegbízott Úr tájékoztatta a jelenlévő 
vállalkozókat, hogy a nyertes pályázatok számát tekintve Békés 
megye kiemelkedően szerepelt, hiszen országosan a második helyen 
végzett, míg az elnyert támogatási összeget tekintve holtversenyben 
a harmadik lett.
A mikro-, kis- és középvállalkozások képviselőinek Erdős Norbert 
Kormánymegbízott Úr és dr. Nagy Ágnes, a Békés Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központ vezetője adta át a 
dokumentumokat, majd a Munkaügyi Központ munkatársa 
tájékoztatta a vállalkozókat a szerződés megkötésével kapcsolatos 
teendőikről.
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Kiránduljunk együtt és ismerjük meg hazánk értékeit!

2012. június 10-én többnyire a korábbi kirándulásokról ismert 
személyekkel telt meg az az autóbusz, amellyel Debrecen környékén 
tettünk kirándulást.

A szervező Bartóné Évi, a túravezető Szelekovszky László 
nyugalmazott környezeti és természetvédelmi főtanácsos voltak.

Először Zsákán a Rhédey-kastélyt néztük meg. 1858-tól 1945-ig a 
Rhédey család tulajdona volt, majd 36 évig iskolaként működött. Ma 
könyvtár, Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótelep, ikonfestő tábor 
gyönyörű képeinek ad kiállítási lehetőséget, valamint Madarász 
Gyula ornitológus-festőművész állandó kiállításának helye. A 
csodálatos Rhédey Claudia arcképe látható az egyik kiállítóteremben, 
Ő volt II. Erzsébet ükanyja. Bakonszegen egy nyugalmazott 
történelemtanár várt bennünket. Kedves humorával fűszerezve tartott 
irodalomtörténeti előadást Bessenyei Györgyről. A „bihari remete” 
néven ismert író – munkásságához kapcsolódó relikviák tekinthetők 
meg az emlékházban – Mária Terézia udvari könyvtárosa volt. 

A Nadányi-Miskolczi-kúria parkjában felkerestük azt az egyedülálló 
emlékhelyet, ahol a kostemető trófeái vannak kiállítva, a legnemesebb 
tenyészállatoknak állítva emléket. A kastélyban nagyon sok régi, még 
fellelhető használati tárgy van felhalmozva, rendszerezése még ezután 
történik: halász-, vadász-, pákász-, juhászati emlékek és 
lakberendezési tárgyak. A Herpályi templomrom Árpád-kori 
építészeti emlék. Alaprajzából kitűnik, hogy kéttornyú, háromhajós 
építmény volt. Csonka tornyát nemrég fedték be cseréppel. Debrecen 
belvárosában rövid sétára vállalkoztunk – a Pulykakakas-fesztivál 
hangulatába csöppentünk. A patinás Aranybika-szálló évek óta zárva 
van. A Déry Múzeum sem fogad látogatókat, parkjában viszont a nagy 
fák árnyékában sok-sok szobor nyújt látnivalót. Móricz Zsigmond 
szerény alakja a sétány szélén áll. A Nagytemplom ünnepélyes 
csendjével fogadott bennünket, majd a toronyban elhelyezett kiállítást 
néztük meg. Néhány perces buszozás után az egyetem botanikus 
kertjéhez érkeztünk, ahol az őshonos fák árnyékában nézelődtünk. 
Elhagyva Debrecent az Erdőspusztai kirándulóközpontban töltöttünk 
még egy kellemes órát. Egy tanösvény viszi körbe az érdeklődőket, 
mely megismertet a Nagyerdő növény- és állatvilágával. A 
kúszófenyők és egyéb cserjék, fák kiemelik a közéjük elhelyezett fa-
szobrokat, mesefigurákat.Az időjárás nagyon kellemes volt, az 
esőfelhőket megelőzve kicsit fáradtan, de rengeteg  új élménnyel és 
ismerettel  gyarapodva érkeztünk haza. 

Zolnai Györgyné
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