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XI. Magyar Mazsorett Bajnokság - Szeged

23 magyar település (Budaőrs, Maskara- Debrecen, Valcer- Debrecen, Dombrád, Gödöllő-
Dány, Classicon- Szeged, Domaszék, Dunaföldvár,Gyál, Gyomaendrőd, Hajdúszoboszló,
Maglód, Makó, Mezőberény, Miskolc, Mosonmagyaróvár,Mórahalom, Nyúl, Hébé-Oroszlány,
Püspökladány, Réde, Vértesszőlős, Szendrő) mazsorett csoprtja nevezett be a Magyar Ma-
zsorett Bajnokságra.

A „napfény” városban megrendezett viadalon  23 település 134 csoportjának több mint hét-
száz (714) versenyzője állt rajthoz, összesen 344 produkcióval. 

A versenyzők három korosztályban (cadet, junior, senior), négy kategóriában (bot, pom-
pon, MIX, SHOW) és ugyancsak négy féle formációban (csapat, mini, duó-trió, szóló) mérhet-
ték össze tudásukat. 

A megmérettetés azért volt kiemelkedően fontos valamennyi résztvevő számára, mert itt
szerezhették meg a jogot az augusztusi horvátországi (Porec) Európa-bajnokságon való
indulásra.

Remek produkcióknak, kiválóan megszervezett rendezvénynek lehettek részesei, akik a
rendezvényen részt vettek.

(folytatás a  7. oldalon)

Beszélgetés 
Balogh Géza 

közterület-felügyelővel

- Beszélgetésünk során rájöttem, nem
baj, ha nem a megszokott „ száraz szaksza -
vakkal” írjuk le a közterület-felügyelő fela -
da tát. Egyénisége, eredetisége, kíméletlen
nyílt sága számomra elfogadható. Igen, mer-
jük kimondani végre! Csupán a problé mák -
ra mutat rá. Lehet érteni, lehet nem érteni,
le het szeretni és lehet nem szeretni ezért.
Miért is csináljunk úgy, mintha …?

A közterületek rendje és tisztasága
mindannyiunk közérzetét, biztonságérzetét
be fo lyá soló tényező. A váltás soha nem
könnyű. Új munkakörödben, közterület-fe -
lü gye lő ként milyen gondolatok fogalmazód-
tak meg benned? 

-  Sokan mondták, „nem irigyelnek” vagy
ez az a munka, amit nem lehet jól csinálni. 

Nem értettem mi is segít abban, hogy ne
bizonytalanodjak el. Talán az, hogy a Puskin
utcán születtem? Talán az, hogy a szülész
mell szobra az egyik gyógyszertár előtt áll?
Ta lán az, hogy a városszépítő egyesület tagja
vagyok? Talán túlságosan nem szeretem a
nem jog követőket?

Nem tudom, vállaltam. Mondták, majd
meg fogom látni, sok lesz a problémád, az el -
len séged. 

Igen, a németek, megint a németek – nem
csak a focipályán van velük a „baj”. Látom
magam előtt az Eslingeni utcákat, a sok ma-
gyar lakossal. Keresem az utca területén a
cigarettacsikket, a kutyaürüléket, a tejfölös
do bozt, a kukák mellett a nem összedarabolt
gallyakat, az erdők, vízpartok melletti sörös
dobozt és ped-palackot, a külterületen építési
törmeléket. Felmerül bennem a kérdés – job -
bak ők, mint mi vagyunk? Vagy talán csak
más környezetben szocializálódtak? Ezért ott
már régen ciki szemetelni?

(folytatás a 12. oldalon)



2. 2011. június Mezőberényi Hírmondó

VÁROSHÁZI HÍREK

EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

Április 29-én szerződés került aláírásra a „Gulyás Szaki” Kft-vel a
Liget utcai buszvárók felújítására. A szerződés végösszege bruttó
911.324 Ft. A kivitelező 5 ajánlattevő közül lett kiválasztva. Mind-
annyian ugyanazokat a munkanemeket és mennyiségeket árazták be,
közülük a legkedvezőbb anyagi ajánlatot tevő lett megbízva a
felújítással. A munkálatok a buszmegálló előtti útszakasz javítása után
kerülnek elvégzésre. (Ez május 18-án megtörtént.)

29-én került sor a Puskin utcán a Dél-alföldi Operatív Program
4.1.3/C kiírás keretében megvalósult beruházás, az új Bölcsőde
átadására. A beruházás két szempontból fontos Mezőberény életében:
egyrészt azért, mert több mint 200 millió Ft gyarapodás könyvelhető
el a város vagyonában, másrészt azért – és ez sokkal fontosabb az
előzőnél –, mert olyan körülmények közé kerülnek az intézményben
ellátást igénybevevő gyermekek, amire jelenleg csak nagyon kevés
magyarországi bölcsődében számíthatnak a létesítmény használói.
Korszerű, tágas, jól felszerelt helyiségek szolgálják az európai szín-
vonalú feladatellátást, lehetőséget biztosítva a gyermekek minél
egészségesebb testi és lelki fejlődésének.

Szintén 29-én vett részt a polgármester a Városi Könyvtár által
szervezett „Mesélj nekem” sorozat második rendezvényén, ahol
mesét mondott a gyerekeknek, majd ezt követően a jelenlévő szülőket,
nagyszülőket tájékoztatta a városban folyó munkákról, a képviselő-
testület közeli terveiről. A rendezvénysorozat ötlete komoly
visszhangot és országos elismerést váltott ki. Május 12-én Štefan
Daňo a Szlovák Köztársaság békéscsabai főkonzulja mondott egy
szlovák népmesét – magyarul – a gyerekeknek. Június 16-án Bakos
Piroska a magyar EU-elnökség szóvivője, „magyar arca” lesz a
vendég, a felnőtteket tájékoztatja EU-s kérdésekről. A későbbiekben
Mezőberény, ezen belül a könyvtár vendégei lesznek többek között,
Süveges Gergő TV-s személyiség, Nagy Anna kormányszóvivő,
Novodomszki Éva TV bemondó, Bayer Mihály kijevi (korábban
pekingi) nagykövet, Iványi Dalma válogatott kosárlabdázó. Utóbbi
kettő mezőberényi származású híresség.

Május 10-én Öreg István főigazgatóval és Gubis Andrásné
óvodavezetővel Muronyban vett részt a polgármester egy szülői fóru-
mon, ahol az iskolájuk további sorsa volt a téma. A muronyi önkor-
mányzat a Mezőberény – Bélmegyer Intézményfenntartó Társuláshoz
kíván csatlakozni 2011. szeptember 1-től. Az erről szóló képviselő-
testületi határozatot hivatalos formában május 16-án kapta meg az
önkormányzat. 

16-án a polgármester és a jegyző a TAPPE Kft. taggyűlésén vett
részt. A taggyűlés elfogadta a 2010. évi egyszerűsített beszámolót,
valamint szót ejtett a szemétszállítás egyéb kérdéseiről. Erre a 2011.
december 31-ével lejáró szolgáltatási szerződés kapcsán került sor.
Konkrétumok ugyan nem kerültek megfogalmazásra, de azt jelezte a
polgármester, hogy a szelektív szemétgyűjtésben előre kellene lépni,
ha semmi más motiváció nem lenne, akkor azért, hogy a szemétszál-
lítási díjak ne emelkedjenek. A cég képviselőinek véleménye szerint
ennek egyik feltétele, hogy csökkenjen a szemét mennyisége, amit
leginkább azzal lehet elérni, hogy a „zöld” hulladék ne kerüljön a
kukákba, vagyis a komposztálható szemét maradjon a házaknál, ott
kerüljön kezelésre.

Szintén 16-án rendkívüli testületi ülésen került sor két, sokakat
érdeklő kérdés megvitatására. A képviselő-testület döntött a Széchenyi
István Német Nemzetiségi Tagóvoda Evangélikus Egyháznak történő
fenntartó jogok átadásáról. A megállapodásokban rögzítettek szerint
az átadás alapfeltétele, hogy az önkormányzat működtetésre adja át az

ingatlanokat, valamint az egyház vállalja a dolgozók továbbfoglalkoz-
tatását.

A másik fontos döntés az OPSKK igazgatói álláshelyére kiírt
pályázat elbírálása volt. A képviselő-testület 5 évre Smiriné Kokausz-
ki Erikát bízta meg az igazgatói teendők ellátásával.

19-én délután került sor a „Szépítsük együtt Mezőberényt”
akcióra. Bár nem azon a napon, de mégis a Föld-napja, valamint a „Te-
szedd” országos program apropóján megvalósított akció legfontosabb
célja: LEGYEN TISZTA VÁROSUNK! Ezentúl váljon természetessé
az embereknek saját környezetük rendben-, tisztántartása, gyerekek és
felnőttek együtt vigyázzanak környezetünkre. Legyünk igényesek
magunkkal és a körülöttünk lévő világgal.

Köszönő levelet kapott az önkormányzat az OMEGA
Gyülekezettől, melyben a téli, ártéren végzett szárazág gyűjtési mun -
kák ról számolnak be. A munkálatokat a Körös-vidéki Környezetvédel-
mi és Vízügyi Igazgatóság, az önkormányzat és a gyülekezet között
lét rejött megállapodás keretében végezték. Összesen 31 pótkocsi szá -
raz ág, gally került összegyűjtésre, valamint elvégezték a terület cser-
jétlenítését. Az összegyűjtött mennyiségből 14 pótkocsival az önkor-
mányzat a Szérűskertre hordatott ki, ahonnan a rászorultak elvihették
azt. 2 kocsival a polgárőrök kaptak, míg 15 kocsival – a megállapodás
értelmében – az OMEGA Gyülekezet belátása szerint rendelkezett.
Egy pótkocsin kb. 15 q fa volt, tehát a szervezettel kötött megálla po -
dás keretében az önkormányzat kb. 210 q fával tudta segíteni. Továb-
bi 250-300 q más forrásból állt rendelkezésre, így mintegy 500 q tü ze -
lő volt biztosított az elmúlt télen a rászorultak számára.

Május 26-án Gödöllőn járt a polgármester, ahol részt vett a Közok-
tatási rendszer átalakításának irányai országos konferencián. A
kon fe ren cián előadást tartott Hoffmann Rózsa államtitkár a közoktatás
áta la  kításának irányairól. Sajnos Pokorni Zoltán – aki polgármesteri
mi nőségében lett volna jelen – a tervezett változások önkormányza-
tokra gya korolt hatásáról szóló előadását lemondta. Az államtitkár
asszony előadásából az tűnt ki, hogy az önkormányzatok az új finan-
szírozási rendszerben, ahol az állam állná a pedagógusok bérét és az
önkor mány zatok a dologi kiadásokat, nem járnak jobban, mert a dolo-
gi ki adá sokat saját bevételeikből kellene finanszírozni, az állam ahhoz
semmilyen formában nem adna támogatást. Ráadásul a szakmai prog -
ra mok kialakítása, az oktatási stratégia megfogalmazása kikerülne az
önkormányzatok jogosítványai közül, de még az igazgatók kinevezése
is a kormánymegbízottak jogköre lenne. A pedagógusok kineve zé sé -
nek kérdése pedig még nem teljesen tisztázott. Dr. Gémesi György a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége elnöke házigazdaként határo-
zottan kiállt amellett, hogy az önkormányzatok a tervezettnél nagyobb
be leszólást kapjanak a helyi oktatásügybe. Úgy fogalmazott: az
oktatás ügy az egyik legfontosabb önkormányzati feladat, melyet az
elmúlt húsz évben érintett közel 2000 milliárd Ft állami forráskivonás
el lenére az önkormányzatok jól, és ma már erőn felül teljesítve mű -
köd tetnek. „Ne csak az iskolaépületek kifestésének feladata maradjon
az önkormányzatokra!”

Miről tárgyalt a képviselő-testület?

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011.
május 30-án tartotta soron következő ülését.

Az első napirendi pont megtárgyalására együttes ülés keretén belül
került sor Bélmegyer község valamint Murony község képviselő-
testületével. A téma a közoktatási társulási megállapodások
módosítása, a közoktatási társulások bővítése volt. 

(folytatás a 3. oldalon)
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Elfogadásra került, hogy Murony Község Önkormányzati
Képviselő-testülete csatlakozzon a Bélmegyer – Mezőberény
Közoktatási Intézményi Társuláshoz 2011. szeptember 1. napjától,
az általános iskolai feladatok intézményfenntartó társulásban
történő ellátására. Megszavazták Murony Község Önkormányzati
Képviselő-testületének csatlakozását a Bélmegyer – Mezőberény
Óvodai Mikrotérségi Intézményi Társuláshoz 2011. szeptember 1.
napjától, az óvodai nevelési feladatok intézményfenntartó tár-
sulásban történő ellátására.

A bélmegyeri és a muronyi képviselő-testület távozása után Dr.
Baji Mihály jegyző tájékoztatta a jelenlévőket és a kábeltelevízió
nézőit a 2011. április 26-i zárt ülésen hozott döntésekről, az április 28-
i rendkívüli zárt ülésen született határozatokról, továbbá a május  16-i
rendkívüli ülés döntéseiről. 

Ezt követően Siklósi István polgármester számolt be a két ülés
között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

A képviselő-testület a helyi állattartási rendelet felülvizsgálatát a
központi jogszabályi módosítások hatálybalépéséig elnapolta.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az
adósságkezelési szolgáltatás keretében nyújtott támogatás fedezetére
300.000 Ft-ot biztosít az alanyi jogon járó lakásfenntartási támogatás-
ra, míg 700.000 Ft-ot  az adósságkezelésre. Elfogadásra került, hogy
az adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendelet 2011. szeptember 1-
től legyen bevezetve. Az adósságkezelési program a víz- és csatorna-
használati díjtartozásra, valamint a lakbértartozásra terjed ki.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy nem kívánja üzembe
helyezni a Tulipán utcai ivókutat.

A testület a Szociális Földprogram további tárgyalását az országos
pályázati kiírás megjelenéséig felfüggesztette. 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. levélben tájékoztatta az
önkormányzatot, hogy a vasút korszerűsítéssel kapcsolatban tervezési
hiba történt, mely korrigálásra került. Ezért a Képviselő-testületnek
módosítania kellett a város helyi építési szabályzatáról szóló ren-
deletét.

Módosításra került Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala
Szervezeti és Működési Szabályzata. Az egyik fontos módosítás, hogy
a hivatalban a munkarend, az ügyfélfogadás rendje az alábbiakkal
egészült ki:

A közterület-felügyelet ügyfélfogadási rendje:

Hétfő, kedd, péntek  8.00  –  9.00

Szerda 15.00   - 16.00

Városi főépítész ügyfélfogadási rendje:

Csütörtök 14.00 – 15.00

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010.
október 15-i alakuló üléstől – 2011. május 16-ig terjedő időszakra a
képviselő-testületi, valamint bizottsági üléseken való megjelenésről
készített kimutatást tudomásul vette. A képviselő-testület a kimutatás
alapján megállapította, hogy az adott időszakban kötelezettséget szegő
képviselő és bizottsági tag nem volt, ezért tiszteletdíj csökkentést nem
kell alkalmaznia.

A testület engedélyezte, hogy az Összevont Óvodák Kálvin úti
tagóvodájában a 2011-2012. nevelési évben négy csoport induljon.

Ezzel együtt biztosította a fedezetet az 1 fő óvónő és 1 fő dajka
foglalkoztatására, egy nevelési évre - 2011. szeptember 01-től  2012.
június 30-ig - úgy, hogy a délutáni tevékenységeket három csoportban
oldja meg. Eldöntötték, hogy a 2011-2012. nevelési évben a város
óvodájában 13 óvodai csoport fog indulni.

Tárgyalásra került a 2010. évi gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámoló. A Gyámhivatal, a Humánsegítő és Szo-
ciális Szolgálat Családsegítője és a Polgármesteri Hivatal Szociális
Irodája által előterjesztett beszámolót a képviselő-testület tagjai jónak,
színvonalasnak, tartalmi követelményeiben megfelelőnek ítélték meg.
A feladatellátásban részt vevők munkáját megköszönve az írásban
lefektetett beszámolót elfogadták.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 14/1994./V.2./ MÖK
számú rendelet 3.sz. mellékletében nevesített 3 lakás mellett ( Mb.
Békési út 2/A. I. 4. sz., Békési út 2/A. II. 8. sz., Békési út 2/A. III. 8.
sz.) további 2 ingatlant ajánl fel bérlőkijelölési-, bérlő kiválasztási
jogra a Belügyminisztérium számára.  A felajánlott ingatlanok: Mátyás
Király utca 10. sz. és Békési út 2. IV/9. sz. alatti ingatlanok.

Döntés született arról, hogy a Gyár utcában már elhelyezett súly és
sebességkorlátozó táblákon kívül egyéb forgalomszabályozó
eszközöket ott nem kíván elhelyezni az önkormányzat. A testület
felkérte a rendőrséget, hogy a Gyár utcában szúrópróbaszerűen
ellenőrizze az ott közlekedő járművek sebességét. 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2. ütemű
közfoglalkoztatási pályázat eredményéről szóló tájékoztatást tudomá-
sul vette.

Jóváhagyták a „Békési Kistérségi Társulás Kistérségi Közoktatási
Intézkedési Terv 2011-2014” című dokumentumot, továbbá a „Békési
Kistérség Kulturális Koncepciója” című dokumentumot.

A képviselő-testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Körösi
Vízgazdálkodási Társulat által a Mezőberény, külterület 0475 hrsz-ú
közút keleti részén létesített ideiglenes nyílt árok 2012. december 31-
ig ideiglenesen fennmaradjon. Mezőberény Város Önkormányzata az
árok nyomvonalán a 0475 hrsz-ú utat lezárja. A hozzájárulás feltétele:
a 0475 hrsz-ú közút keleti részének közforgalom előli elzárásának és
a közforgalom előtti megnyitásának költségeit az érintett föld-
használóknak kell megfizetni. Az önkormányzat felhívja az érintett
földhasználók figyelmét, hogy a fenti határidőig a végleges
belvízelvezetés megoldásáról gondoskodjanak.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elvi hoz-
zájárulását adta, hogy a Kossuth tér Evangélikus templom felöli végén
a park részben, a Mezőberényből Németországba kitelepítettek
emlékművének szimmetriájában emlékmű kerüljön felállításra az
1951-ben Budapestről Mezőberénybe telepítettek, valamint az őket
befogadók emlékére. Az emlékmű állításához szükséges területet
térítésmentesen biztosítja az önkormányzat. Az emlékmű avatásának
tervezett időpontja: 2011. szeptember 3.

A testület tagjai támogatták, hogy 4 fős delegáció utazzon a romá-
niai Szovátára a Medve-tó 136. születésnapi évfordulója alkalmából.
Az utazáson részt vesz Siklósi István polgármester, Barna Márton és
Nagy Sándor képviselők, valamint Fekete József intézményvezető.

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 2011. június 27.

Jakab Krisztina



4. 2011. június Mezőberényi Hírmondó

Zöldülj! Fordulj! – a természetben

Május és június az osztálykirándulások  időszaka. Sok esetben azonban gondot
okoz az, hogy hová is utazzanak el az osztályok, ahol szép tájakat láthatnak, hasznos
ismereteket szerezhetnek, de kitétel az is, hogy ne legyen túl költséges.  

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület KEOP 6.1.0/B/09-2010-0063 számú,
„Zöldülj! Fordulj! – komplex szemléletformáló programsorozat megvalósítása a Körösök Völgyében” című projektje keretében „Zöldülj!
Fordulj! –a természetben” címmel sor kerül egy olyan programsorozatra, amely megmutatja, hogy közvetlen környezetünkben is mennyi
felfedezésre váró természeti csoda, megismerésre váró helyi érdekesség van – és miközben ismereteinket gyarapítjuk és aktívan kirándu-
lunk, a környezetünket is kíméljük, hiszen minimálisra csökken például a közlekedés okozta környezeti terhelés.

A hat héten keresztül tartó rendezvénysorozatnak két fő célcsoportja van: a kiránduló gyerekek és azok a pedagógusok, akik keresik
annak lehetőségét, hogy ökotudatos módon a lehető legélménydúsabb kirándulást kínálják osztályuknak.

A gyerekek számára május 2. és június 15. között 20 munkanapon keresztül biztosítunk túrázási lehetőségeket Békéscsabán és
környékén. Ki-ki életkorának és kondíciójának megfelelően választhat a gyalogos, kerékpáros és vízi túrák között, különböző hosszúságú
távokat teljesítve. 

A pedagógusok számára három alkalommal kínálunk túrákat, ahol  alkalmanként egy-egy túraformát körbejárva és kipróbálva
felkészítjük őket arra, hogy hogyan lehet élménydús, élvezetes, ismereteket gyarapító, ökotudatos és – az utazás- és szállásköltség alól
mentesülve – kedvező árú osztálykirándulásokat szervezni.

Mindkét programon képzett túravezetők kísérik a csoportokat és elismert szakemberek tartanak ismeretterjesztő  előadásokat.
A programokon való részvétel INGYENES, ugyanakkor – a túrák korlátozott száma miatt – jelentkezéshez és regisztrációhoz kötött.
További információ a www.zolduljfordulj.eu honlapon. Regisztráció a 66/445-885-ös telefonszámon.

Zöldülj! Fordulj! – a ház körül

A békéscsabai Körösök Völgye Látogatóközpont 2011. április 4. és15. között szem-
léletformáló interaktív kiállításra várta a látogatókat. Az ERFA támogatással megvalósuló
programra 12 partner településről és a környező települések oktatási intézményeiből két
héten keresztül érkeztek óvodás, általános és középiskolás csoportok. A két hét alatt több
mint 1000 fő járta végig a tematikus Zöld Műhelyeket, melyek játékos formában, inter-
aktív elemekkel igyekeztek bevezetni minden kis és nagy érdeklődőt a „házon kívüli zöldülés”, azaz  a tavaszi kertészkedés,  a kom-
posztálás, a biokertészet, a madárbarát kert rejtelmeibe és rávilágítani arra, hogy miért is olyan fontos és környezetvédelmi szempontból
hasznos a helyi termékek előnyben részesítése. A kiállítást természetes anyagokat (textilt és gabonát) felhasználó kézműves foglalkozások
színesítették. „Félidőben” vagyis április 9-én „Zöldülj! Fordulj!” Családi Nappal színesítettük a programot, ahol finom gyógyteákat és
bioalmát kóstolgatva formálódhatott a családok szemlélete és kaphattak ötleteket a környezettudatosabb életmódhoz.

Aki részletesebben is kíváncsi az interaktív Zöld Műhelyekben folyó munkára, azaz részletes beszámolót olvashat a program honlapján:
www.zolduljfordulj.eu

DOMBONINNENI MESÉK LACKFI JÁNOSTÓL

A Könyvtárpártoló Alapítvány és az OPSKK Könyvtára
szervezésében zajló programsorozat, a „Mesélj nekem!” negyedik
részében Lackfi János író, költő, műfordító, szerkesztő volt a mesélő
vendég 2011. május 30-án a könyvtárban.

A számos gyerekkönyvet is megjelentetett szerző saját meséiből, A
domboninneni mesék c. kötetéből válogatott és adott elő a könyvtár
gyerekközönsége számára. Nemcsak mesélt, de játszatott is: a mesét a
„színpadra szólított” gyerekek játéka tette még élményszerűbbé.

A mesélés után a résztvevők által már megszokott kézműves
műhelyben folytatódott a program. Míg Lackfi János dedikált, a
gyerekek a mese alapján elkészíthették a számukra kedves mesehősök

mását ujjbábok, játék- és gyurmafigurák formájában, melyeket a
szerző is megcsodálhatott.

A rendezvény támogatói: Eczeti György, Fornetti látványpékség,
Mezőberény; Várfalvi Erzsébet, nyugalmazott mezőberényi
könyvtárigazgató, Sopron;  Mezőberény Város Önkormányzata;
Famíliatészta Kft, Mezőberény; Tópart Vendéglő, Mezőberény;
Berényi Textil Kft, Mezőberény; Kovács István és Schäffer Ágnes
kistermelők, Mezőberény; Báró Harruckern Gyulai Pálinka Manufak-
túra Kft, Gyula; Szokola és Társai Kft, Mezőberény; Békés Megyei
Tudásház és Könyvtár, Békéscsaba  

A programsorozatról részletesebb információk a könyvtár hon-
lapján olvashatóak: konyvtar.mezobereny.hu
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Újabb informatikai fejlesztések Mezőberény közoktatási intézményeiben

Mezőberény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Társadalmi Infrastruk-
túra Operatív Program keretében meghirdetésre került, „A pedagógiai, módszertani
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című, TIOP-1.1.1/07/1
azonosító számú pályázati felhívásra, amelynek alapvető célja az iskolarendszerű
oktatás informatikai fejlesztése, az ún. „Intelligens iskola” létrehozása, amely
elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek,
hanem – a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia - támogatású pedagógiai módszertan által – a többi
kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény
számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és
hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

A benyújtott támogatásról 2011 évben született döntés, amelynek értelmében Mezőberény Város Önkormányzata „Informatikai infra-
struktúra fejlesztése Mezőberény és mikrotérségének nevelési-oktatási intézményeiben” című, TIOP-1.1.1/07/1-2008-0231
azonosító számú pályázata 51.269.300,- Ft összegű 100%-os mértékű támogatásban részesült.

A projekt számokban: A fejlesztés keretében 5 feladatellátási helyen összesen 1 db szerver szoftver, 114 db iskolai PC, 30 db tanter-
mi csomag, 1 db alkalmazási szerver, 1 db képzés pedagógusok részére, 3 db szavazó csomag, 3 db SNI V (mozgássérült csomag), 5 db
WIFI beszerzése valósul meg.

A projekt során a következő intézményekben történnek fejlesztések: 
I. Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény - 5650 Mezőberény, Luther tér
1. intézményegysége
II. Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szak-
szolgálat 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.
III. Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény - Bélmegyeri Általános Iskola
tagintézménye 5643 Bélmegyer, Petőfi u. 27-29.
IV. Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény - Saját nevelési igényű tanulók
általános iskolai tagozata, 5650 Mezőberény, Petőfi utca 18.
V. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ - 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15.

Felhívás
A Berényi Napok rendezvénysorozat 2011 évben augusztus 19-20-21-én kerül megrendezésre, ez évben újra a Piactéren. A három nap

keretében ünnepeljük két testvérvárosunk, Gronau és Gúta hivatalos testvérvárosi kapcsolatának évfordulóját is. A művészeti csoportok mellett
várjuk azon vállalkozók jelentkezését, akik szívesen vennének részt a Berényi Napok vendégeinek  kulturált és színvonalas ellátásában. Várjuk
a vendéglátósok, vásározók, kézművesek jelentkezését.

Jelentkezni lehet június 30-ig az OPSKK információs pultjánál, az opskk@mezobereny.hu e-mail címen és a 66/515-553-as telefonszámon.
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Kedves Mezőberényiek!

Óvodánkat az a megtiszteltetés érte,hogy egy bemutatkozó prezentációt tarthatott április 28-
án, Szarvason, egy nemzetközi konferencián, melyet „Tradíció és innováció a nemzetiségi
pedagógus képzésben” címmel hívtak össze. A konferenciára nemcsak országon belülről
érkeztek meghívott vendégek és előadók- jelen volt többek között Szövényi Zsolt a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium főosztályvezetője, a Megyei Közgyűlés Humánügyek Bizottságának
elnöke, professzorok, tanárok az ország különböző részeiből-, hanem megtisztelték jelen-
létükkel a szlovák, a román főkonzulok, a román, a szlovák és a német Országos Önkor-
mányzatok elnökei, professzorok, tanárok Szlovákiából, Romániából.

Az ünnepélyes megnyitó után három szekció várta a jelenlévőket. Általános elvárás volt a
szekciók felszólalóival szemben, hogy mondandójukat nemzetiségi nyelven adják elő. 

Az előadók beszéltek az önkormányzatok feladatairól, eredményeiről, az iskolákban folyó
munkákról. A nyelvtanulás, nyelvismeret, népismeret mellett hangsúlyt helyeztek a tudás
gyakorlati alkalmazhatóságáról és fejlesztéséről.

A szervezők ügyeltek arra, hogy a nevelés –képzés minél szélesebb területe kerüljön bemu-
tatásra, ezért óvodától a főiskoláig minden szint képviseltette magát.

Az óvodai élet felvázolását, az óvodában folyó munka bemutatását egyedül a mi óvodánk,
a Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda vállalta fel.

A felkérés először váratlanul érintett bennünket, hiszen vannak a megyében évtizedek óta
nemzetiségi programmal működő óvodák, de úgy éreztük, hogy az évek óta felgyülemlett
tapasztalat, az általunk sikeresnek tartott megoldások megértek arra, hogy egy ilyen rangos
szakmai fórumon ismertessük; egyben kíváncsiak voltunk rá, hogy idegenek miként véleked-
nek a nálunk folyó munkáról.

A beszámolóm első fele foglalkozott az óvodánk kapcsolatrendszerével (NHE, NÖ, iskola,
német evangélikus egyház), ill. a német kultúrához kapcsolódó hagyományokkal, ünnepekkel.
A beszámolót képek vetítésével támasztottam alá. Már ekkor érezhető volt a lelkesedés a hall-
gatóság körében.

Kikből állt e kör? A meghívott illusztris vendégeken kívül, tanárokból, óvónőkből, önkor-
mányzati képviselőkből és az egyetem hallgatóiból.

A második részben a hétköznapi élet került bemutatásra. Érintettem a felkészülés, a képzési
anyag kiválasztásának szempontjait: a német nyelvű ismeretanyag feldolgozását egy
„magyaros” előkészítés előzi meg; az egyszerű nyelvezetet részesítjük előnyben; ügyelünk
arra, hogy a szöveg mozgással kísérhető legyen.

Az előadás ezen részében már videó felvételek vetítésével is alátámasztottam a gyakorlati
munka bemutatását. A foglakozások felépítése és az un. mindennapi szituációk (étkezés, fog-
mosás) levezetése nagy elismerést váltott ki a közönségből.

Különösen jól estek nekünk egyrészt, Frank Gábornak, Pécsi Pedagógiai Intézet igazgatójá-
nak a szavai: „Öröm volt hallgatni, látni, hogy az elméleti ismertek a gyakorlatban megállják a
helyüket. Önök sok pontban bebizonyították, hogy szisztematikusan egy hatásos német nyelvű
óvodai programot lehet felépíteni.” A szekciót az ő előadása nyitotta meg. Témája: „A
nemzetiségi óvoda szerepe az identitástudat megőrzésében” volt.

Másrészt köszönettel vettük az egyetem tanárainak a méltatását a pedagógiai munkánkról és
eredményeinkről. Felvetették egy szorosabb munkakapcsolat létesítését a két intézmény között.

Úgy érezzük, hogy e sok dicséret és elismerés nemcsak nekünk, az óvoda
nevelőtestületének jár, hanem Nektek is Kedves Szülők, hiszen gyermekeitek nélkül mi sem
lehetnénk sikeresek.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki valaha is egyengette az óvoda
munkáját, részese volt az óvoda életének!

Hegedüsné Bertalan Ildikó (a konferencia egyik előadója)

Húzd meg a vészféket!
Tanulságként szeretném elmondani a
következő esetet. Az én drága párom
egészségesen, balesetmentesen megjárta
Kí nát, viszont amikor Magyarországon
Budapestről Mezőberénybe érkezett lá -
nyunkkal együtt le kellett ugraniuk a vo -
natról. 
Április 21-én, csütörtökön délelőtt ér ke -
zett meg a vonat Mezőberénybe. Leszál -
lás kor azt tapasztalták, hogy az ajtó nem
nyí lik. Rohantak a cuccokkal, bőrönddel
ke resztül a embereken és a kocsin a má so -
dik ajtóhoz, csakhogy az sem nyílt. 
Elfáradtan, kimerülten rohantak a harma -
dik ajtóhoz, ami kinyílt, a vonatot viszont
már akkor elindították. Ők leugrottak,
koc káztatva életüket. 
Szóltak a forgalmistának, hogy sok me ző -
be rényi a vonaton maradt. A vonat ennek
el lenére tovább ment. 
Amikor megtudtam az esetet, a remegés
fo gott el és a felháborodás. Felhívtam a
me zőberényi állomásfőnököt, Nagy Ká -
rolyt, és elmondtam az esetet, mire ő azt
mond ta, hogy ilyenkor meg kell húzni a
vész féket. Megadta a megyei ve ze tő nek a
nevét és a telefonszámát. Felhívtam Nagy
Bélát. A következőt mondta: „Ugrani nem
szabad, mert az veszélyes. Ha az utas nem
tud leszállni ott, ahol akar, meg kell húzni
a vészféket és ezért nem le het az utast
megbüntetni.” Még azt is mondta, hogy
sajnos az embereket nem tud ják széles
körben erről tájékoztatni. Én meg ígértem
neki, hogy a tanítványaimat, a betegeimet
és a mezőberényieket erről fel tét lenül
értesíteni fogom. Tehát, ha az ajtó nem
nyílik, meg kell húzni a vészféket!
Jó utazást mindenkinek!

Konyecsni-Sziklai Cili
gyógytestnevelő

MASSZÁS-
OKTATÁS

kezdőknek 
és haladóknak!

Érdeklődni:

06/30/320-8189
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Magyar Mazsorett Bajnokság eredményei:

Mezőberényi Mazsorett Együttes

Team - bot:
Cadet: I. hely
Junior I. hely
Senior I. hely
Solo-Bot:
Cadet:
Szegedi Zita II. hely
Kozma Ágnes IV. hely
Junior-bot:
Hajdú Zita I. hely 
Hoffmann Anna V. hely
senior: (26 versenyző)
Molnár Zsuzsanna I. hely
Szőcs Viktória II. hely 
Duó/trió-duó:
Kozma Ágnes- Szegedi Zita I. hely  - cadet
Tóth Lilla-Hajdú Zita I. hely  - junior
Mezei Gréta- Molnár Zsuzsanna-Varga Anita
II. hely - senior
Mini-formáció-bot:
Cadet I. hely

Senior II. hely
Pom-Pon:
Solo- senior
Molnár Zsuzsanna I. hely

ÖSSZESÍTÉS: (15 versenyszámban)
9 arany érem – továbbjutók az Eb-re
4 ezüst érem – továbbjutók az Eb-re
1 negyedik hely
1 ötödik hely
A 15 versenyszámból 13-ban jutottak ki az
Eb-re.
Különdíj: Mezőberény-senior csoport
Vándor kupa a legmagasabb pontszámot
elérő csapatnak (bot-pom-pon-show) és egy
2 éjszaka 3 napos szállás a MADARÁSZTÓI
VENDÉGHÁZBAN (Mórahalomtól 6 km-
re, a Madarásztó partján, természetvédelmi
területen, igényesen - újonnan épített
nádfedeles szálláshely) a vendégház felaján-
lása: 3 különdíj Molnár Zsuzsinak
A legmagasabb pontszámot a 344 produk-
cióból Molnár Zsuzsanna érte el!
A legszebb kosztüm díját és a legegzotikus-
abb koreográfia díját is Molnár Zsuzsi kapta.

GYERMEKNAP 2011. május 29.

Hosszan tudnánk részletezni az OPSKK ezévi gyermeknapját, ám helyette inkább itt egy kis
rövid, tréfás „dialógus”:

Tanító néni megkérdezi az iskolában a gyerekektől: Kedves gyerekek! Mivel töltöttétek a
hétvégét? Mit csináltatok gyereknapon?
Móricka:Hát tanító néni, az én hétvégém irtó jó volt, egész nap csak a JetX-et néztem, mert
anyuék nem voltak otthon.
Pistike: Én csak chateltem a számítógépen a haverokkal, semmi különös nem történt.
Csenge: Tanító néni, én borzasztóan elfáradtam a hétvégén! Délelőtt aszfaltrajzversenyen
voltam a Piactéren, aztán még a biciklis akadálypályát is meg tudtam csinálni esés nélkül.
Délután még kimentünk a Ligetbe, ahol diót törtem, „malacot” hajtottam, fánkot ettem,
rengeteget kézműveskedtem és még egy csomó érdekes dolgot. Igaz, hogy idén nem nyertem
semmit, de ehettünk fagyit, vattacukrot meg pattogatott kukoricát, így én nagyon jól szórakoz-
tam a gyereknapon! Biztos, hogy jövőre is elmegyünk!

A Gyermeknapon készült fotók megtekinthetők a www.mezobereny.hu honlapon!

A Kulturális Központ segítő kezek nélkül nem tudta volna ezt a napot így megvalósítani.
A rendezvény megvalósítását segítették a Városi Önkormányzat, a Mezőberényi Rendőrörs,
a Városi Közszolgáltató Intézmény, a Mezőberényi Polgárőr Egyesület, a Mezőberényi
Összevont Óvodák, Furtai Mária zöldségbolt, Tóth Szóda, Csalogány eszpresszó, a VadÁsz
Sörkert, a Lincsi Élelmiszer bolt, a Berényi Téglaipari Kft., a Műszaki és Kerékpár Szaküzlet,
a Komfort élelmiszerbolt, a Generáli Biztosító Rt., az OTP és Kereskedelmi Bank Rt.
Mezőberényi Fiókja, az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Mezőberényi Fiókja, a K&H
Bank Mezőberényi fiókja, a Posta Rt. Mezőberény, a Berény – Shop Kft., a Kiszely Papír Kft.,
a BHK – KKT, és a lebonyolításban segítő fiatalok, szülők, önkéntes segítők és pedagógusok,
a mezőberényi Nyugdíjas Klub, a Mazsorett Varázs Alapítvány, Berény Táncegyüttes Egye sü -
let, a Városvédő és Városszépítő Egyesület, a Nagycsaládosok Egyesülete és a Mezőberényi
Vöröskereszt Alapszervezet tagjai. 

A rendezvényen résztvevő gyerekek nevében is köszönjük támogatásukat, segítségüket –
jövőre reméljük újra találkozunk! 

Fábián Zsolt

(folytatás az első oldalról: XI. Magyar Mazsorett Bajnokság - Szeged) Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi
Egyesület, 5650 Mb., Kölcsey ltp. 1/A

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

A Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi
Egyesület és az Orlai Petrics Soma Kulturális
Köz pont számos támogató, közreműködő se -
gít ségével, első alkalommal, ha gyo mány te -
rem tő szándékkal kapcsolódik a Múzeumok
Éj szakája országos program sorozathoz.
Jú nius 24-én (pénteken) a rendezvény köz -
pon ti helyszíne a kastély épülete. 
A felújítás alatt álló református templom ki -
vé telével a többi templom is nyitva lesz az es -
te folyamán.
Ezen kívül más helyszíneken is szervezünk
prog ramokat. 
Kérjük, figyeljék a plakátokat és Mezőberény
vá ros honlapját!
Szeretettel várjuk az érdeklődőket, szép „mú -
ze umi estét” kívánunk, s egyben kérünk min -
den kit, tájékoztassa ismerőseit a ren dez -
vényről!
Előzetes a programokból:
Kastély (központi helyszín):
18.30 köszöntő – Siklósi István polgármester
Tájékoztató a programokról.
19.00 könyvismertető: Kovács Anett „Epizó-
dok Fejérváry Celesztina életéből” című
művét mutatja be az érdeklődőknek.
19.30 a Szlovák Pávakör fellépése citera
kísérettel. Mákos guba kóstoló  a Me ző be ré -
nyi Szlovákok Szervezete szakácsainak jó -
vol tából.
20.30 „pincetúra” a múzeumban.
21.00 A varga című népi játék az Orlai
színpad előadásában (vezető: Szabóné Gecse
Éva).
21.30 Kádár Ferenc (Körösladány) tárogatón
játszik.
Közben - igény szerint - tárlatvezetés a
gyűjteményben, helytörténeti totó díjakkal,
vetítés régebbi programokból (pl. családfaku-
tatás).
Nyitott templomok:
A „német templom”: nyitva lesz 19-22
óráig, rövid vezetés 19, 20 és 21 órakor.
A „szlovák templom”: nyitva 19-22 óráig,
rövid vezetés 19, 20 és 21 órakor.
A római katolikus templom: nyitva 19-22
óráig, rövid vezetés 19, 20 és 21 órakor.
Kerékpártúra a Bodoky Károly Vízügyi
Múzeumhoz: Indulás: 19.45-kor a kastély -
tól, tárlatvezetés a múzeumnál kb. 20.30-kor
A múzeum nyitva: 19-21.30-ig 
Lovas kocsikázás a városban 
19.30-tól, a Berényi Lovas Barátok Egye sü -
le tének közreműködésével, óránkénti in du -
lás sal a kastélytól.
Szent Iván éji túra: Az Alföld Turista
Egyesület szervezésében, indulás 22 órakor a
piactérről (külön plakát is lesz).
Útvonal: Piactér – Boldishát – Köröstarcsa
(kikötő) – Boldishát – Piactér
Túravezető: Savoltné Földesi Zsuzsa

Henger Péter
az egyesület elnöke
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NŐGYÓGYÁSZATI 

MAGÁNRENDELÉS

Mezőberény, Luther u. 1.

Dr. Tóth Attila
szülész- nőgyógyász 

és klinikai onkológus
főorvos

Rendelési idő: 
kedd: 

15.30 órától 17 óráig

Szülészeti és nőgyógyászati
kórképek diagnózisa 

és terápiája, 
komplex ultrahang diagnosztika, 

nőgyógyászati rákszűrés, ...

Bobály András 

épület és bútorasztalos 

faipari technikus

Nyílászárók gyártása, 

egyedi bútorok gyártása,

belsőépítészet,

gipszkartonozás, 

egyedi igények kielégítése.

Mezőberény, Kismester u. 6/a

06/30/225-7253

bobalyandras@szucsnet.hu

KÁVÉ ÉS ITALAUTOMATÁK
FORGALMAZÁSA!

Rendőrségi felhívás!
A nyári napsütés természetes módon az élővizek mellé, a folyók hűsítő hullámai közé csalja az
öregeket, fiatalokat egyaránt, hiszen a kánikula a vízparton, illetve a vízben viselhető el
leginkább.
Magyarország, folyókban, tavakban gazdag, s ezáltal kimeríthetetlen lehetőségeket nyújt  a
fürdőzésre, a horgászatra és a szabadidő egyéb módon történő eltöltésére. 
A vízparton pihenőknek gondolniuk kell az előre nem kiszámítható veszélyhelyzetekre a vizek
veszélyeire is. 
A víz jó barát, de meggondolatlan ember számára végzetes ellenséggé is válhat!

Kérem, hogy a balesetek, és tragédiák megelőzése céljából maradéktalanul tartsák be a vízen
tartózkodással, valamint a fürdőzéssel kapcsolatos alapvető szabályokat. 

Természet által kialakított vízben fürödni, csak a kijelölt fürdőhelyen illetőleg ott lehet, ahol a
fürdés nem esik tiltó rendelkezés hatálya alá!
Fontos, hogy napozás után testüket zuhanyozással, vagy más módon hűtsék le, és hogy fel-
hevült testtel soha ne menjenek vízbe! 
Minél gyorsabb a folyó, annál intenzívebb az örvény, ezért TILOS az ilyen helyen történő
fürdőzés. 
Aki nem tud úszni, mély vízben ne használjon felfújható fürdőeszközt /gumicsónak, gumi-
matrac/ sem! 
Magyarországon a szabadvizek nem átláthatóak, ezért ismeretlen helyen senki ne ugorjon
vízbe, ugyanis a vízfelszín alatt található és nem látható kövek, oszlopok súlyos sérülést
okozhatnak! 
Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó tizenkét éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felü-
gyelete mellett fürödhet a szabadvizekben! 
Gyermek még a vízparton se maradjon felnőtt felügyelete nélkül! 
Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenképpen indokolt a mentőmellény, vagy a mentőgallér
használata! 
Szabadvízen történő fürdőzés esetén minden esetben vegyék figyelembe a viharjelzéseket !           
Soha ne fürödjenek hajóútban, illetve annak közelében!
Ne fürödjetek közvetlenül étkezés után tele gyomorral! 
14 év alatti gyermek felügyelet nélkül ne használjon vízibiciklit!

Bízva abban, hogy a tragédiák és balesetek elkerülése érdekében a fentieket mindannyian meg-
fogadják, mindenkinek gondtalan, kellemes nyári pihenést kívánunk.

Mezőberényi Rendőrőrs 

Kirándulás
A Color Fotóklub tagjai harmadik alkalommal vett részt az Orlai Patrics Soma Kulturális
Központ által szervezett kiránduláson, ami által megismerkedhettünk megyénk
nevezetességeivel. Első utunk közvetlen szomszédunkba, Köröstarcsára vezetett, ahol meg-
néztük a szép ligetet, horgásztavat ahol éppen horgászverseny volt. Majd kisétáltunk a Táj-
házba.
A következő állomásunk Körösladány volt. Itt megtekinthettük a Wenckheim család kastélyát,
amely most iskolaként működik, majd megnéztük a Római Katolikus templomot és végül a
Wenckheim kápolnájukat is. 
A kövekező uticélunk a  Dévaványai Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény volt, ahol a
városról, neveztességeiről és végül a gyűjteményről kaptunk tartalmas tájékoztatást.
A várost elhagyván még megálltunk a túzokrezervátumnál, ahol több őshonos állat mellett a
fokozottan védett és ritkán látható érdekes madarat, a túzokot láthattunk testközelből.
Mindenki örömére egy egyhetes kiscsacsit is lencsevégre kaphattunk.
Ezután átlépve a megyehatárt, Kenderesre mentünk a Horthy emlékhelyeket kerestük föl.
Örömünkre szolgált, hogy megnézhettük  a Tengerészeti Közgyűjteményt, református és a
katolikus templomokat,  Horthy kastélyt, Horthy kriptát és legvégül a Horthy ligetbe sétáltunk
el.
Útban hazafelé a kirándulást vezető Szelekovszky László felhívta figyelmünket a több helyen
még látható kunhalmokra és Karcag határában lévő Kun kőszobrokra.
Az időjárás egyaránt kedvező volt a kiránduláshoz és a fotózáshoz is. Köszönjük a kirándulás
szervezőjének Bartóné Évinek és Szelekovszky László túravezetőnek az érdekes, tartalmas,
élményekben gazdag napot. Várakozással tekintünk az újabb kirándulás elé.
(A kiránduláson készült felvételek megtekinthetők a www.mezobereny.hu honlapon).

Color Fotóklub tagjai

2011/2012-es évadban a Békés Megyei
Jókai Színház ismét meghirdeti bérleteit!
Jelentkezési határidő: 2011. június 24-ig.
Kérjük a mezőberényi bérletesek, valamint új
bérletet igénylők figyelmét, hogy jelent kez -
zenek az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központban Bartó Róbertnénál a
06-20-4243-944-es számon.
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2011. szeptember 3-án 12 órakor emlékművet avatunk Mezőberényben
a Kossuth téren a német evangélikus templom mellett.
Szeretnénk emléket állítani az 1951-ben Budapestről kitelepített csalá-
doknak, akik méltósággal viselték megpróbáltatásaikat és az őket befo -
ga dó, velük együtt érző mezőberényieknek, a közösen elszenvedett
évek emlékére. Az emlékmű közadakozásból épül. Kérjük, ado má nyá -
val lehetőségeihez mérten támogassa kezdeményezésünket.
Fel ajánlását az alábbi számlaszámon teheti meg:
OTP Bank: 117-33144-20009623
IBAN elektronikus forma (külföldről): 
HU33117331442000962300000000
(A közlemény rovatba kérjük beírni „Emlékmű”)

Adományát köszönettel fogadjuk a szervezők nevében:
Kisari Miklós, Kisariné Chovanyecz Magdolna

Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület

Pünkösd
Pünkösd a következő egyházi ünnepünk. Ez a nap egy zsidó ün -

nep volt már jóval Krisztus születése előtt. A Pünkösd jelentése:
„ötvenedik nap”. A választott népnek sokat jelentettek a számok. A
7 és az 50 jelentős. A 7 szent szám volt, mert a teremtés hetedik
nap jára emlékeztetett, amikor Isten megpihent – Az Úr napja. 7 hét,
va gyis 49 nap után az ötvenedik napot különösen is tiszteletben tar -
tot ták. Ez igaz volt hétszer 7 év után is, 50. esztendőt jubileumnak
nevezték. 

A zsidó történelemben a Pászka, a zsidó Húsvét, volt a
leg jelentősebb ünnep. Egyiptomból való szabadulásra emlékeztek.
A Pünkösd a második legjelentősebb ünnep, amit 50 nappal a Pász-
ka után ünnepeltek. Ekkor emlékeztek arra, hogy Mózesen ke resz -
tül Isten adta számukra a X. parancsolatot. 

A keresztény Pünkösd értelme más. Mi arra az eseményre em -
lé kezünk, ami Jézus feltámadása után 50 nappal történt, hogy a
Szentlélek leszáll az apostolokra. Az evangéliumokban ol vas hat -
juk, hogy Jézus előre megmondta apostolainak, hogy elmegy kö zü -
lük, de megígérte a Szentlelket, aki majd vezeti az Egyházat. Krisz-
tus ígérete Pünkösdkor teljesedett be. 

Képzeljük el egy pillanatra, hogy mi is történt azokban a
na pokban, Jeruzsálemben. Gondoljunk a két emmauszi ta nít vá ny -
ra, akik útközben találkoztak Jézussal. Félelem volt a szívükben,
za varodottság és kétségbe esettség. Csak a kenyértörésben is -
merték fel. Visszasiettek az apostolokhoz, és örömüket megosztot-
ták velük. Néhány nap múltán Jézus az emeleti teremben jelent
meg, ahol zárva volt az ajtó a katonáktól való félelem okán. De Jé -
zus jelenléte még nem acélozta meg szívüket. Bátorságukhoz a
Szent lélek kellett. Az emeleti teremben rejtőztek, amikor Pünkösd
nap ján erő támadt a lelkükben és a 11 riadt férfi átalakult a szélvész
és a lángnyelvek hatására.

Fújtak már bele üres palackba? Vagy fogtak már fűszálat
a kezük között? Hogy jön ez ide? Úgy hogy fuvallat hatására, ezek
a tárgyak hangszerré válnak. A lélegzetünk új életet adott! A
Szentlélek lehelete új életet adott az apostoloknak! És ma is új lel -
ket ad nekünk! Élünk-e vele? Akarunk-e Isten Lelke által új életre
kapni? 

Bátorság és lelkesedés töltötte el az apostolokat, és olyan
hangszerekké váltak, akik az Úr dicséretét zengték. Majd bátran
kiléptek az emberek közé prédikáltak nekik. A beszédüket még a
különböző nyelvű emberek is megértették. És azon a napon ezrek
jutottak el, a Jézusban való hitre. 

A kereszténység nem jutott teljes győzelemre azon a napon, sőt,
még ma sem. A feltámadás és a megígért Szentlélek eljövetele
tökéletes győzelem; de még nem jutott el a teljességre. Amikor vil-
lámlik, akkor tudjuk, hogy hamarosan mennydörögni is fog, mivel
a villámlás és a mennydörgés egy esemény, még ha külön is
érzékeljük azt. Egy időben történik, csak a villámlást szinte azon-
nal látjuk, mert az, hatalmas sebességgel érkezik, majd halljuk a
mennydörgést, mert a hang lassabban jut el hozzánk.

Jézus feltámadása és a Szentlélek pünkösdi eljövetele két vil-
lámlás. Az apostolok esetében a két villámlásnak azonnal látjuk
hatását. De a mennydörgés, ami a villanást követi később látszik,
még ma sem jutott el minden nemzethez. De tudjuk, hogy a men-
nydörgés eljön! Láttuk a villámlást és tudjuk, hogy itt van a vihar!

Ma az Egyház születését ünnepeljük, amelyet a Lélek lehelete
és tüze keltett életre Pünkösdkor! Imádkozzunk most, hogy a
Szentlélek, aki egyszer eljött és együtt találta az apostolokat, jöjjön
el ismét, s amikor megérkezik, akkor nehogy a viszályok,
féltékenység és meg-nemértés miatt a közösségen kívül találjon
minket, hanem egybegyűlve egy helyen!

Szűz Mária Szent Neve és Szent József 
Római Katolikus Egyházközség

Forgó Miklós káplán

KÉRÉS!

Tisztelettel kérünk mindenkit,
akinek elhunyt hozzátartozói a katolikus temetőben
vannak eltemetve, gondozza és rendezze halottaik

sírhelyeit,  hogy a temető méltó 
nyughelye lehessen számukra!

Szűz Mária Szent Neve és Szent József 
Római Katolikus Plébánia
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ÖKO KALANDTÁBOR 
A NYEREGBEN ALAPÍTVÁNY LOVASTANYÁJÁN!

Tartalmas és izgalmas programokkal várjuk a 6-13 éves korú gyermekeket!

A táborok időpontjai: június 27-július 1-ig,  július 11-15-ig, augusztus 8-12-ig
Hétfőtől-péntekig, reggel 8-17 óráig

Részvételi díj: 15.000 Ft/gyermek

Bővebb információ: Madarászné Bereczki Zsuzsanna,  Tel: 20/5324531

Madarász Magdolna
A kuratórium elnöke

Csoportos üdülés 

Hajdúszoboszlón 

2011. szeptember – október 
hónapban

7 éjszaka 8 nap félpanzióval
21.000 Ft/fő (beutaló nem kell).

Elhelyezés: 2-3 ágyas szobában 

Érdeklődni: 
Kiszely Zsuzsanna 

30/4547149

Felvételi a Zene- és Művészetoktatási
Tagintézményben!

A Zene- és Művészetoktatási Tagin-
tézmény ebben az évben is felvételt hirdet
a 2011/2012-es tanítási évre, alábbi
meglévő szakokra, ill. hangszerekre:
- Rézfúvós: trombita, harsona, kürt, tuba
- Zongora
- Fafúvós: 

furulya, klarinét, fuvola, szaxofon
- Hegedű
- Cselló
- Előképző
- Grafika
- Festészet
A felvételi beiratkozás helye:
A mezőberényi Zene- és Művészetoktatási
Tagintézmény, Tessedik tér 1. sz.  
/ volt Úttörőház /.

Ideje: 2011.  június  14-én   /kedd/   
14°° -  17°°  óráig.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Tisztelettel:
Öreg István, főigazgató
Matajsz János, tagintézmény-vezetőKÖZHASZNÚSÁGI  JELENTÉS

A Mezőberényi Fúvószenekarért Közhasznú Egyesület célja a Mezőberényi Ifjúsági
Fúvószenekar tevékenységének támogatásán át a fúvószene népszerűsítése, a fiatalok kul-
turált szórakoztatása, rendezvényeken való fellépés megszervezése. Az egyesület nonprofit
szervezet.  A városban működő Városi Ifjúsági Fúvószenekar tevékenységének támoga tá sá -
ra jött létre. Vezető tisztségviselőink nemcsak névlegesen, hanem ténylegesen társadalmi
mun kában látják el önként vállalt feladatukat, amelyért a beszámolási időszakban, semmi -
féle juttatásban nem részesültek. Ennek megfelelően bér kifizetése, megbízási díjak tisz te -
let díjak kifizetése nem történt. 

Az egyesület elnöksége az alapszabályban rögzített számban a közgyűlést megtartotta. 
2010. évben az alábbi események szervezésében működött közre: 
Nemzeti ünnepeken való fellépések (március 15., május 1.) Berényi napokon való fellé -

pés megszervezése. Október 31-én, Békéscsabán a Csabai Kolbászfesztivál programjainak
k eretén belüli szervezése.  

Szeptember 10-13-ig a Svájci Münsingen MG BRASSBAND zenekara meghívta a Me -
ző berényi Városi Ifjúsági Fúvószenekart vendégszereplésre, ennek a megszervezése is fela-
dat volt az egyesület számára. 

Az egyesület köszönetét fejezi ki a város lakosságának, vállalkozóknak, gazdálkodó
szer vezeteknek a pénzbeli, és egyéb támogatásukat, hogy hozzájárultak a közcélú te vé keny -
ség, végzéséhez. 

Közhasznúsági jelentés és a közhasznú tevékenység beszámolója nyilvános, előzetes
egyez tetés után megtekinthető az Egyesület székhelyén, Tessedik tér 1. szám alatt. 

Köszönettel:
Matajsz János, Mezőberényi Fúvószenekarért Közhasznú Egyesület Elnöke 

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
szervezésében, a TÁMOP 3.2.3/09/2-
2010-0022 keretein belül meghirdetésre
kerülő ingyenes nyári táborainkra be fe je -
ző dőtt a jelentkezés. 
Nagy örömünkre hatalmas volt az ér dek -
lő dés a gyerekek és szülők körében, a lét -
szá mok mindhárom táborra beteltek.
Alkotó tábor: 2011. július 4-9. 
Vezeti: Gregus Anita művésztanár
Népi kismesterségek tábor: 2011. július
11-16. Vezeti: Kutasi Annamária és Oláh
Ágnes
Környezetvédelmi és természetvédelmi
tábor: 2011. július 18-23. Vezeti: Falatyné
Berkesi Márta és Szelekovszky László

Játszócsoport a Bölcsődében
Kedves Szülők!

A Bölcsődében 2011. június elsejével vidám játékdélelőttre várjuk a bölcsődés korú
gyermekeket a GYES-en lévő szülőkkel együtt. Játszócsoportunkban a szülőket szeretnénk
erősíteni a szülőségükben, a gyermekükkel való minél jobb kapcsolat kialakításában. A
közös játékra munkanapokon 8 és 12 óra között nyílik lehetőség a Puskin u. 11. sz. alatt.
Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket, Zolnai Györgyné bölcsőde vezető, és Máténé
Hevesi-Tóth Gizella kisgyermekgondozó örömmel adnak választ további kérdéseikre a
66/421-047, illetve a 20-331-36-30 telefonszámokon, melyeken a bejelentkezést is várjuk.

Kovács Edina, igazgató  
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TÁJÉKOZTATÁS a 2011. évi közfoglalkoztatásról
2011. évben a közfoglalkoztatás rendszere jelentősen átalakult a 2010. évhez képest. Megszűnt az „Út a munkába” program. Az új típusú
közfoglalkoztatásról a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezik. A rendelet
értelmében az önkormányzatoknak lehetőségük van rövid, illetve hosszú időtartamú közfoglalkoztatásra.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás:
A rövid idejű közfoglalkoztatás keretében azon személyek foglalkoztathatóak, akik a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvényben meghatározott bérpótló juttatásra jogosultak, és akik 2-4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű munkaviszony
keretében, napi négy órás munkaidőben történő foglalkoztatást vállalják. A foglalkoztatás történhet az önkormányzat által fenntartott
intézménnyel is.

Az önkormányzat 2011. évben 3 alkalommal nyújthat be rövid időtartamú közfoglalkoztatásra pályázatot, melyre 296 főre kapott lét-
számkeretet a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától.

2. ütemű pályázati eredmény:

Intézmény foglalkoztatotti létszám foglalkoztatásteljes költsége támogatás*
(95 %)

Polgármesteri Hivatal 8 fő 1.489.128,-ft 1.414.672,-ft

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 4 fő 708.244,-ft 672.832,-ft

Városi Közszolgáltató Intézmény 123 fő 15.411.120,-ft 14.640.564,-ft

Összevont Óvodák 4 fő 744.564,-ft 707.336,-ft

Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk. 4 fő 708.244,-ft 672.832,-ft

Petőfi Sándor Gimnázium 3 fő 531.183,-ft 504.624,-ft

Orlay Petrics Soma Kulturális Központ 4 fő 708.244,-ft 672.832,-ft

Összesen: 150 fő 20.300.728,-ft 19.285.692,-ft

*A 2. ütemű pályázat során közvetlen költségre nem lehetett pályázni.

A közfoglalkoztatás keretében munkabérként legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér, illetve a garantált bérminimum vehető figyelem-
be. 

2011. évben 4 órás szakképzett munkakört igénylő foglalkoztatás esetén a munkabér 47.000,-ft, míg szakképzetlen munkakört igénylő
foglalkoztatás esetén a munkabér 39.000,-ft. 

Az önkormányzat a közfoglalkoztatással kapcsolatos saját erő összegét a költségvetési rendeletben foglaltak szerint biztosítja.

KOMFORT ABC
Bomba árak:
Finomliszt „CBA” 1kg 129,-
La Festa Cappuccino vanília utt. 100g 129,- (1290,-/kg)
Porcukor „Koronás” 500g 179,- (358,-/kg)
Kockacukor „Koronás” 500g 199,- (398,-/kg)
Rizs „B” Rizbo 1kg 239,-
Napraforgó étolaj „CBA” 1L 399,-
Wiener Extra őrölt kávé 250g 399,- (1596,-/kg)
OMNIA őrölt kávé 2x250g 1099,- (2198,-/kg)
Dosia mosópor 2-féle 12kg 2999,- (250,-/kg)

Mezőberény, Kodály Zoltán út 2. 
www.komfortabc.hu 

Felhívás!
A Közúti Közlekedésről szóló 1988.

évi I. tv. 12. § (3) bekezdése teljes rek-
lámtábla elhelyezési tilalmat vezetett be
a közutak területére a közutak feletti sáv -
ra, műtárgyakra, valamint a közvilágítási-
villany és telefonoszlopokra. A törvény a
tilalom kezdetének 2011. július 1-jét jelöli
meg, ezen idő pontig minden ilyen rek-
lámfeliratot el kell távolítani. 

Felhívom a figyelmet, hogy a Köz -
lekedési Felügyelet az ingatlan tulajdono-
sai részére a tilalom megszegése esetén
500.000 Ft pénzbírság kiszabását rendel-
heti el. 

Polgármesteri Hivatal
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Békés megye könyvtárosainak szakmai napja

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Békés Megyei Szervezete
(MKEBMSz) szakmai napot rendezett 2011. május 30-án; a
házigazda a mezőberényi OPSKK Könyvtára volt. Három előadót
hallgathattak meg a megye könyvtárosai.

Elsőnek Siklósi Istvánnak, Mezőberény polgármesterének
előadása hangzott el Közgyűjtemény és önkormányzat címmel. A
városvezető személyes hangon kezdte előadását — Nekem mit jelen-
tenek a közgyűjtemények. Rávilágított változó szerepükre kiemelve
eközben a mezőberényi sajátosságokat. A civil szerveződések, a
könyvtárfenntartói felügyelet és a szakmai önállóság összefüggé-
seiben elhelyezve méltatta a Könyvtárpártoló Alapítványnak a város
könyvtárügyében játszott szerepét. A szakmai munkát értékelve
kiemelte az olyan sikeres könyvtári programok jelentőségét, mint
amilyen például a jelenleg is futó „Mesélj nekem!” programsorozat.
Polgármesterünk nem kerülgette azokat a kérdéseket sem, amelyeket
hallgatósága esetleg „forró kásának” érezhetett volna. Szembehe-
lyezkedett olyan tévhitekkel, amelyek szerint iskolai és városi
könyvtári funkciók összemoshatók volnának, illetve, hogy egy
könyvtár „bármilyen kulturálisnak látszó »dologgal« összevonható”
lenne. Mi, mezőberényiek, akik nem is olyan régen sorozatosan
találkozhattunk a várospolitikában ezekkel az elképzelésekkel, most
őszinte örömmel hallgathattuk ezt az álláspontot.

A könyvtáros szakmai nap második előadója, dr. Horváth Sándor
Domonkos könyvtáros, szakjogász, a győri Galgóczi Erzsébet Városi
Könyvtár igazgatója volt. Előadásában a könyvtár-politikai jog-
szabályalkotás egyes „tüneteit” diagnosztizálta felvázolva a lehet-
séges terápiákat. A nagyváros könyvtárvezetője a települési
közkönyvtáraknak és — mintegy visszautalva Siklósi István
előadására — a várospolitikusoknak a „Miért várunk?” kérdést tette
fel: A jogszabályalkotás — bíztatott az előadó — akkor lesz a
közkönyvtári szféra szempontjainak megfelelő, ha maga a szakma
kezdeményezi azt.

Zárásként Lackfi János, író, költő, műfordító, szerkesztő, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense fejtette ki gondolatait
Ólom és pixel címmel. Lírai hangütésű, szép előadásában síkra szállt
az örök értékeket hordozó tartalom fontossága mellett, amely megje-
lenhet és meg is jelenik az írástudatlan ember szájról-szájra hagy-
ományozott mondókájában, az írásbeliségben és korunk legesle-
gokosabb telefonjaiban egyaránt.

Az MKEBMSz szakmai napját megtisztelte jelenlétével Smiriné
Kokauszki Erika, az OPSKK-nak épp ezen a napon hivatalba lépett
igazgatója is.

Csabay Károly

ÓVODAI DAJKA, KÉZÁPOLÓ 

ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ 

OKJ-s TANFOLYAM indul Mezőberényben.

Érdeklődni: DOCTORIS KFT.

Mezőberény, Báthory u. 51. 

Tel.: 30/2069547, 66/352-896

E-mail: adultustanoda@gmail.com

Felnőttképzési nyt.szám: 00158-2011-05-31

(A képzések minimum 10 fő jelentkezése esetén indulnak).

(folytatás az első oldalról: 
Beszélgetés Balogh Géza közterület-felügyelővel)

- Hogyan lehetne ezt a gondolkodást itt is  „felépíteni”? 

- Azt gondolom, hogy feltétele a szemléletváltásnak, hogy kevesebb
legyen az ingerszegényebb családi környezet, a szülők, hozzátartozók,
szomszédok, munkatársak példái alapján kialakított értékrendek
megléte. Bizonyos alapvető alkotmányos jogokat, kötelezettségeket,
alapfokú közigazgatási jártasságot oktatni kellene 15 éves kortól, mert
ez kell az élethez, és szükségük lesz rá, inkább mint a deriválás vagy
faktoriális megtanulására, mert lehet, hogy nem annyira fog kelleni
nekik.

Mire is gondolok, például sokan úgy gondolják, ha a kör nye ze -
tükben lévő közterületet (árok, házelőtti terület) gondoz, feljogosítja,
hogy másokat onnan elküldjön, „én nyírom” címszó alatt. Saját gondo -
lat világa szerint cselekszik a jog tekintetében. 

Biztosan Németországban is van ilyen, de nálunk túlzottan nagy a
nem jogkövetők részaránya. 

Mielőtt túlságosan hátradőlnénk a karosszékükben és felvilágosodá-
sunk támadna: ja persze értem. Nem, nem! A magyar lakosságnak túl-
zottan nagy a nem jogkövetők száma. Sajnos demokráciában átestünk a
ló másik oldalára. A legtöbb esetben egy jogsértő magatartás utáni fel-
szólítást követően jön a szokásos megjegyzés „nem ezzel kéne
foglalkozni”, és nem az a válasz, hogy igen, értem, nem hallottam erről
és arról a törvényről, helyi rendeletről. Alapfelfogás: sokan rosszak,
nem jogkövetőek, kivéve engem. 

- Magas technikai színvonalú, mesterséges környezetben, a
természettől inkább elszakadt társadalomban élünk. A felnőtt
lakosság fel van a szemléletváltás fontosságára készítve? Miért is nem
jogkövetőek? Csak ők a hibásak ebben? Megmondta, megmutatta
nekik valaki? Elsődleges információszerzés a média és az Internet
közbeiktatásával zajlik. El tudnád képzelni kap cso latépítő oldalakon
keresztül eljuttatni az információt a lakossághoz? 

- Úgy gondolom, az utóbbi 100 évben kultúrában és emberségben
nem fejlődtünk szinte semmit, civilizációban igen. Itt arra gondolok,
hogy csak játékra és nem információszerzésre használja az emberek
nagyobb része az Internetet. A forrás, a lehetőség adott. Ha nem merül
fel az egyénben az igény, akkor nem is lehet mit tenni. 

Nálunk a köztudat inkább úgy gondolja, hogy sok rendetlenséghez
sok rendvédelmist kell rendelni, és ha borulnak a normák, akkor al-
kalmazni kell normafelelőst dőlés ellen. Igaz, ez lehet részmegoldás is,
de a fejekben kellene takarítani. Lehet mondani, ehhez 20 év kell és
akkor most nagy sz.ban vagyunk, de a gyökeres változást úgy gondo-
lom a fentiek hozhatják.

- Jól gondolom, hogy mindezek ellenére optimista vagy? Mi is a
feladata a közterület-felügyelőnek? 

- Igen, pozitívan gondolkozok! Kollégáim sok éves tapasztalata,
szakmai tudása segít át a kezdeti nehézségeken.

Elsősorban feladatom, vigyázni a közterület tisztaságára és a rend-
jére. Hivatalos személyként a törvény szerint kell eljárnom! Jelszavam:
mindenkivel őszintén, de az ő szintjén. Megpróbálok a törvény szerint
úgy dolgozni, hogy a szakmaiság tükröződjön munkámban. (1999. évi
63. tv. a közterület felügyeletről).

Jó lenni, ha munkám során nem a hatóságot, hanem elsősorban a
partnert látná bennem a lakosság.

- Bízom abban, hogy partnerként  fogad el a lakosság, mert
megkérdőjelezhetetlenül fontos az általad képviselt változtatás szük-
ségessége. 

Mezeiné Bátori Valéria

(Ügyfélfogadás: Hétfő, Kedd és Péntek: 8-9 óráig, szerdán 15-16
óráig, a Polgármesteri Hivatal 17-es irodájában.) 
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Iványi Dalma sportoló családba született, s innen vezetett útja
tovább a sikereihez. Édesapja Iványi László ismert tanár, kosárlabda
edző, édesanyja Iványiné Dombi Julianna szintén az. Kisgyermekko-
rától kosarazik, a húgával együtt.

- Kérem, ismertessen meg bennünket az indulásáról, az eddigi
sport-életútjáról?

I D.: - Mezőberényi vagyok. A kosárlabdának köszönhetek min-
dent, amit eddig elértem, leginkább a szüleimnek, akik az első edzőim
is voltak. Úgy fogalmazok, ezáltal lettem olyan emberré, amilyen
vagyok, az alapvető emberi értékeket itt és általuk ismertem meg,
melyek fontosak számomra ma is. Szerencsés embernek is mondom
ma gam. Szüleim, a sporton keresztül beépítették nevelési módsz-
ereikbe azokat az útravalókat, amiből élek most is, építették a szemé-
lyiségem a középiskolai tanáraimmal együtt. Középiskolás koromban
minden hétvégén meg volt a családi biztonság, mert vagy itt hon
voltam Mezőberényben, vagy pedig Kiskunfélegyházán, a másik
nagyszüleimnél. Jelentős része az életemnek a kosárlabda, egyáltalán
a sport, ezáltal jó emberi kapcsolatok alakultak ki. Mint említettem, a
verseny-sport számomra az emberré válás folyamataként
értelmezhető. Rengeteg energia, sok lemondás az élsport, de megéri.
Kellő alázat kell, először dolgozni, aztán jönnek az eredmények. A
pályán meghalunk, de tudok kikapcsolódni és feltöltődni is. Nagyon
fontos a jó családi háttér. Itthon kezdtem kosarazni ál talános is ko lás -
ként, amikor két diák olimpiát is meg nyertünk. 14 évesen elkerültem
itt honról, Kecs ke mé ten jártam gim ná  zi um ba, a fel nőtt bajnokságban
is ott szerepeltem először. 

- Sikerei Pécshez kötik. Mizó ’jság a csapatá nál? Milyen ered-
ményeket értek el?

I D.: - Pécsen teljesedett ki a játékom,
aminek még nem vagyok a végén. Ittlétem
alatt kilencszeres magyar bajnok vagyok,
nyolcszoros Magyar Kupa győztes. Három-
szor Euro Liga négyes döntőbe kerültünk. Jó a
csapat, egységes szellemben játszunk, ez lehet
sikereink kulcsa. Itt lettem válogatott, ahol
EB-n 4., VB-n 10. helyet szereztük meg.

- „Amerikából jöttem, mesterségem
címere …”

I D.: - Négy és fél évig tanultam egy
amerikai egyetemen, ahol az egyetemi bajnok-
ságban játszottam rendszeresen, és négy
nyáron a profi ligában. 

- Eddigi pályafutása során emlékszik je -
len tősebb edző személyiségekre, kiemelkedő
játékos társakra? Volt ilyen?

I D.: - Kiváló edzőim voltak itthon is, és
Amerikában is. Vagy mindet felsorolom, vagy

egyiket sem, mert nem tudnék kiemelni közülük. Szerencsés párosítás-
ban jó emberek is voltak az edzőim, és a játékostársak is.

- Milyen poszton játszik?
I D.: - Irányító vagyok, a 8-as mezben játszom.
- Hogyan tervezi életét a játékos élet után? 
I D.: - Még van bennem energia a játékra, ezzel együtt komolyan

gondolkodom a családalapításon is, amely nem zárja ki a folytatás
lehetőségét. Utána pedig sportpedagógusként gyerekekkel szeretnék
foglalkozni. A ver seny sport mellett a gyerekek szabadidős prog -
ramjaira is hangsúlyt fektetek, szeretném az egészséges életmódra
nevelni őket, az általam elért értékek átörökítésére figyelek, ha majd
elkezdek velük foglalkozni. Néhány éve nyári táborokban foglalko-
zom fiatalokkal. Egyébként 35 évesen már kevesen játszanak az
élvonalban, de akik ott vannak, virulnak a pályán, s általában jobban
bírják, mint húsz évesek.

- Eddig bőven osztotta a kosarat a pályán. És most?
I D.: (halkan nevet) – Van egy párom, vele tervezem tovább az

életem, aki egyébként civil.
- Azt mondom, hogy Mezőberény?
ID.: - Mindig megdobban a szívem, ha hallok róla, amikor pedig

itthon vagyok, különlegesen jó érzés. A távolban is sokat gondolok
erre az élhető kisvárosra, jó itt lenni, hazajönni pedig különösen jó.
Talán nem is tudják az itthoniak, hogy mennyi érték található itt. 

- Köszönöm a beszélgetést! Kívánok Önnek további eredményes
éveket az élsportban, és örülök, hogy az utánpótlással is szeretne
foglakozni. Jöjjön haza gyakran!

Benyovszky Pál Márton

Mezőberényből indult …  Beszélgetés Iványi Dalma válogatott kosárlabdázóval

ORSZÁGOS DÖNTŐBEN A KOSARAS LÁNYOK

Ismét országos döntőbe jutottak a ’98-as születésű kosaras lányok.
Május 14-15-én előkészületi tornán vettek részt Nagyszalontán. Öt csapattal rendezett versenyen teljes sikert arattak a lányok. Így aranyérem-

mel tértek haza. 
Eredmények: Mezőberény-Nagyszalonta 44:11, Mezőberény-LAPI DEJ 48:10, Mezőberény-CRI SUL Nagyvárad 52:8, Mezőberény-MIHAI

EMINESCU Nagyvárad 30:4
Május 19-én Nyíregyházán került megrendezésre a III.  korcsoport diákolimpia területi elődöntője. Ezen a tornán a szabályok csak egy

iskolában tanuló lányok versenyzését engedélyezi. Mivel mind a két csapatot legyőzték, így ők vívták ki az országos döntőbe jutást. Az országos
döntő 8 csapat részvételével június 16-18 között Miskolcon kerül lebonyolításra. A csapat célja a tavalyi dobogós hely megismétlése, de ha lehet
a bronznál fényesebb színűért dolgoznak a hátralévő időben. 

A csapat tagjai: Gézárt Sára (15), Bartó Boglárka (11), Liska Nikoletta (20), Tóth Kata (7), Vrbovszki  Andrea (18), Varga Andrea, Balogh
Dóra (10), Pikó Zita (16), Váradi Nóra (6), Szenteszki Berta (3), Konyár Viktória (6), Vrbovszki Emese (6), Csicsely Boglárka (2). Edző: Ivány-
iné Dombi Julianna.  Eredmények: Mezőberény-Nyíregyháza 52:12, Mezőberény-Miskolc 66:4
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Tűzifa rönkbe, kuglizva konyhakészen!
WOODWORKER-FABRIK KFT

megkezdte a tüzelő anyagok értékesítését
Mezőberényben!  

Érdeklődni: 
70/562-33-36-os telefonszámon.

HIRDETMÉNY

Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testület Pol-
gármesteri Hivatala, felhívja a T. Lakosok figyelmét, hogy a Laposi
kerti utak védelme érdekében, a földutakat járművel, lehetőleg csak
az időjárási körülmények figyelembevétele mellett szíveskedjenek
igénybe venni. A csapadékos időjárás esetén történő közlekedés
úthibákat, gödrösödést eredményez, veszélyeztetve a közlekedés
biztonságát.

Aki az utat megrongálja és kárt okoz, az a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény értelmében köteles az
eredeti állapotot helyreállítani, ennek elmaradása esetén a károsult
vagyoni és nem vagyoni kárát megtéríteni. A földutak javítását, fő
hibáinak megszüntetését, a csapadékos időjárás elmúltával, a talaj
részleges kiszáradása után haladéktalanul el kell végezni.

A földutak járhatóságának javítása csak az önkormányzat tudtá-
val és beleegyezésével végezhető például talajszerkezetet javító
zúzottkővel, kaviccsal, murvával, pernyével vagy kohósalakkal.

A kertek művelése csak a mezsgyehatárig terjedhet, nem meg en -
ge dett a földút ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szélességét csök -
ken teni, ezzel, mind a kerékpárral, mind a gépjárművel való köz le -
ke dést megnehezíteni.

A földhasználók közös érdeke, hogy a kertek megközelíthetők
le gyenek, a szükséges mezőgazdasági munkafolyamatok elvégzése
időben megtörténjen. Földútjaink védelméhez minden föld-
használónak hozzá kell járulnia, az utat mindenki alkalmassá teheti
a közlekedésre ha a több évtizedes hagyománynak megfelelően a
földje előtti földútszakaszt bekapálja, illetve rendbe hozatja.

A területen szolgálatot teljesítő mezőőrök folyamatosan el le nő -
riz ni fogják az utak állapotát, az esetleges károkozások mértékét, és
fel szólítják az utakat károsító földművelőket a helyreállítás el vé g -
zé sére, az okozott kár megszüntetésére. Az utakban történt ká ro ko -
zást meg nem szüntetők ellen szankciók kezdeményezésére kerül
sor. Főszabályként annak kell rendezni a földutat, aki tönkreteszi.

Kérjük, a fentiek szíves tudomásulvételét és maradéktalan
betartását!

Mezőberény Város Polgármestere

Még néhány hét és vége az iskolának. Alig várjuk … Szülők,
gyerekek egyaránt fáradtak. Nem ünneprontásként, de szeretnék
néhány gondolatot írni a nyár veszélyeiről. Gyermekorvos lévén a
szeptembertől májusig tartó fojtogató hurutos időszak után örömmel
várom a szünetet én is, de …

Minden nyárnak vannak áldozatai, őket féltem. A teljesség igénye
nélkül néhány gondolat a nyár veszélyeiről.

A kerékpározás, görkorcsolyázás, gördeszkázás stb. veszélyes
üzem. Csak elvétve látok védősisakban, térd-, könyök-, és
csuklóvédőben kerékpározó, gördeszkázó gyerekeket. Igaz a minta is
hiányzik. A szülők példamutatása nélkül nem tud beépülni a minden-
napjaikba ez a borzasztóan fontos védelem. 

Valahogy mindig azt gondoljuk, hogy a mieink kivételesek, őket
nem érheti baleset. Sajnos az életük múlhat a védőeszközök
használatán. Még el sem kezdődött a szünet, de már több „nyári bale-
settel”, töréssel jelentkeztek a rendelésen. 

A napégés minden nyáron problémát okoz. Minden életkorban
veszélyes, hiszen bőrdaganat előidézője lehet még évek múlva is. A
tűző nap ellen védeni kell önmagunkat és gyermekeinket is. Különösen
a kicsikéket. 

Meg kell tanítani nekik, hogy ha nyári mezőgazdasági munkára
jelentkeznek, akkor hosszú ujjú, világos, vékony ing, nadrág, fejfedő
és víz az alap, amit vinnie kell magával. 

A napi folyadékbevitelre figyelni kell, hiszen komoly bajok forrása
lehet. (Télen sem iszunk eleget …). 

Az anyajegyeket védeni kell a naptól fényvédő krémmel is. 
Egyre több család rendelkezik kisebb-nagyobb vizes medencével.

Ha felügyelet nélkül marad a medence, nem kell sajnálni az időt a
befedésére. Minden medencéhez beszerezhető valamiféle lefedő alka-
lmatosság. 

A homokozók téli ill. tavalyi homokját frissre kell cserélni. Gondo-
skodni kell a homokozó lefedéséről, mert a belekerülő kutya-,
macskaürülék veszélyes lehet gyermekeink és születendő gyermekeink
számára. 

A nyíló, bogyókat termő növények egy része mérgező. Tájékozód-
junk környezetünk növényeiről. Diffenbachia, fikusz, tiszafa stb. mind
mérgező nedvű illetve bogyójú.

Az éretlen vagy vegyszeres gyümölcsök miatt is fokozottan kell
figyelni gyermekeinkre. Fel kell hívni figyelmüket a mérgezés veszé-
lyeire. A megelőzés a legfontosabb feladat. 

Természetben szedett gombát szakértővel kell beazonosíttatni.
Mezőberényben Nádházi János bácsi óta nincs gombaszakértőnk.

(Békéscsabán a piaccsarnokban vizsgál gombát Selmeczi László,
Tel.: 06/30/2799419)

A kutyaharapás veszélye napjaink élő problémája. A gazda
felelőssége elvitathatatlan, de a kóbor kutyák is gyakran keltenek félel-
met. Vegyük észre őket! Gyermekeink érdekében, önmagunk
érdekében. (A Polgármesteri Hivatalban bejelenthető: 66/515-515).

Legyen időnk együtt játszani, beszélgetni gyermekeinkkel. A szünet
ideje alatt is tudnunk kell, hogy kivel, hol és mivel tölti gyermekünk az
idejét. Az alkohol, a dohányzás, a drogok is éberséget követelnek
tőlünk, felnőttektől a nyári szünetben is.

Dr. Sziráczki Magdolna
Csecsemő és gyermekgyógyász főorvos

A NYÁR VESZÉLYEI


