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KOSÁRLABDASIKEREK ADIÁKOLIMPIÁN

Szép eredményt értek el kosárlabdázóink az ez évi diákolimpián: két korcsoportban a
fiúk és a lányok is a döntõbe jutottak, ahol egy csapat a második, egy a negyedik, két
csapatunk az ötödik helyen végzett. Nem mindennapi eredmény ez, bár az utóbbi évek-
ben szinte mindig volt egy-egy döntõs csapata az iskolának, sõt több alkalommal dobogós
helyet is sikerült elérniük.

A most elért eredményekrõl, a mezõberényi kosárlabdasport jelenlegi helyzetérõl,
jövõjérõl beszélgettem a sikeres csapatok edzõivel és az általános iskola DSE elnökével. 

- A III. korcsoportos (5-6. osztályos) fiúk a

II. helyen végeztek a Miskolcon megren-

dezett országos döntõn. Az általad vezetett

csapat a döntõbe került, s az elsõ helyért

játszhattatok. Ki volt az ellenfél? Milyen volt

a meccs? -- kérdezem a csapat edzõjét, Tán-

czos Imrét.

- Szeged csapata volt az ellenfél, akivel a
csoportmérkõzések során már játszottunk.
Akkor legyõztük õket 6 ponttal, most a dön-
tõben 5 ponttal maradtunk alul, ami kosárlab-

dában nem nagy különbség. Sajnos, az egyik kulcsjátékosunk, akit az edzõk a torna legjobb
játékosának is választottak, az elsõ három perc után az elõzõ meccsen szerzett sérülése miatt
nem tudott pályán maradni. A védekezést sikerült jól megoldaniuk a fiúknak, támadójátékban
viszont alulmaradtunk.

- Ki ez a fiú, akit a torna legjobbjának választottak? Ha õ végig játszhat, megnyerhettétek

volna a meccset?

- Kis Sándor -  edzõtársam, Kis Sándor fia. Ha Sanyi azt a teljesítményt nyújtja, amit végig
a torna során, nagy valószínûséggel nyerünk.

- Milyen érzés volt a pálya szélén edzõként átélni mindazt, amit kb. másfél évtizede

diákjátékosként  is átéltél?

- Épp a döntõn éreztem azt, amikor a sérült játékost le kellett cserélnem, hogy akkor most
gyerünk, be a pályára, segíteni a fiúknak. Szívvel-lélekkel küzdöttek, de sajnos kevés volt a
gyõzelemhez.

- A felnõtt férficsapat edzõjeként is tevékenykedsz. Milyen változások történtek a csapat-

ban, hogy szerepeltetek az idei bajnokságban?

- Tavaly vettük át Siklósi Istvánnal a csapat irányítását Frey Tibortól. Ebben az évben már
egyedül dolgoztam. Most csak helybeli játékosaink vannak, korábban három szolnoki játékosa
is volt a csapatnak. Visszajött néhány korábbi játékos, Balta Tamás és Hegedûs Áron. Kilenc
csapat nevezett ebben az idényben, mi a 7. helyen végeztünk. Nehezen indult a csapat a
bajnokságban, az elsõ meccseket sorban elvesztettük, a végére belejöttek a fiúk. Ez az ered-
mény most elfogadható, a jövõ évi tervünk a legjobb 5 közé jutás.

- Reális ez a cél?

- Igen, jó összetételû a csapat. A munkát nehezíti ugyan, hogy sok a fõiskolás a csapatban,
vidéken tanulnak, dolgoznak, nem tudnak minden edzésen részt venni.

A 7-8. osztályos fiúk alkotta csapat a  negyedik helyen végzett. 
- E szép eredmény után, elsõsorban a 8. osztályosokra gondolok, mi lesz a csapat sorsa,

egyben tarthatók-e valamilyen keretek között?  - kérdezem Kis Sándort, a csapat edzõjét. 

(folytatás a 16. oldalon)

Felhívás
A Berényi Napok rendezvénysorozat a 2007-

es esztendõben térségünk bemutatására helyezi a
hangsúlyt. A mûvészeti csoportok mellett várjuk
azoknak az ipari-, mezõgazdasági termelõknek, ke-
reskedõknek, szolgáltatóknak a jelentkezését, akik
szívesen bemutatkoznának a 11. alkalommal meg-
rendezésre kerülõ, 4 napos rendezvény (augusztus
17-20.) népes közönsége elõtt.

Ipar, kereskedelem, szolgáltatás bemutatkozó
területe: Piaci csarnok 
Rendelkezésre álló terület: 240 m2

Egy kiállítóra jutó terület nagysága kb. 6 m2

Akiállítóknak a helyszínre szállítást, a stand beren-
dezését és a kiállított termékek népszerûsítését kell
vállalniuk. 
Részvételi díj pályázaton elnyert támogatásnak
köszönhetõen nincs.
Nyitvatartás: aug. 17-én du.: 17-20-ig, aug. 18-19-
20-án  de.: 10-12-ig, du. 15-19 óráig.
Jelentkezni lehet július 30-ig Csók Imrénénél a
06/20-9389165-ös telefonszámon.
A kiállítókat a jelentkezés sorrendjében a ren-
delkezésre álló terület nagyságáig tudjuk fogadni.

Mezõgazdasági kiállítás
Mezõgazdasági termékek, mezõgazdasággal kap-
csolatos eszközök, gépek, különlegességek bemu-
tatkozó területe: Városi Liget 
Haszonállatok bemutatása: Pavilon mögötti terület.
A termékeket, terményeket kiállítási sátorban
mutatjuk be, az állatok elhelyezése természetes
környezetben, elkerítve történik. 
A kiállított termékek és állatok éjszakai õrzésérõl
gondoskodunk, az állatok etetése, a termékek nyit-
vatartási idõben történõ bemutatása a kiállító fela-
data. 

Részvételi díj, pályázaton elnyert támo-
gatásnak köszönhetõen nincs.

Nyitva tartás: 10-20 óráig
Jelentkezni lehet július 30-ig, termények,

termékek bemutatásával kapcsolatban Csók
Imrénénél, a 06-20-9389165 mobil telefon-
számon, haszonállatok bemutatási szándéká-
val Mucsi Gábornénál, a 06-20-5849781-es
mobil telefonszámon. (folytatás a 3. oldalon)
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VÁROSHÁZI HÍREK

EZ TÖRTÉNT

A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

Hozzájárulását adta a polgár-
mester Dr. Hanzély Béla nyugdí-
jas bajai kórházi fõorvosnak - ko-
rábban mezõberényi lakosnak -
az önkormányzati tulajdonban ál-
ló Széchenyi út 1. szám alatti in-
gatlan falán egy márványtábla
elhelyezésére, amely édesapjá-
nak állít emléket. A tábla az aláb-
bi szöveget tartalmazza: "E ház-
ban született, élt és gyógyított
Dr. Hanzély Ferenc György
orvos 1900-71".

Tárgyalást folytatott a polgár-
mester, a jegyzõ, valamint Öreg
István iskolaigazgató, a csárda-
szállási polgármesterasszonnyal,
Petneházi Bálintnéval és Frey Mi-
hály jegyzõvel a csárdaszállási
gyerekek iskolába járási lehetõ-
ségérõl. A tárgyalás alkalmával ki-
nyilvánították, hogy a 36 gyereket
tanító csárdaszállási iskolával a
tanév kezdéséig társulást létre-
hozni az idõ rövidsége miatt nem
lehet. A Csárdaszállásról bejáró
gyerekek egyedi felvételét az
általános iskola igazgatója akkor
bírálhatja el pozitívan,
amennyiben a felvétel Bélmegyer
és Mezõberény települések érde-
keit hátrányosan nem befolyásolja.

Együttmûködési megállapo-
dás született a gyomaendrõdi il-
letve csárdaszállási önkormány-
zat polgármesterivel, Várfi And-
rással és Petneházi Bálintnéval a
Gyomaendrõd-Mezõberény-i ke-
rékpárút tervezésének pályáz-
tatásáról. A 18.678 m hosszú ke-
rékpárút tervezési költségei a
közigazgatási területeken lévõ
hosszak és tervezési objektumok
alapján lesznek megállapítva, és
a mezõberényi szakaszra esõ
3100 folyóméter és 1 db híd ter-
vezésének önerejét, azaz
1.452.752 Ft megfizetését vállal-
ta a mezõberényi önkormányzat. 

Május 29-én a Közbeszerzési
Bizottság ülésére került sor T.
Wagner Márton bizottsági elnök
vezetésével, valamint a további 4
bizottsági elnök közremûködésé-
vel. Az ülésen a Mezõberény Bé-
kési út 17. sz. alatti önkormány-
zati ingatlanban kialakítandó 6
db bérlakás, valamint a Közszol-
gáltató Intézmény irodahelyisé-
geinek kialakításához kiírásra
kerülõ közbeszerzési eljárás
ügyei kerültek megtárgyalásra és
született döntés a közbeszerzés

beindításáról.
Látogatást tett a polgármester-

nél Kovács János mezõberényi
vállalkozó. Látogatásának célja
az volt, hogy tudassa, az Ókerti,
volt téglagyári területen lévõ és
tulajdonát képezõ területen
építési hulladék befogadására
biztosít területet. E területen az
említett hulladék újrahasznosítá-
sa érdekében kõtörõ üzemet kí-
ván kialakítani. Ehhez kérte az
önkormányzati támogatást.

Május 30-án a szegedi
VASZY Bt. megkezdte a Békési
úton épülõ Tesco áruház alapozá-
si munkálatait. Bõ három hónap
múlva kerül sor az említett objek-
tum mûszaki átadására.

Június 1-jén Budapesten az
Operettszínházban került megtar-
tásra a Holcim Hungária Otthon
Alapítvány ünnepi ülése. Az
ünnepi ülés alkalmával a pol-
gármester átvette a 2007. évre
önkormányzati bérlakásokra kiírt
pályázat elnyerésérõl szóló ta-
núsítványt, oklevelet.Ebben az
alapítvány kinyilvánítja, hogy
városunk 17.600 e Ft összegû
támogatást nyert el a Békési u.
17. sz. alatt lévõ volt DÉMÁSZ
székházban kialakításra kerülõ 6
db önkormányzati bérlakás do-
logi kiadásaira.

Június 4-én beadásra került a
Szociális és Munkaügyi Minisz-
térium, az Önkormányzati és Te-
rületfejlesztési Minisztérium ál-
tal meghirdetett "Idõsbarát Ön-
kormányzat Díj" elnyerésére irá-
nyuló pályázat. A pályázat össze-
állítását a Városi Humánsegítõ
és Szociális Szolgálat készítette
elõ, melyet az önkormányzat
nevében Cservenák Pál Miklós
polgármester írt alá.

Tervezési szerzõdés megköté-
sére került sor az önkormányzat
és a Mezõberényi Körös-Road
Mérnöki Tervezõ, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. ügyvezetõje,
ifj. Károlyi László között a Kö-
röstarcsai úttól a Körös hídig ter-
jedõ, a Kinizsi és Vésztõi út irá-
nyába haladó kerékpárút terve-
zési munkálataira. A munkála-
tokat 2007. június 15-ig kell a
vállalkozónak elvégezni, ame-
lyért 4 millió Ft + 800 eFt ÁFA,
összesen 4.800.000 Ft összegû
tervezési díj illeti meg.

Június 6-án megkezdõdtek a
munkálatok a városháza ablak-
cseréjével kapcsolatosan. Ezen a

napon a cseréhez szükséges áll-
ványozási munkálatok kerültek
elvégzésre, az ablakok kiszedésé-
re június 11-étõl nyílik lehetõség.
Az ablakcserékkel egy idõben a
városháza külsõ képe is megvál-
tozik, felújításra kerül. 

A Körösök-völgye Akciócso-
port Térségfejlesztõ Egyesület
megalakítására került sor Békés-
csabán június 8-án. A testületi
döntésnek megfelelõen az egye-
sület tagjai sorába mint alapító
kíván belépni az önkormányzat.

Június 11-én hosszú szünet
után ismét megtartásra került a
Petõfi Sándor Mûvelõdési Köz-
pontban a pedagógusnap. A peda-
gógusnapon az ünnepi beszédet
Cservenák Pál Miklós polgár-
mester mondta. Ezen ünnepségen
került elismerésre az a munka,
amelyet a pedagógusok gyerme-
keink, unokáink tanítása érdeké-
ben kifejtettek. 

Feljelentést tett a polgármes-
ter a Békési Rendõrkapitánysá-
gon a mezõberényi Medvefejes
tó melletti - a közelmúltban -
részben európai uniós forrásból is
megépített - madármegfigyelõ
állomásnál bekövetkezett rongá-
lás miatt. Az említett madármeg-
figyelõnél jelentõs anyagi kár ke-
letkezett a körbevevõ deszkák ki-
rugdosása miatt, valamint a szé-
pen lekezelt fát csúnyán lemá-
zolták.

A Dél-Alföldi Régióhoz be-
nyújtott két útpályázat nyertes
lett. A Vésztõi út Luther tér
címen beadott 14.499 622 Ft-os,
valamint a Szent István u. - Köl-
csey utca (szélesítése) címen be-
nyújtott 6.354.084 Ft összegû pá-
lyázatok vették sikerrel az aka-
dályt. E munkák végzésére rövid
idõn belül meghívásos közbe-
szerzési eljárás keretében kell
pályázatot kiírni, és gondoskodni
arról, hogy e munkák idõben el-
végzésre kerüljenek. A Dél-alföl-
di Régióhoz benyújtott további
két pályázattal kapcsolatban vi-
szont kedvezõtlen a hír. A Hõsök
úti játszótérre benyújtott pályá-
zat, valamint a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központ vizesblokk-
jára benyújtott pályázat a nyerte-
sek között nem szerepel, így
megoldásukról további döntése-
ket kell majd hozni.

Lédig Sándor mezõberényi
vállalkozó a Békési úti járda
folytatásával kapcsolatosan tett

kecsegtetõ ajánlatot. A takarék-
szövetkezet elõtt készült viacolo-
ros járda tovább folytatásaként a
háza elõtti szakaszon vállalta az
összköltség 50%-ának megfize-
tését, amennyiben ez a munkálat
elkészül. A munkálatok elkészül-
te mintegy 600 e Ft-os összkölt-
séget jelent az önkormányzat szá-
mára, amelybõl ennek mintegy
fele megtérülne.

MIRÕL TÁRGYALT

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?

2007. június 18-án tartotta a
nyári szünet elõtti utolsó ülését
Mezõberény Város Önkormány-
zati Képviselõ-testülete.

A képviselõk elfogadták és
aktualizálták Mezõberény város
szociális szolgáltatástervezési
koncepciójának felülvizsgálatát,
melynek célja, hogy a meglévõ
ellátórendszer eredményeit, vív-
mányait megõrizze, a kor köve-
telményeinek megfelelõen szak-
mai feltételeit korszerûsítse, szín-
vonalát emelje, ugyanakkor külö-
nös figyelmet fordítson az egyes
speciális helyzetû ellátotti cso-
portok (idõsek, fogyatékos sze-
mélyek, stb.) igényeinek kielégí-
tésére is. A koncepciót Kovács
Lászlóné a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság elnöke és Ko-
vács Edina a Városi Humánsegí-
tõ és Szociális Szolgálat vezetõje
ismertette. Beszámolt az in-
tézmény személyes gondosko-
dást nyújtó szociális ellátásairól
is, melyet a testület szintén egy-
hangúlag elfogadott.

A kistérségi szociális fela-
datellátás eredményeirõl és jö-
võjérõl dr. Hantos Katalin
jegyzõnõ számolt be. A testület
az elõterjesztést elfogadta azzal,
hogy visszatér a bentlakásos
idõsek otthona esetleges kistérsé-
gi keretek közötti ellátásának
tárgyalására. Az ilyen formában
történõ feladatellátással ugyanis
magasabb normatívához juthatna
az önkormányzat.

Jóváhagyták a 49 további in-
tézkedést nem igénylõ lejárt ha-
táridejû határozat végrehajtásán
túl azt a határozati javaslatot is,
amely szerint 2007. július 1-tõl a
Mezõberény-Bélmegyer Kistér-
ségi Általános Iskola látja el az
Összevont Óvodák gazdálkodási
feladatait, 

(folytatás a 3. oldalon)
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valamint ebbõl kifolyólag módosí-
tották az óvoda és az általános is-
kola alapító okiratáról szóló ren-
deleteket.

Titkos szavazással megválasz-
tották, és 2007. augusztus 1-jétõl
2012. július 31-ig tartó idõszakra
kinevezték Gubis Andrásnét az
összevont Óvodák óvodavezetõi
állására.

Szintén titkos szavazás ered-
ményeképpen, 12 igen szavazattal
megválasztásra került a Petõfi
Sándor Gimnázium igazgatója is
Szilágyi Tibor személyében. Az
igazgató kinevezése 2007. augusz-
tus 1-jétõl 2012. július 31-ig tart.

Mezõberény Város Önkor-
mányzati Képviselõ-testülete ren-
deletet alkotott az Önkormányzat
vagyonáról és a vagyonnal történõ
gazdálkodás egyes szabályairól.

Módosították az önkormány-
zati lakások és helyiségek bér-
letérõl és elidegenítésérõl szóló ren-
deletet. A rendelet hatályba lépése
után a szociális bérlakásoknál az
igényjogosultság megállapításakor
nem lehet vizsgálni azt a tényt,
hogy az érintett, illetve hozzátar-
tozója tulajdonában vissza-
menõlegesen volt-e lakástulajdon,
vagy haszonélvezeti jog.

Aképviselõ-testület a Madarak
Háza Látogatóközpont fenntar-
tásához szükséges eszközök be-
szerzéséhez 418 e Ft-ot, a látogató
központ gondnoki állásának 2007.
évi kiadásaira pedig 742 e Ft-ot biz-
tosít a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központ részére a 2007. évi költ-
ségvetése általános tartaléka ter-
hére.

Kiegészítésre került a gyermek-
védelem helyi rendszerérõl szóló
rendelet, miszerint: "A kormány ál-
tal támogatott nyári gyermekétkez-

tetésben résztvevõ gyermekek ré-
szére a Petõfi Sándor Gimnázium
Közétkeztetési Központja által fel-
melegíthetõ étel kiszolgálása esetén
az ebéd térítési díja 350,- Ft/nap,
mely magában foglalja a nyers-
anyagköltséget, a 20%-os rezsit és
a 20%-os ÁFÁ-t. Az étkezés igény-
bevétele elõre egyeztetett módon
történhet."

A képviselõk 50 e Ft támoga-
tást szavaztak meg az 1947/48-as
magyar-csehszlovák lakosságcsere
emlékére állítandó emléktábla elké-
szítési költségéhez való hozzájáru-
lásként az önkormányzat 2007. évi
költségvetésének általános tartalé-
ka terhére.

A képviselõ-testület támogatja
az Unilever Magyarország Kft.
"Delikát8-Fõzzön játszóteret" pro-
móciós akciójában való részvételt.
A kezdeményezés keretében Ma-
gyarország nyolc településén kí-
vánja a Kft. támogatni új játszóte-
rek felépítését, illetve régi játszóte-
rek teljes felújítását. Az akció au-
gusztus 3-ig tart, addig van lehetõ-
sége Mezõberény lakóinak, hogy a
beküldött Delikát8 vonalkódokkal
játszóteret nyerjenek lakóhelyük-
nek. (Az akció részletei megtalál-
hatóak a www.delikat.hu webolda-
lon.)

A nyílt ülés végeztével a képvi-
selõk zárt ülésen folytatták mun-
kájukat, ahol személyiségi jogot és
üzleti érdekeket érintõ vagyoni
ügyekben hoztak döntést.

A következõ rendes testületi
ülés idõpontja 2007. augusztus 27-
e, ahol a Közszolgáltató Intézmény
beszámolója hangzik el, valamint
Cservenák Pál Miklós polgármes-
ter számol be Mezõberény Város
Önkormányzata 2007. I. félévi
költségvetésének teljesítésérõl.         

Miklós Ágnes

Dr. Tóth Attila

szülész-nõgyógyász és klinikai onkológus

keddenként 15.30-tól 

a Luther u. 1. szám alatt 

magánrendelést tart.

Nõgyógyászati rákszûrés és 
komplex ultrahang diagnosztika helyben.

Ili Virágház

új helyen 
július 1-jétõl a Petõfi út 6. szám alatt
(a Fõnix Orvosi Centrummal szemben)

változatlan árukészlettel!

Nyitva tartás: 
hétfõtõl péntekig: de. 9-12 óráig, du. 14-18 óráig

szombaton: de. 9-12 óráig
vasárnap: de. 9-11 óráig

Tel.: 66/424-455 Mobil: 06/30/205-38-86

Felhívjuk Kedves Vásárlóink
figyelmét, hogy 

PAPÍRBOLTUNKBAN 
megvásárolhatók ill. megrendelhetõk:

„MEZÕBERÉNY” emblémával 
ellátott ajándéktárgyak, törölközõk,

bögrék, díszplakettek, esernyõk,
zsinóros dísztasakok, léggömbök,

golyóstollak, kulcstartó, hûtõmágnes
....

Ajándékozzon MEZÕBERÉNYI emléket!

Mezõberény, Fortuna tér 20.

(folytatás az elsõ oldalról Berényi Napok)

A rendezvénysorozat az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program
Vidéki Térségek Fejlesztése támogatásával valósul meg.

Ismét pörköltfõzés a Ligetben!
A Berényi Napok rendezvénysorozat keretében augusztus 19-én ismét
megrendezésre kerül a  PÖRKÖLTFÕZÕ VERSENY. Már várjuk a je-
lentkezõket Mezõberénybõl és a térségbõl (Csárdaszállás, Köröstarcsa,
Bélmegyer, Tarhos, Murony, Kamut, Doboz, Telekgerendás, Kétsop-
rony, Csabaszabadi) is! Jelentkezés augusztus 10-ig Csók Imrénénél a
06-20-9389165-ös telefonszámon.                         Szûcsné Sziklai Éva

2006/2007 ÉVI BAJNOKSÁG RÖVID ÉRTÉKELÉSE

KÉZILABDA

A megyebajnokságban szereplõ nõi kézilabdacsapatunk már második sze-
zonban (2005-2006, 2006-2007) lett elsõ. Ebben a sportágban is a felsõbb
osztályba lépést mindkét esetben  a szûkös anyagi helyzet akadá-lyozta meg. 

Arra kérjük a város valamennyi támogatóját, hogy közös összefogással
segítsenek abban, hogy a kézilabda csapatunk is a felsõbb osztályban foly-
tathassa szereplését, azaz az NB II-ben. 

A sikeres szereplésért feltétlenül meg kell dícsérni Bálint Anna edzõ kiváló
szakmai munkáját, valamint a csapat minden tagjának a nagyszerû teljesítményt.

Gurmai Sándor
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TANÉVZÁRÁS

A 2006/ 2007-es tanévet ismét eredményesen zárta a "LEG A LÁB"
ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. Közel 170 tán-
cosunk tett errõl tanúbizonyságot 2007. május 25-én a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központban. 

A zsúfolásig megtelt színházteremben 17 órakor kezdõdõ elõadást
Cservenák Pál Miklós polgármester úr nyitotta meg. A zenei kíséretet a
Csaba-band biztosította.

A kedves közönség láthatott a legkisebbektõl mesejátékot, népi játé-
kokat, a nagyobbacskáktól eszközös-, szatmári-, rábaközi-, dél-alföldi-,
galgamenti-, somogyi táncokat. A Berényke táncegyüttes - megalakulásá-
nak október végén volt az ötödik évfordulója - eleki és jobbágytelki for-
gatós táncokkal keretezte a közel két órás elõadást.

A tanév során a szokásos mikulás ünnepségen és Folk-bálon kívül szá-
mos iskolai és városi rendezvényen láthatták gyermekeinket. A Kis-
Berényke május19-én Szarvasi Néptáncfesztiválon szerepelt sikeresen, a
Berényke táncegyüttes június 10-én Mezõberény testvértelepülésén, Csan-
tavéren tett látogatása is maradandó élmény marad táncosainknak, s remél-
hetõleg ugyanígy a július 12-16 közötti németországi vendégszereplés is.

A fesztiválok és a nyári pihenõ után szeptemberben újult erõvel foly-
tatjuk a néptáncoktatást, ahová minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Szabó Csaba

A 2006/2007. TANÉV A MEZÕBERÉNY - BÉLMEGYER
KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Június 16-án elballagtak 8. évfolyamos diákjaink. A legkiemelkedõbb
tanulók ekkor vehették át jutalmukat.

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 vagy kitûnõ volt. Adíj mellett tantestületi di-
cséretben is részesültek kitüntetettjeink: Béres Mónika, Gyurkó Brigitta,
Szugyiczki Zsuzsanna, Kiss Brigitta, Szóth Nikoletta.

Idén elsõ alka-
lommal adományoz-
tunk német nemzeti-
ségi díjat. Olyan
nyolcadikosok kap-
ják, akik az 5-8. év-
folyamon kitûnõ
vagy jeles tanulmá-
nyi eredményt értek
el német nemzetisé-
gi nyelvbõl felsõ ta-
gozaton, év végén

legalább három alkalommal dicséretben részesültek, és nyelvi verse-
nyeken, bemutatókon rendszeresen szerepeltek, vagy sikeres nyelv-
vizsgát tettek. Õk Bárdi Bence, Jó Ervin, Tóth Eszter.

Jó sportoló címet azoknak a tanulóknak ítélte oda tantestületünk,
akik a 7-8. évfolyamon év végén legalább 4,00 átlagot értek el, s a
választott sportágukban kiemelkedõ eredményeket produkáltak.

Jó sportoló díjat, s az Országos Kosárlabda Diákolimpián való
eredményes részvételért tantestületi dicséretet kaptak: Bertalan
Szabolcs, Olej Bálint, Ilyés Máté, Tóth Anita, Tóth László.

Jó sportoló díja-
zásban és testneve-
lés tantárgyi dicsé-

retben részesül: Burai Melinda, Hoffmann
Nikoletta.

(folytatás az 5. oldalon)Béres Mónika 8.c Gyurkó Brigitta 8.c
Szugyiczki

Zsuzsanna 8.c

Kiss Brigitta 8.f

Tóth Eszter 8.aJó Ervin 8.aBárdi Bence 8.a

Bertalan Szabolcs

8.f

Ilyés Máté 8.cOlej Bálint 8.c

Tóth Anita 8.c

Burai Melinda 8.d

Tóth László 8.c

Szóth Nikoletta 8.f
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Ez a tanév is, mint a többi, hamar eltelt. Ezt
valószínûleg azért érezzük így minden év végén,
mert nem volt idõnk unatkozni, s az idõ múlásán
töprengeni. Folytattuk a megkezdett munkát,
amelyhez idén is szép számmal csatlakoztak új, s
újabb feladatok.

A legnagyobb, pedagógust, diákot egyaránt
érintõ változást a mezõberényi tagintézmények
átcsoportosítása adta. A Luther téri Általános Is-
kola Tagintézménybe szeptembertõl az 1-5. évfo-
lyam, a Petõfi utcai Általános Iskola Tagin-
tézmény megújult épületébe a 6-8. évfolyam
költözött. Új épületbe költözött a Pedagógiai
Szakszolgálat is.

Az új Pedagógiai Program lehetõvé tette, hogy e tanévtõl egységes
nevelési-oktatási célok mentén egységesen oldjuk meg kitûzött fela-
datainkat. A tagintézményi névváltozás, a Szülõi Munkaközösséget és a
Diákönkormányzatot érintett kisebb változások miatt még a tanév elején
módosult a Házirend és az SZMSZ is. A tanév során újabb módosításokra
kellett sort keríteni Pedagógiai Programunkban és az IMIP-ben is. Progra-
munkat kiegészítettük az 5-6. évfolyamon bevezetendõ nem szakrendszerû
oktatás szempontjaival, illetve az 1-3. évfolyamosok szöveges
értékelésének átdolgozásával. Az IMIP-et kiegészítettük a vezetõk,
pedagógusok értékelésének szempontjaival. Aképviselõ-testület jóváhagy-
ta a módosításokat.

A nívócsoportos matematika-oktatásban idén már minden felsõs tanu-
lónk részesül, míg a nívócsoportos magyar-oktatást felmenõ rendszerben
vezettük be, e tanévben az 5. évfolyamban. 

1-3. évfolyamon teljes egészében szövegesen értékeltünk. 
2007. május 30-án országos kompetenciamérésben vettek részt 4., 6. és

8. évfolyamon. A negyedikeseknél alapvetõ képességeket, készséget
teszteltek, a hatodikosok és a nyolcadikosok körében pedig a matematikai
eszköztudást és a szövegértést vizsgálták. 

Diákjaink legfõbb feladata a tanulás. Az iskolánkban folyó érdemi
munkát tükrözi kitûnõ tanulóink száma: alsó tagozaton: 69 fõ, felsõ tagoza-
ton: 32 fõ. Jeles tanulóink száma: alsó tagozaton: 12 fõ (csak 4. évfolyam),
felsõ tagozaton 29 fõ.

Diákjainknak a tanulás mellett maradt még energiájuk versenyekre való
felkészülésre is. Ezt bizonyítják a következõ eredmények.
Legkiemelkedõbb eredményeink a munkaközösségek összesítései alapján:
1-2. évfolyamos munkaközösség

Orlai rajzpályázat: Harich Csenge 2.a, Nagy Helga 2.a, Varga Dorka 2.a,
Harmati Péter 2.c II. hely Varga Károly Dániel 1.f különdíjas, Hajós-Szabó
Dóra 1.a különdíjas
Vésztõ szavalóverseny: Urbancsek Adél 2.a II.hely, Székely Zsombor 2.c
II.hely
Iskolai szavalóverseny: Különdíj: Darócz Adrienn 1.e, Csicsely Boglárka
Dóra 1.a I.hely, Varjú Alexandra 1.d I. hely, Borgula Zoltán 1.f I. hely,
Oczot Zsuzsanna  1.h különdíj, Olej Boglárka 1.h különdíj, Váradi Petra
2.e III. hely, Urbancsek Adél 2.a I. hely, Nagy Helga 2.a II. hely, Harich
Csenge 2.a különdíjas
Körös teljesítmény túra 20 km: Legsportosabb iskola serleg
Városi szavalóverseny: Csicsely Boglárka 1.a II. hely, Urbancsek Adél
2.a I. hely, Nagy Helga 2.a III. hely
Helyesírási verseny: Jenei Marcell 2.a I. hely, Szabó Márk 2.a II. hely,
Károlyi Rebeka 2.a III. hely
Matematika levelezõs:TEKI TOTÓ: Kutasi Dániel 1.a ezüst, Szabó Márk
2.a bronz, Károlyi Rebeka 2.a ezüst, Mazán Zóra 2.a arany, Jenei Marcell
2.a arany
Könyvmolyképzõ: Mazán Zóra, Harich Csenge, Varga Dorka, Jenei Mar-
cell, Károlyi Rebeka 2.a kiváló minõsítés
Kisnyelvész megyei döntõ: Károlyi Rebeka 2.a 19. hely, Jenei Marcell 2.a
9. hely, Varga Dorka 2.a 24. hely
Szivárvány országos matematika verseny: Jenei Marcell 2.a
Barátunk a ló rajzpályázat: Jenei Marcell 2.a I. hely, Szabó Márk 2.a II.

hely, Károlyi Rebeka 2.a III. hely

3-4. évfolyamos munkaközösség

Orlai rajzpályázat: 3- 4. osztály: I. hely: Szõcs Hajnalka 3.a, II. hely:
Tímár Patrícia 3.a, III. hely: Gyarmati Ildikó 3.d,  Szilágyi Borbála 4.a
Szépolvasási verseny: 3. osztály: I. hely: Tóth Bettina 3.a, II. hely: Barna
Patrik 3.c Jónás Réka 3.d, III. hely: Háger Vanessza 3.a
Szépolvasási verseny: 4. osztály: I. hely: Hoffmann Anna 4.d, II. hely:
Jakusovszki Vivien 4.a, III. hely: Szilágyi Nelli 4.a
Népdaléneklési verseny: 3-4. osztály: I. hely: Weigert Rebeka 3.a, II.
hely: Molnár Anett 4.a, III. hely: Hach Barnabás 4.a
Területi Népdaléneklõ Verseny: Ezüst minõsítés: Weigert Rebeka 3.a, Mol-
nár Anett 4.a, Hach Barnabás 4.a, Bronz minõsítés: Földes Viktória 4.a.
Petõfi szavalóverseny, iskolai forduló: 3.o: Tóth Bettina 3.a, Háger
Vanessza 3.a, Szugyiczki Zsófia 3.c
Petõfi szavalóverseny, iskolai forduló: 4. o: Csatlós Krisztina 4.c,
Hegedûs Dalma 4.c, Szilágyi Borbála 4. a
Petõfi szavalóverseny, területi forduló: I. Szilágyi Borbála 4.a, II. Szán-
tó Zoltán 4.b, III. Tóth Bettina 3.a
Területi közlekedésbiztonsági rajzpályázat: Tímár Patrícia 3.a
Helyesírási verseny: 4.o: I. Károlyi Levente 4.a, II. Jakusovszki Vivien
4.a, III. Molnár Anett 4.a és Csatlós Krisztina 4.c
Helyesírási verseny: 3.o: I. Kertész Ágnes 3.c, I. Kovács Zoltán 3.b és
Gyarmati Ildikó 3.d, II. Szõcs Hajnalka 3.a és Süveges Ramóna 3.a
Kis Nyelvész Megyei Verseny: VIII: Csatlós Krisztina 4.c
Bendegúz: Aranyfok: Hegedûs Dalma 4.c, Gyarmati Zoltán  4.c,
Adamik Imola 4.c, Földi Mihály 4.c, Ezüst Szekeres Barbara 4.c
Kedvenc lovam rajzpályázat: II. Benke Dávid 3.d
Szavalóverseny Békés: II. Szántó Zoltán 3.b
Kisiskolák Atlétikai Versenye: megyei: I. csapatban Dudás Barbara, Gáll
István, Szántó Zoltán

Magyar - történelem - mûvészetek munkaközösség:

Kulturális napok irodalmi pályázat: Madarász Balázs 5.c I., Mezei
Gréta 5.a III., Szûcs Veronika 5.e Különdíj
Szó-Játék Szolnok megyei nyelvi vetélkedõ250 csapatból: 12. hely-
közönségjátékos 5/2. csoport, 25. hely 6.d osztály csoportja
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny: Területi forduló 5.évf.: I. Rück
Noémi 5.d, II. Pálfi Dóra 5.a, 6. évf.: II. Gézárt Fanni 6.c, 7.évf.: III. Nagy
Katalin /Bélmegyer/, 8.évf.: I.Kiss Brigitta 8.f, II. Szugyiczki Zsuzsanna
8.c, Megyei döntõbe jutott /március 24./: Rück Noémi, Gézárt Fanni, Kiss
Brigitta, Szugyiczki Zsuzsanna
Horváth János tanulmányi verseny magyar nyelv és irodalom: Kiss
Brigitta 4. hely
Horváth János tanulmányi verseny történelem: iskolai fordulóból
továbbjutottak: Szugyiczki Zsuzsanna 8.c 6. hely, Mátyás Kinga 8.a 25.
hely, Szugyiczki Zsuzsanna továbbjutott a II. fordulóba
Kazinczy Szép Magyar Beszéd szépolvasási verseny: iskolai fordulóból
továbbjutottak: 5-6. o.: I. Zuba Zita 6.c, II. Gézárt Fanni 6.c, III. Kajlik
Réka 5.d, 7-8. o.: I. Latyák Brigitta, II. Gyurkó Brigitta, III. Hoffmann
Flóra, a területi fordulóról Szugyiczki Zsuzsanna jutott az országos dön-
tõbe, Kisújszállási regionális döntõ: Szugyiczki Zsuzsanna arany minõsítés
Petõfi Sándor szavalóverseny: Területi forduló: 5-6.osztály: .Szántó Bar-
bara /Bélmegyeri t./, II.Szõcs Viktória 5.d, 7-8.osztály I. Németh Klaudia
8.d, II. Gyurkó Brigitta 8.c, III. Szabó Márta /Bélmegyer/                
Vésztõ szavalóverseny: Kiss Brigitta 8.f I.hely
Megyei könyvtár irodalmi pályázat: Kovács Natália 5.a különdíj
Magyar Posta irodalmi pályázat: Kovács Natalia 5.a különdíj
Batthyány és kora történelmi vetélkedõ Vésztõ: 8.a egyik csapata 4. lett-
Mátyás Kinga, Molnár Zsuzsanna, Bárdi Bence, Megyeri Kitti.,Kertész
Dávid, 5. Szabó Éva., Plavecz Vivien., Gombkötõ Tímea, Jó Ervin, Sándor
Imre
Országos levelezõs történelmi verseny: Bagita Ákos 7.c II. helyezés,
Rácz Péter 8.f IV. helyezés
Kistérségi népdaléneklési verseny: Weigert Judit 7.a arany, Oláh Vivien
7.a ezüst, Kertész Dávid 8.a arany, Lõrincz Lívia 5.a ezüst, Molnár Tímea
7.c bronz

(folytatás a 6. oldalon)

Hoffmann Nikoletta

8.c
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(folytatás az 5. oldalról)

Óperenciás-tengeren túl képregény pályázat: Mezei Gréta 5.a I. hely,
Szántó Barbara 6.b II.
Ló és az ember: Kovács Krisztina 7.b különdíj, Gulyás Evelin I. hely

Természetismereti és környezetvédelmi munkaközösség 

Országos Környezetvédõ Vetélkedõ: Területi vetélkedõn 1. helyezés
Országos Versenyen 7. helyezés. Felkészítõ: Dánné Galina Klára

Idegen nyelvi munkaközösség

Angol szóbeli megyei verseny: Bereczki Réka 6.d 4. hely 
Országos angol nyelvi verseny: Fábián Tamás 8.d megyei forduló Kon-
csag Ferenc 8.d megyei forduló
Pitman Elementary szóbeli nyelvvizsga: Bereczki Réka 6.d, Kiss Erzsé-
bet 7.d, Edömér Zoltán 7.d, Túsz Dániel 6.d
Pitman Elementary írásbeli nyelvvizsga: Kiss Barbara 8.d, Koncsag
Ferenc 8.d, Gazda Dávid 8.d
Pitman Elementary írásbeli és szóbeli nyelvvizsga: Rácz Péter 8.c, Lit-
teratum angol levelezõs verseny: Bereczki Réka 6.d I.félév: arany fokozat,
Székely Eszter 6.d I.félév: ezüst fokozat
Országos Német Nyelvi Verseny: Botyánszki Pál 7.a 10. (megyei szintû
eredmény), Modoló Ákos 7.f 24. helyezett, Bárdi Bence 8.a 15. helyezett,
Jó Ervin 8.a  13. helyezett
Litteratum német levelezõs verseny: Babinszki Mátyás 5.a I-II. félév:
arany fokozat
Orosházi Német Nyelvû Vers- és Prózamondó Verseny: Babinszki
Mátyás 5.a (próza) 2. hely, Komáromi Rita 6.a 1. hely, Lõrincz Lívia 5. a
1. hely, Falaty Tamás 6.a 2. hely, Kiss Brigitta 8.c 3. helyezett
Litteratum Országos tesztverseny: Komáromi Rita 6.a 22. hely (195 tan-
uló közül), Perei Kitti 6.a 33. hely, Zsibrita Vera 6.a 46. hely, Havasi Hen-
rietta 6.a 47. hely, Ágostai Katalin 6.a 53. hely, Rónai Norbert 6.a 57. hely,
Gregus Tünde 6.a  61. hely, Onody Márton 6.a 65. hely, Weigert Tamás 6.a
72. hely, Falaty Tamás 6.a 86. hely
Megyei Német Szóbeli Verseny: Balán Viktória 7.a 16. helyezett, Braun
Krisztina 7.a 11. helyezett, Kiss Alexandra 7.a 5. helyezett, 

Testnevelés munkaközösség

Atlétika Diákolimpia: Csapatverseny: Súlylökés megyei 1. hely, országos
döntõ 8. hely : Barna Zita, Kéki Viktória, Tóth Anita, Fábián Erzsébet, Szu-
gyiczki Zsuzsanna
Mozdulj Magyarország Futófesztivál: 16 tanuló került az elsõ 50 közé
Fedettpályás atlétikaverseny: 60 m: 1 hely Miklós Gábor, Vajuch Cintia,
2. hely Vrbovszki Pál, 3 hely Tóth Flórián, 4. hely Fábián Erzsébet
Távolugrás: 1 hely Miklós Gábor, 2. hely Valyuch Cintia, Tóth Flórián,
Dombi Boglárka
Országos mezei futóbajnokság: megyei döntõ 600 m: 1. hely Varga
Csaba, 3. hely Dombi Boglárka, I. kcs. Fiú 4. hely, II. kcs. Fiú 1. Hely:
Lakatos Miklós, Miklós Gábor, Weigert Norbert, Gáll István, Csipke
Csaba, Miklós Gábor 5. egyéniben, III. kcs. Fiú 2. hely Zahorán Bertold.
5. egyéniben, IV. kcs. leány 5. hely
Oszágos mezei futóbajnokság: országos döntõ III. kcs. Fiú
21. hely - Csapat tagjai: Kis Sándor, Adamik Dávid, Zahorán Bertold,
Burai Márk, Liska Tibor
Diákolimpia több próba megyei döntõ: I. kcs. fiú 4. hely I. kcs. leány
2. hely Gálik Kamilla 2. hely egyéniben, II. kcs. fiú 3. hely Miklós Gábor
2. hely egyéniben, II. kcs. leány egyéniben Valyuch Cintia 2. hely, III. kcs.
fiú 2. hely. egyéniben Zahorán Bertold 6., IV. kcs. leány 4. hely,
egyéniben 100 m 5. Fábián Erzsébet, kislabda 1. Kéki Viktória,
6. Fábián Erzsébet, súlylökés 4. Ilyés Máté, 2. Kéki Viktória    
Diákolimpia több próba országos döntõ: Kislabda dobás:2. hely Kéki
Viktória, egyéni összetett:3. hely Valyuch Cintia 
Kézilabda:
Adidas kézilabda bajnokság: '94 korosztály: 4. hely, '95 korosztály: 4.
hely, '96 korosztály: 3. hely
Adidas gyermek bajnokság: '94-es születésû 4.hely, '95-ös születésû
4.hely, '96-os születésû 3.hely
Adidas szivacslabda bajnokság: '97-es születésû 3.hely
Téli Kupa Füzesgyarmat: III.kcs. 2.hely
Diákolimpia megyei elõdöntõ: III. kcs. 2.hely, IV. kcs. 3.hely
Tavasz Kupa Mezõberény: III. kcs. 3.hely

Madách Kupa Békéscsaba: III. kcs. 2.hely
Kosárlabda leány: Nemzetközi Torna Poprad: 5-6. osztály 1. hely
Zákányszék Kupa: 5-6. osztály 1. hely
Hódmezõvásárhely: '95 születésûek 2. hely
Libertas Kupa: '93 születésûek 1. hely, '92 születésûek 2. hely, 7-8. osz-
tály 1. hely
Nemzetközi Torna Wurzen: 7-8 osztály 1. hely
Zákányszék Kupa: III. kcs. 1. hely
Molnár Miklós Nemzetközi Kosárlabda Emléktorna: IV. kcs. 1. hely,
III. kcs. 1. hely
Diákolimpia megyei döntõ: III. kcs. 1. hely
Diákolimpia országos döntõ Miskolc: III. kcs. 5. hely - Bucsi Fruzsina,
Egeresi Zsóka, Beinschróth Adél, Styaszni Gina, Bordás Renáta, Zahorán
Kitti, Lédig Nóra, Pikó Ágnes, Hoffmann Flóra, Mészáros Magdolna,
Adamik Orsolya, Kohut Veronika
Diákolimpia megyei döntõ: IV. kcs. 1. hely
Diákolimpia országos döntõ Mezõberény: IV. kcs. 5. hely - Barna Zita,
Szóth Nikoletta, Tóth Anita, Kocsik Kata, Kéki Viktória, Andreyka Kriszti-
na, Hoffmann Flóra, Mészáros Magdolna, Csíbor Erzsébet, Fehér Kriszti-
na, Adamik Orsolya, Kohut Veronika
Labdarúgás:
Diákolimpia Körzeti Verseny:1-2. osztály 1. hely
Mikulás Kupa Szarvas: 1-2. osztály 3. hely
Karácsony Kupa Szeghalom: 1-2. osztály 3. hely
Karácsony Kupa Belvárosi Iskola Békéscsaba: 1-2. osztály 2. hely
Diákolimpia Békési körzet: 3-4. osztály 1. hely
Karácsony Kupa Szarvas: 3-4. osztály 3. hely
Diákolimpia Békési körzet: 5-6. osztály 1. hely
Mikulás Kupa Szarvas: 5-6. osztály 2. hely
Farsang Kupa Mezõberény: 5-6. osztály 3. hely
Góliát körzeti teremtorna: I. korcsoport  1. hely
Gyula napok: I. korcsoport  2. hely
Góliát körzeti tavaszi torna: I. korcsoport  1. hely
Pünkösd Kupa Orosháza: I. korcsoport  4. hely
Kakaó Kupa Szeghalom: I. korcsoport  1. hely
Diákolimpia országos döntõ Fonyód: I. korcsoport  18. hely - Földi Péter,
Hudák Gergõ, Jenei Marcell, Gálik Bálint, Lakatos Patrik, Rácz Gusztáv,
Somvári Zoltán, Makai Károly, Rása Levente, Bálint János, Csákó Dávid
Diákolimpia körzeti selejtezõ: II. korcsoport I. hely
Diákolimpia megyei elõdöntõ, Gyula: II. korcsoport I. hely
Diákolimpia megyei döntõ, Szarvas: II. korcsoport 3. hely
Góliát körzeti döntõ, Békés: II. korcsoport 3. hely
Kakaó Kupa Szeghalom: II. korcsoport 3. hely
Diákolimpia körzeti selejtezõ: III. korcsoport 1.hely 
Diákolimpia megyei elõdöntõ, Gyula: III. korcsoport 2. hely
Góliát körzeti döntõ, Békés: III. korcsoport 1. hely
Góliát országos döntõ, Budapest: Népliget 
Kakaó Kupa Szeghalom: III. korcsoport 1. hely III. korcsoport IV.  hely
- Adamik Dávid, Balog Csaba, Balog Gergõ, Bárdi Dániel, Boczonádi
László, Burai Dávid, Csákó Gergõ, Herter Martin, Kovács Dávid, Lakatos
Krisztián, Liska Tibor, Mészáros Dávid, Szabó László
I. kcs. eredményes szereplés
Mikulás Kupa Szarvas: III. korcsoport 2. hely
Nemzetközi Labdarúgó Torna, Székelyudvarhely: III. korcsoport
Diákolimpia körzeti selejtezõ: IV. korcsoport 2. hely
Teremlabdarúgó diákolimpia körzeti döntõ Békés: IV. korcsoport 2. hely 
Nemzetközi Labdarúgó Torna, Myšlenice: IV. korcsoport 3. hely

Sakk
Diákolimpia (megyei) egyéni: II. kcs. (3-4. o.) fiú 2. Zsíros Csaba
IV. kcs. (7-8. o.) fiú 3. Váradi Miklós
Diákolimpia (megyei) csapat: I-II. kcs. (1-4. o.) megyei 3. Zsíros Csaba,
Uhrin Attila, Kovács Péter
III-IV. kcs. (5-8. o.) 2. Drenyovszki Norbert, Váradi Miklós, Kéki József,
Balogh Gergõ

Kisiskolák Megyei Találkozója Szeghalom

Atlétika:
Leány csapat 1. hely, egyéni 800 m 1. hely Végh Andrea

(folytatás a 7. oldalon)
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Svéd váltó 3. hely
Súlylökés 4. hely Fábián Erzsébet
Fiú csapat 1. hely
Súlylökés 6. hely Fábi Róbert
Kisiskolák Országos Találkozója Zalaegerszeg 3.hely  - Fábián Erzsébet,
Végh Andrea, Magyar Szilvia, Gáll Magdolna, Valyuch Cintia, Dudás Bar-
bara, fiú csapat: Fábi Róbert, Jónás Árpád, Tóth Flórián, Csatári Mihály,
Gáll István, Szántó Zoltán - eredményes szereplés

A speciális tagozat sportversenyen elért eredményei a II. félévben
Békés megyei Grundbirkózó Kupa Orosháza 5. hely
Békés Megyei Teremlabdarúgó Torna 6. és 9. hely
Nyuszi Kupa megyei zsinórlabda torna 2. hely
"Kapkodd a Lábad!" megyei döntõ 2. hely 
Megyei Labdarúgó Bajnokság
III. FBS Sportnapon  részvétel 19 tanulóval 4. hely

Mûvészetoktatási tagintézmény
Megyei zongoraverseny: Papp Sarolta I. korcsoport II. helyezés, 
Megyei hegedûverseny: Weigert Tamás a IV. korcsoport III. helyezés,
Háger Vanessza I. korcsoport külön díj, 
Megyei kürt- és mélyrézfúvós verseny: Zuba Viktor (tenorkürt) II. kor-
csoport eredményes szereplés, Csabay László (vadászkürt) I. korcsoport
eredményes szereplés.

A REÁL munkaközösség beszámolója és a Csodálatos Természet címû
pályázat eredményeit a júniusi lapszámban olvashatták.

Ezúton is köszönöm az intézmény valamennyi dolgozójának azt a lelkiis-
meretes munkát, odafigyelést, segítséget, amellyel hozzájárultak
a tanév sikeres zárásához. Köszönöm a szülõi munkaközösségek, szülõk
támogató segítségét.

Az intézmény valamennyi tanulójának, munkatársaimnak jó pihenést,
kellemes nyarat kívánok! 

Öreg István
igazgató

ISMÉT SIKERES TANÉVET ZÁRT A GIMNÁZIUM

Június 15-én 577 Petõfis diák vehette át év végi bizonyítványát. Sok szép
tanulmányi eredmény született, de vannak néhányan, akik majd csak
augusztusban biztosíthatják magasabb évfolyamba lépésüket.  

Tanulmányi eredmények
Kitûnõ Jeles Bukott 

Iskola 26 53 11
Általános tantervû ág 0 5 8
Kéttannyelvû ág 20 37 2
Arany János program 6 11 1

A legtöbb jó tanulót a két tanítási nyelvû ág, és az Arany János (AJTP)
program adja. 

Teljes iskolai átlag: 3,87
Általános tantervû osztályok átlaga: 3,56  
Kéttannyelvû osztályok átlaga: 4,11  
AJTP osztályok átlaga: 3,95

A tantestületbõl távozó kollégák
Ünnepélyes keretek között búcsúztattuk nyugdíjba vonulása alkalmából
Wéber Károlyné magyar-történelem szakos tanárnõt, az Arany János
Program programfelelõsét, valamint Nagy Ferenc rajz-mûvészetek szakos
tanár urat. Ez alkalomból mindketten átvehették az Oktatási és Kulturális
Miniszter által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.  
Távozott a tantestületbõl négy év tanítás után Peter Diekel német-történe-
lem szakos anyanyelvi tanárunk, valamint Dennis Arlo Voorhees amerikai
tanárunk, helyére új anyanyelvû tanár érkezik szeptemberben. További jó
egészséget és sok sikert kívánunk valamennyiüknek!

Versenyeredmények

HUMÁN
2006. október 09. „Szenvedélyünk az egészség" címû drogprevenciós
verseny, Békéscsaba: 2. helyezett csapat tagjai: Czövek Judit 12.D, Garzó
Bernadett 12.D, Farkas Kitti 12.D, Németh Mária 12.D, Tóth Teréz 12.D.
7. helyezett csapat tagjai: Karajos Edina 13.D, Szabados Kata 13.D, Ronc-
sek Ilona 13.D, Martincsek Kristóf 12.B, Balog Tünde 13.D.
2006. október 21. Országos Simonyi Imre szavalóverseny, Gyula: 2.
helyezést ért el: Hack Anita 12.C, Köleséri Dóra 11.C
Felkészítõ: Szabó Ila
Implom József helyesírási verseny megyei forduló: IV. helyezett:
Németh Angéla 10.B, XI. helyezett: Kiss Éva 11.C
Felkészítõ: Egeresiné Vas Ildikó
A Megyei Rendõr-fõkapitányság "Mit tanácsolsz ismerõseidnek lakó-
betörések, illetve külterületen elkövetett lopások megelõzése érdekében?"
c. pályázatán Mazán Mónika 12.C osztályos tanuló díjazott lett.
Megyei Savaria történelmi versenyen Dékány Enikõ 11.C osztályos tanuló
V. helyezett lett.
2007. február 23. Országos Ratkó József versmondó verseny területi
elõdöntõje, Szolnok: Hack Anita 12.C, Hegyesi Klára 10.C szépen szere-
peltek, és továbbjutottak az országos döntõre.
Felkészítõ: Szabó Ila
2007. február 19. Megyei Justh Zsigmond versmondó verseny,
Orosháza: Bíró Gyula 10.C I. helyezést ért el.
Felkészítõ: Szabó Ila
2007. március 06. Megyei Kazinczy Szép Beszéd Verseny, Békéscsaba:
Hack Anita 12.C III. helyezett lett.
Felkészítõ: Szabó Ila
2007. március 13. A Petõfi Iskolák Országos Találkozója, Budapest:
Hegyesi Klára 10.C  II. helyezést ért el.
Felkészítõ: Szabó Ila
ugyanitt Fotópályázaton Gyihor László 13.D osztályos tanuló II. hely
2007. március 22. Kollégiumok közötti versmondó verseny, Sarkad: I.
helyezett lett Köleséri Dóra 11.C,  
2007. március 22. Prózamondó verseny, Békés: II. helyezett lett Sárközi
Csilla 9.D
Felkészítõ: Szabó Ila
2007. március 22. Megyei Sinka István versmondó verseny, Vésztõ:
Bíró Gyula 10.C III.  helyezést ért el.
Felkészítõ: Szabó Ila
2007. március 23-24 Magyarnak lenni: büszke gyönyörûség - történel-
mi-mûveltségi verseny középdöntõben: Fodor Dóra 11.D, Incze Zoltán
11.D, Kóródi Antal 11.D 13-14. helyezett.
Felkészítõ: Balogh György
döntõben: Goron Róbert 12.D, Rácz Zsolt 12.D, Szeip Attila 12.D 1.
helyezett lett.
Felkészítõ: Wéber Károlyné
2007. április 13. Sárréti Versfesztivál, Szeghalom: Bíró Gyula 10.C, I.
helyezett, Köleséri Dóra 11.C VI. helyezett lett.
Fekészítõ: Szabó Ila
2007. április 14. Nemzetközi képregény pályázat: Dombi Beáta 11.A V.
helyezett lett.
Az Olasz Kulturális Intézet által kiírt "Az én Itáliám" címû pályázatra
küldött munkájával Józsa Barbara 11.B osztályos tanuló bekerült a 100
legjobbnak minõsített közé. (1200-nál több pályázati munkát bíráltak el a
zsûri tagjai.)
2007. április 14. Területi József Attila versmondó verseny, Orosháza:
Bíró Gyula 11.C I. helyezett, Köleséri Dóra 11.C III. helyezett lett.
Felkészítõ: Szabó Ila
2007. április 14. Országos Ratkó József versmondó verseny, Nagykál-
ló: Hack Anita 12.C III. helyezett, Hegyesi Klára  10.C különdíjat kapott.
Felkészítõ: Szabó Ila
2007. április 14. Felsõ Ausztria Napok, Orosháza: Próza: Hegyesi Klára
10.C I. hely, Hack Enikõ 9.A II. hely, Arany Szilvia 9.B III. hely, Molnár
Albert 11.B különdíj, Németh Renáta 1.B III. hely
Vers: Petényi Dóra 12.B III. hely

(folytatás a 8. oldalon)
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"Keresem õsöm udvarát" - megyei verseny: Köleséri Dóra 11.C,
Hegedûs Zsuzsanna 11.C, Krnács Kitti 11.C I. helyezett lett.
Felkészítõ: Homoki Ágnes
Nemzeti Tankönyvkiadó által rendezett országismereti (Klick u. Blick)
vetélkedõn: Palyafári Renáta 12.C I. helyezést ért el
Felkészítõ tanára: Székely Mária
Tomka Anna 12.B II. helyezést ért el
Felkészítõ: Hajdu Szilvia.
"Ki tud többet az elmúlt 30 évrõl?" - Országos történelmi vetélkedõ a
SIÓ szervezésében: IV. hely Bobály György, Banuta Janka, Palyafári
Renáta, Balogh Imre, Uhrin Ákos
Felkészítõ: Kiss Timea
"Abgedreht 2007." A mezõberényi német kisebbség a XX. században.
Ifjúsági fiatal filmesek versenye: III. hely Pátkai Lilla, Szûcs Gerda,
Szénási Júlia, Seprenyi Anita
Felkészítõ: Kiss Timea
"Vier Länder Wettbewerb" - Nemzetközi országismereti fela-
datkészítõ verseny: I. hely Torma Gábor, Petényi Dóra, Gazsó Mihály,
Banuta Janka, Faragó Bettina
Felkészítõ: Petra Willer
Józsa Barbara 11.B  grafikai alkotása az Olasz Kulturális Intézet
grafikai-festészeti pályázaton a vándorkiállítás anyagába zsûrizett.
Felkészítõ: Nagy Ferenc
Kodály Zoltán emlékév - Hajdú Bihar megyei TIT országos levelezõs
tanulmányi "Zenetörténet" verseny: Valki Irén II. hely, Puskás Anikó 
II. hely, Huszár Mariann II. hely, Koszna Julianna II. hely, Kovács Anikó
II. hely
Felkészítõ: Baloghné Bozsik Katalin

REÁL
Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézete által kiírt Matematikai
Pályázat: III. díj: Vadász Anikó 13.B, Kiemelt különdíj: Kun Ferenc 13.C,
Különdíj: Radványi Ákos 13.B
Felkészítõ: Molnár Zita
2007. február 09. Természet Világa c. folyóirat XVI. Ter-
mészettudományi Diákpályázatán matematika kategóriában: Balog
Katalin 13. B osztályos tanuló különdíjat kapott.
Felkészítõ: Molnár Zita
Országos VI. Fizika Becslési Verseny, Sárospatak: Gyihor László 13.D,
Paróczai Imre 12.D, Papp Attila 10.D I. helyezést ért el.
Felkészítõ: Barna István
2007. március 07. Megyei Gordiusz Matematika Verseny: Junászka
Krisztián 11.D II. helyezést ért el.
Felkészítõ: Péter Nóra. 
2007. március 13. Matematika Határok Nélkül: 10. C osztály megyei III.
helyezést ért el.
Felkészítõ: Süle Gabriella, Darvas Gábor
Biológia OKTV: Zuberecz Kamilla 13.b osztályos tanuló 16. hely
Kémia OKTV I. fordulójában továbbítható dolgozat: Dékány Anna 13.C
Irinyi Kémia Verseny I. forduló: Továbbított dolgozat: II.A kategóriában:
Németh Renáta 11.B, Farkas Edit 11.A, I.Akategóriában: Babinszki Bence
10.C, Ökrös Éva 10.B
Megyei forduló: II.A kategóriában: Németh Renáta I. hely - döntõs!
Farkas Edit - , I.A kategóriában: Babinszki Bence I. hely - döntõs!, Ökrös
Éva IV. hely - döntõs!
Döntõ: II.A kategóriában: Németh Renáta 49. hely, I.A kategóriában:
Babinszki Bence 17. hely, Ökrös Éva 59. hely
Felkészítõ: Bokorné Tóth Gabriella
Földrajz OKTV II. fordulóba jutott: Gazsó Mihály  12.B osztályos tanuló.
Fizika OKTV továbbított dolgozat: Babinszki Bence 10.C 
Bay Zoltán Fizika megyei döntõ: Babinszki Bence 10.C III. helyezett
Ludescher Norbert 11.C I. helyezett, Palyafári Renáta 12.C III. helyezett,
Sinka Örs 13.C II. helyezett
Felkészítõ: Barna István

SPORT
2006. november 08. Úszás Megyei Diákolimpia, Békéscsaba: 4×50 m

gyorsváltó II. helyezett: Cséki Tünde 10.C, Cséki Tímea 12.C, Csmela
Márta 12.C, Szekeres Olimpia 12.A
100 m mellúszás: I. helyezett: Szekeres Olimpia 12.A
Felkészítõ: Szekeresné Szilágyi Zsuzsa
Aerobick Diákolimpia Országos Döntõ: VII. hely Dávid Boglárka 9.B
és Pankotai Dóra 9.B 
Kézilabda "A" kategória fiú VI. korcsoport megyei döntõ: Elek Tibor
10.B, Kolarovszki Zoltán 10.B, Zsilák Mihály 10.D, Incze Zoltán 11.D,
Kiss Attila 11.D, Kóródi Antal 11.D, Györösi Máté 11.D, Barta Ádám
11.C, Lovas Csaba 12.A, Dráguly Péter 13.D
Felkészítõ: Szekeresné Szilágyi Zsuzsa
PéterAndrás Kupa, Szeghalom fiú kézilabda: III. helyezett, Leány kézi-
labda: II. helyezett, Futsal: II. helyzett, Fiú kosárlabda:II. helyezett,
Összesített: II. helyezett
Kézilabda, diákolimpia: megyei elõdöntõ "A" kategória: lányok IV.
helyezés fiúk II. helyezés Czira Adrienn 10.B, Herter Éva 9.B, Nagy Szil-
via 9.B, Ökrös Éva 10.B, Hegyesi Klára 10.C, Koncsag Katalin 10.C, Rabi
Rita 10.D, Hoffmann Márta 10.A, Szabó Szabina 12.B, Botyánszki Mari-
ann 12.B, Karajos Edina 13.D, Szabados Kata 13.D
Felkészítõ: Szekeresné Szilágyi Zsuzsa.
Diákolimpia megyei elõdöntõ "B" kategória: I. helyezés Ökrös Éva 10.B,
Hegyesi Klára 10.C, Koncsag Katalin 10.C, Botyánszki Mariann 12.B,
Szabó Szabina 12.B, Bujdosó Erika 12.C, Faragó Bettina 12.B, Karajos
Edina 13.D, Szabados Kata 13.D
Felkészítõ: Szekeresné Szilágyi Zsuzsa.
Fiú kosárlabda Diákolimpia "A" kategória megyei III. helyezés Beregi
Gábor 12.D, Farkas János 11.A, Bérces Gyula 11.B, Bondár Gergely 11.A,
Csejtei Gábor 12.A, Pinti Zoltán 11.C, Csaba Péter 13.C, Korcsok Zoltán
10.A, Kovács Tamás 11.C
Diákolimpia "B" kategória megyei III. helyezés Farkas János 11.A, Bérces
Gyula 11.B, Bondár Gergely 11.A, Csejtei Gábor 12.A, Pinti Zoltán 11.C,
Csaba Péter 13.C, Kovács Tamás 11.C, Kopcsjak Tamás 12.D, Bene Gábor
12.D, Kun Ferenc 13.C, Szabó Gábor 11.B
Felkészítõ: Hidasi László
Teremlabdarúgás országos VII. hely Kajlik Alpár 12.B, Dede Sándor
12.D, Csige Sándor 12.D, Csige Zoltán 10.D, Ramos Miron 11.A, Tóth
János 12.A, Molnár Dániel 11.B, Laudisz Péter 12.A, Kiss Attila 11.D,
Fábián Csaba 12.A
Edzõ Kajlik Péter
Testnevelõ: Hidasi László
Fekvenyomó Diákolimpia VI. korcsoport országos döntõ 110 kilogram-
mos súlycsoportban Kovács Dávid II. helyezés (132,5 kg-os teljesít-
ménnyel)
Leány kosárlabda: 2007. március 24-25. Amatõr leány kosárlabda
Diákolimpia országos döntõ, Nagykõrös VII. hely Szûcs Flóra 11.B, Liska
Judit 9.A, Botyánszki Nóra 10.C, Fábián Noémi 11.B, Révész Dóra
11.B, Hoffmann Dóra 12.A, Bálint Ágota 12.A, Valentinyi Fruzsina 11.B,
Bánfalvi Szabina 12.A, Zolnai Nóra 13.C, Paraj Réka 9.A
Edzõ: Kecskeméti Gizella, Szugyiczki János
2007. április 14. VI. kcs. Leány kosárlabda Diákolimpia országos elõdön-
tõ, Debrecen VIII. hely
Közlekedés: 2007. április 11. Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa,
Békés megyei döntõ: Goron Róbert 12.D I. helyezett, Sándor József 12.D
III. helyezett, Kopcsjak Tamás 12.D IV. helyezett lett.
Goron Róbert az országos versenyre is bejutott, amelyen a "Magyarnak
lenni: büszke gyönyörûség" történelmi verseny azonos idõpontja miatt
nem tudott részt venni.

Ezúton mondok köszönetet minden kedves Szülõnek, hogy támogatták
gyermekeik tanulmányi munkáját, diákjainknak, akik eredményeikkel
tovább öregbítették a mezõberényi Petõfi Sándor Gimnázium hírnevét, és
a tantestület tagjainak, akik színvonalas oktató-nevelõ munkát végeztek az
elmúlt tanévben is. 
A nyári szünetben mindenkinek tartalmas pihenést kívánok.

Szilágyi Tibor 
igazgató  

(folytatás a 9. oldalon)
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(folytatás a 8. oldalról)

ÖSSZEVONT ÓVODÁK 2006/2007-es tanév

Egy nevelési intézményként, öt tagóvodával mûködünk. Óvodánk
alaptevékenysége a helyi nevelési program alapján a 3-7 éves korú gyermekek
komplex személyiségfejlesztése. Az óvodai intézményes nevelés a kisgyer-
mekek fejlõdésében nem más, mint egyszeri és megismételhetetlen kor a maga
hatásaival.

Az óvodáink arra törekedtek, hogy boldog gyermekkort biztosítsanak az
odajáróknak. Amire a gyermekeknek leginkább szüksége van, a szeretet és az
elfogadás. A felnõttek szeretetének lényege a törõdés, a fáradozás a gyermek
fejlõdéséért, biztosítva ehhez az optimális feltételeket.

Nevelésünk célja, hogy minden gyermek önmaga lehetõségeihez viszonyít-
va fejlõdjön testi, szociális és értelmi téren egyaránt. 

Épületeink megfelelõ komforttal rendelkeznek, vonzó, tiszta, esztétikus
belsõ- és külsõ környezetben tudjuk fogadni a gyermekeket.

Az elmúlt évben sokat tettünk azért, hogy minõségi változás történjen tárgyi
feltételeinkben is

Sikeres pályázatainkon nyert összeget, továbbá az alapítvány és a szülõkkel
együtt szervezett rendezvények bevételeit, valamint a felajánlásokat tárgyi és
szakmai felszereltségünk fejlesztésére fordítottuk:
- galéria készült a csoportokba,
- korszerû bútorokra cseréltük le a régieket, 
- bõvítettük, korszerûsítettük udvari játékainkat,
- számítógépeinket, technikai eszközeinket fejlesztettük,
- szakmai és gyermekkönyveink számát növeltük,
- sószobát alakítottunk ki,
- jó minõségû tornaszerek, mozgásfejlesztõ eszközök beszerzése,
- a takarításhoz szükséges eszközöket modernizáltuk,
-  két óvoda belsõ meszelését oldottuk meg,
- a vizuális neveléshez szükséges eszközöket pótoltuk,
- értelem- és képességfejlesztõ játékainkat bõvítettük,
- kerítés, nagykapuk felújítására került sor

Munkatársaim nevében is KÖSZÖNÖM a SZÜLÕK együttmûködõ támo-
gatását. Külön szeretném MEGKÖSZÖNNI Balta Ádám, Szekeres József,
Szûcs Imre vállalkozók, valamint a DM Mezõberény, OBI Áruház Békéscsaba
és a KONTIREX  KFT Békéscsaba anyagi támogatását..

e Ft.
Év. 2006
Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatán 
elnyert összeg. 495
A"Mezõberényi Óvodásokért" alapítvány támogatása 644
Összesen 1139

Gyermeklétszám alakulása
Az adatokból megfigyelhetõ, hogy a kihasználtság a gyermeklétszám és a
férõhely viszonyában 116.8 % volt.
A maximum létszámot /25 fõ csoportonként/ és a gyermekek létszámát vi-
szonyítva a kihasználtság átlaga 99.7% volt.

Az elmúlt nevelési évben a következõ célokat fogalmaztuk meg 

- Anevelési év mûködési feltételeinek biztosítása
- A módosított Helyi Nevelési Programunkban megfogalmazott alapelvek,
célok, feladatok megvalósítása.

- Az Intézményi Minõségirányítási programunk mûködtetése
- Változatos tevékenységek biztosításával, tapasztalatszerzéssel az egyéni
képességek figyelembe vétele mellett a gyermekek személyiségfejlesztése
- A helyi programban az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különbözõ
formáinak alakításával kapcsolatos tartalmak, és a gyakorlat összhangjának
megfigyelése. 
- Dokumentum ellenõrzés / csoportnapló, felvételi és mulasztási napló, a gyer-
mekek fejlõdését nyomon követõ dokumentum /
- Az igény és elégedettség vizsgálat eredményeit beépíteni a mindennapi nevelõ-
munkába.
- Apartnerközpontú mûködés feltételeinek biztosítása

A tagóvodák e célokat szem elõtt tartva, egyéni arculatuknak
megfelelõen folytatták nevelési gyakorlatukat.

Óvónõink igyekeztek olyan élményekhez juttatni a gyermekeket,
ahol közvetlen tapasztalatszerzésre is lehetõség nyílt /kirándulások,
séták, ünnepségek, színházlátogatások, stb./. A gyermekek fejlõdése
szempontjából ez nagyon fontos!

A múlt értékeinek ápolása hozzájárul hagyományaink, nemzeti
öntudatunk õrzéséhez, ezért ezt a területet kiemelten kezeljük. "Jeles
napjaink" az évszakok változásához, egyházi ünnepekhez kapcsolódó
hagyományok õrzése ápolása /mikulásvárás, karácsony, farsang,
húsvét, anyák napja, évzáró, 1848-as szabadságharc emléke, valamint
a gyermekek név és születésnapjának megünneplése/. A nemzetiségi
óvodákban ez még kibõvül a nemzetiségi hagyományok ápolásával/
pl. Márton napi felvonulás, Szlovák nap stb./. Minden adódó alkalmat
felhasználunk népi kultúránk megismeréséhez / pl. kiállítások láto-
gatása/.

Úgy gondolom, hogy gyermekeink ebben a tanévben is testileg-
lelkileg-szellemileg éretten, mint autonóm egyéniségek kezdhetik meg
iskolai tanulmányaikat. A rugalmas beiskolázási lehetõséggel élve
azok a gyermekek, akik még nem érettek az iskolai életre, még egy
évig az óvodában maradhattak az orvos vagy a Nevelési Tanácsadó
visszajelzése alapján.

Ebben a tanévben is sikeresen lezajlottak az évzárói és ballagási
ünnepségek Mezõberény öt tagóvodájában.

A gyermekek színvonalas mûsorokkal kedveskedtek szüleiknek,
vendégeiknek. Nagy-nagy szeretettel készülõdtek, hiszen egy kis
ízelítõt mutattak be az év folyamán tanultakból.

A Kinizsi úti óvodát súlyos belvízkár érte az elmúlt év folyamán.
Az önkormányzat pályázott központi kárenyhítésre. Ebbõl a pénzbõl
történtek meg az alábbi felújítások, javítások: az óvoda külsõ hom-
lokzatának javítása, meszelése, kerítés, kiskapu festése, a pince
feltöltése, mosdóhelyiség burkolása, csempézés, vízmelegítõ bojler
felszerelése, két csoportszoba laminált parkettázása. A folyosó új
burkolatot kapott. 

Az óvoda dolgozói munkaidõn és munkaköri feladataikon túl min-
dent megtesznek a modern, esztétikus környezet biztosítása
érdekében, amelyben a gyermekek egészségesen fejlõdhetnek.

Munkánkat a következõ dokumentumok segítik: a módosított Helyi
Nevelési Program, Intézményi Minõségirányítási Program, Házirend,
Szervezeti és Mûködési Szabályzat, amelyek meghatározzák az
intézmény minõségi irányvonalát.

Gubis Andrásné
óvodavezetõ
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OLVASÓINK ÍRTÁKARCOK A VÁROSBÓL

„Fabrutál” Mezõberényben

Mezõberényben a Tesco áruház
építésekor a szegedi kivitelezõ (Vaszi-
Ép Kft) munkatársai kivégeztek egy
gesztenyefát. Fakivágásra volt ugyan
engedélyük, de nem kivágták, hanem
egy markoló kanalával törték agyon a
derék növényt, csak a fogpiszkálóként
felfelé meredezõ törzs csonkot vágták
ki fûrésszel. Az eset nagy felháboro-
dást keltett a városban. Szeretném a
közvélemény figyelmét felhívni arra,
ahogyan a multinacionális érdekek
gátlástalan módon átgázolnak a helyi
polgárok életén, az általuk létrehozott
és féltett értékeken.

Kálmán János

SÓSZOBAAKÁLVIN ÚTI ÓVODÁBAN

Számtalan krónikus betegség ütötte fel a fejét napjainkban, közöttük az aszt-
ma, az allergia és egyéb légúti betegségek. Évek óta elsõ helyen állnak, sõt
gyakoriságuk riasztóan emelkedik.

Ezért gondolta vezetõ óvónénink, hogy ez ellen óvodánknak is tennie kell.
A Békés Megyei Közalapítványhoz írt sikeres pályázata lehetõvé tette, hogy
óvodánkban, a Kálvin úti óvodába létrehozzunk egy sószobát.

Mesterségesen kialakított légtérben a sótéglára permetezett, a téglából
párolgó somadrin sóoldat hozza létre a sóbarlanghoz hasonló klímát. A nép-
gyógyászat már évszázadok óta ismeri a barlangok kedvezõ hatását a krónikus
légúti problémákra. A por- és pollenmentes barlangi levegõ csökkenti a légúti
panaszokat. Abarlangi levegõ kalcium- és magnéziumtartalma enyhíti a nyálka-
hártya-gyulladást, a magasabb széndioxid tartalom pedig fokozza a légzés
intenzitását. Segíti a hörgõk öntisztulását, ezáltal csökken a nyálkahártya gyul-
ladása. A gyógyító klíma jótékonyan hat az asztma, hörghurut, légcsõhurut,
arc-, homloküreggyulladás, krupp, nátha, pollen okozta allergiában
szenvedõknél. 

Kevés gyermek számára adatik meg, hogy barlangok mélyén csodálatos
környezetben gyógyuljon. A sószobákban lévõ levegõ ionokban és ásványi
anyagokban gazdag. Az itt lévõ klíma nemcsak a beteg emberekre, hanem az
egészségesekre is jótékony hatással van, hiszen az üdítõ, friss tengeri levegõhöz
hasonlóan, érezhetõen tisztítja a nyálkahártyát. A sószoba-kúra az ekcémás
bõrre is gyógyítóan hat.

A Kálvin úti óvodába járó gyerekek napi rendszerséggel vehetik igénybe a
sószoba jótékony hatását. Az eltelt tanévben csökkent a krónikus megfázásban
megbetegedett gyerekek száma. 

Magam és a Kálvin úti  óvodások nevében szeretnék köszönetet mondani
Szilágyiné Kemény Máriának az óvoda vezetõjének, hogy létrejöhetett a só-
szoba óvodánkban. Õ az, aki szívén viseli 3-8 éves gyerekek egészségének
megóvását. Õ az, aki sokat tesz az edzett, sportos életvitelû ifjúság neveléséért.

Szabóné Gecse Éva

Egy felhívás az Ibolya óvónéni régi óvodá-

sait kereste, próbálta összegyûjteni a nyugdíjba

vonulásához szánt meglepetés részeként. Igazán

meghatóan jó ötletnek találtam, találtuk a lá-

nyommal (õ is az Ibolya óvónéni óvodása volt).

Kíváncsian vártam haza az ünnepségrõl, fag-

gattam, milyen volt, hogy volt ....

Ibolya óvónénit, Balázs Mihálynét kérde-

zem. Milyen volt? Hogy volt?

- Akkor ott, amikor megszólalt az „ ... újra itt
van ...” címû dal, és megláttam egy táblán a feli-
ratot, „Ibolya óvónéni óvodásai”, annyira

meghatódtam, hogy a könnyeimtõl nem is nagyon láttam, mi történik.
Ezúton is köszönöm mindazoknak, munkatársaimnak, volt tanítványaim-
nak és családomnak azt a szeretetteljes, megható meglepetést, melyet a
nyugdíjba vonulásom alkalmából szerveztek. 

- Most, 37 év után, milyen érzései vannak? Mivel tölti majd a sza-

badidejét?

- Még nem igazán éltem bele magam. Gondolom, majd szeptembertõl
lesz furcsa. Nem bántam meg, hogy ezt a hivatást választottam. A jó
munkához jó közösség kell, nemcsak a gyerekekkel, a kollégákkal, hanem a
szülõkkel is fontos a jó viszony. Úgy érzem nekem ehhez szerencsém volt. 

Ezután több idõm lesz a családomra, a kisunokámra. Több idõm lesz
kertészkedni a virágos kertben, a zöldséges kertben dolgozgatni.

- Járt óvodába? Emlékszik az óvónénijére?

- Nem jártam óvodába, akkor még nem volt óvoda Csárdaszálláson. De
határozottan emlékszem, hogy iskolásként az osztálytársaimmal már meg-
terveztük, hogy hol legyen az óvoda és milyen legyen. 

Akkor még kertész szerettem volna lenni, késõbb - másodikos gim-
nazista koromban - alakult ki bennem az elképzelés, óvónõ leszek.

- Meg lehet fogalmazni mitõl jó óvónõ egy óvónõ?

- Nehéz megfogalmazni. Ha a szívét, lelkét beleadja az ember a mun-
kájába. Ha minden gyerekben meg tudja találni a jót. Ha bele tudja képzel-
ni magát a gyerek helyébe, és így keres számára megoldást a gondjaira.
Fontosnak tartom az optimizmust és a humorérzéket. Szeretni kell õket. 

- Ez milyen visszajelzésekben nyilvánul meg?

- Nem jön a visszajelzés azonnal. Jó látni, olvasni, hogy késõbb az
iskolában milyen eredményeket érnek el, felnõttként mivé válnak. De a
mérce az, hogyan emlékeznek vissza, jó szívvel vagy nem.

- Az óvónõ is szeret játszani?

- Igen. Például óriási társasjátékcsatákat vívtunk a gyerekekkel. Sok-
szor a magunk készítette játéktáblán. A gyerekek maguk találták ki a
szabályokat. Nagyon élvezték. 

Az egy kicsit szomorú, hogy begyûrûzött a fogyasztói társadalom az
óvodába is. Ezen azt értem, hogy a médiában látott játékok mennyire
csábítóak a gyerekek számára. Én már sokszor nem is tudok bekapcsolód-
ni a játékba. Szomorúan látom, nem tudnak elmélyülni a játékban, nem
becsülik meg. A lányok már nem babáznak, nagyobb becsben van egy
játékkutya. Azt babusgatják. 

- A Luther úti óvodában több éve ismerkedhetnek a gyerekek a német

nyelvvel. A kisgyermekkori német nyelvi nevelés milyen lehetõség,

mennyire lehetõség?

- Nem kell sokat elvárni tõle. Ha a gyerek ráérez, akkor hasznos,
passzívan is ragad rá a tudás. Ha van folytatása, meríthet belõle.

- Ha jól tudom, elkészült az óvoda történetének következõ, 3. része.

- Igen. A napokban megjelenõ tanulmány 2003-tól napjainkig - 100
oldalban, képekkel - mutatja be az óvoda életét. Ez folytatása a Joós Béla
bácsi által elkezdett tanulmánynak. Abból a mi óvodánkra (a Luther úti
óvodára) vonatkozó részeket gyûjtöttem ki és folytattam. Az elsõ részben
1998-ig, a második részben 1998-tól 2003-igtartó idõszakot. Ez az én
ajándékom az óvodának. Remélem lesz folytatása is. 

- Kedves Ibolya óvónéni! Köszönöm a beszélgetést. 

- Én pedig kívánok a kollégáimnak kitartó, lelkes munkát, tanítvá-
nyaimnak jó tanulást és sikeres életutat hivatásukban és magánéletükben
egyaránt!

Mezeiné Bátori Valéria



2006/2007 ÉVI BAJNOKSÁG RÖVID ÉRTÉKELÉSE

LABDARÚGÁS

Az õszi szezon kezdetekor úgy nézett ki a berényi labdarúgás helyzete, hogy
különbözõ okoknál fogva nem lesz megyei elsõosztályú csapat, visszalépnek a
további szerepléstõl. Még arról is szó volt, megszûnik a csapat, fõleg a ked-
vezõtlen anyagi helyzet, valamint a felnõtt csapat létszámának az erõs megfo-
gyatkozása miatt. A szezon megkezdése elõtt megtartott közgyûlésen sikerült
megválasztani az új vezetõséget, amelyet a polgármesteri hivatal megjelent
képviselõi szerény támogatás mellett az új bajnokság (2006/2007) folytatására
buzdítottak. A2006/2007 évi bajnokság kezdetekor tudtuk, hogy nehéz bajnoki
szezon vár ránk az elõbbi okok miatt. A csapat helyzetét nehezítette az a
körülmény is, hogy a bajnokságban összesen 6 fõ ifjúsági csapatban játszó
játékost kellett beépíteni a felnõtt csapatba, ami nem ment zökkenõmentesen.
Figyelembe véve a munkahelyi és iskolai elfoglaltságokat, valamint a közbejött
sérüléseket: az edzéslátogatottságot, majd a mérkõzések színvonalát is erõsen
csökkentették. Minden nehéz körülmény ellenére a csapat a 12. helyen végzett
és folytathatja szereplését újra a megye I. osztályban. A jelenlegi elnökség is
marad tovább. A jobb szerepléshez a jövõ folyamán a garancia, a kitûnõ után-
pótlás nevelés, ami eddig is sok sikert hozott.

Az ifjúsági csapatunk most is, mint már olyan sokszor, kitûnõen szerepelt. A
megye I. osztályú ifjúsági csoportban a 2. helyezést érte el, kis szerencsével 1.
helyezett is lehetett volna. Ez a második helyezés azért is nagyon értékes, mert
hat játékossal segítették a felnõtt csapat szereplését. Az utánpótlás csapatainkban
végzett kitûnõ szakmai munkának eredménye.

Mezõberényben a labdarúgás színvonalának emelése nem más klubokból
való átigazolt játékosokon alapszik, hanem az alulról felfelé, azaz a gyermek
footballtól a felnõttig tartó, folyamatos csapatépítésen. 

Minden körülményt figyelembe véve, meg kell dícsérni Kajlik Péter,
Vrbovszki János, Borgula János edzõk kiváló szakmai munkáját, valamint
Ramos Jánost, a felnõtt csapatnál végzett segítõkész munkájáért.

Mezõberényben a labdarúgás a fiatalok körében a legnagyobb tömegsportot
jelenti, amit az önkormányzat a lehetõségeihez mérten támogat. Kérjük, elsõsor-
ban a hozzátartozók, vállalkozók és a labdarúgást szeretõ közönségünk anyagi
és jelenléti támogatását is. Fiataljainkról, azok egészséges fejlõdésérõl, az
egészség megörzésérõl van szó ebben a sportágban is. Mindezek megvaló-
sulásában bízva fogunk hozzá 2007-2008 évi bajnokságban való szerepléshez is.
Ebben az új évadban legyen minél több sikerélménye minden játékosnak,
edzõnek, az elnökség és vezetõség minden tagjának, támogatóinak és nem utol-
sósorban kedves szurkolóinknak.                                              Gurmai Sándor

Mezõberényi Hírmondó 2007. július 11.

KOMFORT ABC
Mezõberény, Kodály Z. u. 2.

www.komfortabc.hu 
Élelmiszer:
Vanilincukor, sütõpor CBA 8-12 g 9,- 
Vanília és csokoládé ízû pudingpor 40-44g 27,-
Marhamájaskrém 65 g 29,-
Classimo nugát 85 g 49,-
Lindenhof dobozos sör 0,5 l 99,-
Falcotrade löncshús 400 g 115,-
Ringa löncshús 400 g 135,-
Csemege uborka üveges 720 ml 139,-
Maggi fix 8-féle csg 189,-
Õszibarack befõtt Mátra üveges720 ml 199,-
Lipton gyümölcsteák 3-féle 20 filt. 219,-
Negro cukorkák 200 g 219,-
Paloma õrölt kávé 250 g 299,-
Arany kakaópor 250 g 379,-
Instant  kakaó CBA 800 g 439,-
Omnia duopack õrölt kávé 2x250 g 899,-

Vegyi áru:
Bip öblítõ koncentrátum 250 ml 139,-
Bip mosogatószer utt. 3-illat 500 ml 145,-
Cif mosogatószer utt. 3-illat 500 ml 149,-
Ajax mosogatószer utt. 450 ml 179,-
Cif súrolókrém normál, citromos 250 ml 209,-
Cif vízkõoldó és rozsdaoldó 500 ml 249,-
Bip mosópor white, color 600 g 249,-
Biopon mosópor 2-féle 600 g 299,-
Universal folyékony mosószer 1,5 l 299,-
Flóraszept folyékony natúr, citrom 1 l 299,-
Coccolino öblítõ összes illat 1000 ml 399,-
Pronto falemosó 3-féle 750 ml 399,-
Silán öblítõ 8-illat 1 l 439,-
Bip Viola folyékony mosószer 750 ml 499,-
Ajax Shower Power tisztító tavasz 500 ml 499,-
Cillit vízkõoldószer 750 ml 559,-
Pronto Por Stop bútorápoló spray 250 ml 559,-
Bref Power Universal tisztítópor 500 g 599,-
Cillit Bang univerzális zsíroldó 750 ml 599,-
Tomi Kristály mosógél norm, tavasz 1,5 l 859,-
Dosia mosópor white, color 2,3 kg 879,-
Bonux mosópor 3-féle 2 kg 899,-
Ász mosópor normál 4,5 kg 999,-
Biopon mosógél normál 1,5 l 1199,-
Persil Sensitíve mosógél 3 l 2499,-

Kozmetika:
Hangulat szalvéta 40 db/csg 69,-
Caola levendula szappan 100 g 75,-
Palmolíve aromás szappan 100 g 79,-
Wu-2 pipereszappan 100 g 79,-
Szilvia koktél szalvéta csg 89,-
Amodent fogkrém 2-féle 75 ml 159,-
Palmolive folyékony szappan utt. 300 ml 369,-
Exclamation deo Star 75 ml 539,-

Akciós áraink a készlet erejéig érvényesek!

A Komfort ABC értesíti a lakosságot és a vállalatokat, hogy az
alábbi étkezési és vásárlási utalványokat váltja be ingyenesen:
ENNI-KÉK, Ticket Restaurant, Chéque Déjeuner, Önkormányzati, 
CBA, Komfort Abc 
Bankkártyás fizetési lehetõség! Az alábbi bankkártyákat fogadjuk
el: MasterCard, Maestro MasterCard Electronic, Visa, Visa Elect-
ron, OTP Bank Pont, American Express 

KÖRÖS TELJESÍTMÉNYTÚRÁK 22. ALKALOMMAL

Örömmel üdvözölhettük a rajtnál a régi ismerõsöket, akik évrõl-év-
re felkeresik rendezvényünket és dacolva az idõjárással, teljesítik a
kiírt távokat. Idén is indultak az 50, 30, 20 km-en a gyalogosok. Aki
fürgén szedte a lábát, a délelõtt folyamán teljesítette a kilométereket,
megúszta az esõt. Aki ráérõsebb volt, az már itt-ott kapott a nyári
záporból, sárból. A kerékpárosok 100 és 70 km-en igyekeztek versenyt
karikázni az esõvel. A sár ellenére mindenki saját lábán érkezett be
szintidõn belül, ahol átvehette a kitûzõt és az emléklapot. A sok csil-
logó serleg is gazdára talált. Kik kapták? 

A legsportosabb iskola: a mezõberényiek ZÖLDSZÍVES csoport-
ja. A legfiatalabb résztvevõ: Kutasi Nándor 4 éves (Mezõberény). A
legidõsebb résztvevõ: Braun Mihály 79 éves (Mezõberény). A leg-
gyorsabb teljesítõ: 20 km-en: Lestyán Jánosné 1:30 (Mezõberény),
Zahorán Ádám 1:06 (Mezõberény). 30 km-en Molnárné T. Ildikó 3:22
(Mezõtúr), Zahorán János 2:11 (Mezõberény-Békéscsaba). 50 km-en
Farkas Valéria 6:02 (Albertirsa), Földi Mihály 4:03 (Mezõberény). 100
km-en Soós Károly 2:49 (Gyula), Deli Katalin (Jászapáti). 70 km-en:
Kiss Péter (Gyula).

A célban a gõzölgõ gulyásleves mellett oldódott a fáradtság. A tel-
jes útvonalon felújításra kerültek a jelzések, így nem tévedt el senki.

Támogatóinknak köszönjük, hogy idén is hozzájárultak ren-
dezvényünk lebonyolításához, a túrázóknak pedig a részvételt.
Reméljük, eljönnek jövõre is!                                   Zolnai Györgyné 

Alföld Turista Egyesület Mezõberény
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CSEMPECENTRUM 
ÉS CSILLÁRSZALON

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

EGY GYÖNYÖRÛ FÜRDÕSZOBA ELKÉPZELHETETLEN NÉLKÜLÜNK!

Minõségi falicsempék, padlólapok, kádak,
zuhanykabinok elérhetõ áron!

AKCIÓINK!
- Egyiptomi falicsempék és padlólapok bevezetõ áron: 1790 Ft/m2
- Egyiptomi padlólapok 45x45 méretben: 1990 Ft/m2
- 170x75 cm-es akril kád (láb nélkül) 17.900 Ft
- FÜRDÕSZOBA SZEKRÉNY 55 CM-ES: 29.900 FT

- HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABINOK: 99.000 FT-TÓL

- LUXUS GÕZKABINOK: 249.000 FT-TÓL

- KÜLTÉRI HIDROMASSZÁZS MEDENCE 160X160 CM FAKERETTEL,
12 DB MASSZÁZS FÚVÓKA, 10 DB LEVEGÕFÚVÓKA, ÁRAMLÁS

SZABÁLYZÓ ÉS BEÉPÍTETT CSAPTELEP: 499.000 FT

AKCIÓ CSAK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES!
FÜRDÕSZOBAI KIEGÉSZÍTÕK, SZEKRÉNYEK, ZUHANYPANELEK,
SZANITEREK, CSAPTELEPEK, RAGASZTÓK, FUGÁZÓK, KENHETÕ

SZIGETELÉSEK, ALAPOZÓK SZÉLES VÁLASZTÉKA!

Ne feledje, nálunk a minõség az elsõ!

Ingyenes házhozszállítás Békés megyében 
50.000 Ft feletti vásárlás esetén.

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

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

Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítõ

ANGOL és NÉMET
nyelvtanfolyam

indul szeptembertõl Mezõberényben
egyetemi tanárok bevonásával, 

próbanyelvvizsgával, kis létszámú csoportokban.

Két típusú akkreditációval rendelkezünk, amely minõségi garanciát
és áfamentességet is jelent. 

A tanfolyam díja változatlanul
a tavalyi áron 650 Ft/óra

(havi részletfizetés).

A vizsgára bejelentkezett tanulóink 
80-90%-a sikeres nyelvvizsgát tett!

Jelentkezési határidõ 2007. július 15.

Érdeklõdni és jelentkezni lehet hétköznap a Mûvelõdési Házban 
Õszi Andreánál személyesen vagy a  66/515-552 telefonszámon

vagy a hét minden napján 8-19 óráig a nyelviskolánál: 
06-30/931-87-74

Referenciáink:
MÁV, Matávcom, Posta, FMF, Videoton, HBM Közigazgatási Hivatal,
Pioneer, polgármesteri hivatalok, illetékhivatalok, egészségbiztosítási
pénztárak, szállodák, államháztartási hivatalok, földhivatal, Hûtõipari
Rt., Vám- és Pénzügyõrség, vízmû, Metrisoft, Linnemann, Erdészeti
Szolgálat, Környezetvédelmi Felügyelõség, Minisztériumi Világ-

Nyelves csoportok, Takarékszövetkezetek, Gallicoop Rt., Hungaro-
Conrtol Magyar Légiforgalmi Szolgálat, 

Kunszöv Kft., Rehab Rt.

A MÉRLEG KÖNYVELÕIRODA
teljeskörû ügyintézéssel vállalja társaságok 

(Bt., Kft., Kkt. ...) könyvelését, elektronikus adóbevallását. 
Érdeklõdni: munkanapokon 8-16 óráig

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

AKCIÓS ÁRON 

BÁDOGOS MUNKÁK 
garanciával

06/70/500-2916
06/30/691-0381

LÁZÁR ÚJRUHA ÉS APRÓCIKK

VÁSÁR 
július 17-én (kedd) 9-16 óráig.
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KISVÁROSI KAVICSOK

DAAD ösztöndíj: A DAAD (Cserekapcsolatokért
Felelõs Német Akadémiai Szolgálat) lehetõvé teszi
külföldi diákok számára, hogy közvetlenül az érettségi
után tanulmányaikat (max. 5 év) német egyetemen
folytassák, amennyiben érettségi vizsgájukat külföldi
német iskolában vagy a 26 Magyarországon található
DSD iskolák egyikében szerezték meg. A pályázó ren-
delkezésére áll havi szinten - a társadalombiztosítási
díjon és a tandíjon kívül - egy fix összeg, hogy abból fe-
dezni tudja a felmerülõ költségeket, amit szintén a
DAAD finanszíroz. Akiválasztási eljárás természeténél
fogva rendkívül szigorú. Elõször is a pályázónak tanulmányi és érettségi ered-
ményét tekintve országosan a legjobb 10%-ba kell tartoznia, valamint a tanul-
mányi eredmények mellett a személyes rátermettség, alkalmasság is nagy
szerepet játszik. A pályázó egy erre illetékes, közalkalmazotti státuszban levõ
német tanár javaslata alapján kerül elõterjesztésre, aki a mi esetünkben a kelet-
magyarországi DSD-iskolák német munkaközösségeinek mezõberényi székhe-
lyû szakmai tanácsadónõje, Petra Willer. Dékány Anna, a mezõberényi Petõfi
Sándor Gimnázium tanulója lett az a diák, akinek pályázatát a DAAD Bizottsá-
ga elfogadta. Ez annál is inkább figyelemreméltó, mivel az egész világra kiter-
jedõ kiválasztási eljárás során ebben az évben õ az egyetlen magyar diák, aki ezt
az ösztöndíjat megkapta. Természetesen az iskola és a tantestület részérõl az
öröm mellé büszkeség is társul. Dékány Anna mindenesetre büszke lehet
magára, mert ezt az ösztöndíjat fõként magának köszönheti. Sok szerencsét és
sikert kívánunk neki további életútján. Hans Warner-Willer

Meghívás érkezett Csantavérrõl a Csantavéri Falunapra. Forgó József, a
Csantavéri Helyi Közösség elnöke, valamint Murényi Tibor, Csantavér pol-
gármestere hívta meg a napokban a település valamennyi tagját ezen ren-
dezvényre. A Falunapon Cservenák Pál Miklós polgármester vezetésével 6 fõ
képviselõ vett részt a meghívás alapján, név szerint: Balta Ádámné, Fekete
József, Kovács Lászlóné, Litvai György, Onody Gyuláné és Szekeres Józsefné.
Június 10-én 10 órakor ünnepi testületi ülésre került sor, amelyen Csantavéren
is megerõsítésre került a testvértelepülési kapcsolatot kimondó okirat. E napon
került elhelyezésre Csantavéren az a tábla, amely a 2006. augusztus 20-án
Mezõberényben megrendezett ünnepi testületi ülésen kimondásra került
testvértelepülési kapcsolatot tanúsítja. Ezt követõen rövid ünnepi mûsor
következett, majd este 19 órakor kezdõdött meg az az ünnepi mûsor, amely a
testvér-települési szerzõdés megerõsítésére rendezett ünnepségre szervezõdött.
A mezõberényiek részérõl ott voltak a mazsorettek, a népi tánccsoport tagjai,
Bukor Csaba, valamint Szilágyi Ida.

Újabb mazsorettsikerek: Ez évben június 9-én Zánkán rendezték meg a Ma-
gyar Mazsorett Bajnokságot, immár 7. alkalommal. A Petõfi Sándor Mûvelõ-
dési Központ Mazsorett Együttese 5. alkalommal vett részt ezen az országos
megmérettetésen, melynek tétje az Európa-bajnokságra való kijutás.
Méltán lehetünk büszkék lányainkra, hiszen 13 versenyszámban indultak, és
ebbõl 12-ben értek el dobogós helyezést. 
Eredmények: 
Cadet korcsoportban - mini botos formációban a Mini Manók I. helyezettek, 
- szóló botos kategóriában Szõcs Viktória I. helyezett, 
- duó botos kategóriában Szõcs Viktória - Gyurkó Beatrix I. helyezett, Hoff-
mann Anna - Balán Valéria II. helyezett,
- szóló pom-pon kategóriában Szõcs Viktória I. helyezett
Junior korcsoportban - csapat botos formációban a Szivárvány összetettben II.
helyezett (menettánc II. helyezés, színpadi tánc III. helyezés),
- mini botos formációban a Szivárvány I. helyezett,
- szóló botos kategóriában Mezei Gréta I. helyezett,
- duó botos kategóriában Varga Anita - Kótai Éva III. helyezett,
Senior korcsoportban - szóló botos kategóriában Molnár Zsuzsanna I. helyezett,
- duó botos kategóriában Gyurkó Brigitta - Hoffmann Nikoletta  IV. helyezett
Ezzel az eredménnyel a lányok jogot szereztek a Lengyelországban megren-
dezésre kerülõ IV. Mazsorett Európa-bajnokságon való részvételre.
Gratulálunk a csapatnak és a csoport vezetõjének Mezeiné Szegedi Erzsébetnek.
További sok sikert, eredményes felkészülést!                             Fábián Zsolt

Megújult a Komfort ABC honlapja: a http://www.komfortabc.hu 
Az aktuális és archív idõjárási adatok mellett már havi szélsõérték-grafikonok is
láthatók. Egyéb új témák is felkerültek a weblapra. Aszerteágazó, sokrétû isme-
retanyagokat amatõrök vagy szaktudással rendelkezõ fiatalok segítségével
ismerhetjük meg.

I. Kézmûves és Természetismereti
Tábor a Madarak Házában, 2007. jú-
nius 25-29.: Hétfõ reggel 8 óra: 11 félénk,
megszeppent gyermek.  Egy élményekben
gazdag hét: névjegykártyakészítés, origa-
mi, papírsárkányok készítése, majd
reptetése, népi hangszerek fûbõl-fából Ica
nénivel, üvegfestés, szalvétatechnika Bo-
rival, írisz technika, pólófestés Zsuzsi
nénivel, 2 kis fióka megmentése, Sanyi kutya, egy  sikló a fûben, parlagfû szedés
és játék, játék, játék …
Péntek délután 5 óra: 11 fõs gyerek csapat. Ki akar itt haza menni? Nem marad-
hatnánk még egy hétig!? Remélem jövõre újra találkozunk!

Fábián Zsolt a tábor szervezõje

PROGRAMAJÁNLÓ
MEGHÍVÓ

Szeretettel hívják Önt és családját, zenét kedvelõ ismerõseit a
MEZÕBERÉNYI VÁROSI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR 2007. július
10-én (kedden) 19 órakor a Mûvelõdési Központban megrendezésre kerülõ
ÖNÁLLÓ HANGVERSENYÉRE!Abelépés díjtalan.

Július 29- augusztus 5 között ( vasárnaptól-vasárnapig) negyedik alkalommal
rendezzük meg a KELET- BÉKÉSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYE
ZENEI TÁBORÁT. Várunk mindenkit, aki szívesen megismekedne a tradi-
cionális és modern egyházzenével. Fõként fiatal zenepedagógusok, egy-
házzenészek, kántorok lesznek a hét oktatói. Várjuk azokat, akik csak egy- egy
hangszerrel szeretnének barátságot kötni, vagy akár évek óta zeneiskolások.
Több szekcióban végezzük munkánkat: harmónium, orgona, dob, gitár, furulya,
ének. Minden nap kórusmunka, bibliaverseny segítségével erõsödhet a
közösség, valamint sok újat tudhatunk meg Széll Bulcsú kispesti evangélikus
lelkész áhítatai során az Úr Jézusról. Jelentkezni 8-tól 30 éves korig lehet. 

Augusztus 6-10 (hétfõtõl- péntekig) SZIVÁRVÁNYNAPKÖZIS TÁBOR-
BA hívjuk a gyerekeket, tizenéveseket. Színes napi programot kínálunk:
kézmûveskedés, sport, csapatverseny, vidámság, éneklés, kirándulás, kalan-
dozás a Biblia világában. Terv szerint reggel 8 és este 6 között leszünk együtt. 
Helyszín az I. kerületi (német) Evangélikus Egyházközség, Kossuth tér 6.
Mindkét programunk nyitott, jöhetnek egyháztagjaink, de nem gyülekezethez
tartozók, hittanosok, azok barátai, rokonai is.
Minden érdeklõdõnek felvilágosítást adunk a 66/352-040-es vagy a 66/824
3805- ös telefonszámokon.                                 Lázárné Skorka Katalin lelkész 

GYERMEK CITERATÁBOR MEZÕBERÉNYBEN

A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ a Nemzeti Kulturális Alapprogram és
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete támogatásával 2007.
július 30-tól augusztus 5-ig napközis GYERMEK-CITERATÁBORT szer-
vez. Atáborba 20 gyermeket tudunk fogadni, a részvétel díja 2.500.-Ft/ fõ, mely
napi háromszori étkezést tartalmaz az oktatás mellett.
Várjuk azokat az általános iskolás gyerekeket, akik szeretnének megismerked-
ni a citerajáték fortélyaival, illetve azokat, akik bõvíteni szeretnék ismereteiket.
Részletes információ, jelentkezés július 20-ig az 515-552-es, vagy a 06/20-520-
5426-os telefonszámon Patai Borbálánál.
Részvételi díj befizetése a tábor elsõ napján.  
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HITÉLET

Kedves Olvasó!

Nem tudom, hányan lehetnek, akik rendszeres olvasói a "Hitélet" rovatnak.
Bárcsak sokan lennének, akik ezekbõl a sorokból keresik az Isteni útmutatást,
vagy ezekbõl szeretnének meríteni lelki békét! 

Nyár van, az Alföldön ez nem elsõsorban a kirándulások és nagy pihenések
ideje. Sokakat vár a Laposi kert, befõzés, betakarítás, szüntelen kapálás és
fûnyírás. Nagyszülõk hosszabb-rövidebb idõre megkapják az unokákat, akik
megszépítik, de valljuk be, meg is nehezítik nyári napjaikat. S nemcsak a
gyerekeknek jár vakáció, a szünidõre mindenkinek szüksége van. Apedagógus
fellélegzik egy kicsit, de ami a feszített tanévben otthon elmaradt, most otthon
tornyosul. Az orvos pedig sosem tudhatja, hogy szabadsága során mikor kerül
olyan helyzetbe, amikor praxisán kívül gyakorolja majd a hivatását. Minden-
kinek kell a felüdülés, akkor is, ha nem nyaralóban, tengerparti homokon vagy
hegyes vidéken történik. Sokan már hónapokkal ezelõtt tudták, melyik lesz az a
két hét, amikor kiveszik a szabadságot, és együtt lesznek barátaikkal,
szerelmükkel, családjukkal. Ezekre a napokra spóroltunk, vágyunk rájuk. Vár-
juk, hogy új lendülettel töltsék meg testünket, lelkünket. 

A Tízparancsolatból a harmadik: Szenteld meg az ünnepnapot! Arra
vonatkozik, hogy Isten, a Mennyei Atya jól ismeri a testi-, lelki szükségletein-
ket, hiszen Õ a mi Teremtõnk, s egy jó ritmust szán nekünk. Nem akarja, hogy
robotokként és rabszolgákként hajtsuk magunkat túl. Õ azt szeretné, ha nem
csupán idõszakonként, hanem minden hétbõl egy napon átélnénk, hogyan tud
nekünk Õ feltöltõdést biztosítani, egy napon, amit neki szánunk. Avasárnap ui.
nem csak lehetõség egy nagy bevásárlásra a Tescoban, egy jó kis kirándulásra,
hanem fõként alkalom az Úrral való találkozásra. Sok betegségre mondjuk,
hogy pszichoszomatikus, tehát lelki eredetû testi baj. Törõdnünk kell a
lelkünkkel, hiszen szerveinkre, kapcsolatainkra, teljesítõképességünkre is
kihatással van az állapota. Az istentiszteletre nem az Úrnak van szüksége, hogy
megtiszteljük Õt a jelenlétünkkel, hanem nekünk, gyógyulhasson a lelkünk a
bajaiból. Õ pedig szól, és szavainak ereje, áldó hatása van. Jó hallani, hogy Jézus
elveszi és megbocsátja a bûneimet, hiszen nincs tökéletes és hibátlan ember!
Ami nyomaszt és rám telepszik, arról hallhatom, hogy Jézus segít azt eltüntetni
az életembõl. Ettõl valóban nem tudok szabadulni, az Õ szabadítása kell! Jó hal-
lani, hogy Istennek gondja van rám. Mennyien élünk kétségek között, mit hoz a
holnap. Ebben a kaotikus társadalmunkban szinte mindenki gondterhelt: ez a
világ nem ad biztonságot. Jó hallani, hogy reményteljes jövõnk lehet, ha Hozzá
ragaszkodunk és Rá figyelve élünk. Jó hallani, hogy amit a mi Urunk elénk ad,
az jó, tiszta és egyenes út, mert annyi az erkölcstelen, gonosz és sötét körülöt-
tünk. Jó hallani, hogy ha el is esünk, Õ felemel, és nála békességre találhatunk.
Jó hallani, hogy "Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint
a  sasok, futnak, és nem lankadnak meg járnak, és nem fáradnak el. (Ézsaiás
40,31)

Így hát ne feledjük, hogy ha nyaralunk is, odafigyelhetünk az Úr Jézus sza-
vára egy másik település templomában. S az úticsomagban is elkél egy Biblia,
hogy ne csak a testünk, szellemünk, de a lelkünk is felüdülhessen. Ha pedig
itthon vagyunk, keressük a Vele való találkozás lehetõségeit: szólnak a
harangok, hívogatnak a kitárt templomkapuk, gyermek- és ifjúsági táborok. Jöj-
jetek, Isten Fia hív: Jöjjetek hozzám, akik megfáradtatok és meg vagytok ter-
helve és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11, 28)

Lázárné Skorka Katalin

A VÉDÕNÕ TOLLÁBÓL

A nagyok védik a kicsiket ...
Kedves Olvasóim!
Amai levelem megírására egy tegnapi személyes élményem ösztönzött.
Ajúniusi forró nap hevétõl egy hûsítõ fürdõzéssel  próbáltam megszabadul-

ni, így férjemmel kimentünk munka után a Köröshöz. Tudom, nem példamu-
tató magatartás élõ vízben fürdeni, de évtizedek  óta hódolunk ennek a nyári
szenvedélyünknek, és természetesen betartjuk úszás elõtt a fokozatosság elvét.
Már percek óta élveztük minden elõnyét a Körös kellemes vizének, mikor egy
autó megállt a  vízparton. Kiszállt belõle négy munkától elfáradt, melegtõl el-
csigázott fiatal ember. Kicsit kémlelték a vizet, majd fejest ugorva a vízbe
megállapították, hogy tegnap melegebb volt. Féltettem õket, de szerencsére
most nem történt semmi baj. Kis  idõ múlva megérkezett egy másik autó, ami
körülbelül öt méterre a víztõl orral állt meg a lankás parton. Ajárgányban három
kicsi gyermek ült az anyával együtt. Apa elment úszni egyet, otthagyva az autót,
pedig még egy hölgy is udvariasan felhívta a figyelmét, hogy  így veszélyes itt
a parkolás. Szülõvé válni egyszerre boldog és nehéz feladat. Egyik napról a
másikra felelõs lesz egy kicsiny emberi lényért, aki teljesen kiszolgáltatott és a
mi gondoskodásunktól függ teljes lénye.

A balesetek jelentik a legnagyobb fenyegetést gyermekeink egészségére. A
legtöbb baleset a gyermek természetes fejlõdésébõl következik. A kicsi napról
napra újabb dolgokra képes, ami a felnõtteket váratlamul érheti. Egy gyermek
nem nõhet fel úgy, hogy ne érjék kihívások és izgalmak, és ne legyen lehetõsége
tanulni a saját hibáiból. Minden évben gyermekek ezreit éri olyan baleset, ami
megelõzhetõ lett volna.

Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy gyermekeink viselkedéskultúrájá-
nak fejlõdése érdekében a legeredményesebb a felnõttek, a "nagyok" példamu-
tató magatartása.

Együtt fedezzük fel a világot, sok-sok türelemmel mutassuk meg a leselkedõ
veszélyeket. NEM CSAK TILTANI KELL, meg kell mutatni, hogy mi a rossz,
miért rossz a rossz. Mutassuk meg a lehetséges veszteségeket, azok nagyságát,
súlyát, következményét. Mutassuk meg a helyes utat, kézen fogva járjuk be azt,
beszélgessünk, nevessünk, élvezzük a nyarat, a szabadságot!

Jó egészséget, kellemes nyarat kívánok!

Puskelné Ollé Ilona védõnõ

JÚNIUS HÓNAPBAN HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

Tóth János Mb. Békési út 33. és Gyõri Csilla Békéscsaba Nagy-

diófa u. 5., Balogh Richárd és Karácsonyi Ildikó Dunakeszi,

Mansfeld P. u. 15. Fsz. 1/a szám alatti lakosok.

MEGEMLÉKEZÉS

"Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál, 
de lelkünkben örökké velünk maradtál.

Szeretteid nélküled élnek,
De szívünkben megõrízünk téged.

Fájó szívünk fel-fel zokog érted, 
örökké szeretünk, nem feledünk téged."

Fájó szívvel emlékezünk OLEJ GYÖRGYRE

halálának 2. évfordulóján: felesége, gyermekei és unokái

Kertész István

és 

Savolt Zsuzsanna 

(Mb. Ókert 38.) 

június 29-én 

ünnepelték 

50.

házassági 

évfordulójukat.



Tájékoztatás a Mezõberényi Városi Önkéntes Tûzoltó Egyesület 2006. évi közhasznúsági jelentésérõl

A Városi Önkéntes Tûzoltó Egyesület (székhelye: 5650 Mezõberény, Liget tér 2/a) 1893.-ban kezdte meg tevékenységét, 1999.-tõl
kiemelten közhasznú. Az egyesület az 1977. évi CLVI. Törvény 26.§ c.) 15. pontban foglalt közhasznú tevékenységet folytat.

MÉRLEG 2006. év                       adatok E Ft-ban
Sor-szám Atétel megnevezése Elõzõ év Elõzõ év(ek) helyesbí-tései Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök 1562 0 1709
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1562 1709
5 B. Forgóeszközök 527 0 803
9 IV. PÉNZESZKÖZÖK   527 803
10 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2089 0 2512
11 C. Saját tõke 2089 0 2512
12 I. INDULÓ TÕKE                 724 0 724
13 II. TÕKEVÁLTOZÁS 1365 1788
19 F. Kötelezettségek 0 0 0
22 FORRÁSOK ÖSSZESEN 2089 0 2512

EREDMÉNYLEVEZETÉS
1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ 

TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (I.+II.) 3920 0 2382
2 I. Pénzügyileg rendezett bevételek 

(1.+2.+3.+4.+5.) 3920 0 2382
3 1. Közhasznú célú mûködésre 

kapott támogatás 382 0 493
5 b) központi költségvetéstõl 127 192
6 c) helyi önkormányzattól 255 301
10 2.      Pályázati úton elnyert támogatás 900 908
11 3.      Közhasznú tevékenységbõl 

származó bevétel 918 922
12 4.      Tagdíjból származó bevétel 2 2
13 5.      Egyéb bevétel 1718 57
15 B.     VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 

BEVÉTELE (1.+2.) 241 0 92
16 1.      Pénzügyileg rendezett bevételek 241 92
18 C.     TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK 

(A./I.+B./1.) 4161 0 2474
20 E.      KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG 

RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.) 4734 0 2582
21 1.      Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 4094 1551
24 3.      Ráfordítást jelentõ elszámolások 470 440
25 4.      Ráfordításként nem érvényesíthetõ kiadások1  70 591
26 F.      VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 

RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.) 184 0 56
27 1.      Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 184 56
31 G.     TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY

(±1.±2.) -287 0 276
32 1.      Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi 

eredménye (A./1.-E./1.-E./4.) -344 0 240
33 2.      Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi 

eredménye (B./1.-F./1.-F./4.) 57 0 36
34 H.     NEM PÉNZBEN REALIZÁLT

EREDMÉNY (±1. ±2.) -470 0 -440
35 1.      Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált 

eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) -470 0 -440
37 1.      ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY

(B./1.-F./1.) ±H./2. 57 0 36
39 K.     TÁRGYÉVI EREDMÉNY (±1.±2.) -587 0 427
40 1.      Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 

(A./I.+A./II.)-(E./1.+E./2.+E./3.) -644 0 391
41 2.      Vállalkozási tevékenység tárgyévi 

eredménye (I.-J.) 57 0 36

Tájékoztató adatok
42 Pénzügyileg rendezett személyi jellegû ráfordítások 0
49 Tárgyévben az APEH által kiutalt 1 % összege 191963

Egyesületünk 2006.-ban 2.473.735 Ft bevétellel és 2.197.551 Ft kiadással gazdálkodott. AMezõberényi Városi Önkormányzat 301.000
Ft készpénzzel és a teljes rezsi költség átvállalásával segítette munkánkat. További forrásokat jelentett a BM pályázaton nyert 408.000
Ft, az NCA pályázaton nyert 500.000 Ft, továbbá a vállalkozók ill. magánszemélyek által nyújtott  922.000 Ft támogatás. Az SZJA 1
% felajánlói 191.963 Ft-tal járultak hozzá költségvetésünkhöz. Vállalkozói bevételünk 92.000 Ft volt. 2006.-ban 19 riasztás történt, 10
esetben tûzhöz, 9 esetben mûszaki mentéshez, 1 esetben nem történt beavatkozás, vaklárma 1 esetben volt. Aug. 20.-án a tûzijáték ide-
jén mûszaki felügyeletet tartottak tûzoltóink. Ezek mellett, térítési díj nélkül 239 munkaórát fordítottak tagjaink az elöregedett, veszé-
lyes fák kivágására, ill. gallyazására. Egyesületünk létszáma: 20 fõ felnõtt és 25 fõ diák ill. ifjúsági tûzoltó. Vonuló tûzoltó: 13 fõ.
Tûzoltóink képzettsége, aktivitása, felszereltsége megfelel az elvárásoknak. Felnõtt és diák tûzoltóink képzettségét és rátermettségét a
tûzoltásban ill. a versenyeken elért kimagasló eredmények igazolják. Önkéntes Tûzoltó Egyesületünk köszönetét fejezi ki mindazon
szervezeteknek és személyeknek, akik támogatásukkal segítették és hozzájárultak kiemelten közhasznú tevékenységünk végzéséhez.
Arészletes közhasznúsági jelentés és beszámoló megtekinthetõ és arról másolat készíthetõ az Egyesület székhelyén. Önökért, Önként,
Önzetlenül!                                                                                                 Halász József, a Városi Önkéntes Tûzoltó Egyesület elnöke

Mezõberényi Hírmondó 2007. július 15.

RENDÕRSÉGI

TÁJÉKOZTATÓ

A Mezõberényi Rendõrõrs nyo-
mozást rendelt el ismeretlen tettesek
ellen, akik 2007. június 4-érõl 5-ére
virradó éjszaka a mezõberényi Köl-
csey utca közelében lévõ garázs-
soron két garázs bejárati ajtaját be-
törték, majd a helyiségekbõl segéd-
motor kerékpárt, egy láncfûrészt, va-
lamint egy agregátort tulajdonítottak
el. A nyomozás során megállapítást
nyert, hogy a bûncselekményt két fi-
atalkorú mezõberényi személy kö-
vette el. A bûncselekmény elköveté-
se során eltulajdonított tárgyak le-
foglalásra kerültek. 

2007. június 24-én 13.30 órakor
Mezõberény lakott területén kívül, a
46-os számú fõútvonal 61 km + 450
m szelvényénél sérülés nélküli köz-
lekedési baleset történt. Egy békés-
csabai lakos Ford Escord tipusú
személygépkocsijával Csárdaszállás
irányából Mezõberény irányába
közlekedett. Csak késõn vette észre,
hogy az elõtte azonos irányba haladó
és lakókocsit húzó Fiat Albea tipusú
gépkocsi vezetõje fékezett és leállási
szándék miatt irányjelzést alkal-
mazott. Ezért a követési távolság be
nem tartása miatt az elõtte haladó
jármûnek ütközött. A baleset követ-
keztében a Ford Escord gépkocsiban
kb. 100.000 forint, a Fiat Albea gép-
kocsi által húzott lakókocsiban kb.
200.000.-ft kár keletkezett. Az eljá-
rást szakértõk bevonásával meg-
kezdtük.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy
a hasonló és más okokból bekövet-
kezett balesetek megelõzése céljából
a gyalogosan, kerékpárral, vagy
gépjármûvel történõ közlekedés so-
rán is tartsák be a közlekedési szabá-
lyokat, figyelemmel arra, hogy a ba-
lesetmegelõzés legfontosabb ténye-
zõi magunk vagyunk, így elsõsorban
rajtunk múlik, hogy elõidézünk,
vagy megelõzünk baleseteket.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy
amennyiben gyanús személyt, vagy
körülményt észlelnek, továbbra is
tegyenek bejelentést soron kívül a
Mezõberényi Rendõrõrsre a
352-522-es telefonszámon, vagy a
107-es segélyhívó számon.

Mezõberényi Rendõrõrs



(folytatás az elsõ oldalról)

- Agyerekekkel, szülõkkel is azon az álláspon-
ton vagyunk, hogy megpróbáljuk egyben tartani a
csapatot. Bár ketten már biztosan más csapatban
fognak játszani, a többségük valósznûleg marad.
Sajnos kevesen tanulnak tovább Mezõberényben,
a megye más iskoláiba mennek többen, de játszani
majd hazajárnak. Szeretnénk elindulni az országos
kadetbajnokságban.

- Milyen feltételei vannak e bajnokságban

való részvételnek?

- Elsõsorban anyagi, több százezer forintnyi
költsége. Ennek kisebbik hányada a nevezési díj,
nagyobbik része a pár napos vidéki versenyeken
való részvétel finanszírozása (nevezési díj, utazás,
szállás, étkezés). Az egyesület és a szülõk támo-
gatásával talán sikerül elõteremtenünk a szükséges
anyagiakat. Számítunk szponzorok támogatására
is, ebben az esetben a szülõkre kisebb teher hárul.
A fiúk részt vettek az országos serdülõbajnokság
tornáin is, ez legalább plusz 20 mérkõzést jelentett.
A diákolimpián való eredményes szereplésük
ennek is köszönhetõ - mondja Kis Sándor, a csa-
pat edzõje. - A csapat a selejtezõkig jutott,
legyõzve a Debreceni SC-SI/B, NYKK-Nyír-
suli/A, a Jászberényi KSE, a Salgótarjáni Fekete
Sasok csapatát. A selejtezõben a Soproni SE csa-
patát sikerült még legyõzni, de a PVSK TÁSI,
illetve a BLF Palota csapatoktól vereséget szen-
vedtünk. Az országos versenyen a mezõberényi
GYKK a 17. helyet szerezte meg, ami igen szép
eredménynek minõsül. Ezek a fiúk, hogyha egy-
ben maradnak és kitartanak, néhány év múlva az
NB II-es csapat alapját képezhetik. Köszönjük
támogatóink, az Euro Mobil Track Kft. Mezõ-
berény, a Nett Front Kft. Mezõberény, Bánsághy
Sándor, a Bencs Metál Kft., Borgula György vál-
lalkozó, Péter Zoltán, Takács Imre, Takácsné
Szabó Adrienn segítségét, továbbá minden szülõ
és a klub vezetõinek támogatását.

- Tevékenységetek távolabbi célja az után-

pótlás-nevelés is. Hogyan tarthatók meg felnõtt-

csapataink számára ezek a most sikeres diák-

sportolók?

- A legtehetségesebb játékosok elmennek
nagyobb csapatokhoz, hogy kipróbálják magukat.
Jelenleg is vannak Budapesten, Debrecenben,
Szolnokon, Kecskeméten tanítványaink. Aztán
vannak úgynevezett kettõs igazolású játékosaink
is, akik helyben is, és más, nagyobb csapatban is
játszanak. Akiket kölcsönadunk nagyobb egyesü-
leteknek vagy az adott egyesület adja kölcsön
nekünk helyi játékosunkat pl. diákolimpiai sze-
replésre - mondja Iványiné Dombi Julianna.

- Mezõberény volt a helyszíne a IV. korcso-

portos diákolimpiai döntõnek. Hogyan válhat-

tunk szervezõvé? - kérdezem Henger Pétert, a

DSE elnökét.

- A Magyar Diáksport Szövetség elnöksége a
szezon elején eldönti, hogy a különbözõ országos
versenyek hol kerülnek megrendezésre. A tradí-
ciók sokat számítanak. Fontos, hogy az adott
helyen legyen kosárlabda, nem feltétlenül NB I-es,
másfelõl biztosítva legyen a megfelelõ szakmai,
szervezési háttér. Az országos versenybíróság is
elismerõen nyilatkozott a Mezõberényben

megrendezett versenyrõl. Fontos szerepe volt
ebben  Iványi László sportdiplomáciai tevékenysé-
gének is. Õ a Békés Megyei Kosárlabdaszövetség
fõtitkára, s a kosárlabdasportban országosan is
elismert szakember. Mindezek mellett adott két jó,
a versenyzésre alkalmas tornatermünk, s nem utol-
sósorban a helyi általános iskola és az önkor-
mányzat támogatása.

- Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk,
többen személyesen köszönték meg munkánkat,
jelezve, hogy nagyon jól érezték magukat. Külön
köszönjük támogatását Cservenák Pál Miklós
polgármester úrnak, aki kezdettõl fogva partner
volt a verseny megrendezésében, Öreg Istvánnak,
az általános iskola igazgatójának és Szilágyi Tibor-
nak, a gimnázium igazgatójának, akik a verseny
rendelkezésére bocsátották iskoláik tornatermét.
Kedvezõ körülmény, s országos szinten is ritka
adottság egy ilyen típusú verseny megren-
dezésében a kollégium, étterem és a két színvo-
nalas sportlétesítmény együttese egy barátságos
kisvárosban - egészíti ki Iványi László.

A 7-8. osztályos lányok diákolimpiai szerep-

lésérõl kérdezem tovább Iványi Lászlót: 

- Hogyan készültetek, hogyan  értékeled az

elért eredményt?

- Fõ célunk a diákolimpiai versenyen való
részvétel volt. Ennek érdekében több elõkészületi
meccset játszottunk, valamint van egy nyílt
megyei szövetségi bajnokság, ahol rendszeresen
hasonló erõsségû csapatokkal játszunk. A megyei
bajnokság megnyerése után a döntõ megren-
dezésével mentesültünk az országos területi
versenyen való részvételtõl, rögtön a döntõbe
jutottunk. Nagynevû kosárlabdabázissal ren-
delkezõ települések csapataival kellett meg-
mérkõznünk. A VIII. helynél elõbbi hely már
elégedettséggel töltött volna el minket. A nagy
kosárlabdahagyományokkal rendelkezõ zalaeger-
szegi és nyíregyházi csapatokat is sikerült legyõz-
nünk. Minden várakozáson felüli volt ez az V.
hely. 

- Ebben az idényben az NB II-es csapat,

melynek szintén Te vagy az edzõje az I. helyen

végzett. Hogyan tovább?

- Ezzel a gyõzelemmel kivívtuk a jogot egy
magasabb osztályban való indulásra. Az indulás
vállalása nem kötelezõ. Nagyon sok összetevõje
van az NB I-ben való részvételnek: komoly után-
pótláscsapatindítási kötelezettség, ehhez
megfelelõ számú edzõ, a több korcsoportos
egyesületi versenyeztetés önmagában is több mil-
liós nagyságrendû költség, azonkívül a jelenlegi
játékoskeret is bõvítésre szorulna. Nagyon nagy a
különbség a két osztály között.

- A mostani kiváló eredmény mellett milyen

eredményeket tudhatsz magad mögött a

diákolimpiákon? - kérdezem Iványiné Dombi

Juliannától.

- Kétszer volt bajnok az irányításom alatt álló
csapat, 1989-ben és 1990-ben, 1997-ben III.
helyen végeztünk. De többször szerepeltünk 4.,5.,
6., 8. stb helyeken. Most az 5-6. osztályos
lányokkal az V. helyen végeztünk.

- Hogy sikerült a felkészülés?

- A versenyeken való eredményes felkészülés-
hez szükséges lenne más, megyén kívüli csapa-

tokkal is megmérkõzni, egyesületi versenyeken
részt venni. Ennek, ahogy már korábban is szó
esett róla, jelentõs anyagi feltétele van, amit nem
tud az egyesület minden csapata számára biztosí-
tani. Most, a diákolimpiai versenyek során az  5-6.
osztályos lányok  tudásukhoz képest kisebb tel-
jesítményt nyújtottak, a döntõig csak gyengébb
csapatokkal találkoztak, ismeretlen volt számukra
pl. a soproni, pécsi csapatok erõsebb, keményebb
játéka.

- A beszélgetés során, kérdés nélkül is fel-

soroltátok azokat a személyiségjegyeket, adottsá-

gokat, tényezõket, amik e sikerek hátterében áll-

nak: a tehetség, a fizikai  adottság önmagában

nem elegendõ, a szorgalomra, a tevékenység

iránti alázatra legalább akkora szükség van. Az

eredményekben a játékosok és az edzõ munkája

mellett az otthonról jövõ szülõi támogatás is

benne van.

- Régebben könnyebb volt a kosárlabdapályára
csalogatni a gyerekeket, kevesebb volt az elhúzó
erõ (TV, számítógép stb.). Most azt mondják, a
sportot és a tanulást nehezebb összeegyeztetni.
Számunkra azonban bebizonyosodott az elmúlt
évek során, hogy a rendszeres sportolás inkább
serkentõleg hat a gyerekek tanulmányi ered-
ményére.

A sportban jól teljesítõ gyerek a tanulásban is
képességeinek megfelelõen teljesít - egészíti ki a
gondolatot Iványiné Dombi Julianna.

- Nektek is, és természetesen az eredményes

csapatok tagjainak is gratulálok, és további

hasoló sikereket kívánok! 

Acsapatok tagjai:

Az V. helyezett, 5-6. osztályos lányok: Adamik
Orsolya, Beinschróth Adél, Bordás Renáta, Bucsi
Fruzsina, Egeresi Zsóka, Hoffmann Flóra, Kohut
Veronika, Lédig Nóra, Mészáros Magdolna, Pikó
Ágnes, Styasznyi Gina, Zahorán Kitti. 

A II. helyezett, 5-6. osztályos fiúk: Bartó
András, Boczonádi László, Drenyovszki Dániel,
Jenei Bence, Kertész Béla, Kis Sándor, Kiss Sándor,
Komlódi József, Kovács Árpád, Zahorán Bertold (a
torna válogatottja), Zuba Viktor, Zsíros Csaba.

Az V. helyezett, 7-8. osztályos lányok:Adamik
Orsolya, Andreyka Krisztina, Barna Zita, Csibor
Erzsébet, Diós Andrea, Fehér Krisztina, Hoffmann
Flóra, Kéki Viktória, Kocsik Kata, Kohut Veronika,
Mészáros Magdolna, Szóth Nikolett, Tóth Anita.

A IV. helyezett, 7-8. osztályos fiúk: Bertalan
Szabolcs, Botyánszki Gergely, Frey Dávid, Gulyás-
Nagy Viktor, Ilyés Máté, Jenei Bence, Kis Sándor,
Olej Bálint, Szentkúti Márk, Tóth Attila, Tóth
László, Zahorán Bertold.

A GYKK serdülõcsapata: Bagita Ákos,
Botyánszki Gergely, Drenyovszki György, Frey
Dávid, Jenei Bence, Kis Sándor, Komlódi József,
Kónya Ádám, Kósa György, Kovács Árpád,
Németh Márk, Szentkúti Márk, Tóth László,
Zahorán Bertold, Zuba Viktor.

(Az 5-6.-os korosztály tagjai az 1994-1995-ös
születésû gyerekek, a 7-8. osztályosok korcsoportja
az 1992-1993-ban születettek, a serdülõcsapat tagjai
1993-1994-es születésûek.)

Pallagi Mária
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