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Kedves Mezõberényiek! Kedves Vendégeink!

Ismét az év nyolcadik hónapjába léptünk. Elérkezett augusztus, a Berényi Napok rendezvénysorozat ideje. Kilencedik alkalommal igyek-
szünk nemzeti ünnepünkön kellemes kikapcsolódást, találkozási alkalmat nyújtani városunk lakóinak, hazalátogató elszármazottainknak, és
a rendezvényre érkezõ vendégeinknek. 

Az ez évi Berényi Napok van amiben kevesebb, van amiben több, mint az elõzõ éviek.
Bizonyára sokan tudják, hogy Képviselõ-testületünk két napban határozta meg a Berényi Napok idejét. Ennek több oka van. Elsõsorban

az idén szombatra esik augusztus 20-a, az ünnep ideje egy hétvégére korlátozódik. A másik, hogy erre az évre nem terveztünk ipari-,
kereskedelmi-, mezõgazdasági kiállítást, hiszen helyi, de nyugodtan mondhatjuk, hogy vidéki kiállítóink sem tudtak évrõl-évre megújulni,
minden évben más termékskálával állni a közönség elé. Ezért úgy gondoltuk, hogy legközelebb 2006-ban legyen ilyen bemutatkozás. 

Nagy fejlesztés elõtt áll a Ligetünk. A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület keretében benyújtott pályázat alapján reményünk van a
központi rész csodás kialakítására. Jelenlegi állapota viszont nem kedvez rendezvény megtartásának. 

Befejezõdött viszont a Városi Strandfürdõ felújítása, a nagymedence vízforgató rendszerrel, napozó parttal teljesen új arculatot kapott, a
gyermekek részére új kismedence épült.

Mindezek a körülmények arra ösztönözték a Berényi Napok rendezõit, hogy más jelleget adjanak az ünnepnek. A jelenleg meglévõ adottsá-
gokat használják ki úgy, hogy kellemes kikapcsolódást biztosítsanak Önöknek, e mellett mutassunk valami újat az ide érkezõknek. 

Várostörténeti szempontból legfontosabb esemény a már említett Strandhoz kötõdik, amely a felújítás után ünnepélyes keretek között
visszakapja az úszómedence építtetõjének, Kálmán Istvánnak a nevét, hogy ezután hivatalosan is a Kálmán fürdõ nevet viselje. 

Szent Istvánra, az államalapítóra ökumenikus istentiszteleten valamint ünnepi felvonuláson emlékezünk.
Újdonság lesz, hogy augusztus 20-án akár az egész napot együtt tölthetik egy közös városi pikniken mindazok, akik a Piknik parkban (volt

Úttörõház) zajló programokba kapcsolódnak be. Az akkor már Kálmán fürdõ közelsége azt is lehetõvé teszi, hogy a Pikniken részt vevõk
egész napos belépõvel többször is átlátogassanak oda, és megmártózzanak hûsítõ vizében. 

A közmûvelõdési intézmények számos érdeklõdésre számot tartó kiállítással, valamint könyvbemutatóval várják Önöket.
A szabadtéri színpad programja is némileg más lesz, mint az eddigi, illetve amelyeket a különbözõ sörfesztiválokon a közönség már

megszokott. Mindkét este élõ koncert várja a térre érkezõket. 
Vendégeink érkeznek testvérvárosainkból: a hivatalos delegációkon kívül a széles közönség a gronaui fúvósokkal és a gútai tánc-

dalénekesekkel találkozhat. A Városi Strand (Kálmán fürdõ), a Piknik Park, a Piac tér, valamint a Mûvelõdési Központ, az Orlai Gyûjtemény
és a Városi Könyvtár, a Katolikus templom, az I. ker. Evangélikus templom, a Városi Sporttelep ad helyet programjainknak, melyeket
részletesen olvashatnak itt az újságban, valamint a plakátokon.

A mûvészeti rendezvények, találkozók, szórakoztató programok és sportesemények reméljük megfelelõ keretet nyújtanak Önöknek a régi
ismerõsökkel való találkozásokra, a kikapcsolódásra.

A magam és a Képviselõ-testület, valamint a rendezõk nevében kellemes szórakozást kívánok!

Cservenák Pál Miklós polgármester 

AUGUSZTUS 19-20.
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ÖTE ESEMÉNYEK

-Június 25-én tûzoltó egyesületünk a Csorváson megrendezett nemzetközi
tûzoltó versenyen 4 csapattal képviseltette magát. A3 felnõtt csapat mellett részt
vettek diáktûzoltóink is a megmérettetésben. Ezúttal a legfiatalabb csapatunk
volt a legeredményesebb, 2 versenyszámban is az élen végeztek. Felvételünkön
az elsõ két sorban a gyõztes csapat tagjai. Balról: Kéki Dániel, Gyarmati Szilárd,
Cservenák Dávid, mögötte Gyarmati Sándor, Nagy Gergõ, Kéki Gergõ, Sze-
menyei Gábor, Váradi Miklós, Marsi Kinga, Edömér Zoltán. 
A többiek ezúttal nem kerültek dobogóra.
Meghívásunkra csantavéri barátaink is versenybe szálltak 2 csapattal. Az igazi
kuriózum a helyszínen, versenyen kívül benevezett vegyes "Barátság csapat"
sikere volt. A minden elõzetes gyakorlás nélkül összeállított csantavéri-berényi
fiú-lány csapat meghökkentõen magas színvonalú bemutatót tartott.
-Június 26-án a csantavéri Helyi Közösség nevében Forgó József és a tûzoltó
egyesület elnöke, Orovecz József meghívására 40 fõvel vettünk részt a Csan-
tavéri Falunapon. A delegáció résztvevõi voltak 5 fõvel a Mezõberényi Lovas-
barátok Egyesületének tagjai is. A szívélyes vendéglátás mellett egész napos
program várt ránk. Délelõtt a tûzoltó verseny, melyen sikeresen bemutatkozott
a helyi közönség elõtt is a "Barátság csapat". A délutáni program az ügetõ-
verseny megtekintése volt. 
-Július 3-10-ig 15 év alatti diáktûzoltóink (9 fõ) Marsi János vezetésével 1 hetes
CTIF táborozásban vettek részt Füzesgyarmaton.
-Augusztus 15-21-ig a Piknik Parkban szervezünk a csantavéri diáktûzoltóknak
szakmai tábort, ahol lehetõség kínálkozik a barátság további bõvítésére és a sza-
kmai tapasztalatok átadására is. 

Halász József, elnök

EGYETEMISTÁK LESZNEK

Frissen felvett, tanulmányaikat ez év õszén kezdõ egyetemistáknak tettük
fel ugyanazt a három kérdést:

- Véleményük szerint nehezítette vagy könnyítette a helyzetet az új
érettségi-felvételi rendszer?
- Mit vár az egyetemi élettõl?
- Hogyan gondolja most: a diploma megszerzése után visszatér-e
Mezõberénybe?

Szugyiczki Edit, Eötvös Lóránd Tudományegyetem,
német - kulturális antropológia szak, Budapest.
- Nehezítette. Aki nem választotta az emeltszintû
érettségit és nincs két nyelvvizsgája, esélye sem volt.
Az én 131 pontom csak a negyedik megjelölt helyre
bizonyult elegendõnek. Idegenforgalmi szak, német-
néderlandisztika, német-skandinavisztika volt az
elõzõ három, végül német-kulturális antropológia
szakra vettek fel.
- Biztosan nehéz lesz! Remélem, Budapesten sok
mindenre lesz lehetõség. Szeretnék majd külföldi
ösztöndíjra pályázni.

- Nem hiszem, hogy visszajövök. Nincs munkalehetõség….

Speck József Állam - és Jogtudományi Kar,
Szeged

- Az új érettségi a feladatmegoldó képességre
alapoz, ami véleményem szerint rosszabb, mintha
lexikális tudást kérnének számon. Nehezebb!
- Úgy gondolom, az egyetemi élet nagyobb önál-
lóságot, a felnõtt élet próbálgatásának lehetõségét
hozza magával. Szabadságot jelent abban, hogy
végre azt tanulhatom, amit szeretek! Talán új bará-
taim is lesznek.
- Én szeretnék itt maradni. Bár ha máshol jobb

ajánlatot kapok, gondolkodóba esem…

Valentinyi Ágnes Mûszaki Egyetem, Építõmérnö-
ki Kar, Budapest

- Én a régi módszer szerint érettségiztem, mert 5
éves, kéttannyelvû képzésben vettem részt, de a
pontjaimat ugyanúgy átszámították. Nekem jó
volt ez a rendszer.
- Azt várom, hogy tanulmányaim jól felkészít-
senek leendõ szakmámra. Önállóságot várok, jó
társaságot…
- Szeretek itt lakni, de elhelyezkedési nehézségek
miatt nem hiszem, hogy visszajövök.

SZÉP PÉLDA AZ ÉRTÉK MEGÕRZÉSE
Víz- gáz- fûtés - épületgépészeti üzlet nyílt a Luther téren egy eredeti
jellegét megõrízve felújított épületben.

LÁZÁR ÚJRUHA VÁSÁR
a Mûvelõdési Központban

augusztus 23-án (kedden)

és 24-én (szerdán) 9-16 óráig!
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TÁBORBAN TANULTAK

A mezõberényi Gyermek Citerazenekar tagjai egyhetes citera táborban voltak
Békéscsabán. Az egyhetes program zömét citerázás tanulásával, gyakorlással
töltötték, de jutott idõ kikapcsolódásra is. A gyerekek fürödtek a békéscsabai
strandon, ellátogattak a "Csaba Center Napok" rendezvényére is, tûzijátékban
gyönyörködhettek.
A július 4-tõl 9-ig tartó tábort nagysikerû hangversennyel zárták. A tizenegy
általános iskolás citerásunk a hangverseny egyik legjobb zenei produkciójával
kimagasló teljesítményt nyújtott. Nagy sikerük volt. Ajelenlévõ szülõk büszkék
lehettek gyermekeikre. 
Ezúton szeretnének köszönetet mondani támogatóiknak, akik hozzájárultak
ahhoz, hogy ez a 11 tanuló eljuthatott az egyhetes táborba. Elsõsorban a fenn-
tartó Mûvelõdési Központnak, akik 25.000 Ft-tal támogatták a tábor költségeit,
a Szlovák Önkormányzatnak, akik két tanuló teljes költségét fedezték. Támo-
gatta a tábort a Cigány Önkormányzat is. Így a gyerekek felejthetetlen él-
ményekkel gazdagodhattak az egy hét alatt. Azenekar vezetõje: Szabó Antalné.

TÁNCOS LÁBAK ZADARBAN

Körösújfalu meghívására a „Leg a láb” Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Berényke táncegyüttese a horvát tengerparti városban lépett fel.

HA NYÁR, AKKOR NAPKÖZIS TÁBOR!

Az idén, június utolsó hetében tartotta meg a Városi Humánsegítõ és Szociális
Szolgálat Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálata a mezõberényi gyerekek kö-
rében már oly ismert és kedvelt napközis tábort.
Atábor lebonyolításában a Piknik Park szolgált helyszínül, ahol a közel negyven
fõs mezõberényi gyerekekbõl álló csapat felhõtlenül élvezhette az öt nap prog-
ramját. 
Célunk a felszabadult, örömteli játszás mellett a gyerekek ismereteinek a bõví-
tése volt, melyhez a rendõrség, a tûzoltóság, a védõnõi szolgálat és pedagógusok
nyújtottak szakmai segítséget, munkájukért hálával tartozunk. 
A napi programokhoz hozzátartozott a gyerekek fantáziájának és kézügyessé-
gének a fejlesztése is, személyesen megtapasztalhatták a batikolás, a korongozás,
a papírvirág, papírsárkány készítés fortélyait, nehézségeit, és együtt élvezhették
a saját készítésû tárgyak okozta örömöt. 
A közösségi érzés fejlesztésére szolgált a számháborúzás, a csapatjátékok,
sportvetélkedõk. 
A tábor befejezését színes programokkal tarkított kirándulás tette emlékezetes-
sé. Autóbusszal mentünk Szarvasra, ahol bebarangoltuk az arborétumot, majd
Gyomaendrõdön egy lovastanyán tettünk látogatást, ahol a bátrabb gyerekek lo-
vagolhattak is. A finom ebéd után jól esett a gyomai strandfürdõ nyújtotta fel-
szabadult fürdõzés.
Az évenként emelkedõ jelentkezõi létszámból és a visszajelzésekbõl kitûnik,
hogy igény van a gyerekek nyári elfoglaltságának táborok keretében történõ biz-
tosítására. Ennek tudatában igyekszünk az elkövetkezõ években is meg-
szervezni a már-már hagyománnyá váló nyári táborunkat. 
A tábor megvalósításához nyújtott segítségét köszönjük: 
Mezõberény Város Önkormányzatának, Hegyi Mártonnak, Musztafa Ahmed
Oszmannak, Német Pékségnek, Szabó Lászlónak, Tóth Jánosnak, Varga Bálint-
nak, Vrbovszki Zoltánnak. Wéber Gáborné,  családgondozó

A Városi Könyvtár köszöni mindazoknak, akik személyes adataikat
elküldték a Mezõberényi Ki kicsoda adatbázishoz, segítve ezzel egy
olyan mezõberényi személyi adattár kiépítését, mely alapja lehet
egy késõbbi kiadványnak.     

Várfalvi Erzsébet, könyvtárigazgató

TISZTELT ISMERETLEN!

Boldog vagy? Sikerült ismét értékeinket elpusztítani, az éj leple alatt kárt
okozni a városnak, mindazoknak, akik  alig várták már, hogy a Kálmán
fürdõ, a strand  megújuljon, emberi- és kulturált környezetben lehessen a
rekkenõ hõségben megmártózni az adófizetõ emberek pénzén megszépült
medencékben !

Boldog vagy? Remélem jólesõ érzés tölt el akkor, amikor egy jól méretezett
ütéssel letöröd a zuhanyzó keverõcsapját csak azért, mert éppen dühöngeni
van kedved, vagy azért, mert neked nincs ilyen!

Tedd ezt nyíltan, vállald arcodat, állj oda azok elé, akik pénzükkel,
munkájukkal azt akarták, hogy mindenki, aki a strandot látogatja  szép és
egészséges környezetben jól érezze magát! Kárt és bosszúságot okozni
csak gyáva és sértõdött emberek szoktak, akik lelkiismeret nélkül élnek.
Ismeretlen  rongáló! Hiszem azt, hogy  egyszer a Te értékeidet is  a hozzád
hasonló dühöngõ elpusztítja ! Talán akkor ráébredsz arra, mit tettél!!!

Dr. Hantos Katalin
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FELHÍVÁSANYAKÖNYVI HÍREK

Július hónapban eltávoztak közülünk: 

Plavecz József Pálné Klemnet Cecília Éva (1961) Mb. Báthory u. 14.,
Székely József (1947) Mb. Gyóni G. u. 7., Püski Sándor (1936) Mb.
Madách u. 6/A, Róka Mártonné Varga Eszter (1914) Mb. József A. u.
12., Fábián Mihály (1913) Mb. Kálvin tér 8., Kõszegi Györgyné
Braun Erzsébet (1928) Mb. Thököly u. 69., Plavecz György (1932)
Mb. Deák F. u. 54., Olej György (1945) Mb. Jókai u. 86/A, Schäffer
Mártonné Sija Mária (1925) Mb. Árpád u. 45. szám alatti lakosok.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, barátok-
nak, szomszédoknak, ismerõsöknek, akik

VERECKEI PÁLNÉ 
(Márkus Julianna)

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

FÁBIÁN MIHÁLY

temetésén megjelentek, részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek és azoknak is, akik nem voltak ott, 

de szerették, tisztelték.

A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

OLEJ GYÖRGY

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek:

A gyászoló család

Július hónapban házasságot kötöttek: 

Papp Ferenc Tibor Budapest Százados út 51-65. D/A/fsz. 2. és Gubis
Adrienn Mb. Deák F. u. 63., Plavecz János és Sonkoly Anita Mb. Békési
u. 9-11. C/1/4, Jakusovszki Pál Békéscsaba és Mikó Andrea Békéscsa-
ba Borzák János Mb. Petõfi út 29. és Hajas Tünde Püspökladány Szent
I. u. 42. szám alatti lakosok.

TISZTELT VÁROSLAKÓK !

A növényvédelemrõl szóló 2005. évi XXXV. törvény alapján
minden ingatlantulajdonos (használó) feladata a parlagfû elleni
védekezés. Belterületen azon személyek ellen, akik nem tesznek
eleget a parlagfû irtásnak, a jegyzõ jogosult közérdekû védeke-
zést elrendelni helyszíni ellenõrzést követõen. 2005. július 1-tõl
a védekezést elmulasztók számíthatnak arra, hogy a közérdekû
védekezés keretében a jegyzõ a parlagfüves területet lekaszáltat-
ja. Ennek teljes költségét a mulasztónak kell kifizetni. Ezen túl-
menõen a védekezést elmulasztó, húszezer forinttól kétmillió
forintig terjedhetõ pénzbírságra  számíthat!
Felhívom minden kertes házban lakó figyelmét arra, hogy
tegyen eleget parlagfûirtási kötelezettségének a büntetés el-
kerülése érdekében.

Tisztelettel:
Dr.Hantos Katalin, jegyzõ

TISZTELT MEZÕBERÉNYI LAKOSOK ! KEDVES HÖLGYEIM!

Bizonyára több forrásból is (rádió, TV, újság, névre szóló meg-
keresés) értesültek arról, hogy hazánkban a Nemzeti Népegészségü-
gyi Program keretein belül különbözõ típusú szûrõvizsgálatok
folynak.
Jelenleg a 25 és 65 év közötti nõk méhnyakrák-szûrése, és a 45 és 65
év közötti nõk emlõszûrése folyik.
Ezekre a szervezett szûrõvizsgálatokra azért van szükség, mert a
magyar lakosság egészségi állapota általánosságban nagyon rossz. A
daganatos- és keringési megbetegedések száma a legmagasabb
Európában.
Mindannyiunknak - bárhol lakunk, bármilyen körülmények között is
-, a lehetõségeink szerint személyes felelõsséget kell vállalnunk saját
egészségünk megõrzéséért.
Ennek a tudatos életvitelnek egyik formáját ajánljuk szíves
figyelmükbe a következõkben:
A névre szóló, szûrõvizsgálatot felajánló meghívásunkat fogad-
ják el!
A közeljövõben is többen kapnak Önök közül meghívólevelet méh-
nyak-szûrésre és emlõszûrésre. A levélben a szûréssel kapcsolatos
összes tudnivaló benne van.
A korábban kapott meghívólevéllel is lehet a szûrést végzõ ren-
deléseken jelentkezni. A meghívólevelet a szûrésre vigyék
magukkal!
Az Önök településén az emlõszûrésre késõbbi idõpontban kerül sor,
legkésõbb 2006. szeptember végéig  az érintett korcsoport megkapja
a személyre szóló meghívást.  Emlõszûrés esetén Békés megyében a
legjobb megjelenési arány: 82 %!
A méhnyakrák-szûrés megjelenési százaléka eddig  igen alacsony
volt Magyarországon (5%).
A kezelésre késõn került méhnyakrák miatt évente közel 600 család
veszíti el az édesanyát hazánkban. Önökre szüksége van a családjuk-
nak.
Bármilyen szûréssel kapcsolatos kérdésével keresse fel háziorvosát,
vagy telefonon hívja az ÁNTSZ Békés Megyei Intézete Szûrési
Koordinációs Csoportját! (Tel:66/540-880/174)

Szívélyes üdvözlettel:
Dr. Mucsi Gyula

megyei tisztifõorvos
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ARCOK A VÁROSBÓL

Puskel Juliannát nagyon sokan isme-
rik. A munkájáról, hobbijáról beszélge-
tünk.
- Tõsgyökeres mezõberényi vagy.
- Igen. Az általános iskolát is itt
végeztem és itt érettségiztem. 
- A szakmai életed hogyan indult?
- A budapesti Vámos Ilona Szülésznõ-
képzõben szereztem képesítést és az 1.
Sz. Nõi Klinikán helyezkedtem el.  Né-
hány év után adódott lehetõség Líbiában
dolgozni, szülésznõként. Nemzetközi
munkaszerzõdést kötöttem, csak vala-
mennyi idõt akartam külföldön dolgozni.
Én vissza akartam jönni Magyarország-

ra, akár Mezõberénybe. 3 és fél évet dolgoztam Líbiában. Hazajöttem,
aztán megszületett a fiam. Családot akartam, de én nem a szokványos
módon alakítottam az életem. Úgy érzem, jól döntöttem. Ebben nagy-nagy
segítség volt az a háttér, amit az  Édesanyám biztosított.
- Mezõberényben  milyen lehetõséged volt?
- 1980-tól az éjszakai ügyeletben fõfoglalkozásban dolgoztam. Közben
tanultam, még könyvelõi képesítést is szereztem. Vonzó lehetõség volt szá-
momra a fizikoterápia, érdekelt. Mezõberényben ez a terület akkor még
fehér folt volt. Azt is tudtam, sok ízületes, reumás beteg van, sokan a
kezeléseket az utazgatás miatt nem veszik igénybe, inkább a gyógyszeres
kezelést választják. Munkaadóm támogatta a tanulásomat, de saját költ-
ségemen  szereztem meg a megfelelõ végzettséget.
1988-ban Szûcs Lajos, akkori tanácselnök jó hozzáállással segítette a
fizikoterápiás szolgálat elindítását. Szerény körülmények között ugyan, de
az alapvetõ gépek meglétével be lehetett indítani a kezelést. (Még ma is
ugyanezen a helyen vagyunk.) Félállásban csináltam és naponta 30-35
beteget kezeltem.
- Mióta csinálod fõállásban?
- Amikor az ügyeletet privatizálták. Azóta magasabb szinten, jobb
szervezettség mellett még az alacsonyabb mûszerezettség ellenére is job-
ban el tudom látni a betegeket. Nem méltatlankodnak az esetleges
várakozási idõ miatt.
- Egy új eszköz használatát vezetted be. Hogy kerültél ezzel kapcsolatba?
- Vidéken, egyszemélyes intézményben dolgozva kevés  új információ jut
el gépekrõl és új lehetõségekrõl. Ezt csak önképzéssel lehet pótolni. Amire
rákérdeztél, ez a TENS készülék. Olyan új tipusú eszköz, amiket korábban
csak kiemelt intézményekben használtak. Kapcsolatba kerültem egy for-
galmazó céggel, akik világszínvonalú terméket, viszonylag alacsonyabb
áron forgalmaztak. Már nem csak itt az intézményben használom, több
beteg rendelkezik vele. Meg kell õket tanítani az elektródák használatára
és nagyszerûen mûködtetik otthon.
-  Összeállítottál egy könyvet is. Elõadásokat tartasz és szakmai tanácsadó
vagy. 
- Így van. Nyilvánvalóvá vált, hogy kellene egy kiadvány, ami közérthetõ
az átlag ember számára is. Kb. 6-8 éve készült el. (A könyvtárban is meg-
található - szerk.). Dr. Tóth János megyei fõorvos írt hozzá ajánlást. 
A visszajelzések örömmel töltenek el. Számomra a legfontosabb és leg-
nagyobb öröm, hogy segíteni tudok az embereknek.
- A munkaidõd kialakításában is ez volt a szempont?
- Korán kezdek, pontosan azért, hogy a rászoruló betegek munka mellett is
el tudjanak járni a kezelésekre. 
- Nemcsak itt az intézményben foglalkozol betegekkel.
- A munkám másik része az otthoni betegellátás. A Humán Segítõvel
vagyok szerzõdésben, és a háziorvos javaslatára lakásukon kezelem az arra
rászorulókat. Nekem a munkám a hobbim. Boldog és elégedett ember
vagyok. Nagyon jó érzés látni, hogy a kezelések mennyit segítenek és javul
a betegek életminõsége is.
- Másik nagy hobbid, szerelmed a természetjárás.
- Igen. Ennek szeretetét még otthonról hoztam. Gyerekkoromban is sokat
kirándultunk, ez életformámmá vált. Sikerült a fiammal is megszerettetni.

Nagyon egészséges, jó szívvel ajánlom idõsnek, fiatalnak egyaránt.
- A munkádra is jó hatással lehet.
- Minden hétvégét a Mátrában töltök. A párom is nagy természetjáró. A
túrázás szellemileg kikapcsol, jó erõnlétben tart, regenerál. Feltöltõdöm a
következõ hétre.  Gyalogos- és kerékpártúrákon veszek részt, hegyi terepen
és országúton egyaránt.
- Az Alföldi Turistaegyesületnek oszlopos tagja vagy.
- Vezetõségi tag vagyok. Programokat, autóbuszos kirándulásokat
szervezek, országon belül és kívül, pl. Erdélyben is jártunk. 
- 2003. õszén kitüntetést kaptál.
- Ez számomra nagy elismerés volt, hihetetlen örömöt okozott. Dobogókõn
vettem át a Magyar Természetbarát Szövetség "A természetjárás
fejlesztéséért" kitüntetés bronz fokozatát. Egyébként sok érmes turista van
az egyesületünkben. Nagyon jó "csapat" a miénk. Nagyon  biztatok min-
denkit, csatlakozzanak ehhez az egészséges idõtöltéshez, sporthoz.
- A beszélgetésbõl számomra az derült ki, hogy Te szereted a kihívásokat
és minden erõddel teljesíted is õket.
- Örülök, hogy így látod. Én kihívásnak tekintem a lehetõségeket, ami a
szakmai munkámban rejlik. De ugyanilyen kihívás egy 35 km-es gyalog-
túra a hegyekben, vagy kerékpárral egy 1000 m feletti szintre való feljutás.
- Mit szeretnél még elérni, milyen célokat tûztél magad elé?
- Ami a legfontosabb, jó egészségben elérni a nyugdíjas kort. Nyugdí-
jasként is tovább túrázni. 
És a nagy álmom! Az elsõ nyugdíjas évemben Magyarországot körbe-
kerékpározni egy kijelölt útvonalon, ami 3500-4000 km.
- Ez igen!  Kívánom, hogy sikerüljön. A munkádhoz igazán azt kíván-
nám, hogy kevesebb legyen, mert ez azt jelentené, hogy egészségesebbek
vagyunk. 

Sinkáné Bayer Márta  

A TARTÓS
TÁSKA=BUDMIL

MOST ÁRENGEDMÉNNYEL

RÁADÁS: 
INGYEN TOLLTARTÓ 
VAGY INGYEN ZOKNI

SULIBA, OVIBA: 
tornanadrágok, pólók, tornaruhák, 

tornazsákok, utazótáskák, ovis ruhatartók, stb.

NYÁRI VÁSÁR

10% - 50%, sõt 70% engedménnyel

PIRAMIS
Mezõberény, Fõ u. 2. sz.
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Hosszúnevû, új iskola

Idõ kell, amíg megszokjuk. Mostantól egy
iskolánk van, a fenntartó reménysége szerint
olyan iskolánk, amely új kihívásokat és új
lehetõségeket rejt magában.

Évrõl-évre csökkenõ gyermeklétszám és
szûkülõ gazdasági lehetõségek mellett kell
gyerekeinknek korszerû képzést, oktatást, ne-
velést biztosítani, olyan feltételeket teremte-
ni, amely megállja a helyét bármely más eu-
rópai kisvárossal összevetve.

A képviselõ-testület a megoldást - sza-
kértõi vizsgálat és többszöri tárgyalás, egyez-
tetés után - az intézmények integrációjában
látta.

Hasonlóan gondolkodott Bélmegyer kép-
viselõ-testülete is, amikor úgy döntött, keresi
a kistérségi együttmûködés lehetõségét, így
biztosítván iskolája megfelelõ szintû el-
látását.

A közös gondolkodás eredményeként egy
páratlanul sokszínû, új intézmény jött létre,
melynek mûködtetése, a volt tagintézmények
értékeinek megõrzése, új formák kialakítása
jó ideig sok-sok feladatot ad úgy a vezetés-
nek, mint az ott dolgozó munkatársaknak.

Igazgató-választás

Mezõberény és Bélmegyer Képviselõ-
testülete felhívására Siklósi István, a volt 1.
Sz. Általános Iskola igazgatója, és Öreg
István, a volt Orlai Petrics Soma Általános
Iskola igazgatója nyújtotta be pályázatát. 

A szükséges formaságok és ügyrendi
kérdések után mindkét jelölt bemutatkozott és
rövid kiegészítést, összefoglalót adott a
pályázatáról.

Öreg István: "Eddigi pályafutásom so-
rán mindig arra törekedtem, hogy jó

kapcsolatot alakítsak ki munkatár-
saimmal, kollégákkal, gyerekekkel és a
fenntartó önkormányzattal"

Öreg István 45 éves, matematika-kémia
szakos tanár, oktatástechnológus. Tovább ké-
pezvén magát, a Debreceni Egyetem pedagó-
gia szakán szerzett diplomát, majd ugyanott
szakvizsgát tett közoktatási vezetõ szakon.
Két évig általános iskolai tanár volt Tarhoson,
1984-1990 között városi úttörõelnökként dol-
gozott Békésen. Az itt kapott feladatok alakí-
tották, formálták vezetõvé. Négy évi békés-
csabai tanárkodás után visszahívták Tarhosra
iskolaigazgatónak. Tarhos kistelepülésként
hasonló problémákkal küzdött, mint Bél-
megyer, itt is különféle szervezeti átalakítá-
sokkal próbálták az oktatás színvonalát
megõrizni. Így lett Öreg István a Közoktatási
Intézmény és Könyvtár igazgatója.

Három éve, pályázat útján nyerte el az
Orlai Petrics Soma Általános Iskola vezetõi
székét.

Siklósi István: "Életem és munkám
nyitott könyv a mezõberényiek elõtt".

Siklósi István 50 éves, egész eddigi élete
Mezõberényhez kapcsolódott. Tanító, test-
nevelõ tanár, közoktatás-vezetõ.

1980-1992-ig tanítóként, tanárként dolgo-
zott a mezõberényi 1. Sz. Általános Iskolá-
ban. 1992-1997-ig ugyanitt általános igazga-
tóhelyettes, 1997-tõl az intézmény igazgatója
lett. 

A kistérségi együttmûködés elsõ lépéseit
abban a konzorciumban tette meg, amelynek
2003-2005-ig vezetõje volt, és amely a Bé-
kési kistérségben jött létre elõbb öt, késõbb
hat iskola részvételével.

"Új kihívás - új feladat - 21 századi
iskola, amelyet csak közösen lehet
megvalósítani"

Öreg István a fentiekkel kezdte össze-
foglalóját, hangsúlyozva a szülõk, gyerekek,
pedagógusok, fenntartók közös munkájának
szükségességét. Beszélt arról, hogy kistérségi
együttmûködés az anyagiakon túl olyan sajá-
tos, a megyében sehol nem található

MEZÕBERÉNY - BÉLMEGYER KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Mezõberény  Város  Önkormányzati Képviselõ-testülete májusi 27-én hozott rendeleteivel megszün-
tette az 1. Sz. Általános Iskola, az Orlai Petrics Soma Általános Iskola, Kollégium és Pedagógiai Szak-
szolgálat, a Városi Alapfokú Zene- és Mûvészeti Iskola nevû intézményeit. Egyidejûleg Mezõberény-
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mûvészetoktatási Intézmény, Kollégium és
Pedagógiai Szakszolgálat néven új intézményt hozott létre.

(folytatás a 7. oldalon)
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intézményt hozott létre, amelyben jelen van
az általános képzés, a mûvészeti nevelés, a
kollégium, a pedagógiai szakszolgálat, a sajá-
tos nevelési igényû gyerekekkel való foglal-
kozás. Az együttmûködést ösztönzõ finan-
szírozás vélhetõen magasabb ellátást tesz
majd lehetõvé, mint amilyet egyenként a tag-
intézmények elérhetnének.

A szervezeti változásból azonban szinte
semmit nem kell érezniük a szülõknek és
gyerekeknek. Bélmegyeren mindenki abba az
iskolába jár majd, ahová eddig, a me-
zõberényiek számíthatnak kisebb fizikai vál-
tozásra, de ez nem szabad, hogy megzavarja
az oktatást.

Öreg István pályázatában a következõ
területeket emelte ki:

w német nemzetiségi nyelv oktatása,
w az emelt szintû angol- és német nyelv

oktatása
w a zenemûvészeti, a képzõ- és ipar-

mûvészeti ágak stabil mûködtetése
w a nívócsoportos matematika oktatása
w az emelt szintû testnevelés oktatása
w a számítástechnika emelt óraszámú 

oktatása
w a sajátos nevelési igényû tanulók 

ellátása
w a fejlesztõ pedagógiai szolgáltatás
w a képességkibontakoztatás: felzárkóz-

tatás és tehetséggondozás
w a pedagógiai szakszolgálati tevékenység 

ellátása
w kollégium biztosítása a rászorulóknak
w a szabadidõs tevékenységek szervezése
w az ifjúságivédelemmel kapcsolatos 

feladatok

"Össze kell gyûjteni valamennyi intéz-
mény hozományát"

Siklósi István szerint is elkerülhetetlen
volt mindkét önkormányzat számára a váltás,
elõremutató, hosszú távú felelõs gondolko-
dásról tettek tanúbizonyságot a testületek,
amikor létrehozták az új intézményt. A jó
házassághoz hasonlította a mostani lépést,
ahol a "közös vagyonból", az egyes intézmé-
nyek erõsségeibõl kell építkezni és gazdagod-
ni.

"Igyekeztem konkrét és számonkérhetõ
dolgokat megfogalmazni pályázatomban, s
ezt érthetõvé, láthatóvá tenni a szakma és a
tágabban értelmezett iskolahasználók számá-
ra" -  mondta a jelölt.

Legfontosabb célkitûzéseit az alábbiakban
fogalmazta meg:

w stabilitás az oktatásban
w az iskolai fegyelem megszilárdítása, a 

neveltség fokozása

w a tehetséggondozás kiteljesítése
w "egészséges iskola" megteremtése     

(Testi, lelki egészség, biztonság és 
környezetvédelem)
wfelzárkóztatás folytatása
w gyermekek anyanyelvi és idegen nyelvi 

kommunikációs készségének javítása
w informatikai rendszer továbbfejlesztése 

és hatékony felhasználása az  oktatásban
w minõségbiztosítási rendszer 

mûködtetése
w a 2010-ig prognosztizált gyermeklét-

szám-csökkenés okozta problémák
kezelése
w "második esély iskolája" és felnõtt-

képzés beindítása
w rendszeres munkakapcsolat a kistérség 

iskoláival

Záporozó kérdések, néhány értékelés

A Képviselõtestület tagjai sok, részletekbe
menõ kérdést tettek fel a jelölteknek. Többen
is hangsúlyozták: nincs könnyû dolguk,
hiszen két, környezetük által elismert, meg-
becsült szakember közül kell választaniuk,
akik hasonlóan jó és alapos pályázatot írtak.
De nem lesz könnyû dolga a megválasztott
igazgatónak sem!

A titkos szavazás elõtt két, markánsan
elkülöníthetõ értékelést hallottunk.

Fekete József képviselõ  mindkét pályázat
értékeit elismerve így nyilatkozott:

"Számomra a kérdés az volt, hogy melyik
pályázó tudta a jövõbeni tevékenységét
emberközelibbé tenni, melyik pályázó az, aki
hatékonyabb jövõt tud vagy akar építeni, ki
az, akinek a pályázatából több kompro-
misszumkészség és gazdasági racionalitás
vélelmezhetõ. Valamint ki az, akit a tantes-
tület, a szakalkalmazottak vagy a fenntartó
fórumai eddig elõnyben részesítettek.

A nyílt, világos, nemzetiségi nyelvi 

oktatást segítõ, ügyeket el nem bonyolító, a
pedagógust megbecsülõ pályázatot részesí-
tem elõnyben."

Fekete József képviselõ az elmondottakat
Öreg István pályázatában vélte megtalálni,
ezért õt javasolta az igazgatói poszt be-
töltésére.

"Az egyik jó -  a másik jobb!" - fogalmaz-
ta meg tömören mondandóját Hoffmann
Dániel képviselõ, aki megalapozott véle-
ménye kialakításához  pedagógus szakember
tanácsadó segítségét is igénybe vette. 

Részletek a hozzászólásából:
"Mindkét pályázatból kitûnik, hogy elkö-

telezett az új intézmény kapcsán, mind a kettõ
azt akarja, hogy ez az intézmény majdan jól
mûködjön. Hasonlóan gondolkodnak az új
intézmény által megoldandó problémákról,
hasonlóak a prioritások is. Mindkét pályázó
az elért eredményekre akar építeni és nem
hagyja ki belõle Bélmegyer iskoláját sem."

"Siklósi István vezetõi programja részle-
tes, nemzetközi, országos, helyi kitekintésû.
A helyzetértékelést úgy végzi már el, hogy az
intézményt egy intézményként fogja fel, míg
Öreg István tagintézményeket értékel korrekt
módon, de más megközelítésben.

Az integrált gondolkodást a kistérségi
iskola mindenképpen megköveteli, úgy gon-
dolom, Siklósi István ebben messzebbre
jutott."

"Siklósi István racionálisabb. Öreg István
elképzeléseit elvontabbnak tartom, kevésbé
konkrét, kevésbé megfogható, kevésbé lehet
felelõsségre vonatkozó megállapítást tenni az
el nem végzett, vagy idõre el nem végzett
munka kapcsán."

Támogatólag beszélt a képviselõ Siklósi
István felnõttképzésre irányuló program-
részérõl, kitért az elképzelt intézményi
szervezeti felépítések különbözõségeire.

(folytatás a 6. oldalról)

(folytatás a 8. oldalon)
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"Ma, ha itt igazgatót választunk, nem csak
egy általános iskola igazgatóját választjuk
meg, ennél minõségibb, magasabb szintû
döntést hozunk … Kívánom, sikerüljön úgy
megválasztani az igazgatót, hogy Mezõ-
berény, Bélmegyer iskoláinak továbblépését
magasabb szinten tudja biztosítani. Javaslom,
hogy a képviselõ-testület az általam jobbnak
minõsített Siklósi István pályázatát fogadja
el."

(Mindkét pályázat és a testületi ülés anya-
ga megtalálható a Városi Könyvtárban -
szerk.)

Az új igazgató 7 évre történõ megválasztá-
sához minkét képviselõtestületben minõsített
többség (a megválasztott képviselõk több,
mint felének a  jelöltre adott igenlõ szavaza-
ta) kellett. 

Az elsõ fordulóban a mezõberényi
testületben Öreg István kapta meg a több-
séget, Bélmegyer képviselõitõl egyik jelölt-
nek sem sikerült elérni a megválasztáshoz
szükséges szavazatokat.

Ezért a  szavazást meg kellett ismételni, a
második forduló eredményeként a képviselõk
többséggel  úgy határoztak, hogy Öreg Istvánt
bízzák meg a Mezõberény-Bélmegyer Kistér-
ségi Általános Iskola vezetésével.

Merre tovább?

A pályázók

Néhány nap múlva az elkövetkezendõ felada-
tokról kérdeztem az új iskolaigazgatót.

„A legfontosabb, amit el szeretnék érni,
hogy tudatosítsuk: mostantól egy iskola van,
nem versenyezni kell egymással, hanem
közösen kialakítani a közös jövõt.

Az elsõ év a külvilág számára nem hoz
változást, a belsõ szervezés, a közös
gazdálkodás, adminisztráció összehangolása,
az alapdokumentumok elkészítése lesz a fela-
dat. A második évtõl kialakítjuk az alsós- és
felsõs bázist, az elsõ és az ötödik osztály az új
intézmény programjával indul. Négy év telik
el, amíg valamennyi osztály szervesen
beleilleszkedik az új rendbe. Két esztendõ
marad arra, hogy a már kialakult intézmény
elkezdhesse valódi, új arculatának megfelelõ
mûködését.

Most egy kicsit pihenek, nyaralok a csalá-
dommal, hogy hamarosan új erõvel tudjak
nekilendülni a nagyon izgalmas következõ
tanévnek.”

A másik pályázótól, Siklósi Istvántól is
megkérdeztem, milyen további tervei van-
nak? Az alábbiak szerint válaszolt:

„Mezõberényiként, Mezõberényben dol-
goztam 25 évet pedagógusként. Ebbõl 13 évet
az 1. Sz. Általános Iskola vezetõségében, az
utolsó 8 évet igazgatói minõségben. Munkám
ellen soha nem merült fel komoly kifogás,
sõt! Mint vezetõ, több új program, módszer
bevezetését szorgalmaztam vagy segítettem
munkám során. Napi kapcsolatot építettem ki
a környékbeli kistelepülések iskoláival.

Azt, hogy az újonnan alapított kistérségi
iskola igazgatói pályázatán nem engem

támogatott a mezõberényi képviselõ-testület,
úgy élem meg, hogy a testületnek más elkép-
zelései vannak, mint amit eddigi munkámmal
képviseltem, illetve amit a pályázatomban
megfogalmaztam. Intézményszerkezet alakí-
tó- és programalkotó tevékenységemre nem
tart igényt.

Hazudnék, ha azt mondanám nem vagyok
csalódott, de körülbelül erre számítottam az
elõzetes információk alapján.  

Katasztrófa azonban nincs; szakértelmem,
tapasztalatom, ambícióim nem változtak a
döntéssel. Azt is tudom, hogy nem Mezõbe-
rény döntött így, hanem 11 képviselõ, va-
lamint az õket döntésükben befolyásoló
szûkebb érdekkör. 

Hogy mik a terveim? Hogyan tovább?
Ha a város "száját" hallgatom, már rég

elköltöztem Mezõberénybõl, és már a tes-
tületi ülésre sem mentem el, ahol az igazgatói
pályázatokat bírálták el. Debrecenben, meg
egyéb helyeken van állásom, jó elõre elren-
deztem mindent.

Ezzel szemben az igazság ez: nem tudom
mi lesz a továbbiakban a sorsom! Egy biztos,
az új intézményben számomra felajánlott
állást nem fogadtam el, így munkaviszonyom
elõreláthatólag felmentéssel megszûnik. Dön-
tésem következményével tisztában vagyok,
mely szerint Mezõberényben nagy valószínû-
séggel nem fogok munkát kapni a közszférá-
ban. Ezt tudva - túl a képviselõ-testület által
nem támogatott elképzeléseimen - azért hoz-
tam meg mégis ezt a nehéz döntést, mert a
tagintézmény-vezetõi pozíció szóbeli felaján-
lásával együtt nem történt meg az ezzel
együtt járó feladatok tisztázása, irányomban
nem fogalmazódtak meg a konkrét elvárások.
Számomra nem a pozíció, a feladat a fontos!!! 

Mindezek után is merem állítani, tiszta
lelkiismerettel, jólesõ elégedettséggel állok a
mezõberényiek elõtt! Az elmúlt 25 évben
végzett munkám során sokkal több pozitív
visszajelzést, szeretetet kaptam volt tanítvá-
nyaimtól és a szülõktõl, mint negatívat. Az
igazgatói pályázatok elbírálása óta is rengete-
gen kerestek meg. Jólesõ érzés az irányomban
megnyilvánuló szeretet. 

Konfliktusaim, összetûzéseim ha voltak a
fenntartóval, mindig szakmai jellegûek vol-
tak, a gyerekek, a szakmai elképzelések he-
lyessége mellett kiállva ütköztem embe-
rekkel. 

Pályázatom - ami alapján a képviselõ-
testület döntött a kinevezésrõl - konkrét meg-
fogalmazásokat és számonkérhetõ, idõsza-
kokra lebontott feladat meghatározásokat tar-
talmazott. 

Végezetül sok sikert kívánok az új
intézmény mûködéséhez, kívánom, hogy
valamennyi, a tagintézményekben teremtett

(folytatás a 7. oldalról)

(folytatás az 9. oldalon)
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AKTUÁLIS TÉMA

érték megmaradjon, s hogy soha ne az
"ördöggel kelljen cimborálni", hanem az
iskolahasználó gyermekek, szülõk, pedagó-
gusok, alkalmazottak és a fenntartó össze-
fogásával sikerüljön megvalósítani minden jó
elképzelést!”

Polgármesteri végszavak

Dán Márton: "Az iskolában a pedagó-
gusok legyenek pedagógusok" -  "szá-
mítástechnika" - "idegen nyelv isme-
rete beszédkészség szinten"  - "felké-
szítés a versenyhelyzetre…"

- …ezek voltak Bélmegyer polgármestere
hozzászólásának kulcsszavai. 
- Polgármester úr! Mennyire elégedett és
milyen reménységgel néz a jövõbe?

„- A közösen történõ igazgatóválasztás
mindig rejt magában meglepetéseket. Úgy
gondolom - a bélmegyeri képviselõ-testülettel
együtt - a fõ cél, hogy iskolánk fennmaradjon
és jó színvonalú oktatás folyjon.

Ezen gondolatokhoz fûztem az elvárá-
sainkat a megválasztandó igazgatóval szem-
ben:

- Legyen következetes, példamutató, nem
részrehajló, de megértõ a kollégáival, és érje
el, hogy az intézményben legyen rangja a
pedagógusnak, és azok legyenek is rá
méltóak.

- Készítsék fel a rájuk bízott gyermekeket
a kor igényének megfelelõ idegennyelv-
tudásra, számítógépes ismeretekre.

- Legyenek tanulmányaik befejezéséhez
közeli idõpontban olyan tudás birtokában,
mellyel a mai versenyszellemû kiválasztásnál
is megállják a helyüket.

- Érjék azt el, hogy a jelenlegi drogmentes
állapot és a környezet is megmaradjon az
elkövetkezõ idõkben is.

Gondolom, nem kis feladat, úttörõ feladat,
hiszen a térségben ilyen szintû összevonás
nem volt még, megvalósítható szép feladat, és
számunkra a tovább élést jelentheti.”

Cservenák Pál Miklós:"Ennyit még
nem hallgattam egyik ülésen sem"

- Ön megjegyezte az ülésen, hogy talán
szokatlan az a visszafogottság, ahogyan
mezõberény polgármestereként az igazgató-
választó testületi ülést vezeti. 
Miért hallgatott Polgármester Úr, és hogyan
összegezne az ülés után?

„- Nagy horderejû volt a téma, azt akar-
tam, hogy mindenki elmondhassa a
véleményét. Én a kérdések egy részére hiva-
talomból eredõen ismertem a választ, de
éppen a nyilvánosság miatt fontosnak tartot-
tam, hogy azok is megismerjék az álláspon-
tokat, akik nem vesznek részt a testületi
ülésen. Akit érdekelt - szülõt, gyereket,
pedagógust, közéleti érdeklõdésû állampol-
gárt -, végignézhette az ülést, kérdéseket
tehetett fel.

A demokrácia szabályai szerint a többség
úgy döntött, Öreg István lesz az új iskola
igazgatója. Az lett volna a jó, ha a két  volt
iskolaigazgató együtt dolgozott volna tovább,
összeadva tapasztalataikat.

Bízom abban, hogy az új intézmény
életképes lesz és jól fog mûködni.”

Legyen ez a zárómondat!
Várfalvi Erzsébet

Az új igazgató

- Intézményvezetõként egy idõ óta együtt
figyeljük a közönség soraiból a
képviselõtestület munkáját. Az elmúlt
ülésen fõszereplõ voltál. Gratulálok a ki-
nevezésedhez!

- Köszönöm.

- A legfontosabb vezetõi elképzeléseidet
leírtad, elmondtad. Most beszélgessünk,
csak úgy…
Életutadat szemlélve az embernek az a
benyomása, hogy kifejezetten keresed az
új feladatokat!

- Mások is mondták már… Valóban von-
zanak a kihívások, az a lehetõség, hogy 
kipróbáljam, hogyan tudok még nagyobb
feladatot megoldani.

- Ez hozott Mezõberénybe is?

- Igen, szakmai ambíciók vezettek. Örülök, 

hogy idejöttem, jó iskolára, jó munkatár-
sakra, jó partnerekre találtam. Békésen 
lakom, de idõm jelentõs részét ma már
Mezõberényben töltöm.

- Milyennek látod a mezõberényieket?

- Meglepett az az érdeklõdés, amellyel az
emberek itt a közélet eseményeit követik.
Meglepett, hogy kinevezésem után rövid
idõn belül felismernek az utcán, szóba ele-
gyednek velem. Ilyet máshol nem tapasz-
taltam.

- Kérdezhetlek a családodról?

- A párom tanítónõ, Békésen tanít.
20 éves lányom egyetemista Szegeden.

- Mit csinálsz legszívesebben, amikor
éppen nem iskolát vezetsz?

- Olvasok. Olvasnék… - ha nem szorítana
az idõ - a jelenleginél sokkal több szépiro-
dalmat! Pihentet, regenerál, mint ahogyan
felüdít, feltölt a vízközeliség.

- Horgászol?

- Nem. Csak szeretek a víz mellett
napozni, úszni, pihenni. Néhány napig ez
következik.

- Jó pihenést és sok erõt az új feladathoz!

Várfalvi Erzsébet

(folytatás a 8. oldalról)
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KÍNÁLATUNKBÓL: 

Telefontartó 100 Ft-tól
Zokni / 5 pár 190 Ft-tól
Iskolatáska 990 Ft-tól
Tornazsák 400 Ft-tól
Tornanadrág 600 Ft-tól
Autósmellény 650 Ft
Férfi ing 990 Ft-tól
Férfi póló: 640 Ft-tól
Férfi öltöny 9900 Ft-tól
Férfi szabadidõ 3200 Ft-tól
Extra méretû férfi cipõ 46-50-es méretben
Férfi sportcipõ 1400 Ft-tól
Nõi nadrág 400 Ft-tól
Melltartó 350 Ft-tól
Nõi táska 900 Ft-tól 
Nõi szabadidõruha
Nõi kosztüm, blúz, szoknya ...

Gyermek szabadidõruha
Papucs 450 Ft-tól
Játék, viaszosvászon, fürdõszobaszõnyeg, ajándék-
tárgy ....

MINDEN HÉTEN ÚJ ÁRU ÉRKEZIK!

Bõ választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Fang Ming Ruházat Mezõberény, Fõ út 5. (a volt Szõnyegszövõ helyén)

Nyitva tartás. H-P.: 8.30-17.30

BEISKOLÁZÁSI AKCIÓ 
A BERÉNY COLOR-NÁL!

AKI 5000 FT FELETT VÁSÁROL

- 2005. július 1-jétõl augusztus 31-ig -,

EGY A/4 FÜZETBOX-OT, VAGY
EGY SZÁMOLÓGÉPET KAPAJÁNDÉKBA!

AKI 10.000 Ft FELETT VÁSÁROL, 

MEGKAPJA MINDKÉT AJÁNDÉKOT!

AZ AKCIÓ a Color üzletekben érvényes:
Cím: Mezõberény, Fortuna tér 20. Tel.: 20/2581-441

Okány, Hunyadi u. 2. Tel.: 20/9823-741
Békéscsaba, Kinizsi u. 7-9. Tel.: 20/9793-193

www. colorshop.hu

CSEMPECENTRUM CSEMPECENTRUM 
ÉSÉS

CSILLÁRSZALONCSILLÁRSZALON
5500 Gyomaendrõd, 5500 Gyomaendrõd, TToldi út 1/1.oldi út 1/1.

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

AUGUSZTUSBAN IS AKCIÓ!
10% KEDVEZMÉNY TOVÁBBRA IS KERTI BÚTORAINKRA!
20% KEDVEZMÉNY KÜLTÉRI ÁLLÓ LÁMPÁINKRA!

AUGUSZTUS 1-TÕL AUGUSZTUS 20-IG!
* 170x70 akryl kád: 27.900 Ft
* „80” zuhanykabin szögletes: 14.500 Ft
* Porcelán szaniterek, fürdõszobai kiegészítõk, tükrök
* Íróasztali lámpák: 1920 Ft-tól sulisoknak
* Párologtató muránó üveggel: 7900 Ft 6900 Ft-ért.
* Mediterrán burkolókövek folyamatosan bõvülõ 

készlettel kaphatók.

SZÉLES VÁLASZTÉK, KEDVEZÕ ÁRAK!!!
Békés megye területén 40.000 Ft feletti vásárlás esetén 

DÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

Nyitva: hétköznap: 8-17.30-ig, szombaton: 8-12 óráig

EGY ÉVESEK LETTÜNK!

Ez alkalomból augusztus 19-én és 20-án minden kedves

vásárlónknak asztalterítõt adunk ajándékba!

FORTUNA MÉTERÁRU (Mb., Fortuna tér)

Nyári anyagok SZÉLES VÁLASZTÉKA

Függönyök - egyedi igények szerint is!
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Június 4-én diákolimpiai szerepléssel lezárult a KICK-BOKSZ karate
szakosztály az év elsõ felének versenyszakasza.
A pihenés után a napokban megkezdtük az alapozó edzéseket, melyek
fontosak az erõ és a koncentráció megfelelõ elérésének érdekében. A fel-
épített program elsõ részében erõnléti feladatokkal, gyakorlatokkal készí-
tettük fel a versenyzõket. Kádas László szülõként segítette a munkánkat, és
ebben a fontos felkészülési szakaszban tudása nagy segítséget jelentett. Az
alapozás után technikai edzések következtek, ahol átismétlésre kerültek a
tanult technikák, hangsúlyt kapott a mozdulatok részleteinek kidolgozása.
Cél, hogy a láb- és kéztechnikákat csiszoljuk még jobban össze úgy, hogy
a versenyszabályoknak megfeleljen, és a sportolók a küzdelmeken meg-
felelõ erõnléttel rendelkezzenek. Ebben a munkában Feyér Sándor sport-
tapasztalataival volt a csapat segítségére. Várhatóan további alapokat ad az
augusztusban sorra kerülõ battonyai megyei edzõtábor is, ahol igen sokan
részt vesznek a berényi csapatból. A tábor szakmai vezetõje Zrínyi Miklós
VI.DAN mesteredzõ, a válogatott szövetségi kapitánya. Szervezeti vezetõ-
je Shihán Gregor László.  
Bízunk abban, hogy a többhetes felkészülés, a közös edzõtábori munka
megalapozza a csapatmunkát és hozzájárul, hogy az õszi versenyeken is az
eddigiekhez hasonló eredményeket érjen el a csapat. 

Barna Márton és Braun Zoltán edzõ 

ALFÖLD TÚRISTA EGYESÜLET HÍREI

Az Alföldön élõ embereknek mindig csodálatos dolog a hegyekben
túrázni. Kipróbálni állóképességét, sok-sok látnivalóval, élménnyel a
lelkében hazatérni. Évrõl-évre megtesszük ezeket a túrákat a nyári táborok
alkalmával. Ez évben Parádon volt a szállásunk. A szervezést Puskel
Julianna vállalta fel nagy szeretettel és körültekintéssel. Ismeri az egyesület
tagjainak igényét, túrakedvét.
Felkerestük az ország egyetlen Rendõrmúzeumát Tarnamérán, az Erdõtel-
ki Arborétumot, a Sástói kilátót, a különleges bazaltoszlopokra épült So-
moskõ várát, az Ipolytarnóci õsmaradványokat. Rövid- és hosszú túrákat
tettünk Ilona-völgytõl Kékestetõig, Parádtól Parádóhutára. A 22-es Vörös-
marty emléktúra is belefért a programba Parádsasvártól Gyöngyösig. 
Ásványgyûjtés, múzeumlátogatás, borkóstolás, városnézés egészítette még
ki a programot.
Amíg az egyesület 25 tagja a Mátrával ismerkedett, addig Hoffmann Ádám
teljesítette a kerékpáros kék-túrát, 3300 km-t, két társa 700 és 900 km-t tel-
jesített.

Zolnai Györgyné

SERDÜLÕ BAJNOK A BERÉNYI 
GYERMEK FC LABDARÚGÓ CSAPATA

A Békés megyei serdülõ bajnokság 2004/2005-ös szezonja a Berényi
Gyermek FC labdarúgó csapatának fölényes sikerével zárult.
Az együttes, miután veretlenül, pontveszteség nélkül (gólarány: 156:16!)
nyerte csoportja küzdelmeit, a Mezõberényben megrendezett Szuperkupát
is elhódította, így veretlenségét megõrizte a 22 mérkõzés alatt.
A bajnoki aranyérmeket Tóth Márton, a Békés Megyei Labdarúgó Szövet-
ség utánpótlásért felelõs instruktora, valamint a Mezõberénybõl elszárma-
zott Jakab Péter edzõ adták át.
A csapat tagjai nagyrészt a mezõberényi Orlai P. S. Ált. Iskola és a Petõfi
Sándor Gimnázium tanulói. Edzõ: Kajlik Péter
Gratulálunk a szép sikerhez!
A gyõztes csapat tagjai: Sándor József, Dede Sándor, Tóth János, Kanó
Balázs, Kajlik Alpár, Fábián Zsolt, Zsíros Péter, Varnyú László, Toldi
Ákos, Molnár Dániel, Sinka Dániel, Pálfi Zoltán, Bondár Lajos, Laudisz
Péter, Kiss Attila, Stibán Richárd, Szadai Attila, Tóth Tibor.

Berényi Gyermek FC elnöksége

BERÉNY KUPA 2005. SAKKVERSENY

Június 24-26. között rangos nemzetközi értékszámszerzõ versenynek adott
otthont Mezõberény, amelyre az ország minden részébõl érkeztek
versenyzõk. A város történetében ez volt az elsõ ilyen típusú viadal és a
visszajelzések alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy megállta helyét a
rendezés. A 28 fõs "A" csoportban a szerbia-montenegrói Dosztán János
diadalmaskodott, második az esztergomi Kovács Géza, a harmadik pedig
nagy örömünkre és bombameglepetésre Benyovszki Pál lett. Nyugodtan
kijelenthetjük, hogy ez pályafutásának eddigi legkiemelkedõbb ered-
ménye, hiszen igen erõs mezõny gyûlt össze. A "B" csoportban is örülhet-
tünk, hiszen Babinszki Jani a második helyezést szerezte meg. Itt a békés-
csabai Herzberger Tibor nyert, és harmadik a gyulai Kovács István lett. A
"C" csoportban már nem volt ennyi örömünk, de elég foghíjas volt a
mezõny a helyi gyerekeket tekintve. Gyõztes a dévaványai Flack Zoltán
lett, megelõzve az orosházi Béres Bencét és a békési Boros Esztert. 

Jozaf Csaba

LABDARÚGÓ TÁBOR MEZÕBERÉNYBEN

A Berényi Gyermek FC vezetõsége szeretettel várja a labdarúgás iránt érdeklõdõ fiúk és lányok jelentkezését nyári focitáborába.
A tábor helye: Mezõberény, Piknik Park. Ideje: 2005. augusztus 22 - 28. A programban labdarúgó edzések mellett úszásoktatás is szerepel.
A foglalkozásokat testnevelõ tanárok és edzõk vezetik. Kapusoknak speciális kapusedzés! 
További információ Kajlik Péter táborvezetõnél az alábbi telefonszámon: 30/2802393         a Berényi Gyermek FC elnöksége
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RENDÕRSÉGI HÍREKSPORT

HELSINKI CUP NEMZETKÖZI 
GYERMEK LABDARÚGÓTORNA

A Berényi Gyermek FC csapata is meghívást kapott a 30. alkalommal
megrendezett nagyszabású gyermek labdarúgó seregszemlére.

A Helsinki Cup a világ harmadik legnagyobb eseménye a sportágban.
Mindezt alátámasztja a résztvevõ csapatok száma a földgolyó minden

részérõl.
Idén nyolc fiú és ugyanannyi lány korosztályban 857 csapat érkezett 43

országból. Láthattunk brazil, uruguayi, mexikói, új-zélandi, Fülöp-szigete-
ki, ghánai, kameruni és más egzotikus országokból érkezett focistákat.

Magyarországról csapatunkon kívül Vác indult még a 18 évesek
korosztályában.

Mivel az 2005-ös év a testnevelés és a sport nemzetközi éve, a ren-
dezõk különös figyelmet fordítottak a sportszerû játékra, viselkedésre,
minden mérkõzés után fair play díjjal jutalmazva a legjobb, legsport-
szerûbb játékost.

A színpompás megnyitó után, melyre a csodálatos Finnair Stadionban
került sor, következtek a csoportmérkõzések.

Csapatunk az 1991-es korosztályban nevezett, sokkal fiatalabb
játékosokkal. Mindez meglátszott az eredményeken is, a nagypályás ter-
helés nagy feladatot jelentett az 1992-93-ban született gyermekeknek.

Az öt csoportmérkõzésbõl négyet elveszítettünk, egy mérkõzésen dön-
tetlent értünk el a jó erõkbõl álló finn csapat ellen.

Külön élményt jelentett a zambiai bajnokcsapat elleni mérkõzés (a
felvételen a berényi és a zambiai csapat tagjai), melyet bár elveszítettünk,
de gyerekeink felejthetetlen barátságot kötöttek a szimpatikus, sportszerû
és focizni kiválóan tudó afrikai ellenféllel.

A korosztály küzdelmeiben 68 csapat vett részt. Mi a csoport-
mérkõzések után búcsúztunk a küzdelmektõl.

Szabadidõben küldöttségünk tagjai városnézésen csodálhatták a finn
fõvárost és az állatkertbe is ellátogattak.

A gyerekek számára, akik nagy része elõször ült repülõn, külön
élményt jelentett a két és félórás út.

A zárónapon a szervezõk barátságos mérkõzésre hívták csapatunkat,
ahol emlékplakettet adtak át minden gyereknek és megígérték, hogy 2006-
ban a Berényi Napok alkalmából rendezendõ gyermek labdarúgótornára
Mezõberénybe látogatnak.

A Finnországban töltött hét maradandó élményt jelentett küldöttségünk
számára, ezért köszönjük mindazoknak, akik támogatták a tornán való
részvételünket: Alterra Rt, Berényi Gyermek FC, Hungarotel Rt, Integrál Rt,
Mezõberényi Gyermekfoci Alapítvány, Mezõberény Város Önkormányzati
Képviselõtestülete, OTP Garancia Biztosító, Szülõi munkaközösségek, Verec-
kei Patika.                                                                               Kajlik Péter

A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást folytat ismeretlen tettes
ellen, aki 2005. július 12-én 1.45 óra és 2.15 óra közötti idõben a
Mezõberény József A. utcában lévõ Bagolyvár sörözõ utcai kerítésén
keresztül a sörözõ udvarába mászott. Az épület udvar felõli ablakán
található védõrácsot lefeszítette, a szúnyoghálót kivágta, majd az
ablakon keresztül a kiszolgáló helyiségbe mászott. Az ott található két
játékautomata pénztároló kazettáját feltörte, majd azokból távozáskor
váltópénzt tulajdonított el. A lopással okozott kár: kb. 145.000 Ft. A
rongálással okozott kár: kb. 50.000 Ft. 
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy aki a fenti bûncselekmény
elkövetésével kapcsolatban akár az elkövetõ személyével, akár az
elkövetés körülményeivel kapcsolatban bármilyen információval ren-
delkezik, az személyesen, vagy telefonon a 107-es, illetve a 352-522-
es számon értesítse a Mezõberényi Rendõrõrsöt. 

2005. július 19-én 8.45 óra körüli idõben F.M. mezõberényi lakos
a Mezõberény külterületén lévõ Laposi kertek VI. számú kapuján lévõ
kertjében tartózkodott, amikor a kerthez tartozó ásott kút körüli
tevékenysége során a kútba esett, és a kútban lévõ vízben megfulladt. 

2005. július 21-én 17.50 órakor O.Gy. mezõberényi lakos a
Mezõberény külterületén lévõ földterületen mezõgazdasági munkála-
tokat végzett. Az ott lévõ kombájn fülkéje mellett állva a munkatársá-
val történõ beszélgetés közben elszédült, eszméletét vesztette, majd a
földre esett és elhunyt.

Életét munkatársa szakszerû elsõsegélynyújtása, és a helyszínre
érkezõ orvosi beavatkozás sem tudta megmenteni.

A Mezõberényi Rendõrõrs a fenti két esemény körülményeinek
tisztázását államigazgatási eljárás keretén belül végzi.

Az elsõdleges információk és adatok szerint idegenkezûség egyik
halálesettel kapcsolatban sem állapítható meg. 

Mezõberényi Rendõrõrs

A város központjában 67 m2 üzlethelyiség
és 97 m2 lakás egyben eladó!

T.: 20/8245710

Részleges nyitvatartás a Városi Könyvtárban 
2005. aug. 1-jétõl aug. 28-ig. 

Ez idõ alatt szünetel a kölcsönzés, de igénybe vehetõk
az informatikai részleg, a folyóirat-olvasó és az

olvasóterem szolgáltatásai 
munkanapokon de. 10-12-ig és du. 14-16 óráig. 



BERÉNYI NAPOK
TISZTELT MEZÕBERÉNYIEK, ELSZÁRMAZOTTAK,

VENDÉGEINK!

2005-ben kulturális-, sport- és szórakoztató programokkal várja
Önöket a Berényi Napok rendezvénysorozat augusztus 19-én és
20-án. Ezen két nap alatt lehetõségük lesz, hogy a változatos
programkínálatból kiválasszák az Önöknek leginkább megfelelõt.
Kedvcsinálóként hadd ajánljunk figyelmükbe néhányat az idei
programok sorából. 

BERÉNYI KÉPEK

Öt év után újra találkozhatunk Bartóki József festõmûvész alkotá-
saival a Mûvelõdési Központban. A kiállításra az Orlai Petrics Soma
Gyûjtemény és a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ közös szerve-
zésében kerül sor. A megnyitóra szeretettel várnak minden kedves ér-
deklõdõt a szervezõk augusztus 18-án, csütörtökön 18 órai kezdettel.
A kiállítást megnyitja Nagy Ferenc, a Baráti Egylet Mezõberény-
ért Egyesület elnöke, nyugdíjas rajztanár. A megnyitón közre-
mûködnek dr. Ignácz Mihály színész és Véha László fagottmûvész.

VARÁZSÉNEK

Hevesi Imre 2005. április 11-én, a Költészet Napján új gyermekle-
mezt jelentetett meg Varázsének címmel. Az album érdekessége,
hogy az elõadó mind a 16 megszólaló hangszeren maga játszik, így
igazán egyedülálló alkotásról van szó. Imi bácsi augusztus 19-én 17
órától lép a színpadra, hogy bemutassa a kisebb és nagyobb
gyerekeknek, hogyan is sikerült a verseket zenével és mókával fû-
szereznie.

FÚVÓSZENEKAROK KONCERTJE

Egyik németországi testvérvárosunk, Gronau fúvószenekarát láthat-
juk vendégül a Berényi Napok ideje alatt. Akik már látták õket a ko-
rábbi években a színpadon, azok tudják, hogy élvezetes és hangulatos
mûsorra számíthatunk, fõleg, mivel a Városi Ifjúsági Fúvószenekar-
ral közösen lépnek fel. Igazi parádét ígér a két fúvószenekar fellépése
augusztus 19-én, pénteken 18.20 órától. 

KOMÁR LÁSZLÓ

Komár László nevét egyaránt ismerik kicsik és nagyok. Az örökifjú
rock'n'roll sztár, aki még mindig megdobogtatja a nõi szíveket,
augusztus 19-én 21 órától lép a színpadra. Senki se hagyja otthon a
lakkcipõt! 

ZANZIBÁR

A fiatalok egyik nagy kedvence, a Zanzibár együttes lép színpadra
augusztus 19-én 22.30-tól. Az 1999-ben alakult ceglédi csapat másfél
órás élõ koncert keretében gondoskodik a felhõtlen szórakozásról
olyan ismert slágerekkel, mint például: Nem vagyok tökéletes, Szólj
már vagy a Szerelemrõl szó sem volt és Az igazi nevem címû
dalokkal. Magyarország egyik legdinamikusabb fiatal rockzenekara
igazi jó bulis hangulatot ígér.

VÁROSI STRAND NÉVADÓJA ÉS EMLÉKTÁBLA AVATÁS

A nagymedence felújítása és az új kismedence megépítése után jeles
eseményhez érkezik augusztus 20-án a városi strandfürdõ. Ettõl a nap-
tól kezdõdõen, az úszómedencét építtetõ KÁLMÁN ISTVÁN
áldozatvállalásának elismeréseként, a létesítmény ismét a KÁLMÁN
FÜRDÕ nevet viseli majd. Az ünnepélyes névadón, melyen részt
vesznek Kálmán István leszármazottai is, Cservenák Pál Miklós,
Mezõberény Város polgármestere mond ünnepi beszédet. A névadón
kerül felavatásra az az emléktábla, melyet a névadást kezdeményezõ
Városszépítõ és Városvédõ Egyesület állít. A bronzból készült emlék-
tábla Lestyán Goda János szobrászmûvész alkotása, az emléktáblát
tartó pad - melyet használni is lehet -  Tóth Sándor "Népmûvészet
mestere" munkája. A rendezvényre a szervezõk külön tisztelettel vár-
ják az egykori és az elmúlt évtizedek mezõberényi úszóit.

A KÁLMÁN FÜRDÕ TÖRTÉNETE

Részlet a Svájcban élõ Kálmán István visszaemlékezésébõl

(A teljes anyag a www.mezobereny.hu weboldalon, a Mezõberényi

Hírmondó on-line újságjában olvasható)

„Apámnak, Kálmán Istvánnak már a huszas évek vége felé határozott
szándéka volt egy strandfürdõ építése. A berényiek ebben az idõben
még a Köröshöz jártak fürdeni, többnyire gyalogosan. Kerékpárja nem
volt mindenkinek. A Körös azonban messze volt és túl veszélyes.
Csaknem minden évben voltak halálos áldozatai. Egy strandfürdõ a
község területén kényelmesebb és veszélytelenebb fürdési lehetõséget
tudott volna biztosítani. Ez a gondolat apámat nem hagyta nyugton, és
a harmincas évek elején a gondolat tetté érlelõdött. A vállalkozás
helyéül a Tessedik Sámuel téren lévõ "kiserdõ" látszott megfelelõnek,
ami a község tulajdona volt. A község helyeselte a fürdõ létesítésének
gondolatát és segítõkezet nyújtott azzal, hogy annak idevaló építését
minden nehézség nélkül lehetõvé tette.

Ehhez az elsõ lépés egy bõvizû kút fúrása volt, amire egy Araczki
nevezetû békéscsabai kútfúró vállalkozott. Ebben az idõben a kút-
fúrást még kézi erõvel végezték és nekem az volt az érzésem, hogy
nagyon sokáig tartott. Végül bõvizû forrásra találtak megfelelõ
hõmérséklettel. A víz azonban nem folyt fel a felszínre. Ez egy kom-
presszor segítségével történt úgy, hogy a kútba néhány méter hosszú
vékony, úgynevezett fúvócsövet engedtek le, amelynek a kút vizében
lévõ elsõ vége felfelé görbült. Ebbe a csõbe felülrõl kompresszorral
sûrített levegõt fújtak, és ez lökésszerûen a felszínre hozta a vizet.
Nos, amikor a kút már teljesen készen volt, ezt a csövet az utolsó pil-
lanatban a kútba ejtették, s ezzel a kút hasznavehetetlenné vált, nem
lehetett megjavítani. Óriási veszteséget jelentett ez pénzben és idõben.
Anyám abba akarta hagyni, apám azonban feltétlenül folytatni akarta.
Új kutat fúrtak, amely nem volt olyan mély és bõvizû mint az elsõ,
hõmérséklete is alacsonyabb volt, de az adott körülmények között
elfogadhatónak találták.

A medencét Schäfer és Köhler mezõberényi vállalkozók építették vas-
betonból, megbízhatóan és elõrelátással. Apám kérte õket, hogy a
legjobb építõanyagokat használják, és sem a vasszerkezetnél, sem a
betonnál ne spóroljanak. Felhívta a figyelmüket a mélyen fekvõ
kiserdõ magas talajvizére, ezért a medence nagy részét a föld fel-
színére építették, majd körös-körül földdel töltötték fel. 
Közben szorgalmas munka folyt a fürdõ megnyitásához szükséges
többi feltétel megvalósítására. A kiserdõ dimbes-dombos felszínét
kiegyenlítették és kerítéssel vették körül. Utakat, homokozókat,
virágágyakat csináltak. A gyerekek részére pedig hintákat és bíbikát
szereltek fel.

A strand megnyitására 1935-ben került sor, annak ellenére, hogy az
öltözõk még nem voltak készen. Ilyet a strand mögött néhány lépés-
nyire lévõ házsor egyik házában rendeztünk be. Erre azonban csak
rövid ideig volt szükség, mert a közös öltözõ épülete hamarosan
elkészült. Késõbb pedig felépült téglából a kabinsor is, sárgára festett
ajtóival. 

A strand megnyitását követõ elsõ években sok problémával kellett
megküzdenünk. Ezeknek a megoldása sok idõt és pénzt vett igénybe.
Megemlítek kettõt a sok közül: A kútból a medencébe vizet nyomó
nagyteljesítményû kompresszort kezdetben benzinmotorral hajtottuk,
éppen úgy mint a kútfúrók a kútfúrás idején. Ez azonban nagyon han-
gos volt, a levegõ is rossz volt körülötte, ami zavarta a fürdõzõket.
Bevezettettük tehát a villanyt és vásároltunk egy villanymotort.
Mezõberénynek ekkor még saját villanytelepe volt, mérsékelt tel-
jesítõképességgel, a vasútállomás közelében. 
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(folytatás a 13. oldalról)

Amikor bekapcsoltuk a lárma- és bûz nélkül mûködõ "csodálatos" vil-
lanymotort, a környékbeli házakban vibrálni kezdtek a világító vil-
lanykörték és a villanytelep is jelezte, hogy az esti órákban túlter-
helése van. A koraesti óráktól éjfélig tehát fel kellett hagynunk a
vízhúzással, ami meghosszabbította a medence vízzel való feltöltési
idejét. Szerencsére sikerült eladni a "nagy" kompresszort és helyette
egy kisebb teljesítményût venni. Ezzel ismét húzhattuk a vizet az esti
órákban is. 
Hasonló nehézségünk volt a medence "átteleltetésével" is. Itt az volt a
kérdés, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy a hideg téli hónapokban
ne essen fagykár a medencében. Több változatot próbáltunk ki: a) a
medencét üresen hagytuk, b) a medencét üresen hagytuk és az aljára
földet raktunk, c) a medencében vizet hagytunk és ha az befagyott, a
medence szélénél körös-körül megtörtük a jeget. Ez az utóbbi volt a
megoldás: a víz védte a medence alját, a megtört jég pedig nem tudta
szétfeszíteni az oldalát.”

UNGÁR ANIKÓ

Varázslat és káprázat várja a kedves nézõket augusztus 20-án 19.20

órától a Berényi Napok színpadán…És ki az, aki elbûvöli a nézõket?
Nem más, mint Ungár Anikó, aki a világ szá-mos színpadán bemu-
tathatta már nemcsak tehetségét, hanem szépségét is. A mûvésznõ
elõadása a tiszta, klasszikus kézügyességen alapuló bûvésztrükkökön
alapul, természetesen nem nélkülözve az interaktív elemeket sem.

BERGENDY KONCERT, TÁNC, JAZZ ÉS SZALONZENEKAR

Az eleinte Bergendy Együttes, majd Bergendy Koncert, Tánc, Jazz és
Szalonzenekar néven futó zenekar több évtizede a hazai zenei élet él-
vonalában áll. A XX. század mindenfajta könnyûzenéjét, tánczenéjét
játsszák. Fellépésük elengedhetetlen tartozékai az elegáns egyen-
ruhák és az állandó show-szerû elõadásmód. Olyan nagyszerû
slágereket hallgathatunk meg augusztus 20-án 20.30 órától a szín-

padon, mint például a Hadd fõzzek ma magam-
nak, Isko-latáska, Darabokra törted a szívem,
Elment a vándor és Sajtból van a hold. 

TÛZIJÁTÉK

Ki ne gyönyörködne az égi tüzes parádéban?
Pálma- és fûzfaligetek, üstökösök és görög tûz vár
mindenkit augusztus 20- án 22 órától a Kossuth
téren. 

BERÉNYI PIKNIK

P Ö R K Ö L T F Õ Z Õ

VERSENNYEL

Egész napos kikapc-
solódás, szórakozás
várja augusztus 20-án
délelõtt 8 órától délután
16 óráig a Piknik Parkba
érkezõket! A finom pör-
költök mellett játékok és
szórakoztató programok

is terítékre kerülnek. A hagyományos szabadidõs játékok mellett (tol-
laslabda, ugrálókötél, foci, ugróiskola, kugli, szerencsekerék stb.)
lehetõség nyílik majd elektromos kisautók, 3D-karika és ugrálóasztal
használatára. A délelõtt folyamán BMX-bemutatót is láthatnak a
kedves érdeklõdõk, valamint modelautók bemutatóját, amelyet
ügyességi verseny követ. Az eredményhirdetést követõen a Geri-Betli
Duó szórakoztatja élõ zenével az egybe-gyûlteket. Aki pedig egy kis
délutáni desszertre vágyik, az megsütheti a maga kalácsát a
kürtõskalács-sütésen. Ezen a napon gyomor nem maradhat éhesen!

KIÁLLÍTÁSOK 

A PETÕFI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN 

A jelenleg Békéscsabán élõ Virág Mihály fotóiból nyílik kiállítás,
valamint a hamarosan hazatelepülõ Kovács Attila kályhacsempe-sze-
meit tekinthetik meg az érdeklõdõk. A szintén Mezõberénybõl elszár-
mazott Schäffer Szilárd felesége, Schäfferné Beke Katalin mutatko-
zik be nálunk festményeivel. A Mezõberényben élõ alkotók közül
Vágvölgyi Mihály virágfotóit láthatjuk, valamint Gulyás Zsolt pla-
kát-design alkotásaival ismerkedhetünk meg. 
Ezek mellett természetesen a népmûvészet sem maradhat ki: kistérsé-
gi recehorgolók munkáiból nyílik egy kiállítás. Aki pedig kedvet
kapna a szebbnél-szebb alkotások láttán, azok bátran kipróbálhatják
magukat az októbertõl induló recehorgoló körben. Szintén nagyon
érdekesek lesznek Tóth Zsuzsanna varrott kézimunkái.
Különösen érdekes lehet mind az itt élõknek, mind pedig a hazaláto-
gatóknak az a kiállítás, amely "A hely, ahol élünk" címmel meghirde-
tett fotópályázatra beérkezõ munkákból került összeállításra. 

KIÁLLÍTÁSOK AZ ORLAI PETRICS GYÛJTEMÉNYBEN

Az idõszaki kiállítás Jeney István nyugalmazott rajztanár életmûvé-
bõl nyújt válogatást, az új állandó kiállítás a mezõberényi viseleteket
és lakáskultúrát mutatja be. Ezek mellett megtekinthetik a látogatók
Hentz Lajos értékes népi kerámia gyûjteményének jelentõsebb darab-
jait. Irányi István Petõfi-kutató összeállításában a nagy költõ
mezõberényi kapcsolatait is-merhetik meg a látogatók. Természetesen
a helytörténeti kiállítás is várja az érdeklõdõket.

A TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft.

szemétszállítással, konténerek bérbeadásával,

törmelékek elszállításával, 

állati tetemek elhelyezésével, 

szennyvízszippantással egész évben

a Tisztelt Lakosság szolgálatában áll!

Problémáikkal keressék fel irodánkat:

TAPPE Kft.

Mezõberény, Fortuna tér 19. 
szám alatt az alábbi ügyfélszolgálati idõpontokban:

Hétfõ, kedd, szerda, péntek: 8-12 óráig

Csütörtökön ügyfélfogadás nincs

Tel.: 66/352-100

14. 2005. augusztus                          Mezõberényi Hírmondó



BERÉNYI NAPOK - 2005 PROGRAMJA

BERÉNYI KÉPEK
Bartóki József festményei
Helyszín: Mûvelõdési Központ
Nyitva tartás: 10-18 óra

MINDENNAPOK HANGULATAI
Virág Mihály fotói
Helyszín: Mûvelõdési Központ
Nyitva tartás: 10-18 óra

KÉKMADÁR-FÉSZEK 
BÉKESSÉGE
Schäfferné Beke Katalin festményei
Helyszín: Mûvelõdési Központ
Nyitva tartás: 10-18 óra

21 
Gulyás Zsolt plakát-design képei
Helyszín: Mûvelõdési Központ
Nyitva tartás: 10-18 óra

A HELY, AHOL ÉLÜNK
Fotópályázat alkotásai, pályamunkái
Helyszín: Mûvelõdési Központ
Nyitva tartás: 10-18 óra

VIRÁGOK
Vágvölgyi Mihály fotói
Helyszín: Mûvelõdési Központ
Nyitva tartás: 10-18 óra

KISTÉRSÉGI RECEHORGOLÓK 
KIÁLLÍTÁSA
Helyszín: Mûvelõdési Központ
Nyitva tartás: 10-18 óra

"KÁLYHACSEMPE-SZEMEK"
Kovács Attila szabadgondolkodó munkái
Helyszín: Mûvelõdési Központ
Nyitva tartás: 10-18 óra

SZÍNEK-FOLTOK
Tóth Zsuzsanna varrott kézimunkái
Helyszín: Mûvelõdési Központ
Nyitva tartás: 10-18 óra
EGY ÉLET
A MÛVÉSZETRE NEVELÉSÉRT
Jeney István életmû-kiállítása
Helyszín: Orlai Petrics Soma Gyûjtemény
Nyitva tartás: 10-18 óra

VISELETEK ÉS LAKÁSKULTÚRA
Helyszín: Orlai Petrics Soma Gyûjtemény
Nyitva tartás: 10-18 óra

PETÕFI MEZÕBERÉNYBEN
Helyszín: Orlai Petrics Soma Gyûjtemény
Nyitva tartás: 10-18 óra

HELYTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
Helyszín: Orlai Petrics Soma Gyûjtemény
Nyitva tartás: 10-18 óra  

Augusztus 18. (csütörtök)

16.00 A HELY, AHOL ÉLÜNK 
Díjkiosztó kiállítás-megnyitó fotópályázat
alkotásaiból és pályamunkáiból 
A díjakat átadja és a kiállítást megnyitja:
Cservenák Pál Miklós, Mezõberény Város
polgármestere
Helyszín: Mûvelõdési Központ

17.00 VIRÁGOK
Vágvölgyi Mihály fotókiállításának meg-
nyitója. A kiállítást megnyitja: Szûcsné
Sziklai Éva, a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központ igazgatója
Helyszín: Mûvelõdési Központ

18.00 BERÉNYI KÉPEK 
Bartóki József festõmûvész festményeibõl
készült kiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja: Nagy Ferenc, a Baráti
Egylet Mezõberényért Egyesület elnöke,
nyugdíjas rajztanár
Közremûködnek: Ignácz Mihály - vers,
Véha László - zongora
Helyszín: Mûvelõdési Központ
19.00 ESTI ÜNNEPI 

ISTENTISZTELET
Szolgálattevõk: a gronaui és mezõberényi
német evangélikus lelkészek
Helyszín: I. ker. (német) evangélikus
parókia udvara

RENDEZVÉNYEK

16.00 MINDENNAPOK
HANGULATAI 

Virág Mihály fotókiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja: Valentinyi Károly,
Mezõberény Város Önkormányzati Képvi-
selõ-testületének tagja
Helyszín: Mûvelõdési Központ

18.00 KÉKMADÁR-FÉSZEK
BÉKESSÉGE 

Schäfferné Beke Katalin festményeibõl
készült kiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja: Lázárné Skorka
Katalin lelkész
Közremûködik: Brezánszky Ágnes-klarinét
Helyszín: Mûvelõdési Központ

20.21 21 
Gulyás Zsolt plakát-design kiállításának
megnyitója
A kiállítást megnyitja: Papp Zoltán
mûvésztanár. Közremûködnek: Ficzere

Máté - fuvola, Vozár Márton - zongora 
Helyszín: Mûvelõdési Központ

SZABADTÉRI SZÍNPAD 
PROGRAMJA

Helyszín: Piac tér

17.00 VARÁZSÉNEK
Hevesi Imre lemezbemutató gyermekmûsora

18.20 GRONAUI 
ERLÖSERKIRCHE
FÚVÓSZENEKAR ÉS A
VÁROSI IFJÚSÁGI
FÚVÓSZENEKAR 
KÖZÖS MÛSORA

20.00 JANAKIS
Görög zenés - táncos mûsor

21.00 KOMÁR LÁSZLÓ
Zenés mûsor

22.30 ZANZIBÁR
Élõ koncert

RENDEZVÉNYEK

9.00 VÁROSI STRAND NÉVADÓ
ÉS EMLÉKTÁBLA AVATÓ
ÜNNEPSÉGE

Ünnepi beszédet mond és az emléktáblát
leleplezi: Cservenák Pál Miklós,
Mezõberény Város polgármestere
Helyszín: Városi Strand

9.00 FELNÕTT KISPÁLYÁS 
LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG

Helyszín: Városi Sporttelep

9.00 IV. BERÉNYI NAPOK 
NEMZETKÖZI SAKKVERSENY
Helyszín: Orlai Petrics Soma Általános Iskola

9.00-18.00 SÉTAREPÜLÉS
Légi városnézés
Helyszín: Penny Market mögötti füves
terület

10.00 VÁROSI ÚSZÓVERSENY
Helyszín: Kálmán Fürdõ

10.00 NÉGY GYÜLEKEZET
ÚRVACSORÁVALÉS
ÁLDOZÁSSAL
EGYBEKÖTÖTT
ISTENTISZTELETE

Helyszín: Római Katolikus Templom

ELÕZETES
RENDEZVÉNYEK

KIÁLLÍTÁSOK

Augusztus 19. (péntek)

Augusztus 20. (szombat)



BERÉNYI NAPOK - 2005 PROGRAMJA

10.00 ELSZÁRMAZOTTAK
FOGADÁSA

Helyszín: Mûvelõdési Központ

14.30 KÁVÉ KALÁCCSAL
Testvérvárosi küldöttek és elszármazottak fogadása
az NHE és az NKÖ szervezésében
Helyszín: I. ker. (német) evangélikus parókia
udvara

15.00 "KÉPEK ORLAI PETRICS 
SOMA ÉLETÉBÕL"

Körösi Mihály beszél megjelent könyvérõl
Helyszín: Városi Könyvtár

16.30 SZENT ISTVÁN-NAPI
FELVONULÁS

Útvonal: Kossuth tér - Fõ út - Szent István
utca - Piac tér

22.00 TÛZIJÁTÉK
Helyszín: Kossuth tér

BERÉNYI PIKNIK 

Helyszín: Piknik Park

8.00 PÖRKÖLTFÕZÕ VERSENY

10.00 BMX-BEMUTATÓ
Csepelényi Krisztián VB aranyérmes és
Mazán Tamás VB ezüstérmes BMX
kerékpárosok bemutatója

10.30 MODELAUTÓ BEMUTATÓ 
ÉS ÜGYESSÉGI VERSENY

12.00-16.00 BETLI BULI 
Geri-Betli Duó mûsora 
Élõ zene régi és új slágerekkel-mulatós egyveleg

14.00 KÜRTÕSKALÁCS SÜTÉS
Helyszín: Piknik Park

SZABADTÉRI SZÍNPAD 
PROGRAMJA

Helyszín: Piac tér

16.50 ÜNNEPI BESZÉD
Ünnepi beszédet mond: Cservenák Pál Mik-

lós, Mezõberény Város polgármestere
Közremûködik: a Fortuna mazsorett csoport

17.00 BERÉNYIEK 
A SZÍNPADON

Fellépnek: Bartó Mónika, a Mûvelõdési
Központ jazztánc és mazsorett csoportjai, a
Leg a Láb Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény Kis-Berényke és Berényke táncc-
soportjai 

18.00 GÚTAIAK 
A SZÍNPADON

Részletek a Szécsi Pál és Máté Péter
emlékkoncertekbõl

19.20 UNGÁR ANIKÓ 
BÛVÉSZ MÛSORA

20.30 BERGENDY
SZALONZENEKAR 

Élõ koncert

RENDEZVÉNYEK

9.00 FELNÕTT KISPÁLYÁS
LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG

Helyszín: Városi Sporttelep

A Berényi Napok rendezvényeivel 
kapcsolatos felvilágosítás:

Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ 
5650 Mezõberény Fõ út 4-6. 

Tel: 00-36-66-515-550; 
515-552; 515-553; 

Fax: 00-36-66-515-554 

E-mail: psmk@mezobereny.hu

A Berényi Napok rendezvényein 
a részvétel ingyenes.

A programváltozás jogát 
a rendezõszervek fenntartják.

Rossz idõ esetén a szabadtéri színpad
programja a Mûvelõdési Központban 

lesz megtartva.

Augusztus 21. (vasárnap)

PÖRKÖLTFÕZÕ 
VERSENY

Zenével és vidám játékokkal 
fûszerezve

A Városi Közszolgáltató Intézmény és a
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
szeretettel vár minden kedves résztvevõt
és érdeklõdõt a Berényi Napok ideje alatt
megrendezésre kerülõ pörköltfõzõ
versenyre augusztus 20-án 8 órától.

A rendezvényre új helyszínen, a 
Piknik Park területén kerül sor. 
A délelõtt folyamán kívánságmûsor, míg
12-16 óráig a Geri-Betli Duó szó-
rakoztatja a megjelenteket. 

Jelentkezés: augusztus 1-jétõl augusztus
15-ig személyesen a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központban vagy 
az 515-553-as telefonszámon.

PROGRAMOK:

10 óra BMX bemutató

10.30 óra Modelautó 
ügyességi bemutató és verseny

12 óra Eredményhirdetés

12-16 Betli buliÉlõ zene régi és új
slágerekkel-mulatós egyveleg

14 óra Kürtõskalács sütés


