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Ez történt 
a két ülés között

Március 2-án rendkívüli képviselõ-tes-
tületi ülés megtartására került sor. A tes-
tületi ülés összehívását két pályázat (Ösz-
szevont Óvodák és Kistérségi Általános
Iskola) benyújtásának sürgõssége, vala-
mint a "Belvízrendezés az élhetõbb tele-
pülésekért" címû kiemelt projekt megva-
lósítására irányuló új Konzorciumi E-
gyüttmûködési Megállapodás aláírása in-
dokolta. 

***

Dr. Marosi Endre apátplébános urat bú-
csúztatták március 3-án a katolikus temp-
lomban. A gyászszertartáson Harmati
László alpolgármester úron kívül több
önkormányzati képviselõ is részt vett.

***

Ugyancsak március 3-án Harmati László
alpolgármester az elõzõ napi testületi fel-
hatalmazás és a polgármester megbízása
alapján aláírta a "Belvízrendezés az él-
hetõbb településekért" címû kiemelt
projekt új Konzorciumi Együttmûködési
Megállapodását.

***

Március 4-én kibõvített ülést tartott a
mezõberényi városházán a Mezõberényi
Szociálpolitikai Kerekasztal. Az ülésen
az "Út a munkához" elnevezésû kor-
mányzati közfoglalkoztatási program ke-
retében megalkotandó Mezõberény Vá-
ros Foglalkoztatási Terve került megtár-
gyalásra. A program keretében elõrelát-
hatólag 190 fõ tud a közfoglalkoztatásban
részt venni.

***

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Mi-
nisztérium megbízásából a Magyar Urba-
nisztikai Nonprofit Kft. kutatást végez
"A településtervezés helyzetének válto-
zásai az elmúlt években Magyarorszá-
gon" címmel. A kutatás keretében Király
Gábor úr beszélgetett március 4-én a tele-
pülésrendezés kérdéseirõl az alpolgár-
mesterrel, majd március 11-én Adamik
Jánosné fõtanácsossal.

***

A Békési Kistérségi Társulás március
10-én tartotta soron következõ ülését. A
kistérségi társulási ülésen az alpolgár-
mester vett részt. Ezen az ülésen Simon
István Tamás, Doboz polgármestere lett
megválasztva a Békési Kistérségi Társu-
lás elnökévé a lemondott Izsó Gábor (Bé-
kés polgármestere) helyett.

***

A "Belvízrendezés az élhetõbb telepü-
lésekért" projekttel kapcsolatos aktuális
feladatok egyeztetése céljából találkozott
2009. március 11-én Kondoroson a pro-
jektben részt vevõ 16 település képviselõ-
je. Városunkat Harmati László alpolgár-
mester és Borgula Péter beruházási ügy-
intézõ képviselte.

***

Március 12-én helyezték végsõ nyuga-
lomra Szabó Antal urat. A gyászszertar-
táson a képviselõ-testület több tagja is
megjelent. Szabó Antal távozásával nagy
veszteség érte Mezõberény kulturális éle-
tét.

***

A mezõberényi Városi Önkéntes Tûzol-
tó Egyesület március 14-én tartotta éves
beszámoló közgyûlését. A közgyûlésen
Harmati László alpolgármester vett részt,
és mondott köszönetet a város nevében az
egyesület tagjainak, vezetõségének mun-
kájukért.
Ugyancsak elismerõen szólt az egyesület
munkájáról a jelenlévõ Kiss András alez-
redes, Békéscsaba Város tûzoltóparancs-
noka is.

***

Március 17-én Tarhoson a Körösök Völ-
gye Akciócsoport Nonprofit Kft. szer-
vezésében szakmai konzultációra került
sor, melyen Borgula Péter beruházási
ügyintézõ vett részt. A konzultáción elsõ
sorban a Dél-alföldi régió pályázati lehe-
tõségérõl esett szó, de tájékoztató hang-
zott el az Új Magyarország Vidékfejlesz-
tési Tervrõl is.

***

Március 18-án rendkívüli testületi ülés
és közmeghallgatás megtartására került
sor. A közmeghallgatáson több, a lakossá-
got érintõ kérdés is elhangzott. A kérdé-
sek többsége a BEOL fórumozókat ér-
deklõ témákban került megfogalmazásra.

***

Március 19-én városunkba látogatott Dr.
Molnár Csaba közlekedési, hírközlési
és energiaügyi miniszter. A Berény Ét-
teremben megtartott lakossági fórumon a
kormány válságkezelésérõl, és a gazda-
sági növekedés lehetõségérõl beszélt a
miniszter úr.

***

Ugyancsak március 19-én került sor Gyo-
maendrõdön arra a konferenciára, amely
"Az önkormányzati gazdálkodási
rendszerek fejlesztési lehetõségei, vala-
mint az elektronikus ügyintézés felté-
teleinek megteremtése" címet viselte. A

konferencián Dr. Baji Mihály jegyzõ vett
részt.

***

Március 19-én kezdõdött a város szenny-
vízberuházásának II-es ütemével kapcso-
latos 15%-os közmûfejlesztési hozzájá-
rulás kifizetése.  A mai napig 740 jogo-
sultból mintegy 680 fõ vette föl a vissza-
járó – 135.346 Ft lakossági befizetés
15%-át kitevõ – közmûfejlesztési hozzá-
járulást.
A tömeges kifizetések miatt az elsõ napon
több órát kellett sorba állniuk a jogosul-
taknak, de a Polgármesteri Hivatal módo-
sított, hosszabb ügyfélfogadással tett ele-
get a lakossági igényeknek.

***

Március 23-án Bobály András elnök úr a
Mezõberényért Bûnmegelõzési Köz-
hasznú Egyesület elnöke bemutatta a
Megyei Bíróság végzését, amely a köz-
hasznú egyesületet nyilvántartásba vette.
Az újonnan megalakult egyesület célja a
közrend és a közbiztonság védelme.

***

A június 7-i EU parlamenti képviselõ
választással kapcsolatos jegyzõi érte-
kezleten vett részt Dr. Baji Mihály jegy-
zõ március 25-én Békéscsabán a Megye-
házán.

***

A Megyei Polgármesteri Fórum követ-
kezõ ülésére került sor március 27-én
szintén a Megyeházán. A fórum témái –
melyen Harmati László alpolgármester úr
vett részt – az önkormányzatokat érintõ
idõszerû kérdések voltak.

***

A Petõfi Sándor Gimnázium március
28-án rendezte meg az intézmény hagyo-
mányos Sándor-Bálját. Az OPSKK Mû-
velõdési Központjában lezajlott rendez-
vényen nagy sikert arattak a 12. évfo-
lyamos diákok mûsorukkal. Ezt követõ-
en a Berény Szállóban hajnalig folyt a
tánc.

Mirõl tárgyalt
a képviselõ-testület?

Mezõberény Város Önkormányzati Kép-
viselõ-testülete 2009. március 30-án
megtartott ülésén Dr. Baji Mihály jegyzõ
tájékoztatta a jelenlévõket és a kábeltele-
vízió nézõit a képviselõ-testület 2009.
február 23-án tartott zárt ülésén hozott
döntéseirõl, a március 2-án megtartott
rendkívüli ülésen hozott döntésekrõl, va-
lamint a március 18-án közmeghallgatás-
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A 2009. június 7-ére kiírt EU parlamen-
ti képviselõk választásán a településszin-
tû lakcímigazolvánnyal rendelkezõ
(mely csak Mezõberény nevét tartalmaz-
za, utca nevet és házszámot nem), és a
Mezõberényben igazolással szavazni kí-
vánó választópolgárok szavazatukat a 6.
számú szavazókörben (Mezõberény Hõ-
sök u. 3. sz.) adhatják le.

Dr. Baji Mihály jegyzõ

A Kálmán Fürdõ 2009. évi belépõ
jegyeinek ára

Jegyárak:
* Felnõtt napi jegy 650 Ft
* Felnõtt kedvezményes jegy 16-19 óráig

400 Ft
* Gyermek napi jegy 3-6 éves korig 250 Ft
* Diák, nyugdíjas napi jegy 450 Ft
* Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy

16-19 óráig 350 Ft
* Felnõtt úszójegy 350 Ft
* Diák, nyugdíjas úszójegy 300 Ft
Bérletek:
* Heti felnõtt bérlet 3.800 Ft
* Heti diák, nyugdíjas bérlet 2.800 Ft
* Havi felnõtt bérlet 13.000 Ft
* Havi diák, nyugdíjas bérlet 10.000 Ft
* 10 alkalomra szóló felnõtt bérlet 5.500 Ft
* 10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet

3.800 Ft
* 10  alkalomra szóló úszóbérlet 2.800 Ft

(felnõtt, diák, nyugdíjas)
Csoportos belépõ 10 fõ felett:
(szervezett rendezvények esetén: iskolák, ü-
dülõ csoportok, versenyek, edzõtáborok, kül-
földi – testvérvárosi delegációk, stb.)
* Úszó (egységesen) 280 Ft/fõ
* Napi (egységesen) 400 Ft/fõ

A díjak az ÁFA - t tartalmazzák.
A nyugdíjas kedvezményt csak az öregségi
nyugellátásban részesülõk vehetik igénybe. 

sal egybekötött rendkívüli ülésen hozott
döntésekrõl. Ezt követõen Cservenák Pál
Miklós polgármester távollétében Har-
mati László alpolgármester beszámolóját
hallhattuk a két ülés között történt fon-
tosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.

***

Az ülés rendhagyó módon folytatódott.
Bélmegyer Község Képviselõ-testülete
meghívottként aktívan részt vett az ülés
egy részén. A közös ülést az indokolta,
hogy a két település képviselõ-testülete
kistérségi intézményfenntartó társulásban
hozta létre többcélú, közös igazgatású
közoktatási intézményét (a Mezõberény -
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolát).
A közös ülés keretein belül beszámoló
hangzott el az önkormányzati intéz-
ményfenntartó társulás tapasztalatairól
Bélmegyer Községgel, tervekrõl a jövõre
nézve, valamint megtörtént a társulási
megállapodás felülvizsgálata és módosí-
tása is.

***

A közös ülés befejezte után beszámolót
hallhattunk a Mezõberényi Rendõrõrs, a
Mezõberényi Polgárõr Egyesület, vala-
mint a Városi Önkéntes Tûzoltó Egye-
sület 2008. évi tevékenységérõl. Az írás-
ban benyújtott színvonalas, tartalmas be-
számolókat szóban foglalta össze, illetve
egészítette ki Jakusovszki Zoltán r. õr-
nagy õrsparancsnok, Szota Róbert a pol-
gárõrök elnöke, valamint Halász József a
tûzoltó egyesület elnöke. A képviselõ-tes-
tület mindhárom beszámolót elfogadta,
köszönetet mondott a rendõrség és a két
egyesület munkájáért.

***

Elfogadásra került a 2008. évi (MÖK ál-
tal támogatott) városi rendezvények és
nemzetközi kapcsolatok elszámolásá-
nak ellenõrzésérõl szóló beszámoló, vala-
mint az Oktatási és Kulturális Bizottság
beszámolója, mely a 2009. évi sporttámo-
gatások elosztását tartalmazza.

***
A képviselõ-testület módosította az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ és a
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát.
Az okiratok módosítására azért volt szük-
ség, mert a Mezõberényi Hírmondó ön-
kormányzati újság kiadásával kapcsola-
tos feladatok az OPS Kulturális Központ-
tól átkerültek a Polgármesteri Hivatalhoz.

***
A képviselõk titkos szavazással eldöntöt-
ték, hogy Koncsag Ferenc és Szilágyi
Tibor a Pénzügyi- Gazdasági Bizottság
tagjaként fogják a jövõben segíteni a tes-
tület munkáját, valamint ugyancsak titkos

szavazással Lestyán Ádámot választották
meg a Közbeszerzési Bizottság elnökévé.

***

A testület módosította az önkormányzat
2008. évi költségvetésérõl szóló rendeletét.

***

A képviselõ-testület nem támogatta a Me-
zõbrény Petõfi u. 8. sz. alatti helyi véde-
lem alatt álló lakóház védelmének meg-
szüntetését.

***

A testület tagjai kiegészítésekkel, módo-
sításokkal elfogadták Mezõberény Város
2009. évi közfoglalkoztatási tervét az
"Út a munkához" program végrehajtá-
sára, melynek keretében a szociális ellá-
tásra (RÁT) jogosultak munkához juthat-
nak.

***

Döntés született a Kálmán Fürdõ 2009.
évi strand belépõinek áráról. A Városi
Közszolgáltató Intézmény javaslatát –
mely szerint a belépõjegyek  ára egyez-
zen meg a 2008. évi árakkal – a testület
támogatta.

***

Tájékoztató hangzott el a 2009. évi Be-
rényi Napok rendezvény tervezett prog-
ramjáról. A testület a tájékoztatót tudo-
másul vette.

***

A nyílt ülés végeztével zárt ülésen foly-
tatta munkáját a képviselõ-testület, me-
lyen személyiségi jogot, illetve üzleti ér-
deket érintõ vagyoni ügyek megtárgya-
lására került sor.
A következõ testületi ülés idõpontja
2009. április 27.

Jakab Krisztina

Felhívás!
Köteles László Komlóska, és Lesovics Mik-
lós Pálháza város polgármesterei az össze-
fogás reményében Nemzeti Zarándoklatra
hívják az ország településeit. Céljuk a sze-
retet erejével megszelídíteni az értelmetlen
ellenséges indulatokat. Formája, hogy a te-
lepülések vezetõi közösségeik élére állva
békés zarándoklattal elindulnak – az ország
minden részérõl – a Szent Koronához Bu-
dapestre, a Kossuth térre.
Mezõberény Város Önkormányzati Képvi-
selõ-testülete felhívja az érdeklõdõk figyel-
mét, hogy további részletekrõl, friss infor-
mációkról a www.komloska.hu vagy a
www.palhaza.hu honlapokon tájékozód-
hatnak, és az önkéntesen csatlakozni kívá-
nók az onnan letölthetõ jelentkezési lapon
jelezhetik részvételi szándékukat.

Mezõberény Város Önkormányzati Kép-
viselõ-testülete felhívja a figyelmet, hogy
2009. tavaszán ismét megrendezésre kerül
Magyarország legnagyobb civil szervezésû
drogellenes programja, a 8. Drogmentes
Magyarországért Maraton - Ország fu-
tás a gyermekek jövõjéért.
Célja, hogy a fiatalok számára is vélemény-
formáló hírességek együttmûködésével, a
sport jellemformáló erejével hívja fel a fi-
gyelmet a drogok veszélyeire.
A Drogmentes Magyarországért Maraton
április 17-én indul Budapestrõl, és május
31-én érkezik vissza a fõvárosba. Mezõbe-
rénybe érkezés (május 15.), és egyben a tel-
jes útvonalterv megtekinthetõ az alábbi el-
érhetõségen: www.drogmentes.hu



ÁPRILISI AKCIÓ

* 110-es PVC csõ (elsõ olsztályú) 840 Ft/db
* zártszelvény 280 Ft-tól

* idomacélok: köracél, laposvas, szögvas,
horganyzott esõcsatorna tavalyi áron

kapható

ÁPRILIS 14-ÉN KERÜL MEGRENDEZÉSRE ÜZLETÜNKBEN A

“CSÖVESEK NAPJA”

Szokola és Társai Kft.
5650 MezõberényLuther Márton tér 4.

Tel.: 06/66-424-166;    06/30-9455-153;    06/30-625-8297
e-mail: szokolakft@freemail.hu
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FELHÍVÁS

FIGYELJEN A BÖCIRE!

A Böci Bt. Mezõberény, Thököly u. 68. és Mátyás király u. 9.
alatti boltjaiban a régi idõkben jól mûködõ 

vásárlási visszatérítést 
megújítja.

2009. február 1-tõl minden készpénzes vásárlás után 
a következõ hónap 10. napjáig 

3%-ot visszatérítünk levásárlás formájában. 
Ezzel a lépésünkkel a Magyar áruk, Magyar üzletlán-
cokon keresztüli értékesítését és a vásárlók minél jobb

kiszolgálását tûztük ki célul. 
Gyõzõdjön meg árainkról, termékeink minõségérõl és visz-

szatérítésünk elõnyeirõl személyesen!
MEGÉRI!

A légszennyezettség nem áll meg a nagy-
városok vagy a forgalmas utak határánál. A
levegõ tisztasága ezért – lakjunk bárhol –
közös ügyünk. Fogjunk össze, hogy a mi te-
lepülésünk legyen az Energizer "Vegyünk
tiszta levegõt!" programjának egyik nyer-
tese, ahol egy zöld sziget, egy park újjászü-
letik, mi pedig fellélegezhetünk.
Az utóbbi idõben egyre gyakoribbá váló
szmogriadók már önmagukban is jelzik,
hogy a levegõ szennyezettsége mindannyi-
unkat érintõ probléma, amely nem oldódik
meg attól, ha az autó néhány napig a garázs-
ban marad. Együttes erõvel azonban elér-
hetjük, hogy az önkormányzatok anyagi le-
hetõségeinek szûkülése ellenére nálunk is
legyen egy olyan új zöld sziget, amelynek
köszönhetõen újra tiszta levegõhöz jutunk.
Szálljunk be közösen az Energizer "Ve-
gyünk tiszta levegõt!" programjába, hogy a
mi településünk legyen a három szerencsés
egyike, ahol egy hosszú ideje elhanyagolt

Tisztelt mezõberényiek!

A Magyar Napló Kiadó kérésére hívjuk fel
az Önök figyelmét. A Kiadó  Petõfi halálá-
nak évfordulójára – a Magyar Irodalom
Zsebkönyvtára sorozat keretében – Petõfi
életmû kötetet szeretne megjelentetni.
A kiadvány költségeihez – 300 000 Ft –
szívesen fogadnak minden támogatást. Ez
jelenthet közvetlen anyagi hozzájárulást, de
akár könyvmegrendelést is.

Szerkesztõség:
1092 Budapest, Ferenc körút 14.

Tel/fax: 413-6672, 413-6673
Postacím: 1450 Budapest, Pf. 77

E-mail cím: proza@magyarnaplo.hu

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

zöldterület a nyarat már zöldellõ pompával 
köszönti.
Gyûjtsünk együtt a tiszta levegõért!
A "Vegyünk tiszta levegõt!" programnak
köszönhetõen az ország 3 településének 3
parkja születik újjá. A verseny 3 kategóriá-
ban zajlik az Energizer több millió forint
értékû adományaiért: kistelepülés; közepes
település; nagytelepülés/budapesti kerület.
Minél több Energizer vagy Wilkinson ter-
mék vásárlója küldi be településünkrõl a
blokkon szereplõ AP kódot és a vásárlás ide-
jét, annál nagyobb az esélye, hogy az Ener-
gizer kertészei rendbe teszik a város egyik
parkját, zöldterületét.
Az Energizer a "Vegyünk tiszta levegõt!" pro-
gram beküldõi között tíz héten át (2009. már-
cius 9-tõl május 17-ig) értékes ajándékokat,
valamint egy "zöld utazást" is kisorsol, hogy
ezzel is ösztönözze a közös gyûjtést. A játék
részleteirõl a www.vegyunklevegot.hu
oldalon olvashat.

Vegyünk tiszta levegõt!

Mezõberény Város Jegyzõje
pályázatot hirdet 

szociális ügyintézõi munkakör betöltésére

Pályázati  feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen elõélet, cselekvõképesség
- államigazgatási, vagy szociális munkás, vagy egészségügyi felsõ-
oktatásban szerzett szakképzettség

Elõnyt jelent:
- közigazgatási gyakorlat
- közigazgatási alapvizsga
- felhasználói szintû számítógépes ismeretek (Word, Excel)

Ellátandó feladatok rövid ismertetése:
- a szociális igazgatási munkakörbõl adódó feladatok

A pályázati anyaghoz kérjük csatolni:
- részletes szakmai önéletrajzot,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- iskolai végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolatát.

A kinevezés határozott idõre szól, a munkakört teljes munkaidõben
kell ellátni, 6 hónap próbaidõ kikötésével.
Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény és a helyi közszolgálati szabályzat rendel-
kezése alapján.
A pályázat benyújtási határideje: A Hivatalos Értesítõben (Magyar
Közlöny melléklete) történõ közzétételt követõ 15. nap.
A pályázatok elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 5 munkanapon belül, az álláshely a pályázat elbírá-
lását követõen azonnal betölthetõ.
Jelentkezések benyújtása: Személyesen vagy postai úton kell be-
nyújtani Mezõberény város jegyzõjének címezve, 5650 Mezõberény,
Kossuth tér 1.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ Dr. Baji
Mihály jegyzõtõl a 66/515-515-ös telefonszámon. 

A pályázat benyújtási határideje: 2009. április 11.
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EMLÉKEZÉS

Emlékvers
Dr. Marosi Endrérõl

Kedvenc tanítványa voltam,
segített a bajban,

nem kértem de megtette
s csendesen értette.

Fájdalmát nem mutatta
s csendben szenvedett

most elragadta fájdalma,
ezért is szeretett.

Édesanyját nem ismerte,
de nevelõ anyját végtelenül szerette.

Mikor Szarvason szolgált,
Édesapja befejezte sorsát.

A békepapságnak nem hódolt be,
inkább a kiközösítést tûrte.

Keresztlánya meghalt,
azóta húsból koplalt.

Mikor utoljára láttam,
éppen aludt lágyan,
áldását adta rám,
a kezével némán.  

(Tóth Julianna Bernadett
8/A osztály)

Különös érzés
gimnáziumi taná-
romként vissza-
gondolni rá, fel-
idézni egy-egy
"forró" hangulatú
matematika órát,
egy-egy szemé-
lyes beszélgetést.
Emlékek, érzések
kavarognak a

fejemben: szinte
utánozhatatlanul precíz volt, szelíd, mégis
határozott, szigorú, de emberséges. Bölcs
távolságtartás jellemezte. Tanár volt és
"egyszerûen" EMBER!
El nem múló értékes kincset kaptunk tõle,
mi, tanítványai, akiket a matematika, a
könyvkötészet, a zene vagy az éneklés biro-
dalmába próbált bevezetni. 
Tisztelet, megbecsülés övezi munkásságát
városunkban. Szabó Antal bácsi példaérté-
kû tanítói, tanári, iskolaigazgatói tevékeny-
sége mellett énekesként, muzsikusként, kar-
nagyként elévülhetetlen érdemeket szerzett
városunk zenei életének szervezésében, irá-
nyításában, melynek szinte haláláig aktív
közremûködõje volt. 
Antal bácsi 1933. februárjában, egy hónap-
pal Mezõberénybe érkezése után már az I-
partestület Ifjúsági Zenekarában játszott.
1940-ben a nagy múltú Iparos Daloskör ve-

zetését bízták rá. A kórus mellé hamarosan
vonósnégyest szervezett, melynek bõvítésé-
vel 18 tagú kis szimfonikus-szalonzenekart
hozott létre tanítókból, zenélni tudó iparo-
sokból, a népi zenekar tagjaiból, és a volt le-
ventezenekar fúvósaiból. A daloskör tagjai-
val hatékonyan közremûködtek a néptánc-
csoport újraindulásában. 
Daloskör, népi zenekar, néptánccsoport –
ének, zene, tánc – egy együttessé fonódott
össze a tudatos és kitartó szervezõmunkája
révén.
Antal bácsi 76 évet töltött életébõl váro-
sunkban. 76 áldozatos munkával telt év,
melynek során mindvégig arra törekedett,
hogy minél többen megismerjék, és meg-
szeressék a közös éneklés, zenélés örömét.
Életének utolsó pillanatáig Õ volt nemcsak
vezetõje, szakmai irányítója, hanem össze-
tartója a Berényi Népdalkörnek. 
Antal bácsi munkássága elismeréseként
1990-ben "Pro Urbe", 1999-ben "Mezõbe-
rényért" kitüntetéstben részesült. 
Távozásával, olyan gazdagságot vitt ma-
gával, amit szavakban nem lehet kifejez-
ni, és olyan örökséget hagyott itt, amelyet
nevével, és emlékével együtt õriznünk és
továbbadnunk kell!
Antal bácsi! Egy-egy köszöntésnyi idõ
sem jut már, de amit kaptunk, köszön-
jük!

Mezeiné Bátori Valéria

Emlékezés Szabó Antalra 

"Nem sokat ér, ha magunknak dalolunk, 
szebb, ha ketten összedalolunk, aztán mind többen, 

százan, ezren, míg megszólal a nagy Harmónia, 
amiben mind egyek lehetünk…"

(Kodály Zoltán) 

BÚCSÚ DR. MAROSI ENDRÉTÕL

"Igen, Uram, közel a nap,
Talán az óra, tán a pillanat,
Amikor félrebillen a fejem,
Amikor én is beteljesedem.
Mondjam-e úgy, ahogy elzörren a húr?
Vagy hogy a Létnek óceáni tükrén
Egy leheletnyi hullám elsimul
És elkezdõdik egy új csepp öröklét?
Akárhogyan, – én beteljesedem:
Eltelt, letelt, betelt az életem…"

(Sík Sándor: A Keresztút)

Szeretett Apát Urunktól búcsúzunk most fájó
szívvel, kinek egész élete igen és ámen volt, s
a jó Isten kegyelmébõl 71 éven át hûségesen
szolgálta az Urat és a Katolikus Egyházat.
Most, gazdag életének 94. évében csendesen
becsukta a Plébánia kapuját, elbúcsúzott a hí-
vektõl és hazatért Teremtõjéhez.

A kommunizmus évtizedei alatt sok megpró-
báltatás érte, de szilárd hitét megtörni sosem
tudták, a "békepapságtól" következetesen el-
zárkózott, vállalva a hányattatást és mellõ-
zöttséget is.
Életszentsége itt, Mezõberényben teljesedett
ki, ahol 38 éven át szolgálta a katolikus gyü-
lekezetet szeretettel és odaadással, s a Rá jel-
lemzõ szerénységgel. Csodálatra méltó volt
az Õ Jézus Szíve-imádata, példamutató a
Szûzanya-tisztelete, az elsõ péntekhez való
ragaszkodása, puritán-tiszta életvitele, s a leg-
szebb keresztény erények gyakorlása és ta-
nítása, mint az alázatos szeretet, szolgálat, ál-
dozatvállalás, szerénység, türelem és kitartás.
Imáiban gyakran kérte a jó Istent, hogy a gaz-
dagságtól és a nagy nyomortól oltalmazza Õt
és a híveket. Odaadó szeretettel gondozta az
öregek és betegek lelkét, minden elsõ pén-
teken (sokszor erején felül) végiglátogatta az
Oltári-szentséget váró idõs híveket. Szívügye
volt a hittanoktatás, de fájlalta, hogy egyre
fogy kis tanítványainak száma.

Emlékezetes prédikációiban is többször idéz-
te kedvenc hittanos metaforáját, miszerint Õ
egy "szivacs", eszköz Isten kezében, mellyel
letörli bûneinket. Ki tudná megszámolni,
hogy ez a drága "Szivacs" hány ezerszer se-
gített lelkeinket kifehéríteni…
Féltve szerette Nemzetét, és szomorúsággal
töltötte el annak számbeli fogyatkozása épp-
úgy, mint vallási és erkölcsi hanyatlása.
Mindig büszke maradt erdélyi származására, s
az ünnepi Szentmisék végén, a magyar Him-
nusz után Õ kezdte énekelni: "Ki tudja merre,
merre visz a végzet…"
Szomorú lélekkel, de Isten kegyelmében bíz-
va és akaratában megnyugodva búcsúznak
Pásztoruktól a mezõberényi, köröstarcsai, és
csárdaszállási hívek.
Drága Apát Urunk, kérünk, légy közbenjá-
rónk a Mennyei Atyánál, könyörögj érettünk!
Krisztus világossága fényeskedjék Neked!

Dr. Dóczy Balázs
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KISVÁROSI KAVICSOK

Rajzpályázat

A Békés Városi Baleset -megelõzési Bizottság rajzpályázatot hirdetett óvodások és iskolá-
sok számára

"Közlekedésbiztonság gyermekszemmel" címmel.

Városunkból két óvoda – a Kinizsi úti és a Mátyás király úti óvoda – gyermekei készítet-
tek különféle technikákkal a témával kapcsolatos gyermekrajzokat. A gyermekrajz kiál-
lítás megnyitójára a helyezést elért gyermekek és azok csoportjai meghívást kaptak. A
kiállítást Ladányi Zoltán r. alezredes, a Békési Rendõrkapitányság vezetõje nyitotta meg.
A pályázaton két óvodás gyermek részesült díjazásban:

A Békés Városi Gyermekkönyvtárban megtartott ünnepélyes díjátadáson a Békés Városi
Alapfokú Mûvészeti Iskola tanulói közremûködtek.

Mátyás kir. úti óvoda nevelõtestülete

Tavaly szeptember elején, amikor megnyitotta
kapuit a Kinizsi úti óvoda, gyermekeink nagy
lelkesedéssel vették birtokba az udvari játé-
kokat, és a frissen festett épület belsõ termeit. 
A nagycsoportos óvodások (Katica csoport)
számára azonban, az újratalálkozás élménye, a
nyár történéseinek átadása, és a felhõtlen játék
mellett, szorgos munkálkodás vette kezdetét,
ami azóta is töretlen lendülettel tart. 
Az óvónénik minden reggel szeretettel fogad-
ják az érkezõ gyerekeket, minden gyermek-
hez, szülõhöz van egy kedves szavuk, monda-
tuk. Az óvoda a szülõk számára is nyitott, e-
gész napot is eltölthetünk a csoportban, bete-
kinthetünk, sõt hozott programunkkal bekap-
csolódhatunk annak belsõ életébe. Gyakori,
hogy szülõk társaságában sütnek, vagy kéz-
mûveskednek, szorgoskodnak gyermekeink.
A napokban olvastam, hogy az óvodában is al-
kalmazott Freinet módszer szerint a 4 éves kor
tájékán elementáris erõvel jelentkezik a kisgyer-
mekeknél a munkavágy, a megvalósításra, az
alkotásra törekvés. Erre építik az óvó nénik a
munkálkodást, a munka jellegû játékot. A gye-
rekekkel való együttélésük – és nem csak együt-
tlétük –, a figyelõ és szeretõ odafordulásuk
erõsíti a gyerekekben, hogy az otthonról hozott
élmények, ismeretek ugyanolyan fontosak le-
gyenek, mint amelyeket az óvoda kínál. A reg-
geli gyülekezõt követõen, a beszélgetõ-körben
bárki elmondhatja gondolatait, az átélt dolgait. 

A nevelõk iskola-elõkészítõ feladatlapokkal
igyekeznek az iskolába készülõ szorgos "kati-
cák" egyébként is tartalmas mindennapjait tel-
jessé tenni. A különbözõ képességû gyerekek
közül, a szakemberek javaslatai alapján néhá-
nyan részt vesznek a helyben nyújtott fejlesz-
tõ, illetve logopédiai foglalkozásokon, ezzel is
segítve a hátrányok leküzdését. 
Fontos szerephez jutott ebben az évben, a fela-
dattudat kialakítása, melyet a különbözõ sza-
badon választott feladatok vállalásával erõsí-
tenek az óvó nénik.
Az iskolára való ráhangolódás jegyében, a hét
minden napjának meg van a specializációja,
hol az ének, a számolás, a környezetismeret,
vagy éppen az anyanyelvi foglalkozás játszik
domináns szerepet a csemetéink fejlettségi
szintjéhez illõen, egy-egy meséhez, versiké-
hez, vagy dalocskához kötve. 
Az "agytorna" és a játék mellett heti egy alka-
lommal jut idõ egy tartalmas mozgásra a Lut-
her úti tornateremben, ahol a "katicák" szaba-
don megmozgathatják a heti munkában meg-
fáradt szárnyacskáikat. 
Személyiségük kibontakozásának, a szabad
önkifejezésnek teret enged a gyakori éneklés,
festés, rajzolás, utóbbiakban megyei sikerek-
kel öregbítettük az óvoda hírnevét. A
rendõrség által kiírt " A közlekedés gyermek-
szemmel " címet viselõ rajzpályázaton külön-
díjban részesült egy "katica", a Vízmû-rajzpá-
lyázatán pedig három "katica" rajza a víz vi-
lágnapi rendezvényen kiállításra került, egy
"katica" rajza bekerült az elsõ tíz legjobb rajz

Szorgos "Katicák" a Kinizsi úti
óvodában

közé, valamint négy "katica" rajzát az interne-
ten közönségszavazásra bocsátották.  
Szintén az önkifejezésnek ad lehetõséget a
szerepjáték, melyet élesben is gyakorolhattak
bogárkáink, így õsszel felléptek az Óvodá-
sokért Alapítvány éves mûsorán, valamint
színvonalas, szívhez szóló betlehemi jelenettel
színesítették az Idõsek karácsonya rendez-
vényt, melyben – a város idõseinek és a szer-
vezõk visszajelzése alapján – nagy sikert ér-
tünk el. Sajnálatos tény, hogy az otthonukban
rekedt idõsek a helyi televízió felvételének hi-
ányában, nem lehettek részesei e színes ren-
dezvénynek. (Bár az egyik szülõ lejátszásra
felkínálta saját felvételét, mégsem került be a
helyi mûsorrendbe.)
Tudom, gyermekeink sikerei, a tehetségük és
lelkesedésük mellett, a munkáját teljes odaa-
dással, lelkiismerettel végzõ két óvó néninek
köszönhetõ, akik értõ figyeléssel, odafordulás-
sal mindig megtalálták az egy-egy gyermek-
ben lakozó tehetséget. Õszinte szeretetükkel,
és következetes munkájukkal harmonikus
légkört teremtenek nap mint nap a Katica cso-
portban, ezzel varázsolva mosolyt gyermeke-
ink arcára. 
Czinkóczki Ágnes – Ági óvó néni, Nagy
Csabáné –  Gabi óvó néni,  KÖSZÖNJÜK !

Wéber  Gáborné 
szülõi mk. vezetõ

Kracsek Bálint
(Mátyás k. úti

Óvoda) 
és

Oláh Richárd
(Kinizsi úti óvoda)

Ki fiatal korában megszokta a táncot,
vénségére is ugrál – tartja egy magyar köz-

mondás. Hogy van-e alapja a régiek megfigye-
lésének, ennek járt utána a Berény Táncegyüttes
és a "Leg a láb" Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény, amikor 2009. március 20-án, pénte-
ken este a Berény Szállóba várták korhatár nélkül
a néptáncolni vágyókat. A talpalávalót Schäfer
Szilveszter és barátai húzták. Zenéjükre 120-an
ropták. A mezõberényiek mellett érkeztek ven-
dégek Gesztrõl, Mezõtúrról, Biharugráról, Kö-
rösnagyharsányból, Békésrõl, Békéscsabáról és
Gyuláról is. Nagyszerûen éreztük magunkat, haj-
nalig táncoltunk.

A "Leg a láb" Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény nevében köszönjük a támogatást Mezõ-

berény Város Önkormányzatának!
Palyusik Edit "Leg a láb" AMI
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PROGRAMAJÁNLÓ

Programelõzetes

Szeretettel meghívjuk és várjuk
május 4-én 16 órakor az OPS Kulturális

Központ Mûvelõdési Központjában
megrendezésre kerülõ Anyák-apák napi

rendezvényünkre.
*

Május 8-án (pénteken) kirándulást
szervezünk Nagyszalontára, az Arany

János Emlékházba.
Részletekért érdeklõdjön az OPS Kul-

turális Központ Mûvelõdési Központjában.
*

Május 22-én 19 órakor 

SZINETÁR DÓRA
BERECZKI ZOLTÁN

musicalmûsorát tekinthetik meg az 
OPSKK Mûvelõdési

Központjában.
Jegyek elõvételben, 2000 Ft-os áron

kaphatók a Kulturális Központ informá-
ciós pultjánál.

MEGHÍVÓ

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
és a mezõberényi Nyugdíjas Klub 2009.
május 1-jén 14.00 órakor Kistérségi bor-,
szárazkolbász-, pogácsa- és savanyúság-
versenyt rendez, melyre szeretettel vár
minden kedves érdeklõdõt.
Jelentkezni az alábbi kategóriákban lehet:

* Borverseny: - asztali bor (vörös, fehér,
rosé)

- gyümölcsbor

* Kolbászverseny: vékony és vastag
szárazkolbász

* Pogácsaverseny: nincs semmiféle
megkötésünk

* Savanyúságverseny: hordós és üveges

Nevezés a helyszínen: 13-14 óráig a
"Madarak Háza" Látogatóközpontban a
városi ligetben.
A versenyre a mezõberényiek mellett a
békési, bélmegyeri, csárdaszállási, dobozi,
köröstarcsai, kamuti, muronyi és tarhosi
jelentkezõket is szeretettel várjuk.

* április 3-5-ig Molnár Miklós Kosárlab-
datorna a Mezõberény-Bélmegyer Kistér-
ségi Általános Iskola szervezésében.
Helyszín: Molnár Miklós Sportcsarnok
* 4-én 10.00 órától Területi gyermek és ifjú-
sági minõsítõ népdaléneklõ verseny az
OPSKK szervezésében az OPSKK Mûvelõ-
dési Központjában
* 4-én, 11-én, 18-án és 25-én 14-17 óráig
Kézmûves kör a "Madarak Házában", min-
den hónapban változó mûhelymunkával
* 4-én 17.00 órától Tini party 12-16 évesek
számára.. Helyszín: OPSKK Mûvelõdési
Központja. Belépõjegy: 200 Ft.
* 5-én 10.00 órától  NB II. Sakk bajnok-
ság, a Mezõberényi Sakk Egyesület rendez-
vénye. Helye: OPSKK Mûvelõdési Köz-
pontja
* 5-én 15.00 óra Társalgó: kötetlen beszél-
getés – Lakberendezés, kertészet. Helye:
OPSKK Mûvelõdési Központja.
* 6-án 10.00 és 12.00 órakor Ki a király?
címmel gyermekszínházi elõadás az Ösz-
szevont Óvodák szervezésében. Helyszín:
OPSKK Mûvelõdési Központja
* 9-én Diana emlékkiállítás megtekintése
Budapesten az OPSKK szervezésében.
Rézletek a plakátokon
* 11-én 20.00 órától Nosztalgia disco az
OPSKK Mûvelõdési Központjában. Belé-
põ: 500 Ft. Jegyek elõvételben válthatók
* 14-én 8.00-12.00 óráig Véradás. Hely-
szín: OPSKK Mûvelõdési Központja, aula
* 19-én 16.00 órától Közéleti beszélgeté-
sek: Neveletlenek vagyunk-e? – beszélgetés
a nevelésrõl. Helyszín: OPSKK Mûvelõdési
Központja
* 24-én 17.00 és 19.00 óra Táncvizsga.
Helyszín: OPSKK Mûvelõdési Központja
* 25-én 16.00 Táncvizsga. Helyszín:
OPSKK Mûvelõdési Központja
* Május 1-jén Európa-napi majális. Részle-
tekért keresse a plakátokat
A szabadtéri fõzésre folyamatosan várjuk a
jelentkezõket április 24-ig személyesen az
OPS Kulturális Központban vagy az alábbi
telefonszámon: (66)515-553

AJÁNLÓ A KÖNYVTÁR
LEGÚJABB KÖNYVEIBÕL

Felnõtteknek:
Ploberger: 12 hónap a kertben
Morais: A mágus – Paulo Coelho élete
Lõrincz: A tizenhárom kristálykoponya
Garwood: Árnyékzene
Biblia Sacra Hungarica – A könyv, "mely
örök életet ád"
Budapest kisatlasz
Wharton: Büszkeség
Csináld magad – Ház körüli építõmunkák
kézikönyve
Obersovszky: Csukjátok le tévémacit!
Gleitzman: Egyszer
Roberts: Egyszer volt
Európa társadalomtörténete a 20. században
Christie: Gyilkosság az Orient Expresszen
– hangoskönyv
E. Kovács: Hétköznapi élet Mátyás király
udvarában 
Minden másképp van – Karinthy Frigyes
füveskönyve
Kozmann: Koló árnyékában
Pokol: Társadalomtudományi trilógia 
Le Clézio: Raga – a láthatatlan kontinens
megismerése
Karinthy: Reménytelen szerelem
Chupack: Silver – egy kalóz története
Czeizel: Születésünk titkai
Fable: Tíz kicsi kommandós

Gyerekeknek:
Cabot: A költözés napja
Forgács: Anya - nyelv - csavar 
Du Bouchet: Bach – CD melléklettel
Walcker: Mozart – CD melléklettel
Walcker: Beethoven – CD melléklettel
Szlovák népmesék
Thomas a gõzmozdony – válogatott
mesék 9. - 10.
Disney: Volt – mesekönyv a rajzfilm
alapján
Shan : Rémségek cirkusza
Húsvéti díszek és ajándékok

VÉRCUKOR- ÉS KOLESZTERINSZINT-MÉRÉS!

A Kristály Gyógyszertárban április hónapban 
minden hétfõn és kedden bevezetõ akcióként
ingyenes koleszterinszint-mérést végzünk.

A vércukorszintmérést – ahogy már november óta folyamatosan – a hét minden
napján továbbra is ingyenesen folytatjuk.

Új, áprilisi SZIMPATIKA akcióval várjuk kedves látogatóinkat, ingyenes patikaújsá-
gainkban pedig  sok érdekes cikket olvashatnak, és tájékozódhatnak a legújabb gyógy-

hatású készítményekrõl.

Kristály Gyógyszertár 
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KISVÁROSI KAVICSOK

Valójában nem is a saját
születésnapunknak tulajdoní-
tunk különleges hangsúlyt.
Nem a saját születésnapunkra
készülünk a legjobban, hanem
azokéra, akik valamiért fonto-
sak a számunkra – gyerekeink,
szülõk, család, barátok, sze-
relmek, ismerõsök. Nekem egy
olyan ismerõsöm Olga néni,
akinek a születésnapját igyek-
szem nem elfelejteni.
"Az idõs kort nem megérni, de
elviselni mûvészet." – vallja. Hogy miért
mûvészet? "Messzebbre már nehezebb
elmennem, már fárasztó. Jól meg kell fogni
a dolgokat, nem olyan erõs, ügyes az
ember."
Hogy telnek a napjai? "A napok gyorsan tel-
nek, késõn kelek, szeretek és tudok is aludni.
Olvasok, tévézek, pihenek, még a nyugdíja-
mat is el tudom költeni."
Mit olvas Olga néni? "Színes heti újságo-
kat. Monostori (Maász) Márton: A hûség
ára; Album azokról, akik 1945-1949-ig 
jóvátételi munkán szenvedtek Mezõberény-
bõl címû könyveket."
Születésnapunkkor felidézzük életünk pilla-

natit. Olga néni mire emlékszik?
Elõször is életének két évére,
amikor Dombászon volt kény-
szermunkán. "1940-ben Mezõte-
remen egy gazdag sváb község-
ben éltem családommal, férjem-
mel, aki levente körzetparancs-
nok volt hadnagyi rangban.
1944-ben a fronton meghalt, a
fiam egy éves volt akkor. 1945-
ben – annak ellenére, hogy egyál-
talán nem volt német származású
a családomból senki – engem is

behívtak dolgozni, elvittek a Szovjetunióba,
ahol takarítónõként, fûtõként dolgoztam.
Volt aki a kõbányában, a szénbányában
vagy a higanygyárban dolgozott. 1947-ben
a betegszázaddal jöttem haza. " Majd
életének fontos idõszakára emlékszik. "9
évi özvegység után újból férjhez mentem.
Egy akkori munkatársam azt mondta, az
elsõ sárgadinnyét sem fogjuk együtt megél-
ni. 46 sárgadinnyét éltünk meg."
Maradjon még sokáig ilyen mosolygós és
vidám! Boldog születésnapot!

Mezeiné Bátori Valéria

93. SZÜLETÉSNAP

Méltó módon emlékeztünk
1848. hõseire

Ebben az évben Mezõberény Város Önkor-
mányzata és az Orlai Petrics Soma Kul-
turális Központ rendhagyó módon, március
13-án ünnepi megyegyûlésen emlékezett az
1848-49-es Forradalom és Szabadságharc
hõseire.
A regisztráció már reggel 9 órakor
elkezdõdött az ünnepi díszbe öltöztetett
intézmény aulájában. Az OPS Kulturális
Központ munkatársai az alkalomhoz illõ
módon fogadták a vendégeket. A szín-
házteremben a Városi Fúvószenekar mûso-
ra közben Váradi Zoltán fotómûvész
Mezõberényrõl készült képeit vetítettük.
A rendezvény az 1848-as gyalogsági hon-
védzászló megáldásával vette kezdetét.
Itt mondunk köszönet mindazoknak, akik
segítségünkre voltak abban, hogy a zászló,
a zászlórúd és a csúcsdísz az eredetihez
hûen elkészülhetett.
A Himnusz fennkölt hangjai után Wass
Albert: Emlékezés egy régi márciusra címû
versét Benyovszky Pál Márton elõadásában
hallgathattuk meg.
A hivatalos beszédek sorát Cservenák Pál
Miklós nyitotta meg, aki röviden bemutatta
városunkat, beszélt a várossá nyilvánítás
20. évfordulójáról és kitért a jövõ fela-
dataira is.

Erdõs Norbert országgyûlési képviselõ az
országban és Mezõberényben történt 1848.
márciusi eseményeket elevenítette fel,
megidézte Petõfi szellemét, üzenetét a mai
ember számára.

A mûsor második részében a Mezõberény-
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
tanárai és tanulói tették elõadásukkal még
emlékezetesebbé az ünnepséget.
A színházteremben zárásként a "Leg a láb"
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tán-
cosainak erre az alkalomra készült produk-
cióját nézhették meg az egybegyûltek, akik
méltán érdemelték ki a vastapsot szereplé-
sük után.

A program a Mûvelõdési Központ lépcsõjén
folytatódott a megyegyûlés emlékére állított
emléktábla leleplezésével.

"AJÁNDÉK

A VÁROSNAK"

Ezúton szeretnénk köszönetünket 
kifejezni a mezõberényi 

Fábafém Bútorvasalatgyártó Bt.-nek,
hogy Mezõberény Város 

Önkormányzata és az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ 

március 15-i rendezvényét az 
1848-as honvédzászlórúd 

csúcsdíszének elkészítésével 
támogatta.

az OPSKK munkatársai

Ezután az egyesületek, civil szervezetek és
a város képviselõi koszorúztak a Petõfi-
szobornál, majd a Berény Szálló elõtti térre
vonultak, ahol faültetéssel zárták az ünnepi
rendezvényt.

Pap Viktória
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RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

Rendõrségi felhívás 

A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást
rendelt el lopás vétség megalapozott gya-
núja miatt  több mezõberényi fiatalkorú
személlyel szemben. 
Az eljárás alá vont elkövetõk 2009. janu-
ár 22-érõl 23-ára virradó éjszaka Mezõ-
berény egyik családi házának udvarába
mentek be, ahol magukhoz vették az ott
található kerékpárt, melyet távozáskor el-
tulajdonítottak. 
A nyomozás során az elkövetéssel meg-
alapozottan gyanúsítható fiatalkorúak beis-
merték, hogy a Mezõberény Kossuth téren
és Fõ úton lévõ kerékpártartó állványokban
elhelyezett kerékpárok közül az elmúlt het-
ekben többet is elloptak. 
A fenti bûncselekmények miatt gyanúsí-
tottként kihallgatott fiatalkorú személyek
közül többen  2009. március 12-én 19.10
órakor  a Mezõberény Luther téren egy
velük hasonló korú mezõberényi lakossal
szemben kihívóan közösségellenes maga-
tartást tanúsítottak, amely során a sértet-
tet lökdösték, agresszív magatartást
tanúsítottak, mely másokban meg-
botránkozást, riadalmat keltett. Az elkö-
vetõkkel szemben garázdaság vétség
megalapozott gyanúja miatt büntetõeljá-
rás van folyamatban.  

***

Tisztelt szülõk!

A Mezõberényi Rendõrõrs rendelkezésé-
re álló adatok és információk alapján kör-
vonalazódni látszik egy 14 - 18 év közöt-
ti fiatalkorúakból álló csoportosulás,
amely mind a társadalomra, mind önma-
gára potenciális veszélyt jelent. Fontos-
nak tartjuk, hogy a beláthatatlan követ-
kezmények megelõzése érdekében fel-
hívjuk erre Mezõberény város lakossá-
gának is a figyelmét, és ezzel párhuza-
mosan haladéktalanul megtesszük a szük-
séges intézkedéseket is. 
Tudjuk, hogy a gyermekek sok idõt tölte-
nek az iskolában, a szülõk igyekeznek
helyt állni, megfelelni a munkahelyen,
melybõl következik, hogy kevés idõ ma-
rad a gyermekek nevelésére, a róluk tör-
ténõ gondoskodásra, s a velük történõ kö-
zös programokra.
Mégis vitathatatlan, hogy a gyermekek
sorsának alakulásában a családnak, a szü-
lõknek van felelõssége. 
Az iskolai végzettség, illetve a fiatalok
családi környezete és a kriminalitás gya-
korisága között összefüggés mutatható ki.
A fiatalkorú bûnelkövetések száma az el-
múlt években közel duplájára nõtt.
Elsõsorban a szülõknek kell figyelemmel

kísérni, hogy hol és kivel tölti gyermeke
a szabadidejét. Nagyon sok esetben a
szülõk nem tudják, hogy gyermekük hol
tartózkodik, és kivel barátkozik. 
Tapasztalataink alapján nem ritka az sem,
hogy a család nem határoz meg szabályo-
kat, korlátokat a gyermek részére, és ad-
dig maradhat távol a gyermek – akár a
késõ esti órákban – , amíg csak akar. 
Az ilyen fiatalok hamar megtalálják egy-
mást, és rövid idõn belül kialakul a "ban-
da" és a galeri, mely kettõs veszélyt hor-
doz magában: 
- bûncselekményt fog elkövetni, vagy 
- a gyermek elõbb vagy utóbb bûncselek-
mény áldozata lesz.

A Mezõberényi Rendõrõrs álláspontja
szerint egyik sem történhet meg, ezért a
2009. évi feladataink egyik meghatározó
eleme, hogy minden erõt és lehetséges
törvényes eszközt felhasználjunk annak
érdekében, hogy a deviáns magatartású
mezõberényi fiatalkorúak védelmében ki-
emelkedõ szerepet vállaljunk.

Önmagában a rendõrség ezt nem lesz ké-
pes megoldani, ezért kiemelkedõ szerepe
van ebben Mzõberény város teljes felnõtt
lakosságának, akik a jogszabályok és a
törvények betartásának személyes példa-
mutatásával jelentõsen hozzájárulhatnak
a gyermekek neveléséhez, jogkövetõ élet-
módjuk formálásához.

Kérjük a tisztelt szülõket, hogy saját
gyermekeikre történõ fokozott odafi-
gyeléssel segítsék céljaink megvalósu-
lását !

***

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét,
hogy továbbra is számítani lehet utazóbû-
nözõk megjelenésére, akik különbözõ
módon kísérelnek meg idõs vagy egyedül
lakó személyek lakásába jutni, annak ér-
dekében, hogy az ott lakó hiszékenységét
kihasználva tévedésbe ejtsék, majd a la-
kásba jutva pénzt, vagy más értéket tulaj-
donítsanak el. 

Hasonló jellegû bûncselekmények a lakó-
közösség összetartásával, az egymásra
történõ nagyobb odafigyeléssel megelõz-
hetõek.
Továbbra is kérjük, hogy amennyiben
gyanús személyt, vagy körülményt ész-
lelnek, soron kívül tegyenek bejelentést
a Mezõberényi Rendõrõrsre a 352-522-es
telefonszámon, vagy a 107-es segélyhívó
számon.

***

Tisztelt motorozni vágyók!

A motorkerékpározás idényjellegû köz-
lekedési tevékenység, mely a tavaszi idõ-
járás kezdetétõl általában októberig tart.
Évrõl-évre növekszik a forgalomba he-
lyezett motorkerékpárok száma, egyre
többen közlekednek motorkerékpárral a
közutakon. Ezzel egyenes arányban ked-
vezõtlen tendencia tapasztalható a motor-
kerékpárosok közlekedésbiztonságának
alakulásában. 
Magyarországon a motorkerékpárosokkal
kapcsolatos közúti tragédiák száma jelentõs.
Sok motorkerékpáros a gyorsabb elõreha-
ladás érdekében szándékos, és sokszor ki-
emelkedõ szabálysértések elkövetésétõl
sem riad vissza. 
A motorkerékpárral elkövetett jellem-
zõ szabálysértések :
- a sebességtúllépés,
- a jobbra tartási kötelezettség be nem
tartása, illetve 
- az elõzés szabályainak megszegése

Ezek a szabálysértések fokozott közleke-
désbiztonsági kockázatot jelentenek, a-
mely során veszélyeztetik saját maguk és
mások életét, testi épségét is.
A jármû felépítésébõl adódóan a motor-
kerékpárosok védtelenebbek a gépjármû-
vekben ülõ személyeknél, így a legkisebb
hiba, vagy tévedés is beláthatatlan kö-
vetkezményekkel járhat.
A közúti balesetek túlnyomó része mege-
lõzhetõ, a tragédiák elkerülhetõek.

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét,
hogy motorkerékpárral, valamint se-
gédmotorkerékpárral történõ közleke-
désük során fordítsanak kiemelt figyel-
met a közlekedési szabályok maradék-
talan betartására a saját, illetve mások
testi épségének megóvása, illetve a vá-
rosban lakók nyugalmának megõrzése
céljából ! 

Balesetmentes közlekedést kívánunk !

Jakusovszki Zoltán 
r. õrnagy

õrsparancsnok

ANYAKÖNYVI HÍREK

Somjai Alexandru (1956) Mb.
József A. u. 11., Uhrin János Imre
(1941) Békéscsaba, Bánát u. 51.,

Vrbovszki Pál (1943) Mb. Puskin u. 1.
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SPORT

A VÉDÕNÕ TOLLÁBÓL

A tudomány és a technika fejlõdésének
eredményeképpen a 20. század második fe-
lére nagymértékben megváltoztak az em-
berek életkörülményei. Emellet számos be-
tegség megelõzése, illetve gyógyítása vált
lehetõvé. Mindez az átlagéletkor emelke-
dését hozta magával.
Évezredeken keresztül a nõknek kis hánya-
da találkozott a változókori panaszokkal, és
élte meg az ezt követõ idõszakot. Ma, a 21.
században az életkor jelentõs növekedése
folytán nõk ezrei élik meg a változókori tü-
neteket, és életük több mint egyharmadát az
ezt követõ periódusban élik meg.
A nõk életének kb. 10-15 éves szakasza,
mely átmenet a fogamzóképes idõszaktól az
idõsebb korba, amikor ciklikus nemi mûkö-
dés már nem jelentkezik.
A változás kora (menopauza), tehát az utol-
só „rendes” menstruáció idõpontja hazánk-
ban a nõk nagy többségénél 49-51 év között
következik be.
Tágabb értelemben a menopauza az utolsó
ciklust követõ életszakaszt jelenti.
A ciklikus petefészek mûködés megszû-
nése hormonhiányos állapothoz vezet, a-
melynek következményei a következõk le-
hetnek:
- korai tünetei: hõhullám, alvászavar, szív-
dobogás érzés, fejfájás, hangulatingadozá-
sok, nemi vágy csökkenése;
- középtávú tünetei: vizelési panaszok, in-
kontinencia, hüvelyszárazság, bõrszáraz-
ság, szárazabb, törékenyebb haj, ízületi pa-
naszok;
- késõi tünetei: csontritkulás, következmé-
nyes csonttörések, szív és érrendszerei meg-
betegedések.

Kedves Hölgyeim! 
Az egészséges életmód (étkezés, test-
mozgás stb.) betartása mellett a fent fel-
sorolt kellemetlen tünetek enyhítésének van
még egy korszerü megoldása, ez pedig a
hormonpótlás.
A megoldás alapköve a hormonhiány meg-
szüntetését célzó hormonpótló kezelés,
mely enyhíti a változókori panaszokat, és u-
gyanakkor jelentõs szerepe van a csontrit-
kulás megelõzésében.
Az életminõség nagymértékû javulását e-
redményezheti a megfelelõen beállított
gyógyszerszedés.

További információkért bizalommal fordul-
janak nõgyógyászukhoz, vagy a kórházak-
ban mûködõ mindenki által elérhetõ me-
nopauza ambulanciához.

Jó egészséget kívánok!

Puskelné Ollé Ilona

A változás kora

Darts Diákolimpia

2009. 03. 14-én került megrendezésre az Or-
szágos Darts Diákolimpia döntõje. A sport-
eseménynek a László Gyula Gimnázium és
Általános Iskola adott otthont Budapesten a
XV. kerületben. 6 korcsoportban, 195 nevezés
érkezett az ország minden pontjáról.
Mezõberény 1 fõvel képviseltette magát Baji
Zoltán személyében. Zoli tavaly a korcsoport-
jában bajnok lett, ezért az idén nehéz feladat
várt rá. Feljebb lépett egy korcsoportot, így az
ifik között indulhatott. Korcsoportjában ötvenen
indultak, többek között Tax Tibor Ifjúsági Világ-
bajnok, és Darányi Zoltán Ifjúsági Európa-
bajnok is. 
Végeredmény: III-IV. korcsoport - fiú
1.   Darányi Zoltán, Szász Ferenc Szki.

Budapest
2.   Tax Tibor, III. Béla Gimn., Zirc
3.   Balázsi József, UMSZKI Budapest
4.   Darányi Tamás, Szász Ferenc Szki.

Budapest
5.   Baji Zoltán, Trefort Ágoston Szki.

Békéscsaba

Szívbõl gratulálunk ehhez a fényes sportsiker-
hez!                                                       UZO

Szeretne dartsozni? Ingyenes oktatásra jelentkezni
lehet az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
portáján, vagy az uzo@klasschem.hu e-mail címen.

SZÓT KÉR A KÉPVISELÕ

Az utóbbi idõben jónéhány békési gazda
kereste fel Erdõs Norbert országgyûlési
képviselõt, hogy sorra büntetik meg õket a
közutakon, mondván, hogy a jármûveikkel
vagy a traktoraik mögé akasztott túl méretes
munkagépeikkel akadályozzák a forgalmat.
A büntetési tételek sem elhanyagolhatóak,
nagyjából 200 ezer forintra rúgnak. Ebbõl
kifolyólag a képviselõ kérdést intézett Dr.
Draskovits Tibor igazságügyi és rendészeti
miniszterhez "Miért büntetik a lassú jár-
mûveket" címmel, amelyre Dr. Molnár
Csaba közlekedési, hírközlési és energiaü-
gyi miniszter válaszolt.
A kérdéses ügy pikantériája az, hogy olyan
eszközökért büntetik meg a gazdákat, amire
a gyártók egyszer a gyártási engedélyt már
megszerezték. Ez pedig csak úgy lehetsé-
ges, hogy az eszközök, gépek a közlekedés-
ben szállíthatóak. Amely gép túl méretes,
azt összecsukható változatban készíti el a
gyártó. Tehát a kiszabott büntetések a kép-
viselõ véleménye szerint teljességgel ért-
hetetlenek. Erdõs Norbert kérdésében arra
kérte a minisztert, hogy ne sújtsák tovább az
amúgy is nehéz helyzetbe került gazdákat.
Ha már a földalapú támogatásokat nem fi-

zetik ki idõben, akkor legalább ne zaklassák
õket a közutakon. Emellett arra kérte, hogy
vizsgálják felül az eddigi bírsággal végzõdõ
ügyeket, és a megbüntetett gazdáknak jut-
tassák vissza a jogtalanul beszedett össze-
geket. 
A hírközlési miniszter válaszában elmond-
ta, hogy véleménye szerint a bírságok jog-
szerûek voltak, és egy 2007-es kormányren-
delet szerint a büntetési tétel ilyen esetek-
ben 200.000 Ft, amitõl eltérni nem lehet.
Erdõs Norbert számítva a hasonló tartalmú
válaszra, még a Draskovits Tibornak feltett
kérdéssel egy idõben kérdést intézett Gráf
József földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszternek is e tárgyban. A kérdésben arra
kérte a minisztert, hogy a gazdák érdekében
egyeztessen a rendészeti és a közlekedési
tárcával, hogy ne szabjanak ki ilyen súlyos
bírságokat a termelõkre. Az agrártárca veze-
tõje azonban elhárította magától a kérdést,
és visszautalta a közlekedési tárcához, a-
mely Erdõs Norbert véleménye szerint
meglehetõsen különös eljárás, amikor a
probléma nagyrészt a mezõgazdasággal
foglalkozókat érinti.

Az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ

szeretettel meghívja Önt 
és kedves ismerõseit

a városi ligetben

2009. május 1-jén
megrendezésre kerülõ

EURÓPA-NAPI
MAJÁLISRA

Programok:
lszabadtéri fõzés,
lkiállításmegnyitó: Mezõberény régi   

térképeken
lvetélkedõ az EU tagság 5. évfordu-

lóján,
lKistérségi bor-, kolbász-, savanyú-

ság és pogácsa verseny,
lhelyi fellépõk a színpadon,

Putnoki István és lánya Dalma,
Rockabilly Band – rock and roll 
koncert, régi majálisok hangulatát 
idézõ játékok,

legész nap büfé, vidámpark, vásá-
rozók

Szép környezetben – kellemes
kikapcsolódás,

várunk mindenkit a 
VÁROSI LIGETBE!
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Fiú csapatunk utoljára három éve jutott be
országos döntõbe, akkor a 9. helyen végez-
tünk.
Három hetünk volt, hogy felkészüljünk a so-
rozatterhelésre. Hetente egy alkalommal
gyors labdavezetéses futásokat és egypa-
lánkos taktikai feladatokat végeztek a diá-
kok, két alkalommal konditeremben erõsí-tet-
tek. Minden héten volt edzõmeccs Tánczos
Imre csapatával ill. a szeghalmi "öregfi-
úkkal" és hétvégén két alkalommal kellett
3000 métert futni. 
Két tehetséges diákunk – Gulyás-Nagy Vik-
tor és Tóth László – az elmúlt évben leiga-
zolt a helyi NB-II-es csapathoz, így õket
nem szerepeltethettem a döntõn, viszont a
meccseket felvették kamerára és nagyon
lelkesen biztatták a többieket.
A március 21-22-én, Pécsen megrendezett
döntõn a húsz fiúcsapatot öt négyes csoportba
osztották. Nyitómeccsen a Kaposvári Gyakor-
ló Gimnáziumot 66-27-re vertük meg. 
A Pannonhalmi Bencés Gimnázium az u-
tóbbi években mindig az elsõ négy helyezés
valamelyikét szerezte meg. A csoportdöntõ
színvonalas mérkõzést hozott. A csapatunk
volt az egyik legalacsonyabb a mezõnyben,
ezért már az elsõ mérkõzésen is bevált e-
gész pályás letámadást alkalmaztuk. Ez a
taktika rengeteg energiát emésztett fel, de
megérte. A mérkõzést nagy meglepetésre,
44-35-re megnyertük. Az izgalomnak ezzel
nem volt vége, mert az öt csoportelsõ közül
csak a legjobb három kosáraránnyal rendel-
kezõ csapat jutott be egyenes ágon a négyes
döntõbe. Hosszas számolgatás után közöl-
ték a nagyszerû hírt, hogy nem kell további
mérkõzést játszani aznap, mert a 3. legjobb
lett a kosárarányunk. A felszabadult idõben
megnéztük a Pécs-Szombathely NBI-es fér-
fi kosármeccset. Ebben a 3800 nézõt befo-
gadó csarnokban szokta játszani mérkõzé-
seit az Iványi Dalma nevével fémjelzett Mi-
zo Pécs is, és ebben a csarnokban kellett ját-
szani a másnapi helyosztókat. 

Az Esztergom elleni elõdöntõben egy féli-
dõn keresztül jól mûködött a letámadás, el
is húztunk 10 ponttal. Ezután az ellenfél is
agresszív védekezésre váltott, és a nagy ma-
gassági fölényüket kihasználva sokkal több
lepattanót szedtek mint mi, és ez a kosárlab-
dában óriási elõny. Azt is el kell ismerni,
hogy az utolsó negyedben az ellenfél szórta
a hármasokat, nekünk pedig semmi sem a-
kart sikerülni, bizonyára az óriási mezõny-
munka fáradtsága ekkor jött ki játékosai-
mon. A végeredmény: 33-40 lett.
A harmadik helyért a budapesti Szerb Gim-
náziummal játszottunk. A játékosok ma-
gyarul nem tudtak, zsákolni viszont annál
inkább, diák mérkõzéseken ritkán látható
négy hatalmas zsákolással bizonyították ru-
ganyosságukat. A harmadik negyedre 15
pontos elõnyt szereztek, így tudtam játszat-
ni a cserejátékosokat is, akiket a "gólarány-
javító kényszer" miatt eddig nem küldtem
pályára. A két helyosztóbeli vereség miatt a
srácokat különösebben nem kellett vigasz-

GIMNÁZIUMUNK NEGYEDIK HELYEZÉST ÉRT EL
A KOSÁRLABDA AMATÕR ORSZÁGOS DÖNTÕN

talni, mert az erõn felül szerezett negyedik
helyezés a szemükben is óriási sikernek
számított.
A kísérõ programok színvonalasak voltak.
A megnyitón nagyon szép volt a 35 csapat
bevonulása, a Himnusz, az olimpiai eskü, az
olimpiai láng meggyújtása, a születésnapo-
sok köszöntése. A rendezõk Kovács Tamás-
nak is kedveskedtek egy tortával.
A záróünnepségen az oklevél mellé megkap-
tuk a legsportszerûbb csapatnak járó díjat.
Külön öröm volt számunkra, hogy az edzõk
beválasztották – 200 játékos közül – Farkas
Jánost a legjobb ötösbe (All Star váloga-
tott).
Köszönet iskolánknak, hogy támogatta a
versenyeztetést, köszönet diákjaink korábbi
edzõinek, és köszönet Kis Sándornak, aki a
helyszínen sokat segített!

Hidasi László
testnevelõ-edzõ

A csapat tagjai:
Hidasi László, Rózsavölgyi Dániel, Kovács Tamás, Bondár Gergely, Farkas János, Bérces Gyula, 
Korcsok Zoltán, Kis Sándor
Eged András, Haraszti István, Kopcsjak Viktor, Tóth Gábor, Botyánszki Gergely, Martincsek Zoltán
(a képrõl Walcz József hiányzik)

SPORT

A 2008/2009. Megye I. osztályú tavaszi
szezonra való felkészülési idõszakban a
játékosok 80-85%-os részvételi arányban
tudtak részt venni a felkészüléseken,
edzéseken. Heti 4 alkalommal – kétszer
teremben, kétszer a szabadban – készült a
csapat.
Február és március hónapban összesen 3
felkészülési mérkõzést játszottunk a ter-
vezett hat mérkõzésbõl, a következõ ered-
ményekkel: Mezõberény - Köröstarcsa 5:2,
Mezõberény - Kamut 4:3, Mezõberény -
Szabadkígyós 0:2.
Sajnos a havazásnak és az esõzésnek

köszönhetõen a pálya alkal-matlanná vált
további mérkõzések lejátszására. A pálya
állapota a megyei bajnokságban résztvevõ
több csapatnál is problémát jelentett, így az
elsõ bajnoki fordulót a Békés megyei Lab-
darúgó Szövetség áthelyezte május elsõ
hétvégéjére. A második forduló szintén a
pálya állapota miatt nem lett lejátszva, így a
csapatok közös megegyezéssel, május 20-
án 18.00 órától játsszák a mérkõzést.
A tavaszi szezon célkitûzése, hogy a csapat
tisztességesen helyt álljon és a közép-
mezõnyben, a 8-10. helyen zárja a bajnok-
ságot.

A vezetõség a játékos kereten is próbált
erõsíteni, és új játékosokat igazolt a klub,
Szûcs Zoltán (Kondoros), Nagy Zoltán,
Nagy Mihály és Ramos Miron (mindhárman
Békés) személyében. Eközben sajnos két
játékos eligazolt a csapattól: Benyovszki
János és Pántya Sándor, nekik sok sikert és
eredményes szereplést kívánunk az új csa-
patuknál. 
Minden érdeklõdõt és labdarúgást kedvelõt,
sportbarátot szeretettel várunk minden
hazai és vidéki mérkõzésünkön.

Tisztelettel: az MFC vezetõsége

MEZÕBERÉNYI FC Tavaszi induló
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Dr. Burján és Tsa Bt.

Szemészeti Szakrendelõ 
és Optikai Cikkek Boltja
Mezõberény, Széchenyi u. 1.

66/424-130

Sauflon kontaktlencsék és ápolószerek forgalmazása

INGYENES: szemorvosi vizsgálat
kontaktlencse illesztés, betanítás
próbalencse

IDÕPONT:   kedd 16-18 óra között (bejelentkezés alapján)

KÍNÁLATUNKBÓL

hagyományos hidrogél lencsék:
* féléves lencse 5190,- Ft/db
* havi lencsék 1465,- Ft/db-tól (3 illetve 6 darabos kiszerelés)
* napi lencse 198,- Ft/db (30 darabos kiszerelés)
* szilikon-hidrogél havi lencse 1665,- Ft/db (6 darabos 

kiszerelés)
Amikor a szemüveg már nem segít...

Elõadás és látást segítõ eszközök bemutatója
Helye: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Mezõberény Fõ u. 4-6. sz.
Ideje: 2009. április 17. (péntek) 16 óra

Meghívott elõadó: Dr. Sallai Ágnes (Gyula) fõorvos

Mezõberény központjában
a "BERÉNY" Étteremben

középiskolai és általános iskolai ballagási
ebédekre elõrendelést felveszünk

Az ételek HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSÁT is vállaljuk!

Várjuk megrendelését a Kossuth tér 11. sz. alatti étteremben,
vagy a 66/352-902-es telefonszámon

Vállaljuk lakodalmak, családi és egyéb rendezvények
színvonalas lebonyolítását

Legyen a vendégünk – nem fogja megbánni!

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ * közéleti információs lap *  Szerkesztõség: 5650 Mezõberény, Kossuth tér 1. * Telefon: (66) 515-515  *
E-mail: ujsag@mezobereny.hu * Lapzárta: minden hónap utolsó péntekje * Szerkesztõ: Dr. Baji Mihály jegyzõ * Kiadja: Mezõberény Város
Önkormányzata * Felelõs kiadó: Dr. Baji Mihály jegyzõ* Készült a Berény Nyomdaüzemben 3000 példányban * Cégt.: Hegyi Márton * HU
ISSN 1215-0266

* TB vények beváltása TB, támogatás elszámolása
* Elkészítjük szemüvegét akár egy órán belül
* A nálunk vásárolt szemüvegekre garanciát

vállalunk, ennek keretében (a munkalap
bemutatásával) ingyen végezzük a
csavarpótlást és a keretigazítást

* Ultrahangos keret és ékszertisztítás
Az üzletünk címe: Mezõberény, Fortuna tér 18. 
Nyitva tartás: H-P 8.00-12.00 13.00-17.00 

Áprilisi AKCIÓNK
Aki kivágja és behozza üzletünkbe a kupont
2.000.- Ft értékû kedvezményre jogosult egy új
szemüveg megrendelése esetén

*Az akció 2009. április 30-ig tart, egy szemüveghez csak egy
kupon váltható be

 

Húsvéti Akció!!!

A Gyulai Autósiskola Tanfolyamot indít
kedvezményekkel

minden kategóriában!

pl. személygépkocsinál  20.000 Ft elméletbõl
12.000 Ft gyakorlatból

2009.04.07. 16.00 óra
Mezõberény, Petõfi u. Ált. Isk.

AZ EMBER AZ ÉLETBEN EGYSZER TANUL MEG
VEZETNI, ÖNMAGADDAL SZEMBEN LÉGY IGÉNYES,

VÁLASSZ BENNÜNKET

Tavaszi szünetben akár DÉLELÕTTI oktatással!

15 oktató, 13 féle autótípussal várja jelentkezésed
Jelentkezz a tanfolyam napján személyesen, 
ill. a  06-20/580-8108 vagy a 06-66/362-620

telefonszámon

KRESZ oktatók: Góg János, Hizó Béla

Várjuk jelentkezésed!                       

Tisztelettel: Hizó Béla ügyvezetõ

Levesek:
Berényi becsináltleves

Marhahúsleves eperlevéllel
Újházi tyúkleves csigatésztával

Májgombócleves
Egzotikus gyümölcsleves
Egyéb levesek igény és

megbeszélés szerint

Frissensültek  * Vegyes tálak
*Töltött húsok

egyben és szeletelve
sütõben sütött húsok

*
Változatos köretek rendelés

szerint
Saláták * desszertek

Ajánlataink:


