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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

ÜNNEPI RENDEZVÉNYEK 

AZ 1848-49-ES FORRADALOM 

ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKÉRE, 

MELYRE SZERETETTEL VÁRJUK 

VÁROSUNK MINDEN LAKÓJÁT

2009. MÁRCIUS 13-ÁN 

10.00 óra Ünnepi megyegyûlés és Képviselõ-
testületi ülés 

az OPSKK Mûvelõdési Központjában

-Az 1848-as gyalogsági honvédzászló 
megáldása

-Himnusz
-Szavalat
-Elnöki myegnyitó
-Cservenák Pál Miklós, Mezõberény 

város polgármestere köszönti a megje
lenteket

-Ünnepi beszédet mond: Erdõs Norbert 
országgyûlési képviselõ

-Ünnepi mûsormelyben közremûködnek 
a Városi Ifjúsági Fúvószenekar, a Me-
zõberény-Bélmegyer Kistérségi Általá-
nos Iskola tanárai, tanulói és a “Leg a láb”
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 
tanulói

-Szózat      

11.00 óra Emléktábla leleplezése
az OPSKK Mûvelõdési Központja elõtt

11.15 óra  Koszorúzás
a Petõfi-szobornál

11.45 óra  Faültetés
a Berény Szálló elõtti téren

15-én 9.00 óra
Az 1848-49-es emlékhelyek ko-szorúzása
kötetlen formában

15-én 9.00 órakor Petõfi Emléktúra
indul a Körös-partra a SPAR áruház 
parkolójából az Alföld Turista Egyesület 
szervezésében

15-én 11.00 órakor Koszorúzás
a Körös-parti emlékmûnél a Baráti Egylet
Mezõberényért Egyesület és az Alföld 
Turista Egyesület szervezésében (Az 
emlékmûhöz autóbusz indul az OPSKK 
Mûvelõdési Központjától)

15-én 16.00 óra Közéleti beszélgetések
“20 éves a város” címmel Helyszín: 
OPSKK Mûvelõdési Központja

15-én 18.00 óra Irodalmi kávéház
Körösi Mihály: Mezõberényi honvédek 
1848-49 címû készülõ könyvének bemu
tatása
Helyszín: OPSKK Mûvelõdési Központ

A rendezvény ideje alatt az OPSKK Mûvelõdési
Központjában Mezõberény várossá nyil-
vánításának 20 éves évfordulójára rendezett
kiállítás tekinthetõ meg.
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Január 26-án Békéscsabán került meg-
tartásra a Körösök Völgye LEADER
Akciócsoport ülése, melyen a benyújtott
pá-lyázatok véleményezése zajlott. A
Mezõberényi Önkormányzat által benyúj-
tott, és a Hosszú-tó tájrendezését magába
foglaló projekt a leghátrányosabb helyzetû
települések kategóriájában a turisztikai
fejlesztések körében egyedüliként került
támogatólag továbbításra az irányító-
hatóság felé. Fentiek alapján remény van
arra, hogy a mintegy 54.000.000,- Ft-os
projekt megvalósítására ez év folyamán sor
kerülhet.

?

A fent említett LEADER Akciócsoport
ülésén a leghátrányosabb helyzetû tele-
pülések kategóriájában a kisvállalkozá-
sok körében egy további anyag is támo-
gatólag került az irányítóhatóság felé
továbbításra. A mintegy 50.000.000,- Ft
értékû vissza nem térítendõ támogatást
megcélzó projekt nyerési esélyére is
komoly lehetõség van.

?

Tervezõi szerzõdést kötött Cservenák Pál
Miklós polgármester Luczi György gyulai
tervezõvel a Kálmán fürdõ új hideg vi-
zes kútjának bekötési rendszerének ki-
alakításához. 

?

Február 2-án Kondoroson került benyúj-
tásra a Kondorosi Önkormányzat gesz-
torsága által vezényelt “Belvízrendezés az
élhetõbb településekért” projekt minden
eleme. A projekt bekerülési költsége
246.473.244,- Ft plusz 48.417.756,- Ft
Áfa, azaz összesen 294.891.000,- Ft. A
projektnek mintegy 15%-os önerõ, azaz
44.234.000,- Ft mellett kell megvalósul-
nia. Reménykedünk a projekt kedvezõ
elbírálásában, és abban, hogy ennek kere-
tében Mezõberény város területén a
legveszélyeztetettebb területek – azaz a
Petõfi, Fõ utca, Vésztõi utcától keletre
esõ részek – belvízmentesítése meg-
történhet.

?

Megbízási szerzõdést kötött a polgármester
a Magyar Tudományos Akadémia Re-
gionális Hivatalának fõigazgatójával, Dr.
Horváth Gyulával. A képviselõ-testületi
döntést követõen – amely e céget választot-
ta ki munkavégzõnek – Mezõberény
Város Integrált Városfejlesztési Koncep-
cióját készíti el a hivatal. A fenti munkák
elvégzéséért a vállalkozót 4.000.000,- Ft,

plusz 800.0000,- Ft Áfa, összesen
4.800.000,- Ft javadalmazás illeti meg.

?

A Magyar Közút Állami Közútfejlesztõ
Mûszaki és Információs Kht. Békés
Megyei Igazgatósága részérõl Virág
Mihály igazgató és Szabó László osztály-
vezetõ támogatta a 4641-es közút 0+311-
1+877,21 szelvénye közötti (Vasút utca a
Landmark bolttól kezdõdõen, és a Szabó
Árpád utca a Szarvasi úti vasúti átjáróig)
valamint a 46355-ös számú közút 0+000-
0+452,82 szelvények közötti út (a Vasút
utca a Szabó Árpád utcáig, a vasútállo-
másig) referenciaútként való felújítá-
sát. A felújítás ifj. Károlyi László mezõ-
berényi tervezõ, valamint a Swietelsky
Kft. referenciamunkájaként valósulna
meg, amely munka pályázaton benyújtás-
ra került.

?

Február 3-án látogatást tett a polgár-
mesternél Csöngei László, a Penny Mar-
ket képviselõje. Bejelentette, hogy a
Penny Market az elkövetkezõ idõszakban
új áruház felépítését tervezi Mezõ-
berényben a város középsõ részén, és
ehhez keres megfelelõ területeket. A
Penny Market képviselõje elmondta,
hogy az újonnan épített Penny Market
épületek a régiektõl lényegesen eltérnek,
hajlandók minden ésszerû építési változ-
tatásra, hogy a megépítendõ áruház il-
leszkedjen az utcaképhez. (A Penny Mar-
ket a jelenlegi Békési úton üzemelõ áru-
házat bérli.)

?

Február 10-én a Békési Kistérségi Tár-
sulás tartotta alakuló ülését. Az alakuló
ülésen többek között a 2009. évi költ-
ségvetés került megtárgyalásra, továbbá
megválasztották a Békési Kistérségi Tár-
sulás vezetõjé A tisztséget ismételten
Balog István, a társulás korábbi vezetõje
tölti be. Az ülésen Izsó Gábor lemondott
a kistérségi társulás elnöki posztjáról, és
ideiglenesen Simon István, Doboz pol-
gármestere lett megbízva ezen teendõk
ellátásával az új elnök megválasztásáig.

?

Látogatást tett a polgármesternél Szebel-
lédy Zoltán, az AGIP Hungária Kft.
mûszaki és fejlesztési vezetõje. Felmérést
végzett egy ilyen kút Mezõberénybe való
telepítésének lehetõségeirõl, körülmé-
nyeirõl.

?

Dr. Biri István, megyei fõjegyzõ kereste
fel a polgármestert, és elmondta, hogy a
2009. évi március 15-i megyei megem-

lé-kezést Mezõberényben szeretnék meg-
tartani március 13-án. Ehhez kérte a pol-
gármester támogatását, hogy ily módon
folytatódjék az a rendszerváltás óta mû-
ködõ gyakorlat, hogy ezen ünnepségek
mindig valamely megyei városban kerül-
nének megrendezésre. Ennek kapcsán a
Békés Megyei Önkormányzat kihelyezett
testületi ülést, önkormányzatunk pedig
ünnepi testületi ülést tartana.

?

Február 16-án látogatást tett a pol-
gármesternél Dr. Krattinger Márton, a
Megyei Önkormányzat dolgozója. A láto-
gatás alkalmával jelen volt munkatársa,
továbbá Harmati László, alpolgármester
és Onody Gyuláné, a Kulturális Központ
vezetõje is. A látogatás során a március
13-i közös megyei és városi rendezvény
elõkészületeit beszélték meg.

?

Vállalkozási szerzõdést kötött a polgár-
mester a budapesti Földhõ Bt. vállal-
kozással a geotermikus hõenergiát
hasznosító rendszer vízjogi engedé-
lyezési tervének elõzetes vizsgálati doku-
mentációjának, megvalósíthatósági tanul-
mányának és a KEOP-2007-4.1 (Hõ- és /
vagy villamosenergia-elõállítás támo-
gatása megvalósuló energiaforrásból)
pályázati dokumentáció elkészítésére. 

Mirõl tárgyalt 
a képviselõ-testület?

Mezõberény Város Önkormányzati
Képviselõ-testülete 2009. február 23-án
tartotta soron következõ ülését.
Napirend elõtt számolt be Kugler József
elnök a Helyi Választási Bizottság által
megtartott ülésrõl, és az általuk végzett
munkáról. Az ülés összehívását az in-
dokolta, hogy Valentinyi Károly lemon-
dott képviselõi, valamint alpolgármesteri
tisztségérõl, továbbá (T.) Wagner Márton
képviselõi tisztségérõl. 
Kugler József beszámolója után meg-
történt a két új képviselõjelölt – Szilágyi
Tibor és Koncsag Ferenc – eskütétele,
mely révén a mindketten teljes jogú tag-
jaivá váltak a képviselõ-testületnek, és
elkezdhették munkájukat a testületben.

?

Dr. Baji Mihály jegyzõ tájékoztatót tartott
a képviselõ-testület 2009. január 26-án
tartott zárt ülésén hozott döntéseirõl,
majd ezt követõen Cservenák Pál Miklós
polgármester számolt be a két ülés között
történt fontosabb eseményekrõl, intéz-
kedésekrõl.

Ez történt 
a két ülés között
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Módosításra került a személyes gondos-
kodást nyújtó szociális ellátások helyi
rendszerérõl szóló rendelet.

?

A testület elfogadta Mezõberény város
2009. évi költségvetését 3.021.744.000,- Ft
azonos bevételi és kiadási elõirányzattal.

?

Megtörtént Mezõberény Településfej-
lesztési Koncepciójának felülvizsgálata.
A képviselõk módosításokkal, kiegé-szí-
tésekkel, néhány formai illetve tartalmi
hiba korrigálása után elfogadták a kon-
cepciót.

?

A képviselõ-testület jóváhagyta a
Mezõberényi Football Club és a Sport-
csarnok Sportegyesület szakmai és
pénzügyi beszámolóját, és további ered-
ményes szereplést kívánva köszönetet
mondott a végzett munkáért.

?

A képviselõk módosították a helyi
adórendeleteket, amely technikai módo-
sítást jelent, nem jelenti az adómértékek
változtatását.

?

Döntés született arról, hogy Mezõberény
Város Önkormányzata részt kíván venni
a Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram "Múzeumok Mindenkinek" Prog-
ram – Múzeumok oktatási-képzési szere-
pének erõsítése címmel kiírt pályázaton.
A testület megbízta az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központot a pályázat elké-
szítésével és benyújtásával.
Jóváhagyásra került az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ 2009. évi
munkaterve is.

?

Mezõberény Város Önkormányzati Kép-
viselõ-testülete, mint árhatóság egyetértett
a Békés Megyei Vízmûvek Zrt. által a
vízterhelési díj 2009. évi mértékére tett
javaslattal az alábbiak szerint. A díjak
2009. márc.1-jétõl érvényesek.
Lakossági csatornaszolgáltatást igény-
be vevõ fogyasztó által fizetendõ: 
8,70 Ft/m3 +Áfa
Önkormányzati csatornaszolgáltatást
igénybe vevõ fogyasztó által fizetendõ:
8,70 Ft/m3+Áfa
Hatósági csatornadíjat fizetõ igénybe
vevõ által fizetendõ:
13,10 Ft/m3+Áfa
Szippantott (kihordásos) szennyvíz után
fizetendõ:
19,60 Ft/m3+Áfa

Az önkormányzat oktatási, egészségügyi,
valamint szociális intézményeit változat-
lanul, 2009-ben is fenntartóként kívánja
mûködtetni, azok egyikét sem kívánja a
Megyei Önkormányzatnak átadni.

?

A képviselõ-testület önként vállalt felada-
taként az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ intézményén belül gyûjti Békés
megye német nemzetiségek által lakott
településein lévõ  történeti, néprajzi, nem-
zetiségi emlékeket, ezeket feldolgozza,
kutatja és egyben kéri a Békés Megyei
Önkormányzatot a feladatellátás teljes
körû és folyamatos finanszírozásának
biztosítására. Felhatalmazta Cservenák
Pál Miklós polgármestert a szükséges
egyeztetés lefolytatására.

?

A testület egyetértett azzal, hogy a
Mezõberényi Hírmondó önkor-
mányzati újság kiadásával kapcso-
latos feladatok az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központtól kerüljön át
Mezõberény Város Polgármesteri
Hivatalához. Felkérte az érintett
intézmények vezetõit, hogy az átadás
technikai feltételeit egyeztessék,
illetve készítsék elõ az intézmények
Alapító Okiratának módosítását.
Megállapították, hogy azzal hogy a
Mezõberényi Hírmondó önkor-
mányzati újság kiadásával kapcso-
latos feladatok az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központtól átkerültek
Mezõberény Város Polgármesteri
Hivatalához, az összeférhetetlenségi
helyzet megszûnt.

?

A képviselõ-testület elfogadta az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ 2009.
évi továbbképzési tervét.

?

Döntés született arról, hogy a testület
csatlakozik Kóka Község Képviselõ-
testületének felhívásához, amely a
közrend- és közbiztonság megerõsítésére
vonatkozik.

?

A képviselõ-testület köszönetét fejezte ki
az Ivád Község Önkormányzata által
felajánlott csatlakozási lehetõségért a
"Hír-érték Mozgalom"-hoz, melyben
kistelepülések jelentkezését várják, de
kisvárosként Mezõberény nem csat-
lakozik.

?

A testület úgy döntött, hogy tekintettel az
önkormányzat költségvetési helyzetére,

sem közvetlen támogatóként, sem meg-
rendelõként nem jelentkezik a Magyar
Napló Kiadó ajánlatára "Petõfi Sándor
válogatás" kötet kiadásához.

? 

A 2009. május 30. és június 1. között
megrendezésre kerülõ Nemzeti Vágtára
Mezõberény város nem kíván nevezni.

?

A képviselõ-testület megállapította, hogy
Tomka Mihály, mezõberényi állampolgár
nyílt levelét – mely 22 kérdést tartalmaz
– több személy nevében írta, de mivel az
erre feljogosító meghatalmazásokat nem
csatolta, így a válaszadásnak nem kell
megtörténnie.

?

A testület egyetértett azzal, hogy
közérdekû bejelentések megvitatása
érdekében közmeghallgatást tart, mely-
nek idõpontját 2009. március 18-án 17.00
órai kezdéssel határozta meg. A nyílt ülés
végeztével zárt ülésen folytatta munkáját
a képviselõ-testület, melyen személyiségi
jogot, illetve üzleti érdeket érintõ vagyoni
ügyek megtárgyalására került sor.
A következõ testületi ülés idõpontja:
2009. március 30.

Jakab Krisztina

Az az óvodai és iskolai
beiratkozások

ideje  a következõ tanévre

2009. április 7-én  8.00 – 18.00 óráig,
2009. április 8-án  8.00 – 16.00 óráig
A beíratáshoz szükséges okiratok:
Óvodában: a gyermek születési anyakönyvi
kivonata, orvosi igazolás, a szülõ személyi
igazolványa, a gyermek bejelentett
lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló
okmány
Iskolában: a gyermek születési anyakönyvi
kivonata, óvodai szakvélemény (az iskolá-
ba lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanú-sító igazolás), a gyermek személyi
lapja, a gyermek bejelentett lakcímét
(tartózkodási helyét) igazoló okmány
A Közoktatási törvény 6.§-a (2) bekezdése alapján: "A gyer-

mek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget,

legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik,

legkésõbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankö-

telessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges

fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik

életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tan-kö-

telezettség teljesítését. A szülõ kérelmére a gyermek meg-

kezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik

életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség

kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki

augusztus 31. utáni idõpontban született. A tankötelezettség

teljesítése a tanév elsõ tanítási napján kezdõdik."
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A díjátadásról. A
kitüntetést 2009.
február 14-én, a me-
gyei kamarai rendez-
vényen (megyei orvos-
bál alkalmával) kap-
tam meg a békéscsa-
bai Pheadra Rendez-
vényközpontban. 

A Békés Megyei Orvosi Kamara minden
évben egy alkalommal díjat ad át egy orvos-
nak, aki kiemelkedõ szakmai és közéleti
tevékenységet nyújt. Az elnökség tagjainak,
a kamarai tisztségviselõk és megyei szak-
fõorvos szavazatai alapján döntenek a díja-
zott személyérõl. Elállt a lélegzetem, ami-
kor megtudtam, hogy én kapom ezt a kitün-
tetést. Nagy megtiszteltetésnek tartom,
általában a nyugdíjba vonulók kapták meg
eddig. Közéleti tevékenységemet részben
az Orvosi Kamarának is köszönhetem.
Jelenleg megyei országos küldött vagyok. Az
ezt megelõzõ években a MOK Békési
Szervezetének voltam a titkára, majd alel-
nöke a helyi kamarák megszûnéséig, és a
megyei Szakmai Bizottság tagja. 
A kezdetekrõl. A gyermekeket nagyon sze-
retem. Olyan szakmát szerettem volna vá-
lasztani, ahol felnõttekkel és gyerekekkel
egyaránt foglalkozhatok. Eleinte a Békés-
csabai Városi Kórházban dolgoztam, a kór-
házi munkám mellett már 1988-tól kijártam

Mezõberénybe rendelni részmunkaidõben.
Az akkori városvezetés támogatásával meg-
szerveztem, felszereltem egy fül-orr-gége
szakrendelõt az Egészségügyi Központban. 
Azóta az akkori rendelõ egy újonnan épített
környezetbe költözött a FÕNIX ORVOSI
CENTRUM-ba, amelyet 3 szakorvos kol-
legám összefogásával és egy gyógyszerész
kolleganõm támogatásával együtt kivi-
teleztünk. Így ettõl fogva a városközpont-
ban, valamennyien a saját tulajdonú, mo-
dern rendelõintézetünkben tudjuk fogadni a
betegeket. Ma már Mezõberénybõl és
környékérõl, valamint távolabbi települé-
sekrõl is  jönnek a betegek: 60-70 fõ/nap a
forgalom.
A rendelõrõl. Több sikeres pályázat ered-
ményeképpen még tovább javulhatott a
járóbetegellátás színvonala. Ma már egy tel-
jeskörû audiológiai állomással, hallóké-
szülékellátással, allergológiai profillal, kor-
szerû eszközökkel és mûszerekkel felsze-
relt, esztétikus rendelõ áll a betegek szolgá-
latában. A fül-orr-gégészeti szakrendelési
idõn túl a komplexebb egészségügyi szol-
gáltatást lehetõvé téve, a rendelõben mû-
ködik tüdõgyógyászati, onkológiai, aller-
gológiai  és  bõrgyógyászati  magánszak-
rendelés is.
A családról. Egyszerû erdélyi családból
(Szováta) származom. A Szegedi Orvostu-
dományi  Egyetemen végeztem tanulmá-

nyaimat, "cum laude" diplomával. Mezõ-
berénybe úgy kerültem, hogy a férjem egy-
részt mezõberényi, másrészt pedig az akko-
ri tanácselnök, Szûcs Lajos tervei és elkép-
zelései révén. Férjem a Városi Közszolgál-
tató Intézmény igazgatója. Két fiúgyer-
mekünk van: egyik végzett jogász, másik
orvostanhallgató Szegeden.
A jövõrõl. Az igényes betegellátás mellett
szívügyem az orvos kollégákkal való jó
kapcsolat kialakítása, fenntartása és ápo-
lása, mind az alap- és szakellátásban, mind
pedig a kórházi és klinikai ellátásban. A szak-
mai kapcsolattartás egyik legjobb formája a
gyakori véleménycserék lehetõsége. Rend-
szeresen részt veszek továbbképzéseken és
tanfolyamokon, én magam is szervezek a
környék házi- és szakorvosainak tovább-
képzéseket. Mint felkért elõadó idõnként
megyei rendezvényeken is tartok szakmai
elõadást.
Továbbra is ilyen szinten szeretném folytat-
ni a munkámat. A fiataloknak olyan példát
mutatni, hogy nem csak a pénz számít,
hanem a hivatástudat is. Nagyon fontosnak
tartom az emberi kapcsolatokat. Célom
gyógyítani, tanítani és összefogni az embe-
reket. Kívánom, hogy kollégáim is érjenek
el hasonló sikereket.
Gratulálok a díjhoz és a továbbiakban is
sok sikert kívánok! 

Kovács Anett

Békés Megyei Orvosi Kamara Kiváló Orvosa 2009 
Dr. Hegyi Ibolya

Idén a Békés Megyei Orvosi Kamara Kiváló Orvosa díjat Dr. Hegyi Ibolya mezõberényi fül-orr-gégész fõorvos kapta
meg. Ez alkalomból beszélgettem vele.

Tények és tévhitek a lázról 
és lázcsillapításról

VÉDÕNÕ címû szakmai lap XIX. évfo-
lyamának 1. számában olvastam errõl a
témáról egy érdekes vitaindítót, amibõl né-
hány érdekes gondolatot most megosztok a
kedves olvasóval. 
Kétségtelen, hogy hazánkban nagyon kife-
jezett a lázfóbia. Már hõemelkedésnél is a
szülõk lázcsillapító gyógyszert adnak a gyer-
meküknek, illetve ilyennek a javaslatát várják
az orvostól. A lázzal kapcsolatos orvosi
ismeretek az 1980-as évek elejére alapve-
tõen megváltoztak. A láz hasznos szerepe a
fertõzésekkel szemben immunreakció során
bizonyítást nyert és általánosan elfogadottá
vált. Ezért elmondhatjuk, hogy a fertõzés
okozta láz hasznos élettani folyamat. Az utób-
bi évtizedekben az is egyre nyilvánvalóbbá
vált, hogy a magas láz nem okoz károsodást
az emberi szervezetben.

Korszerû lázcsillapítási ajánlások:
- A láz hasznos, ezért nem kell azonnal csil-
lapítani.
- A láz rossz közérzetet okozhat, járhat fáj-
dalommal, itatási nehézségekkel. Ezen esetek-
ben a lázcsillapítás gyógyszeresen indokolt.
(Tudni kell, hogy a lázcsillapító gyógyszerek
egy része fájdalmat is csillapít.)
- A láz jelentkezése önmagában az esetek
többségében nem indokolja az azonnali or-
voshoz fordulást.
Megoszlanak a vélemények a fizikai lázcsil-
lapítás (hûtõfürdõ, vizes borogatás) esetében
is, mivel kellemetlen volta miatt ellenérzést
vált ki a betegben. A lázcsillapítást általában
nem kell túl korán és túl erõteljesen végez-
ni. Mégis a lázas gyermeknél az elsõdleges
feladat, hogy az orvos megállapítsa, hogy
mi lehet a láz oka, és ennek megfelelõen az
orvos eldönti, hogy mi lesz a tennivaló.
Orvos felkeresése javasolt láz esetén:
- 6 hónaposnál fiatalabb a csecsemõ

- Ha erõs fejfájása, tarkó merevsége van,
vagy zavarja a fény.
- Légzése nehezített, fullad.
- Nem iszik.
- Folyamatosan hány, aluszékony, fájdalmai
vannak, bõrön kiütések jelentkeznek.
Tudni kell, hogy a láz a betegségek jórészé-
nek kötelezõ velejárója. Több napos fenn-
állása akár lázcsillapítással, akár anélkül
nem okvetlenül jele a betegség súlyosságá-
nak és az erõteljes beavatkozás szükséges-
ségének. A szokványos légúti hurutokban
szenvedõ gyermekek ritkán lázasak tovább,
mint 5 napig, addig el kell fogadnunk, hogy a
gyermek "még mindig" lázas. Be kell tarta-
nunk az orvos utasításait, bõséges folya-
dékpótlásról, a gyermek ágynyugalmáról, ott-
honi pihentetésrõl kell türelmesen gondos-
kodnunk.
Jó egészséget kívánok!                                

Puskelné Ollé Ilona

A VÉDÕNÕ TOLLÁBÓL



A várossá avatás 20. évfordulója alkal-
mából – az Orlai Petrics Soma Kul-
turális Központban – rendezett kiállítás
újságcikkek, dokumentumok, fotók
alapján próbál képet rajzolni a városról.
Nemcsak az derül ki, hogy milyen lé-
pések kellettek ahhoz, hogy városi ran-
got kapjon Mezõberény, hanem a múlt
fontosabb eseményeibõl is szemezget.
A teljesség igénye nélkül épületeket,
"sarkokat", eseményeket próbál eszünk-
be juttatni. Felidézi azt a Mezõberényt,
amely már csak emlékeinkben él, me-
lyet ismertünk, ismerünk, ami a miénk,

amiért szeretjük! Próbál megállásra
késztetni, azokra is emlékeztetni, akiknek
érdemük volt, van városunk életében.
Március elsején Cservenák Pál Miklós
ünnepi beszéde, a mûsorban közremû-
ködõ Lõrincz Zsuzsanna, Bagi István és
Döméné Geszti Piroska jutatta eszünkbe
a közös emlékeket, egy-egy megélt pil-
lanatot.
A kiállítás megnyitása után a könyvtár-
ban Dr. Kugler József, Adamik János-
né, Várfalvi Erzsébet, Körösi Mihály és
Czirbuly Zoltánné tartott elõadást a
város történetébõl az érdeklõdõ közön-
ségnek.

Mezeiné Bátori Valéria

Mezõberényi Hírmondó 2009. március 5.

KULTÚRA

Mészáros Mihályné Szõke Erzsébet
(1919) Mb. Juhász Gy. u. 1., Szabó
Antal (1910) Mb. Kálvin J. tér 8.,

Perei Andrásné Farkas Róza (1920) Mb.
Olajfa u. 8., Binder Mihályné Domokos
Magdolna (1938) Mb. Liget tér 22., Kohút
Imre János (1943) Mb. Zrínyi sgt.55.   

20 ÉVE VÁROS MEZÕBERÉNY

ANYAKÖNYVI HÍREK

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1989. március elsején nyilvánította várossá Mezõberényt.
A település Szûcs Lajos tanácselnök vezetésével óriási erõfeszítéseket tett a cím elnyerése érdekében.

Cservenák Pál Miklós polgármester ünnepi köszöntõje



Farsang 
a Nyugdíjas Klubban

A Nyugdíjas Klub hagyományõrzõ farsangi
mulatságot rendezett a Kamuti Nyugdíjas
Klubbal közösen az OPSKK Mûvelõdési
Központjában. 

Nagyon finom farsangi fánkot kóstolhattak
meg a résztvevõk, így a farsangi idõszak
lezárultával jóllakottan várhatják a böjt
idõszakát. A zenét Vad Gábor szolgáltatta. A
fáradhatatlanul tevékenykedõ szépkorúak-
nak köszönhetõen ötletes jelmezek vonultak
fel ezen a napon.
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KISVÁROSI KAVICSOK

KAZINCZY-VERSENY A KAZINCY-
EMLÉKÉVBEN

Idén ünnepeljük Kazinczy Ferenc szüle-
tésének 250. évfordulóját, melyet az Oktatási
és Kulturális Minisztérium Kazinczy-
Emlékévnek nyilvánított. 

Erre az évfordulóra is emlékezve rendezte
meg az OPSKK Könyvtára ebben az évben
a Kazinczy Ferencrõl elnevezett Szép Ma-
gyar Beszéd verseny mezõberényi város-
környéki fordulóját. 
A verseny eredményei:
5-6. osztályosok: I. Almási Viktória (Kis
Bálint Általános Iskola és Óvoda,
Gyomaendrõd; felkészítõ: Hunya Jolán) 

II. Szonda Lili (Kis Bálint Általános Isko-
la és Óvoda, Gyomaendrõd; felkészítõ:
Hunya Jolán) III. Jakusovszki Vivien
(Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Ált.
Iskola; felkészítõ: Kesztyûs Zsuzsanna).
Különdíj: Tóth Bettina (Mezõberény-Bél-
megyer Kistérségi Ált. Iskola; felkészítõ: Dr.
Zubereczné Miklya Ibolya)
7-8. osztályosok: I. Zuba Zita (Mezõ-
berény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Iskola;
felkészítõ: Kesztyûs Zsuzsanna) II.Földesi
Ágnes (Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi
Ált. Iskola; felkészítõ: Kesztyûs Zsuzsanna)
II. Hunya Gréta (Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda, Gyomaendrõd; felkészítõ:
Hunya Jolán) III. Bucsi Fruzsina (Mezõ-
berény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Iskola;
felkészítõ: Kesztyûs Zsuzsanna). Különdíj:
Tóth Vanda (Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda, Gyomaendrõd; felkészítõ: Hunya
Jolán)
A 7-8. osztályosok elsõ helyezettje, Zuba
Zita képviselheti a városkörnyéket a
Kisújszálláson megrendezendõ területi
versenyen.

Szlovák Nemzetiségi Délután

A Mezõberényi Szlovákok Szervezete tizedik alkalommal rendezte
meg az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban a Szlovák Kul-
turális délutánt és a Télbúcsúztató Bált a Berény Szállóban.
A környék szlováklakta településeirõl érkeztek hagyományõrzõ
együttesek: Kétsoprony, Csabacsûd, Kondoros, Békéscsaba, Ru-
zicske, Orgován. Mezõberénybõl a Kodály Zoltán úti óvodások
szlovák csoportja és a "Leg a láb" Mûvészeti Iskola Berényke tánc-
együttese vett részt a programon.
A házigazda Szlovák Pávakör gyertyagyújtása és Zolnai János
emlékezése kezdte a rendezvényt: Szabó Antalné, Irénke nénire
emlékeztünk.
A program célja volt erõsíteni a megye szlovák lakta településein
élõkkel, a szlovák mûvészeti csoportokkal emberi kapcsolatainkat. A
szlovák nemzetiségi kultúra közvetítése, ápolása, megmaradása
egyik legfontosabb célja a Mezõberényi Szlovákok Szervezetének. A
kulturális délutánon köszöntöttük a Kolárovói Kulturális Kör delegá-
cióját. A tizedik alkalommal megrendezésre kerülõ szlovák nemzetisé-
gi délutánon színvonalas szlovák mûsort láthatott a közönség. 
Este télbúcsúztató tánccal folytatódott a rendezvény, melyet Cser-
venák Pál Miklós polgármester nyitott meg és köszöntötte a megje-
lenteket. Szlovák zenét játszó zenekar hajnalig biztosította a jó
hangulatot.                                                                         

Borgula Györgyné
elnök

NYEREGBEN ALAPÍTVÁNY

Alapítványunk egyik legfontosabb célkitûzése a gyermekek életre 
nevelése, lovas oktatása. Ennek kapcsán távolabbi célként a lovas
sport meghonosítását tervezzük településünkön. Az elmúlt esztendõ
nyarán két turnusban egy-egy hét lovas tábor, és a megyei gyer-
meklovas versenysorozaton, – összesen négy helyszínen – szerzett
élmény színesíthette közel 50 gyermek életét. Az alábbi linkre kat-
tintva ezen eseményekrõl készült fényképeket tekinthetik meg:
http://picasaweb.google.com/nyeregben.alapitvany
Ahhoz, hogy alapítványunk az idei évben is mûködni tudjon, és a
távlati tervek is megvalósuljanak, hatalmas munkára, összefogásra
van szükség. Anyagi források megszerzése érdekében folyamatosan
figyeljük a kiírt pályázatokat, hátha egyszer a mi álmaink is valóra
válhatnak!
Tegyünk többen többet gyermekeinkért!



A "Leg a láb" A. M. I. 
és a  

Berény Táncegyüttes
Egyesület

TAVASZVÁRÓ

TÁNCHÁZAT

rendez.

Ideje:
2009. március 20. (péntek) 18 óra

Helye: 
Mezõberény, Berény Szálló

A muzsikát a Csaba Band szolgáltatja.
Belépõ: 300 Ft

Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt!

Felhívás területi 
gyermek és 

ifjúsági népdaléneklõ 
minõsítõ versenyre

A mezõberényi Orlai Petrics Soma Kultu-
rális Központ népdaléneklõ minõsítõ ver-
senyt hirdet Kamut, Murony, Csárdaszállás,
Körösladány, Köröstarcsa, Bélmegyer,
Békés, Doboz, Mezõberény, Tarhos álta-
lános-, közép-, és mûvészeti iskoláinak
diákjai számára.
A verseny ideje: 2008. április 4. 10.00 óra
Helye: Orlai Petrics Soma Kulturális Köz-
pont, Mezõberény, Fõ út 6.
A minõsítõn való részvétel feltételei:
– Kötelezõ népdal eléneklése, mely a rész-
letes felhívásokon megtalálható
– Szabadon választott: egy magyar vagy
nemzetiségi népdalcsokor, játékfûzés, 
A jelentkezõket az alábbi kategóriákban és
korcsoportokban várjuk:
Kategóriák:
a szóló
a csoport
a hangszerkíséretes produkciók
a énekes-táncos produkciók 
Korcsoportok:
a alsó tagozat (elsõsorban 3-4. osztály)
a 5-6. osztály
a 7-8- osztály
a 9-12. osztály

A jelentkezéseket 2008. március 20-ig vár-
juk az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központba. (5650 Mezõberény, Fõ út 6.,
Tel.: 515-5552, Fax: 515-554)

Mezõberényi Hírmondó 2009. március 7.

PROGRAMAJÁNLÓ

* 7., 14., 21., 28. 14.00 óra Kézmûves kör:
családi foglalkozások a "Madarak Házában"
* 10-én 11.00 órai kezdettel a Grimm-busz
Színház gyermekmûsora. Az elõadás címe:
Az ember mégis okosabb. 
Helyszín: OPSKK Mûvelõdési Központja
*14-én 9.00-13.00 óráig Felnõtt Megyei
Csapat Sakkverseny
Helyszín:OPSKK Mûvelõdési Központja
* 15-én 16.00 óra Közéleti beszélgetések
"20 éves a város" címmel. 
Helyszín: OPSKK  Mûvelõdési Központja
* 15-én 18.00 órai kezdettel Irodalmi
kávéház. Körösi Mihály: Mezõberényi hon-
védek 1848-49 c. készülõ könyvének bemu-
tatása. 
Helye: OPSKK Mûvelõdési Központja
* 19-én 9.00 óra Ifjúsági Bérleti hang-
versenyek Békés megyében a Filharmónia
Kht. szervezésében. 
Helyszín: OPSKK Mûvelõdési Központja
* 20-án 15.00 óra Jeles napok, ünnepi
szokások: Tavaszváró foglalkozás általános
iskolásoknak. 
Helyszín: OPSKK Könyvtára
* 20-án 18.00 óra Tavaszváró táncház a
"Leg a láb" A.M.I. rendezésében. 
Helyszín: Berény Szálló
* 25-én 18.00 órakor Színházbusz indul a
Jókai Színház bérletes elõadására. A bemu-
tatásra kerülõ darab: Rab ember fiai.
* 26-án 18.00 óra Sándor bál nyilvános
fõpróbája. A Petõfi Sándor Gimnázium ren-
dezvénye.
Helyszín: OPSKK Mûvelõdési Központja,
színházterem
* 28-án 9.00-13.00 óra Felnõtt Megyei
Csapat Sakkverseny a Mezõberényi Sakk
Egyesület szervezésében. 
Helyszín: OPSKK Mûvelõdési Központja
* 28-án 19.00 óra Sándor bál.
Helyszín: OPSKK Mûvelõdési Központja
és a Berény Szálló

“N
em

 csak a húsz éveseké a világ ...”

2009. március 7-én 20 órától
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Mûvelõdési Központjában

Mûsorvezetõk: Bene D. János, Kóta László, Roósz Ádám, Somodi György

Zártkörû rendezvény!
Jegyek 500.-Ft-os áron, elõvételben válthatók. 

 

A SZÍVEK 
HERCEGNÕJE

DIANA KIÁLLÍTÁS

BUDAPESTEN

MEGHÍVÓ

Megalakulóban van a

2009. március 13-án, pénteken a 
Berény Szállóban
18.00 órai kezdettel 

TAVASZVÁRÓ BÁLT rendez. 
Minden bálozni vágyót tisztelettel meghívunk.

Belépõ: 2.000 Ft
Vacsora:Berényi becsinált leves, Frissen-

sültek, Desszert

Jelentkezni lehet: Czupra László (20/354-
6371) és Bobály András (30/337-4215)

Zene: Horváth Rudi és zenekara
Tánc cipõszakadásig, buli hajnalig.

Jelentkezési határidõ: 2009.március 10.

 

A Viola Szabadidõs 
és Kulturális Egyesület 

különbuszt szervez az április 2-i
Magyarország-Finnország 

barátságos válogatott 
jégkorongmérkõzésre 

a Papp László Sportarénába. 

Részvételi díj 5.000 Ft, amely
tartalmazza a belépõjegy árát 

és az útiköltséget. 
Indulás április 2. (csütörtök)

14.30, Kossuth tér. A mérkõzés
19.00 órakor kezdõdik. 

Érdeklõdni Jozaf Csabánál
lehet: 30/2545308-as számon.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mezõberény Város Önkormányzata pályázatot hirdet
Mezõberény külterületén található 

Boldishát vízparti telkek értékesítésére.

Értékesíteni kívánt telkek adatai:
8 083/24 hrsz.-ú, 867 m2 területû, szántó mûvelési ágú,

Kikiáltási ár: 554.880,- Ft,
8 083/27 hrsz.-ú, 923 m2 területû, szántó mûvelési ágú,

Kikiáltási ár: 590.720,- Ft,
8 083/30 hrsz.-ú, 987 m2 területû, szántó mûvelési ágú,

Kikiáltási ár: 631.680,- Ft,
8 083/34 hrsz.-ú, 941 m2 területû, szántó mûvelési ágú,

Kikiáltási ár: 602.240,- Ft,
8 083/36 hrsz.-ú, 896 m2 területû, szántó mûvelési ágú,

Kikiáltási ár. 573.440,- Ft,
8 083/37 hrsz.-ú, 862 m2 területû, szántó mûvelési ágú,

Kikiáltási ár: 551.680,- Ft,
8 083/60 hrsz.-ú, 927 m2 területû, szántó mûvelési ágú,

Kikiáltási ár: 593.280,- Ft,
8 083/61 hrsz.-ú, 946 m2 területû, szántó mûvelési ágú,

Kikiáltási ár: 605.440,- Ft,
8 083/63 hrsz.-ú, 951 m2 területû, szántó mûvelési ágú,

Kikiáltási ár: 608.640,- Ft.

A telkek megtekinthetõk Plavecz Lászlóné vagy-
ongazdálkodási fõelõadóval történt elõzetes egyeztetés után.

Licitálással dõl el a nyertes pályázó személye.
Részvételi szándékukat a Polgármesteri Hivatal 11-es számú
irodájában Plavecz Lászlónénál lehet jelezni ügyfélfogadási
idõben 2009. március 31. (kedd) délelõtt 10.00 óráig.
A licitálás 2009. március 31.-én délután 13.00 órától veszi
kezdetét a Városháza 15-ös számú termében.

Cservenák Pál Miklós
polgármester

FELHÍVÁS

Pályázati felhívás

Mezõberény várossá nyilvánításának 
20. évfordulója alkalmából 

az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ pályázatot hirdet

"Az én városom"
címmel

Pályázni lehet olyan irodalmi és képzõmûvészeti alkotással, amely
azt mutatja, hogy mit szeretnek a városban, illetve milyennek
szeretnék látni a várost.

Pályázók köre: 7-14 éves korosztály
14-18 évesek
18 éven felüliek

A pályázatok leadhatók az OPSKK Mûvelõdési Központjában 
Kovács Anettnél 2009. június 29-ig 

Az értékelés és a díjazás a Berényi Napok keretén belül lesz.

Felnõtteknek
Schinhare: 15 perces ebédek és
vacsorák
Nicholas: 3 lépés a termékeny-
ségért
King: A fekete ház
Delius: A filozófia története az
ókortól napjainkig
Gedge:  A kétszer született
Ali: A muszlim asszonyai I-II.
Alcott: A nyíló rózsa
Ernyei Béla: A P@si...
Archer: A tékozló lány
Austen: A Watson család
története
Jones: Aisha, a Próféta szerelme
Follett: Alattunk az óceán
Atherton: Aloe vera, a gyógyí-
tó növény
Csizmadia Éva: Emlékkövek
az árnyas úton
Christie: Életem
Friderikusz eddig
Moldova: Ha az isten hátranézne
Habe: Halál Texasban
Cook: Halálcsapda
Collins: Hollywoodi házasság-
törõk
Vitray: Kiképzés
Christie: Pókháló
Románia útikönyv
Rivalda 2007-2008
Defonseca: Túlélni farkasok közt
Griffin: Becsületbeli ügyek 2.
Mendell, D.: Obama 
Fejõs É.: Hotel Bali

Gyerekeknek
Tielmann: A három nyomozó
Bond: A medve, akit Padding-
tonnak hívnak
Shan: A vámpír inasa
Barker: Abarat
Andersen összes meséi
Pullmann: Árny északon
Rowling: Bogar Bárd meséi
Graham: Csodálatos gépek
Adamson: Elza és kölykei
Montgomery: Emily 2.
Cabot: Jinx
Benedek: Íme, az autó!
Sage: Szeptimusz III. - Medicina
Sparrow: Mega Manga
Porter: Miss Billy
Green: Óceánok
Carroll: Sylvie és Bruno
Nordqvist: Lesz nemulass,
Findusz!
Scott: Oroszlánszívû Richárd
Scarry: Tesz-vesz szótár

Térségi pályázat versíróknak

A szeghalmi Nagy Miklós Városi Könyvtár 

VERSÍRÓ PÁLYÁZATOT HIRDET

két kategóriában: felnõtteknek (18 év felett) és 
gyerekeknek (18 év alatt). 

(Egy pályázó minimum 3, maximum 5 verset küldhet.) 

A pályázat jeligés, az alkotásokat jeligével kell ellátni, s egy zárt
borítékban kell mellékelni az adott jeligével pályázó személy
adatait (név, cím, elérhetõség).

A pályamunkákat három példányban 2009. március 15-ig kell eljut-
tatni a Nagy Miklós Városi Könyvtár címére: 5520 Szeghalom,
Nagy Miklós u. 6. 

A borítékra írják rá: "VERSPÁLYÁZAT"!

A beérkezett pályamûveket országosan ismert, térségünkhöz kötõdõ
költõkbõl álló zsûri bírálja el. A zsûri tagjai: Bíró László, Hartay
Csaba, Magyari Barna. A helyzettek értékes díjakat kapnak.

KÖNYVAJÁNLÓ A KÖNYVTÁR

LEGÚJABB BESZERZÉSÉBÕL

 



Mezõberényi Hírmondó 2009. március 9.

EMLÉKEZÉS

Vannak emberek, akik nem mennek nyug-
díjba. Enrico Dandolo például 85 éves ko-
rában lett velencei dózse, tengeri ütközetek
sorozatán át – miközben õ maga mindig
személyesen ott állt a vezérhajó hídján –
legyõzte a pisai, a genovai és az anconai flot-
tát, Velencének biztosítva ezzel az egyed-
uralmat az Adrián. 96 éves volt, amikor az
általa vezetett keresztes hadak elfoglalták
Konstantinápolyt. Solti György 84 éves,
amikor még a Chicagói Szimfonikusok kar-
nagya, és ötórás Wagner-operákat vezényel
végig. José Luis Aragonés szövetségi kapi-
tányként Európa-bajnokságot nyer a spanyol
labdarúgó válogatottal – 70 évesen.
Tisztelendõ dr. Marosi Endre apátplébános úr
sem ment nyugdíjba. Magyarország leg-
idõsebb aktív római katolikus papja volt.
Nagyváradon – Magyarországon – született
1915. augusztus 1-jén, Szegeden végezte a
teológiát, 1938. május 1-jén szentelték pappá.
71 évet szolgált szakadatlanul. Dombegyháza,
Csanádapáca, Magyarbánhegyes, Szeged,
Szarvas, Debrecen, Békéscsaba, Orosháza,
Újkígyós és Szeghalom híveinek szolgálata
után 1971-tõl Mezõberényben látta el 38 éven
át a katolikus híveket. Jóllehet a tudós papok
közé tartozott – 1948-ban hittudományi dok-
torátust szerzett, még héberül és ógörögül is
tanult, és természetesen latin nyelvû oktatást
hallgatott öt éven át, és latinul is vizsgázott –,
mégis mindvégig megmaradt a legtisztább
értelemben lelkipásztornak. Gyóntatott,
vezetett hittanos csoportot, járt ki betegekhez,
temetett fáradhatatlanul itthon, Mezõberény-
ben és a filián: Köröstarcsán. Halála elõtt két
héttel még elmondta szentmiséit, kiszolgáltat-
ta a Balázs-áldást híveinek.
Szellemi energiái – megtört fizikai állapota
ellenére – az utolsó pillanatig sem lankadtak.
Beszédeiben az arisztotelészi értelemben vett
retorikai szabályokat sohasem mellõzte: nagy-
ívû, olykor 30 perces prédikációi 90 éves kora
után is szabályosak, arányosak, fe-
gyelmezettek maradtak. Egy-egy gondolatot
vagy történetet ismételten meg-megjelenített
szentbeszédeiben; a mély gondolatok –

akárcsak a nagy zenemûvek újrahallgatáskor
– mindig hordoztak új üzenetet. Marosi atya
rendszeresen megtisztelte a Mezõberényi Hír-
mondó Hitélet rovatát színvonalas írásaival.
Fiatalabb atyák egybehangzóan állítják, hogy
papi konferenciákon bõven merítettek "Bandi
bácsi" bölcsességébõl.
Ritka, becses erényt is gyakorolt egész életé-
ben: tündöklõ, tanúságtevõ aszkéta volt.
"Kényelem és imádság, ez a kettõ nem fér
össze" – írta Nagy Szent Teréz a Tökéletes-
ség útjában. Nos, a mi plébános atyánk ezt az
eszményt szigorúan alkalmazta önmagára.
Igen szerényen öltözködött, magára igazán
nem fordított semmit, annál inkább híveire!
Hittanosainak, ha akármilyen csekélységgel
is, de rendszeres meg-megajándékozását áll-
hatatosan a szívén viselte. Betegeit, elsõ pén-
tekenkénti áldozóit fáradhatatlanul látogatta.
Mind a templomot, mind a plébániát önzet-
lenül fûtötte, hogy hívei, hittanosai meg ne
fázzanak. Az õsszel sorozatos betöréseket volt
kénytelen elszenvedni: ezeket bölcs belenyug-
vással elviselte.
A gyerekek és a betegek gondozását egész
életében mindenekelõtt valónak tartotta. Éppen
ezért nagy szomorúsággal tekintett arra a folya-
matra, hogy mezõberényi híveinek gyermekei
elmaradoznak a hittanórákról, és arra, hogy
emelkedik azok száma, akik szentségekkel
való ellátás nélkül halnak meg. Ugyancsak
nagy fájdalma volt a paphiány és az ország
általános morális állapota: a Mezõberényi Hír-
mondó olvasói elõtt rubinmiséje alkalmából
adott interjújában ezt ki is fejtette.
Szûzanyatisztelete példás, gyermeki volt.
Akárcsak II. János Pál pápáé, akit egész életé-
ben nagyon nagyra tartott. Ahogy a Szentatya,
betegágyánál Marosi atya is mondhatta volna
híveinek: "Legyetek derûsek, az vagyok én
is!" – ez a derû az õ esetében is a Szûzanya felé
áradó töretlen bizalomból táplálkozott.
Dr. Marosi Endre apátplébános most sem
ment nyugdíjba. Átköltözött Isten örök
Országába, és ott folytatja imádságos mun-
káját értünk, mezõberényi híveiért.

Csabay Károly

Drága Irénke Tanárnéni!

Édesanya, szeretõ feleség,
nagymama, tanár, tanító,
barát, Mezõberény zenei
életének "motorja", egy
nagyszerû ember. 
Nekem személy szerint mit

jelentett, az csupán csepp a tengerben, de
számtalan ember lelkében hagyott pótol-
hatatlan ûrt halálával. 2008. Advent idején,
mikor gyertyagyújtásra vártuk, nagyon
beteg lett és még Karácsony elõtt, 2008.
december 21-én búcsú nélkül eltávozott
közülünk. 
Sokunknak nem "csupán" egy tanár volt.
Szeretettel szeretetre nevelt, tanított, terel-
getett, óvott bennünket. Az iskola befe-
jezõdésével sem engedte el kezünket,
bármerre is kerültünk, visszatérve bármikor
betérhettünk otthonába. Mindent tudott
rólunk, ott folytattuk beszélgetésünket, ahol
évekkel elõtte abbahagytuk. Mindig volt
ideje másokra. Sokunknak segített, nem
csak a tanulásban, de az élet minden
területén. Emberi erõ és akarat már rajta
nem tudott segíteni. Minden napra volt egy
jócselekedete, segített szeretteinek, bará-
tainak, szomszédainak, tanítványainak,
bárkinek, aki rászorult. Tette mindezt
önzetlenül, õszintén, jókedvvel. Ápolt, gon-
dozott elesett embereket. Nem kért, csak
adott. Õ volt az, akivel, ha találkoztunk, biz-
tosak lehettünk benne, hogy abban a percben
nyílt szívvel csakis ránk figyel. Mennyi
mindent nem mondtunk még el neki, men-
nyi mindent nem köszöntünk még meg
neki, mennyi dalt nem énekeltünk még el
vele, nem ölelhetjük meg már soha többé.
Ezúton szeretnénk méltóképpen búcsúzni.
Bízom benne mindenki megteszi a maga-
módján, aki ismerte õt és emlékezetében
örökké megõrzi. 
Irénke néni szeretõ, szeretett, hiteles ember
volt, az egyetlen az utolsók közül.

Köszönettel búcsúzunk.

Tanítványai

DR. MAROSI ENDRE APÁTPLÉBÁNOS HALÁLÁRA

Fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy

98 éves korában elhunyt
Kedves halottunkat

  2009. március 12-én 13 órakor
helyezzük örök nyugalomra

református szertartás szerint a Köztemetõben.

                                A gyászoló család

 Szabó Antal
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Természetjárás - Tömegsport
Sportturisztika 

Az Alföld Turista Egyesület
2008-ban

Statisztika:
Létszám: 106 fõ (88 felnõtt, 18 diák.)
Túrák száma: 217. Nyílt túra: 15,
gyalogtúra: 165,  kerékpáros túra: 38,
sítúra: 5. A túrákon résztvevõk összlét-
száma: 1.277,  egy túrán átlagosan 5,9  fõ.
Vendég: 240 fõ.
Egyesületünk fennállásának huszonötödik
évében tagtársaink és természetesen
vendégeink is, az alább felsorolt ka-
tegóriákban találhatták meg az egyé-
niségüknek, felkészültségüknek legin-
kább megfelelõ programokat:
Hagyományos gyalogtúrázás
A tavalyi évben 15 nyílt túrát rendeztünk,
elsõsorban megyénk és lakóhelyünk látni-
valóinak megismertetésére. 2008-ban is
megrendeztük az Évnyitó Téli-Körös tel-
jesítménytúránkat, ez évben már "félig"
hivatalosan 20 km-s távval bõvítve
kínálatunkat. A résztvevõk nagy örömére,
kétféle "forralt italt" kínáltunk megle-
petésként az átfázott túrázóknak. Február-
ban a Téli túrát az Alföldi Kék útvonalán
Vésztõtõl Körösladányig jártuk be.
Településünk határában szerveztük a
Húsvéti és a Szent Iván éji sétatúrákat. A
nyári tábort a Balaton-felvidékre terveztük.
A Tihanyi-félsziget, a Badacsony, a kõten-
gerek és egyéb természeti csodákkal való
ismerkedés volt a cél.
Az országos Kéktúra – vándorlás a
Börzsönytõl a Cserháton át – folytatódott.
Õszi túrát igazi kirándulóidõben, Szolnok
környékén a Zagyva partján bonyolítottuk
le, szép számú résztvevõvel.
A társszervezetek túrái közül a KVTE
"Jégtörõ", és Luca napi Túráin vettünk
részt. A VTSZ Tavaszi Csillagtúráját Gyõr
központtal szervezték. Túrázóinknak le-
hetõsége adódott egy Szlovákiai várláto-
gatásra, és a  Bõsi erõmûvet felkeresni. Az
országos találkozón Kaposváron voltak
túratársaink.
Decemberben, az alkalomhoz "méltó"
szomorú idõben, Szuharda Gyula
emlékének tisztelegtünk a Békéscsaba –
Bandika-fa –  Békés közötti útvonalon.
Évzáró téli túránk a Börzsönyben volt, a
népes társaság a hó hiányában nem túl
szép arcát mutató táj ellenére vidáman
zárta az év utolsó túráját.
Sportturisztika
A 2008-as évben egyesületünk tagsága
minden korábbi teljesítményt felülmúlt,
minden mutató terén 25-30%-al több,
jobb eredményt értünk el a korábbi
évekhez képest.
Összesen 126 különbözõ távú teljesít-

ménytúrát járt végig egyesületünk 94
tagja. Eközben 5118 km-t és 132.550 m
szintemelkedést küzdöttünk le! Ennek
köszönhetõen a résztvevõk közül 22-en
minõsített sportolói címet, ezen belül
négyen arany minõsítést értek el, va-
lamint két sportoló I. osztályú minõsítést
szerzett. Arany minõsítést Lestyán János-
né, Benedek Gábor, Viczián Zoltán és
Véha Béla ért el, míg I. osztályú sportoló
Lestyán Jánosné és Véha Béla lett.
Azt hiszem, külön ki kell emelni Viczián
Zoltán és Véha Béla  sporttársakat, akik
mind a VTSZ, mind az MSTSZ pont-
számítás alapján kiváló évet zártak és si-
keresen teljesítettek különbözõ túramoz-
galmakat is, (Gödöllõi-dombság csúcsai,
Bükk 900-as csúcsai, Országos Kéktúra),
valamint Lestyán Jánosnét is kiváló telje-
sítménye miatt!
Az idén is volt vállalkozó 100 km-es
vagy annál hosszabb túrákra: a Kinizsi
100, az Ultramonoton Ultramaraton, a Via
Dolorosa, és az Iszinik túrákat 6 fõ tel-
jesítette.
40 és 100 km közötti távú túra 37 volt,
míg a 40 km alattiak közül 124-et tel-
jesítettünk.
2008-ban is sikeresen képviseltettük ma-
gunkat a Teljesítménytúra Nemzeti
Bajnokságban, 2 csapat és 11 fõ egyéni
versenyzõ részvételével. Gyermek ka-
tegóriában a fiúk között Csicsely Alex
elsõ helyezett lett, míg Bacsó József a
második helyen végzett. A lányok között
Bencsik Márta és Véha Dóra holtverseny-
ben az elsõ helyet szerezték meg, Kocziha
Réka pedig a negyedik helyezett lett. Ter-
mészetesen az OMV Végsõkig nevû gyer-
mekcsapat bajnoki címet szerzett!
Klasszikus teljesítménytúrázó kategó-
riában a felnõtt férfiak között Viczián
Zoltán a második helyen végzett. Turista
kategóriában az ifjúsági versenyzõk között
elsõ helyezett lett Kocziha Dávid, a har-
madik helyen Viczián Szabolcs végzett. A
felnõttek között bajnoki címet szerzett
Garai György, a második helyezett Szabó
László I. lett. Szenior kategóriában elsõ lett
Pusztai László. A bajnoki címet az OMV
Alföld TE-AM csapatunk szerezte meg! A
bajnokságban indult résztvevõk nevében
külön köszönet illeti Viczián Zoltán sport-
társunkat is a támogatásért!
Feltétlen megemlítendõ, a sportturisztika
általunk eddig nem nagyon ûzött változa-
tán is sikerrel szerepeltek turistáink: Véha
Béla, Viczián Zoltán, Szabó István alkotta
csapatunk a "Hama-hama" túlélõtúrán,
közel 80 csapat közül, az elõkelõ har-
madik helyezést szerezte meg. Ezeken a
túraversenyeken nemcsak a távval,
terepviszonyokkal kell megküzdeni,
elméleti tudás is kell a pontok meg-
szerzéséhez.

Kerékpározás
Kerékpárosaink szokatlanul kezdték az
évet: az általunk eddig kevésbé látogatott
kerékpáros teljesítménytúrákon verse-
nyeztek, majd évközben is sok ilyen túrán
vettek részt.
Ez persze a mutatókon is meglátszott,
hisz jelentõsen nõtt a kerékpáros
túrák/túranapok száma az elõzõ évekhez
képest. Természetesen "hagyományos"
kerékpártúrák is voltak 2008-ban. A Két
Keréken Békésben, Szalontai kerék-
pártúra, "Tiszántúli szélmalmok" szerepel-
tek a kínálatban, de feltétlenül megemlí-
tendõ, hogy Lénárt "Léna" Ferencet is
megvendégelték, elkísérték egy darabon a
Pekingbe vezetõ útján kerékpárosaink. 
Idén is kerekeztünk a Békéscsaba – Arad,
Bécs – Budapest szupermaratonokon. Ez
évben hazánk területén volt hosszabb
lélegzetû kerékpártúra, Körül-Belül Ma-
gyarországon elnevezéssel. Ez a túra az
ország határán vezette körbe turistáinkat,
sok érdekes látnivalóval és emlékekkel
gazdagítva õket.   
Futás
A kemény megmérettetések sorát a március
végén Veszprémben megrendezett 6 órás
futás vezette be, amelyen egyesületünket
Földi Mihály képviselte. A verseny ideje
alatt 75,5 kilométert teljesített, ezzel a 39
induló közül a második helyen végzett.
Április 5-én Kisbéren zajlott a 100 km-es
Országos Bajnokság, ahol a 33 fõs mezõny-
ben Zahorán Ádám a második helyen zárt,
míg édesapja Zahorán János a 7. helyezést
érte el.
Május 5-én Sárváron került sor a 12 órás
futásra, melyen Földi Mihály állt rajthoz. A
34 indulóból álló mezõnyben 130 körrel,
134,12 km-t teljesítve, az ezüstérmet jelen-
tõ helyen végzett, korosztályos összevetés-
ben pedig elsõ lett.
Eredményes szereplésünk a Békéscsaba-
Arad Szupermaratonon folytatódott. Az
eddig tizenegyszer megrendezett rangos
futóeseményen valamennyi alkalommal
jelen voltunk. Ez évben három egyéni
versenyzõ és egy váltócsapat képviselte
színeinket. A 197 km-es egyéni versenyben,
(melynek lefutására tizenegyen vállalkoz-
tak,) a kétnapos viadalon Zahorán Ádám
15 óra 34 perc 51 mp-es eredményével
összetettben a korábbi gyõztesek, Anatolij
Kruglikov és Bogár János mögött a
dobogó harmadik fokára állhatott fel,
Zahorán János a hetedik helyen zárt. Har-
madik versenyzõnk Schultz György 104
kilométert teljesített. Váltóban az Alföld
TE néven induló Zahorán János, Szabó
László, Gellai Nándor, Földi Mihály,
Farkas János összetételû együttesünk a
rajthoz álló 25 csapat között a hetedik
helyet szerezte meg, korosztályukban a
másodikak lettek.

 

SPORT
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Gimis sítábor

2009. januárjában sítáborunkat az ausztriai
Gerlitzenre szerveztük. Szép és kultúrált
panzióban lettünk elszállásolva a gyönyörû
Ossiacher-tó partján. Egy kis kenyérma-
radékkal szinte a szobába lehetet csalogatni a
récéket, vöcsköket, sirályokat és hattyúkat. A
néhány kilométer hosszú Szlovák pályák után
lélegzetelállító volt meglátni az 51 kilométer
hosszú, jól karbantartott pályarendszert. A
7500 méteres klösterlei pálya teljesítése után
igencsak éreztük a combunkat. Érdekes volt a
nyolcüléses ülõszékes felvonó, a plexivel
lezárható négyüléses, a pálya mellett elhe-
lyezet sebességmérõ, a snowboardosok
ugratói, és a versenyzõk edzése. 
Oktató társaimnak – Dr. Baukóné Baksai Edit
és Kis Sándor – is az volt a véleménye, hogy
a kezdõk nagyon szorgalmasan gyakoroltak,
a haladók sokat segítettek a kezdõknek és
ügyesen elsajátították a "carving" technikát.

Az öt sínap sajnos nagyon gyorsan elrepült.

Hidasi László

VI. korcsoportos Diákolimpia
"B" kategória

Két háromcsapatos selejtezõben bonyolítot-
ták le a versenyt. 
A csoportunkban I. helyen végeztünk. A
Szarvason megrendezett megyei négycsa-
patos döntõben a gyulai Göndöcs SZKI-t
55:15-re a házigazda Vajda Gimnáziumot
200 nézõ elõtt, jó játékkal 65:45-re gyõz-
tük le. 
Ezzel az eredménnyel bejutottunk a március
21-én Pécsen megrendezendõ országos
döntõre!

KISPÁLYÁS LABDARÚGÓ
TEREMKUPA
2008/2009.

Február 28-án befejezõdött a XXVII. Kispá-
lyás Labdarúgó Teremkupa. Három kategó-
riában 23 csapat vetélkedett a végsõ helye-
zésekért, amelyek a rájátszás során dõltek el.
Szenior kategória:
Asszonybosszantó – Csárda Tex  6 : 5 (hét-
méteres rúgások után); Netzita  – Õrláng 4 : 3
Végeredmény: 1. Netzita 2. Õrláng Békés-
csaba 3. Asszonybosszantó 4.Csárda Tex
Különdíjak:
Legeredményesebb játékos: Malatyinszki
Tamás (Netzita) 20 góllal 
Legjobb kapus: Braun Gyula (Netzita)
Kiváló mezõnyjátékosok: Nagy Tamás (Õr-
láng), Gazsó Pál (Asszzonybosszantó)
Amatõr kategória:
Bé-Kis Bútor – Axe Tronic 4 : 2
Tóth Mûhely – Köröstarcsa 6 : 2
Végeredmény: 1.Tóth Mûhely 2. Köröstar-
csa 3.Bé-Kis Bútor Békés 4.Axe Tronic
Különdíjak:
Legeredményesebb játékos: Bartó Róbert
(Tóth Mûhely) 18 góllal
Legjobb kapus: Rau Zsolt (Köröstarcsa)
Kiváló mezõnyjátékosok: Sánta István (Bé-
Kis Bútor), Nagy István (Axe Tronic)
Nyílt (profi) kategória:
Ipar – Berény Édesség 1 : 0
Lesz Vigasz – Böci-Tóth Ágas 4 : 1
Végeredmény: 1.Lesz Vigasz 2. Böci-Tóth
Ágas 3. Ipar  4.Berény Édesség
Különdíjak:
Legeredményesebb játékos: Horváth Sándor
(Lesz Vigasz) 33 góllal
Legjobb kapus: Barabás István (Lesz Vigasz)
Kiváló mezõnyjátékosok: Varga István
(Böci-Tóth Ágas), Kiss István (Ipar)
A bajnokság játékvezetõi voltak: Benyovsz-
ki János, Frey Mihály, Ifj. Rácz Aladár, Id.
Rácz Aladár, Rácz László, Kovács Antal és
Mihálik Pál.

Henger Péter 
elnök

"Természetesen" rövidebb távokon, mint
a városvédõ futások, vagy a Nike fél-
maraton, illetve Plussz maraton is indul-
tak versenyzõink, ki-ki más-más célt tûzve
maga elé.
Következõ rangos esemény a Bécs-
Budapest Szupermaraton volt, melyen a
megyei sajtó óriási megdöbbenésére a mi
tagunk Zahorán Ádám – a neves
nemzetközi futók elõtt – a dobogó második
fokára állhatott. Édesapja, tetézve fia si-
kerét, elindult, sõt lefutotta a híres,
hírhedt SPARTATLON 246 km-s távját
Görögországban. Magyarok közül a
második helyen, a több száz induló között
a 46. helyet szerezte meg, ezzel Õ is
Spártai hõs lett! Hosszabb távon a Bala-
ton-Maratonnal zárták futóink a szezont.
Egyesületünk kissé szerényebb távú futó-
versennyel zárta az évet. A szilveszteri
futógála fogadtatása és a résztvevõk
száma azonban korántsem volt szerény:
120 nevezõ vágott neki a 2,5 illetve 3,7
km-es távoknak. A célban kínált virsli és
forró tea jól esett a fagyos decemberi
idõben. A sikerre jellemzõ, hogy 25%-al
többen vettek részt az idén, mint tavaly! 
Országos rendezvények
Huszonötödik alkalommal  indult már-
cius 15-én gyalogos emléktúra a városból
a Körös-parti Petõfi emlékmûhöz. A
BEM-mel közös rendezvényünkön, a
helybelieken kívül résztvettek és koszo-
rúztak a gyulai, békési, békéscsabai,
gyalogos és kerékpáros turisták,
vendégek is. Több mint százan rótták le
Petõfi és a szabadságharc iránti tisz-
teletüket 17 km-es emléktúránkon. 
A huszonharmadik rendezéshez érkezett
Körös Teljesítménytúránkon az 50, 30, 20
km-es gyalogos, valamint 100 és 70 km-es
kerékpáros távokon az utóbbi években
megszokottá vált viharral és a 150 indulóval
együtt. Az ország számos részébõl érkeztek
új arcok és nagyon sok régi ismerõst is
üdvözölhettünk. A 30 km-en indulók az
OMV-kupáért szállhattak harcba. Idén
elõször, hagyományteremtõ céllal, "Polar-
net" terepfutó vándorserlegért is ver-
senyezhettek az edzettebbek, melyet 50 km-
en Zahorán Ádám vihetett haza egy évre.
2008-ban elõször rendeztünk a Mátrában,
szintén hagyományteremtõ céllal, 16 és 30
km-s távokon teljesítménytúrát. A túrát
megelõzõ napokban lezúdult rengeteg esõ
valószínûleg "elmosta" a turisták zömét, de
egyesületünk tagjai, a rendezõk és se-
gítõk azonban így is lelkesen dolgoztak, a
résztvevõk nagy örömére, melyet a
következõként fogalmaztak meg egy inter-
netes honlapon: Patai Mátra, avagy a
Körös Túrákról ismert lakodalom a
Mátrában…
Egyesületünk 25 éves jubileumára kiállítást
rendeztünk, melynek megnyitója a Berény-

napok rendezvényeit is gazdagította. A
közel egy hónapig tartó tárlatot felkeresõ
látogatók elismeréssel szóltak a kiállítás és a
turistaélet sokszínûségérõl. A turisták
általános felszerelései (térképek, tájolók,
bakancs, sátor, stb.) mellett érmek, serlegek,
oklevelek, rengeteg színes jelvény, kitûzõ és
fénykép gazdagította kiállításunkat.
Évi szokásos munkatúráink során 75 km
jelzett út karbantartását végeztük el,
valamint kb. 60 km új útvonal létesíté-
sében vettünk részt, fõleg a megyében,
illetve a Mátrában.
A klubszellem további szilárdítására és a
helyi civil szervezetekkel való kapcsolatok
erõsítésére az általunk rendezett farsangi
bulin, szalonnasütésen, valamint az egye-
sületi vacsorán találtunk módot. Az év vé-
gén, karácsony közeledtével ismét egy sze-
mélyautót megtöltõ ajándékkal, ruhával
kedveskedtünk patronáltjainknak.
Programjaink 2008-ben is döntõ több-
séggel megvalósultak. Az ezek finan-
szírozására fordított összeg 10,4%-ban
tagdíjból, 22,1%-ban önkormányzati tá-
mogatásból és 67,5%-ban pályázatokból,
szponzoroktól és egyéb támogatásokból,
adódott össze. Ez a korábbi évekéhez ha-
sonló kiegyensúlyozott költségvetést tett
lehetõvé. Ugyanakkor ebben az évben is
szükség volt arra, hogy tagjaink jelentõs
önrészt vállalva hozzájáruljanak  a külön-
féle rendezvények létrejöttéhez. Rendez-
vényeink színvonalának megtartásához,
illetve egyéb tevékenységeink lebonyo-
lítása érdekében is,  szükség volt a taka-
rékos gazdálkodás mellett is, erre az
áldozatvállalásra.
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Dr. Burján és Tsa Bt.

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

Tel.: 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)

2009. március 19. és 27. között 
továbbképzés miatt a rendelés szünetel.

Sürgõs esetben (sérülés, hirtelen látásvesztés) helyettesít a
békési Szemészeti Szakrendelõ naponta 8-13 óra között.

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!

MÁRCIUSI AKCIÓ

LEGRAND RANDEVÚ kapcsolócsalád 18 %-os
kedvezménnyel kapható

KERINGETÕSZIVATTYÚ 15675,- Ft-tól

AKCIÓS ÁRAINK A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYESEK

Szokola és Társai Kft.
5650 Mezõberény, Luther Márton tér 4.

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

 

MAGDI TEXTILHÁZ
Mezõberény, Fõ út 33.

MÉTERÁRU, RÖVIDÁRU

kötõ-, horgoló-, hímzõfonalak, 
GOBELIN,  drukkolt anyagok, 

FÜGGÖNY 400,- Ft/m-tõl, SZÕNYEG: Fürdõszobaszett 1600,- Ft
AVON parfümök féláron,

bútorszövet, viaszosvászon
Blúzok olcsón

ELDOBHATÓ PELENKA 30,- Ft-tól
NYITVA: hétfõ-péntek: 8-12; 14-17, szombat: 8-12

Harcsa Józsefné tel.: 06/20-939-0191

Kedves Betegeink!

Márciustól 
gyógyszertárunk is tagja a
"Szimpatika"patikáknak.   

Havonta új akciókkal és információs magazinnal várjuk
Önöket. Interneten is tájékozódhatnak aktuális akciós
termékeinkrõl a www.szimpatika.hu weboldalon. 

Szeretettel várja Önt a Kristály Patika,  az Ön
szimpatikus patikája!

Halasi Anrdás
Kristály Patika

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, 

hogy adója 1%-ával támogassa a 

Mezõberényi Fúvószenekarért 

Közhasznú Egyesületet.

Adószám: 18392975-1-04

Támogatásukat köszönjük.
Zolnai Magdolna

elnökségi tag

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, 

hogy 2008. évi adója 1 %-ának 

felajánlásával segítse a 

Mezõberényi Általános Iskolás Tanulókért 

Alapítványt céljainak megvalósításában.

Adószámunk: 18376050-1-04


