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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

Mezõberény Város Önkormányzata 12. alkalommal rendezte meg a
Berényi Napokat, mely ebben az évben a testvérvárosi találkozó
jegyében zajlott. A németországi Münsingennel 15 éve kötött együtt-
mûködési megállapodás jubileumára 5 testvérvárosunkból (Münsin-
gen, Csantavér, Gronau, Gúta és Szováta) közel 250 vendég érkezett
hozzánk, ismerkedett Mezõberénnyel és az itt lakókkal, vett részt fel-
lépõként vagy nézõként a programokon. Ideutazásukat és részben
vendégüllátásukat az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és
Kulturális Ügynökség (EACEA), Európa a Polgárokért program,
Testvérvárosok polgárainak találkozói alprogram segítségével tudtuk
megvalósítani. A program célja a testvérvárosok közötti együtt-
mûködés kialakítása, erõsítése. Több mezõberényi család vállalta a
vendéglátó szerepét, több civil szervezet fogadta a vendégcsopor-
tokat, segített a programok szervezésében.
Fellépõ csoportok és kiállítók érkeztek, így színesítették a Berényi
Napok programját: Gronauból a Santy-kórus; Szovátáról a Harmat
néptánccsoport és Tófalvi Edit; Csantavérrõl a Bartók Béla Mûve-
lõdési Egyesület táncosai, a Mendicus Mûvészeti Központ tambu-
razenekara és néptánccsoportja, a Kozmix táncklub és a Kézimunka
és szalmaképkészítõ csoport; Gútáról a Tátika gyermek néptánccso-
port, a Szamballi tánccsoport és a Kis-Duna menti Rockszínház tagjai.
Érkeztek testvérvárosainkból tûzoltók, lövészek, érdeklõdõk, csalá-
dok, hivatalos delegációk …. barátságok erõsödtek, újak szövõdtek!
A testvérvárosi találkozó eseményei mellett zajlottak a Berényi

napok hagyományos és új programjai, melyekbõl csak egy-két
érdekes adatot emelnék ki: 
- a Kálmán fürdõben a városi úszóversenyen közel 30 versenyzõ állt
rajtkõhöz 6 versenyszámban;
- a fõzõversenyen 16 csapat versenyzett, 2 csoport versenyen kívül
sütött, közel 600 adag étel készült el a bográcsokban. A zsûri a 6
település polgármestereibõl (vagy testülete által delegált tagból) állt
össze. A III. helyezett a Mezõberényi Fúvósokért Egyesület, II. he-
lyezett a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és I. helyezett a
Moszkvics-Slusszkulcs csapat fõztje lett.
- a Piac téren rendezték meg az  I. mezõberényi Autó Tuning Ta-
lálkozót és Kiállítást, melyen körülbelül 40 "autócsoda" vett részt;
- 12 kiállítást tekinthetett meg a közönség, melyek legtöbbje még
most is látogatható;
- a város lakói birtokba vehettek egy új hidat, mely a Szénáskert utca
felõl könnyíti meg a Városi Liget megközelítését. A hidat a Vá-
rosszépítõ és Városvédõ Egyesület adta át jelképesen Cservenák Pál
Miklós polgármesternek.
- a színpadi fellépõk száma a 4 nap alatt 581 fõ, a közönség: …..?
Vajon ki nem látta legalább a tûzijátékot?
Köszönjük a rendezvény megvalósításában, lebonyolításában részt
vállaló személyek,  csoportok, civil szervezetek, intézmények, vál-
lalkozások segítségét.

Fábián Zsolt

XII. BERÉNYI NAPOK
2008
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Ez történt 
a két ülés között

Július 3-án Szegeden került megtartásra az
Ivóvízminõség-javító Program Ellenõrzõ
Szervezetének ülése, amelyen részt vett a
polgármester. Az ülésen az aktuális ivóvíz-
minõség-javító feladatok állásáról hangzott
el beszámoló.

?

Társulási megállapodás jött létre közokta-
tási intézmény közös fenntartására a bélme-
gyeri és a mezõberényi óvodákat illetõen. A
társulási megállapodás megkötése a korábbi
testületi döntésnek megfelelõen történt.

?

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztéri-
um Költségvetési Fõosztályáról értesítés ér-
kezett, miszerint az "Ideiglenes hulladék-
lerakók felszámolása Mezõberényben"
címû pályázatunk – a pályázatok nagy
száma miatti forráshiány miatt – nem nyert,
azaz támogatásban nem részesült.

?
A Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. megadta
ingatlantulajdonosi hozzájárulását a Békés-
Mezõberény közötti kerékpárút építésével
érintett 0321, 0322/2, 0322/12, 0322/34,
0325, 0330, és 0332 hrsz. alatti ingatlanok
esetében, így a telekmegosztások folytatód-
hatnak. Ez a kerékpárút építésével kapcso-
latos akadály megszûnt.

?

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a
középiskolákat fenntartók számára támoga-
tást biztosított a 2008. évi érettségi vizsgák
szervezésére és  lebonyolítására. Ilyen cí-
men 685.710 Ft póttámogatást biztosított
részünkre.

?

Az "Úthálózat fejlesztése Mezõberényben"
címû pályázat – amely a Puskin út
szélesítésével, továbbá a Deák u. és a
Madách u. burkolatmegerõsítésével érintett
–  nyertes lett. A 35.616.372 Ft -os összbe-
kerülési költségbõl 16.803.372 Ft-os támo-
gatásban részesül az önkormányzat
18.813.000 Ft-os önrész biztosítása mellett.

?

A "Pancsolómedence építése a mezõ-
berényi Kálmán fürdõ fejlesztéséhez"
címen benyújtott pályázat is nyertes lett. 
A 24.978.642 Ft-os bekerülési költségbõl
19.978.642 Ft-os támogatás mellett az
önkormányzatnak 5.000.000 Ft önrészt kell
biztosítania. A gyermekmedence kialakítása
mellett az említett költség egy hidegvizes
kút fúrásának költségeit is tartalmazza.

A "Szilárd burkolat nélküli utcák aszfal-
tozása Mezõberényben" címû pályázat
szintén nyertes lett. E pályázat a Hattyú
utca, a Sas utca és az Óvoda köz útépítési és
aszfaltozási költségeit tartalmazza. A
16.794.000 Ft összbekerülési költségbõl
14.350.200 Ft a támogatás összege, míg az
önkormányzatnak 2.443.800 Ft önerõt kell
biztosítania.

?

Egyeztetõ tárgyalás folyt a Károlyi és Társa
Építési Vállalkozó részérõl Károlyi László-
val a Békési úti tömbbelsõben levõ parko-
lóhelyek kialakítása ügyében. A területen lé-
võ beton feltörésével megkezdõdtek a munká-
latok, amelyeket még az õsz folyamán befe-
jeznek.

?

Megállapodást kötött a polgármester a SCI-
Network Kft. részérõl Korsós Andrással a
Mezõberény-Békés közötti szélessávú in-
ternethálózat építési pótmunkáiról. Egy pót-
lólagos oszlop elhelyezése szükséges a Liget
út, Liget tér sarkán.

?

A LEADER pályázatok elõkészítése
folyamán költségelemzés bekérésére került
sor. A LEADER keretein belül az elkö-
vetkezõ egy évben 4 pályázat benyújtására
van lehetõség. E pályázatok közül az elsõt
októberig kell benyújtani, a második
határideje 2009. február. A négy pályázat
közül a Halastó és környékének kialakítása
lehetne az elsõ, amelyet az októberi bea-
dásig elõ kellene készíteni benyújtásra.
Ennek tervezési feladatait valamint engedé-
lyezési eljárását kell befejezni. Ehhez a
szükséges intézkedéseket megtették, de
jelenleg is keresik azt a civil szervezetet,
amely e pályázatnak a gesztora lehetne.

?

Tervezõi szerzõdést kötött a polgármester a
Fajzi Építész Stúdió Kft. ügyvezetõjével,
Fajzi Tamással a Mezõberény Petõfi u. 27.
alatti Családsegítõ Központ komplex ki-
viteli tervének elkészítésére.

?
Látogatást tett a polgármesternél Mochnács
Pál békéscsabai vállalkozó. Látogatása az
elnyert három pályázatot érintõ közbe-
szerzés lebonyolításáról, valamint a mûsza-
ki szakértõi tevékenység ellátásának
kérdésérõl szólt. Szóbeli megállapodás
született e munkák elvégzésérõl.

?

Július 29-én Mochnács Pállal, a Békés
Mérnök Kft. ügyvezetõjével szóbeli megál-
lapodást kötött a polgármester a pályázaton
elnyert pénzösszegek közbeszerzésének

lebonyolítására, és a mûszaki ellenõri
feladatok ellátására. A megállapodás a
TEUT programban elnyert Puskin, Deák,
Madách utcák, valamint a LEKI program-
ban elnyert Hattyú, Sas, és Óvoda köz utcák
útépítéssel kapcsolatos munkálatai, vala-
mint a LEKI programban elnyert pancsoló-
medence építése a Kálmán Fürdõben, és
egy 190 talpmélységû hidegvizes kút fúrá-
sának közbeszerzési és mûszaki ellenõri
feladatainak ellátására terjed ki.

?

Megbízási szerzõdést kötött a polgármester
a Békés Mérnök Kft. ügyvezetõjével,
Mochnács Pállal a mezõberényi Kálmán
fürdõ gyermek pancsolómedencéjének
építésére, és egy 190 talpmélységû hideg-
vizes kút fúrási munkálatainak közbe-
szerzési és mûszaki ellenõri feladatainak
ellátására, továbbá a mezõberényi útépítési
munkálatok közbeszerzési munkálatainak,
valamint mûszaki ellenõri feladatainak
ellátására. Az útépítési munkálatok tartal-
mazzák a Puskin, Deák és Madách utcák
burkolatmegerõsítési munkálatait 1976
folyóméter hosszban, valamint a Hattyú,
Sas és Óvoda köz utcák alapépítési és asz-
faltozási munkálatait 476 folyóméter
hosszban.

?

A 4/2008(II.19)OKM rendelet alapján a
nemzetiségi feladatokra igényelhetõ támo-
gatásokra a Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola 852.855 Ft
támogatást nyert. A támogatás a kisebbségi
nyelv- és irodalom, népmûvészet, valamint
a kisebbségi nyelvi közismereti tárgyak
beszerzésére fordítható. A 8/2008(III.20)
OKM rendelet alapján a Mezõberény-
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
597.190 Ft, valamint 967.608 Ft támogatást
kapott.

?

Augusztus 6-án a közbeszerzési bizottság
ülésére került sor. Az ülésen a 2 útépítési
témában való közbeszerzés, valamint a
strandnál lévõ medenceépítési munkálatok
közbeszerzési eljárása folyt. Az útépítési
munkálatoknál a Colas, a Swietelsky Kft. és
Közút Kht. kerül meghívásra, mint kivi-
telezõjelölt. A fürdõ pancsolómeden-
céjének közbeszerzésére a Borgula-Ép Kft.,
a Károlyi és Társa és a békéscsabai Átrimex
Kft. meghívása mellett döntött a bizottság.

?

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
keretében a "Bölcsõdei férõhelyek
növelése Mezõberényben" címû pályázat
2008. augusztus 5-én befogadást nyert, és
értékelése megkezdõdött.
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(folytatás a 4. oldalon)

Augusztus 11-én rendkívüli testületi ülés
megtartására került sor. Az ülésen a testület
olyan döntést hozott, hogy a szociális alap-
szolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások
és közösségi terek infrastrukturális fej-
lesztésére kiírt pályázaton részt kíván venni,
és 24.554.267 Ft pályázati összeget céloz
meg, amelybõl 23.326.554 Ft az igénylendõ
támogatás, míg a szükséges minimális
önrész 1.227.713 Ft.

?

Augusztus 11-én megkezdõdött a Békési úti
tömbbelsõben a garázsok építése. Ez a
tömbbelsõ kialakításának elsõ fázisa, amely
után a feltört beton elszállítása, majd a
parkolók és utak kialakítása történik meg.

?

Augusztus 13-án az Ivóvízminõség-javító
Program összejövetelén vett részt a pol-
gármester Békéscsabán. Az ülésen elhang-
zott, hogy 2012-ig az Ivóvízminõség-javító
Programnak be kell fejezõdnie. Amennyi-
ben ez nem történik meg, úgy támogatás
nem folyósítható.

?

Egyeztetõ tárgyalás folyt a Polgármesteri
Hivatal helyiségében Lukovics Béla a
Duplex Kft. vezetõje, Valentinyi Károly
alpolgármester, Borgula Péter a Polgármes-
teri Hivatal dolgozója, Wagner Márton
képviselõ, valamint a polgármester között a
Halastó és környékének kialakításáról
szóló tervezési feladatokról.

Mirõl tárgyalt 
a képviselõ-testület?

2008. augusztus 25-én tartotta soron
következõ ülését Mezõberény Város Önkor-
mányzati Képviselõ-testülete.
Dr. Baji Mihály jegyzõ tájékoztatta a jelen-
lévõket, valamint a kábeltelevízió nézõit a
testület június 30-án tartott zárt ülésén ho-
zott döntéseirõl, továbbá az augusztus 11-i
rendkívüli testületi ülésen hozott dönté-
sekrõl. Ezt követõen Cservenák Pál Miklós
polgármester tolmácsolásában hangzott el
beszámoló a két ülés között történt fonto-
sabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.

?

Megtörtént Mezõberény Város Önkormány-
zatának aljegyzõi állására kiírt pályázatok
értékelése. Az aljegyzõi állásra 3 jelentke-
zõ nyújtotta be pályázatát. A testület a
beérkezett pályázatok közül Dr. Kiss Mihá-
lyét és Seeberger Kittiét érvényesnek nyil-
vánította. A harmadik pályázó – Dr.
Udvarhelyi István Gergely – pályázatát
azonban érvénytelennek nyilvánították,

mivel pályázatát a benyújtási határidõ le-
telte után nyújtotta be. Dr. Baji Mihály
jegyzõ nem javasolta az aljegyzõi munka-
kör betöltésére egyik pályázót sem, javasla-
tot tett új aljegyzõi pályázat kiírására.
Javaslatát a képviselõ-testület támogatta,
majd megtörtént a pályázat kiírása.

?
Szintén kiírásra került az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ igazgatói (ma-
gasabb vezetõi) állásának pályázata.

?
Mezõberény Város Önkormányzati Kép-
viselõ-testülete Körösi Mihály kutató-
munkája – az 1848/49-es szabadságharc
helyi vonatkozásai – közzétételének támo-
gatásával kapcsolatban további pályázati és
szponzori lehetõségek keresése után a
december 22-ére tervezett ülésén tárgyalja a
témát.

?

A testület korábban hozott határozatát
módosította oly módon, hogy ebben az
évben csak 1 db 48-as zászlót szerez be
Mezõberény város 2008. évi a költségvetése
általános tartaléka terhére. A zászló a kapott
árajánlat leírása szerint tûfestéses techniká-
val, selyemfonállal hímezve, selyemripsz
alapra készül, melynek ára 200.000 Ft.
2009-tõl a történelmi zászlók beszerzésével
– utólagos elszámolás mellett – az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központot bízták
meg.

?

A képviselõk jóváhagyták az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát, és ezzel egyidejû-
leg a 3 jogelõd kulturális intézmény
SZMSZ-ét és az azok jóváhagyásáról szóló
határozatokat hatályon kívül helyezték.

?
A kóbor ebekkel kapcsolatos képviselõi
interpelláció kivizsgálásával kapcsolatos
jegyzõi beszámolót elfogadta a testület,
továbbá felhatalmazta Cservenák Pál Mik-
lós polgármestert, hogy folytasson tárgyalá-
sokat a gyepmesteri feladatokat ellátó
Tappe Kft. vezetõjével az altatópuska
használata érdekében, és a tárgyalások ered-
ményérõl tájékoztassa a testületet.

?
A képviselõ-testület módosította Mezõ-
berény Város Önkormányzata 2008. évi
költségvetésérõl szóló 3/2008.II.26. MÖK
sz. rendeletet.  Az Önkormányzat 2008. évi
költségvetését 2.935.023.000 Ft azonos
bevételi és kiadási elõirányzattal állapítot-
ták meg. Mezõberény Város Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete a 2008. évi költ-

ségvetés bevételeit 
2.935.023.000 Ft elõirányzattal
1.669.377.000 Ft teljesítéssel, 
kiadásait  
2.935.023.000 Ft elõirányzattal,  
1.042.326.000 Ft teljesítéssel,
az egyenleget 627.051.000 Ft-tal jóváhagy-
ta, és a 2008. évi költségvetés alapján a
2008. I. félévi gazdálkodásról szóló beszá-
molót elfogadta.

?
A testület a hulladékgazdálkodás feladatai
és a települési szilárd hulladék szállításának
jövõbeni helyzete tárgyú elõterjesztést "A
települési kommunális hulladék kezelése
Mezõberényben" címû beszámoló 2. oldal
3. szakaszának kivételével elfogadta. A hul-
ladékudvar helyszínének kijelölésére az ok-
tóberi testületi ülésen tesznek javaslatot. A
képviselõ-testület megkéri a Tappe Kft. ügy-
vezetõjét, hogy az önkormányzat részére
küldje meg az elszállított hulladékról az
igazoló szelvényeket, hogy az alapján meg
lehessen állapítani a 2008. évben beszállí-
tott mennyiséget.

?
Jóváhagyták az Összevont Óvodák módo-
sított, kiegészített és egységes szerkezetbe
foglalt nevelési programját folyó év szep-
tember 1-jével történõ bevezetéssel, és hatá-
lyon kívül helyezték augusztus 31-ével a
korábbi óvodai nevelési programot.

?
A képviselõ-testület jóváhagyta a 2 iskola
pedagógiai programjának azon módosítását,
mely a tanuló javítóvizsgára bocsátha-
tóságát a nevelõtestület döntési jogkörére
bízta. A 41/2007.(XII.22.) OKM rendelet-
ben írottak szerint: "Ha a tanuló a tanév
végén - a tantárgyak számától függetlenül -
elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát
tehet".

?

A képviselõk jóváhagyták a Mezõberény-
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
azon módosítását, melyet az intézmény
kezdeményezett a nevelési tanácsadással
kapcsolatos feladatbõvülés miatt. A fenn-
tartó elfogadta a vezetési szerkezet válto-
zásával kapcsolatos elõterjesztés szeptem-
ber 1-jétõl történõ alkalmazását azzal, hogy
ennek részletes kidolgozása az októberi
képviselõ-testületi ülésen kerüljön beter-
jesztésre.

?

A testület a Sportcsarnok Sportegyesület
Kick-box szakosztálya részére a szeptember
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24-27 között az olaszországi Nápolyban
megrendezésre kerülõ Junior és cadet világ-
bajnokságon való részvételhez 100.000,-Ft
összegû támogatást biztosított a 2008. évi
sportalap tartalékának terhére. 

?
Mezõberény Város Önkormányzati
Képviselõ-testülete tudomásul vette, hogy
elmaradt a júliusra tervezett IV. Berény
kupa nemzetközi sakkverseny, amellyel a
Mezõberényi Sakk Egyesület pályázott az
önkormányzatnál. A támogatásként megí-
télt, és fel nem használt 15.000 Ft összeggel
a 2009. évi városi rendezvények támo-
gatásának pályázati alapját emelte meg.

?
A testület ismételten megköszönte a Sziget
Produkciós Stúdió ajánlatát (Mezõ-
berényrõl dokumentumfilm készítés) de
nem kíván élni az ajánlott lehetõséggel.

?

A képviselõ-testület a Réthy Pál Kórház-
Rendelõintézet (Békéscsaba) kórházi fel-

ügyelõ tanácsába Fekete József képviselõt,
Mezõberény, Békési u. 19/A. sz. alatti
lakost delegálja.

?

A képviselõk tudomásul vették, hogy a
Sportcsarnok Sportegyesület nõi kézilabda
csapata az idei Kolárovo (Gúta) nemzetközi
tornán nem tud részt venni. A támo-
gatásként megítélt és fel nem használt
40.000 Ft összeggel a 2009. évi nemzetközi
kapcsolatok támogatásának pályázati alap-
ját megemelték.

?

Mezõberény Város Önkormányzati
Képviselõ-testülete nem javasolta az állat-
tartási rendelet módosítását. Felkérte a
méhészek képviseletében eljáró személye-
ket, hogy – esetleges konkrét javaslataikat
összegyûjtve – módosítási kérelmüket októ-
ber végéig nyújtsák be .

?

A testület támogatta, hogy a Városi
Humánsegítõ és Szociális Szolgálat pályá-

zatot nyújtson be a "Gyermekek és fiata-
lok integrációs programjai - Gyermek-
védelmi komponens" címû pályázati fel-
hívásra. A pályázaton való részvételhez
nincs szükség önerõ biztosítására, a támo-
gatási intenzitás 100%.

?

A képviselõ-testület továbbra sem kíván
belépni a Délkelet-alföld Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Rendszerbe.

?
Mezõberény Város Önkormányzati Kép-
viselõ-testülete támogatta a Városi Hu-
mánsegítõ és Szociális Szolgálat Támogató
Szolgálat mûködési területbõvítését, a mû-
ködési engedélyükben szereplõ ellátási te-
rület – Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa,
Murony településekkel történõ – kibõvíté-
sét, valamint pályázat beadását mûködési költ-
ségekre.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta
munkáját a képviselõ-testület.A következõ
testületi ülés idõpontja szeptember 29.

Jakab Krisztina

A mezõberényi sajtót egyedül a Mezõberényi Hírmondó képviselte 2008.
augusztus 25-én délelõtt 10 órakor, a békési Dübögõ étteremben Erdõs
Norbert sajtóreggelijén. Választókerületünk fideszes országgyûlési kép-
viselõje és Nyitrai Zsolt, a párt operatív igazgatója egy új internetes felület
bemutatása céljából hívta meg a helyi sajtót.
Erdõs Norbert országgyûlési képviselõ honlapja, mely a http://erdosnor-
bert.fidesz.hu internetes címen látogatható, beleilleszkedik a Fidesz ama
törekvésébe, hogy minden országgyûlési képviselõjének legyen saját hon-
lapja. A kitûzött cél – amint a sajtótájékoztatón elhangzott – eddig 30%-ban
valósult meg, és a fejlesztések folynak. A képviselõ úr honlapja ter-
mészetesen elérhetõ a "nagy" Fidesz-honlapról (http://www.fidesz.hu) is.
Magyarországon – a Fidesz adatai szerint – négymillió ember nem jut
internethez sem az otthonában, sem a munkahelyén. Ebbõl következõen
nem lehet a könyvtárak szerepét e területen túlértékelni. A párt célja, hogy
a körzet kistelepülésein is támogatni tudja az ilyen jellegû infrastruktúra
kialakítását illetve fejlesztését. Mint tudjuk, ennek leghatékonyabb útja a
települések közötti társulások létrehozása.
A képviselõi honlap legfontosabb menüpontjai alatt Erdõs Norbert parla-
menti beszédei, sajtómegjelenéseinek anyagai olvashatók (segítségül pl.
azoknak a sajtós kollégáknak, akik a sajtótájékoztatón nem tudtak részt
venni); találhatunk híreket, és megszemlélhetjük a honlap galériáit a
képviselõi munka emlékezetes pillanatairól. A honlap interaktív abban az
értelemben, hogy az olvasó üzenetet küldhet a képviselõnek: ezen a ponton a
honlap a könnyed, IKEA-ízû "Üzenj Te is" feszólítással él, ám alább visz-
szatér az illendõ magázásra.
Erdõs Norbert egy szakmai publikációjának bemutatásával (Folytatható
demokratikus és polgári tradíciók : A Független Kisgazdapárt Békés
megyében) színesítette a róla kialakult képet – a cikk egyébként az inter-
neten is hozzáférhetõ a http://www.partium.unitarius.eu/2006-tavasz.pdf
cím alatt.
Az igényesen megrendezett sajtóreggeli a terített asztal mellett kötetlen
beszélgetéssel zárult.

Csabay Károly

SAJTÓREGGELI ANYAKÖNYVI HÍREK

Kovács Mihály és Gyõrfi Linda (Mb., Békési út 1.);
Zsibrita György (Mb., Sas köz 3.) és Zámbori Zita (Mb.,
Gyomai út 71.); Pojendán János és Dr. Csikós Katalin
(Mb., Hõsök u. 10.)

 

Valastyán Lajosné Pauló Ilona (1934, Mb., Vésztõi út 43.);
Palotai Józsefné Pap Eszter (1922, Mb., Juhász Gy. u. 1.)

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett édesanyám 

EILER MIHÁLYNÉ 

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek 
és fájdalmunkban osztoztak. 

Gyászoló leánya Polczné és családja

MEGEMLÉKEZÉS

"Úgy éltetek szépen, szerényen,
S úgy mentetek el halkan, csöndesen."

Férjem, KISS ANDRÁS halálának 5. évfordulóján 
szeretõ felesége.

Lányom, NÓTÁRINÉ JULIKA halálának 1. éves évfordulóján 
szeretõ édesanyja, férje András, lányai Julika és Melinda, 

János és Danika, testvére András feleségével és családjával.
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KISVÁROSI KAVICSOK

I. Mezõberényi Ifjúsági Alkotótábor 2008

A Mezõberényi Városvédõ és Városszépítõ Egyesület 2008.
júliusában nagysikerû Ifjúsági Alkotótábort szervezett "Színes világ"
címmel, a festészetben használt anyagok megismerése gyakorlati
feladatok segítségével.  (Akvarell, tempera, acryl és olajtechnika.)
A fiatalok megismerkednek a festékek anyagi összetételével, tör-
ténetiségével. Jártasságot szereznek a különbözõ típusú festékek
anyagszerû használatában, a színkeverés célszerû módozataiban. Az
alkotói munka során megismerték azokat az adalékanyagokat (médi-
umok), amelyek megváltoztatják az anyag "viselkedését", arculatát.
A következõ festékanyagok használatába nyertek betekintést a
diákok:
1. akvarell (klasszikus angol akvarell), 
2. tempera (cellulóztempera, enyvtempera),
3. acryl,
4. olajfesték

Az acryl- és olajtechnika kapcsán elsajátították a résztvevõk az
alapozás típusait (szívó, félszívó és olaj alap). Ismereteket szereztek
továbbá a réteges felületépítés és a "príma" festés irányába.
2008. a reneszánsz éve. A gyakorlati feladatok mindegyike – ennek
okán – természetelvû megvalósításban történt.
A tábor helyszíne a Madarak Háza volt. A megszépült épület és
környezete nagyon megfelelt a célnak, volt mindenre hely, illetve a
szabadba is kimehettek a résztvevõk. A visszajelzések alapján na-
gyon jól érezték magukat a fiatalok. 
Az alkotásokat egy kiállítás részeként is szívesen bemutatjuk.

A tábor megvalósulása Papp Zoltán tanár úrnak köszönhetõ, aki
határtalan lelkesedéssel, hozzáértéssel, sok-sok munkával és
türelemmel biztosította a tábor színvonalas elõkészítését és meg-
valósulását. KÖSZÖNJÜK TANÁR ÚR!

Köszönetet szeretnék mondani a tábor megvalósítását segítõknek,
támogatóknak, a helyszínt biztosító OPSKK-nak, a szülõknek,
Mezõberény Város Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottságá-
nak, a Városvédõ Egyesület segítõ tagjainak, Tóth János szódásnak
és a Tópart vendéglõnek.

Kovács Lászlóné, 
az egyesület elnöke

1 ÉVES A SZÉKELY KAPU

Augusztus 23-án rövid ünnepség keretében emlékezett meg a
Mezõberényi Erdélyi Kör a példás összefogás eredményeként
felállított székely kapura.

Kajlik Péter elnök köszönetet mondott mindazoknak, akik felajánlá-
saikkal, munkájukkal támogatták e gyönyörû népmûvészeti alkotás
létrejöttét. Kiemelte, hogy a város befogadta a kaput, mindenki
örömére az eltelt év alatt semmilyen rongálás nem volt tapasztalható.
Remélhatõleg így is marad!
Feyér Sándor lelkész úr áldást adott a kapura. 
Feyér Zsuzsa erdélyi népdala után  a jelenlévõk elénekelték a ma-
gyar és a székely Himnuszt.
A rendezvény folytatásaként az Erdélyi Kör közös flekkenezésen
fogadta a város szovátai vendégeit.

ZENEISKOLÁSOK FIGYELEM
ÓRABEOSZTÁS ÉS PÓTFELVÉTELI !

A mezõberényi Zene- és Mûvészetoktatási Tagintézmény ebben az
évben is pótfelvételt hirdet a 2008/2009-es tanítási évre az alábbi
meglévõ szakokra ill. hangszerekre:
Zenemûvészeti tagozat: rézfúvós: trombita, harsona, kürt, tuba
fafúvós: furulya, klarinét, fuvola, szaxofon; hegedû, zongora,cselló
elõképzõ
Képzõmûvészeti tagozat: grafika, festészet

A felvételi beiratkozás helye: a mezõberényi Zene- és Mûvészet-
oktatási Tagintézmény, Tessedik tér 1. (volt Úttörõház) 
ideje: 2008. szeptember 4. (csütörtök) 14.00-18.00
Órabeosztás a zeneiskolás illetve korábban felvett növendékek
részére: 2008. szeptember 4. (csütörtök) 14.00-18.00. A zeneiskolai
bizonyítványt szíveskedjenek magukkal hozni.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket.

Öreg István igazgató 
Matajsz János tagintézmény vezetõ 

KEDVES OLVASÓINK!

A Mezõberényi Hírmondó elõzõ számában megjelent olvasói levél
városunk helységnévtábláira hívta fel a figyelmet. A képviselõ-
testület legutóbbi ülésén támogatta a Mezõberényi Szlovákok
Szervezetének azt a kezdeményezését, hogy a Mezõberénybe bejövõ
valamennyi úton a magyar helységnévtábla mellett a település neve
szlovákul és németül is megjelenjen. Örömmel tájékoztatok minden
érdeklõdõt, hogy a német kisebbség és az önkormányzat is csatlako-
zott ehhez az indítványhoz, így a táblák rövid idõn belül elkészülnek.

Borgula Györgyné
Mezõberényi Szlovákok Szervezetének elnöke
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V. European Majorettes
Championship

2008. augusztus 29-31. között került megren-
dezésre Lengyelországban, Opole városában
az V. European Majorettes Championship,
nyolc ország hatvanhárom csapatának részvé-
telével.  A versenyen közel ezerhétszázan mu-
tatták be tudásukat.
Hazánkat a nemzeti bajnokságon elért ered-
mények alapján Debrecen, Hajdúszoboszló,
Dunaföldvár, Nyúl, Fábiánsebestyén, Makó és
Mezõberény mazsorett csoportjai képviselték.
A jól szervezett rangos versenyen a Magyar
Mazsorett Szövetség csoportjai eredményesen
szerepeltek: 1 arany, 1 ezüst és 4 bronz érem-
mel és több értékes helyezéssel tértek haza. 
A magyar szekció legeredményesebb csapata a
Mezõberényi Mazsorett Együttes volt. Ma-
zsorettjeink az eddigi eredményeket felülmúló
érmekkel és szép helyezésekkel tértek haza a
lengyelországi versenyrõl.
Szõcs Viktória junior szóló bot 1. hely
Molnár Zsuzsanna senior szóló pom-pon 3. hely
Kótai Éva-Varga Anita junior duó-bot 3. hely
Molnár Zsuzsanna senior szóló bot 4. hely
Mezei Gréta-Szõcs Viktória junior duó bot 4. hely
Gyurkó Brigitta-Molnár Zsuzsanna senior duó
bot 4. hely
Koncsag Katalin-Mikó Judit senior duó bot 4.
hely
Hoffmann Anna cadet szóló bot 6. hely
Hajdú Zita-Tóth Lilla cadet duó bot 6.hely

Szivárvány I. senior mini 9. hely
Szivárvány II. junior mini 9.hely
Szivárvány I. junior team 9. hely

A Szivárvány csapat tagjai: Szõcs V., Gyurkó
B., Mezei G., Rück N., Valastyán T., Kótai
É.,Varga A., Molnár Zs., Gyurkó B., Koncsag
K., Mikó J., Braun K., Latyák B., Bán Zs.,
Balán V., Benyó R.
Mini-Manók cadet team 12. hely. A csapat
tagjai: Szõcs V., Gyurkó B., Balán V., Hoff-
mann A., Hajdú Z., Tóth L., Ilyés G., Mazán
Z., Harmati Sz., Komlódi K., Guth R., Mester
A., Lédig L.
A bajnokság MISS MAZSORETT ver-
senyén Gyurkó Brigitta az 1. számú udvar-
hölgy címet nyerte el, Szõcs Viktória pedig
meghívást kapott a varsói televíziótól.
Az együttes felnõtt segítõi voltak: Mezei
József, Gyurkó Csabáné, Zahorán Jolán,
Plavecz Jánosné 
A csoportok mûvészeti vezetõje: Mezeiné
Szegedi Erzsébet

SPORT

 

"Figyelje a táblákat és jelezze a hibákat!"
- együtt a biztonságosabb közlekedésért -

A megyei fõkapitányságon és a kapitánysá-
gokon mûködõ baleset-megelõzési bizottsá-
gok évente több programot is szerveznek
annak érdekében, hogy minél többen megis-
merjék a biztonságos közlekedés szabályait, és
minél többen fontosnak érezzék az elõírások
betartását. A legkülönfélébb forgalmi helyze-
tekben döntõ fontosságú kérdés, hogy a köz-
lekedõ betartja-e a szabályokat, mennyire fi-
gyel a saját és mások biztonságára. 
Emellett azonban legalább ennyire fontos,
hogy a gyalogosok, kerékpárosok és más jár-
mûvezetõk a lehetõségekhez képest legjobban
kialakított csomópontokban, átkelõkön, ke-
resztezõdésekben közlekedhessenek. Hiszen a
megfelelõ és jól látható jelzések nélkülözhe-
tetlenek a biztonságos közlekedéshez. Ezért a
Békés Megyei Rendõr-fõkapitányságon mû-
ködõ Megyei Baleset-megelõzési Bizottság
szeptemberre meghirdeti a "Figyelje a táblákat
és jelezze a hibákat" kampányát. Ez idõ alatt az
alábbiakban megjelölt elérhetõségeken a
rendõrség fogadja a közlekedõk észrevételeit a
balesetveszélyesnek tartott keresztezõdé-

sekrõl, hiányos, megrongálódott, vagy éppen
felesleges közúti jelzésekrõl. A rendõrség köz-
lekedési szakemberei az észrevételeket rög-
zítik, és a helyszíneket megvizsgálják. Ha va-
lóban szükséges bármifajta változtatás, akkor
intézkednek arról, hogy az illetékes szakha-
tósághoz eljusson a telefonáló vagy levélíró
jelzése, és a hatóság lehetõsége szerint a ren-
delkezésére álló eszközökkel orvosolja is a
felvetett problémát. 
A megadott címekre küldött leveleikben kér-
jük, jelöljék meg pontosan azt a helyszínt,
amelyre az észrevételük vonatkozik, és fogal-
mazzák meg azt is, hogy miért tartanának
szükségesnek azon a helyen változtatást. A
hasznos észrevételeket megfogalmazók között
a kampány végén a Megyei Baleset-
megelõzési Bizottság láthatósági pólókat sor-
sol ki. Leveleiket, telefonhívásaikat az alábbi
címeken és telefonszámokon várják:
Békés: Rostás Zita r.törzsõrmester, 
5630 Békés, Rákóczi u. 11-13. 
Tel.: 66/411-644
bekes.rk@bekes.police.hu
Mezõberény: Jakusovszki Zoltán r.õrnagy
5650 Mezõberény, Petõfi S. utca 12. 
Tel.: 66/352-522

Lakossági apróhirdetés

GARELLI PGO tip. 2000-es évjáratú, felújított olasz

robogó eladó. 

Érdeklõdni: 06-30/4090161

Várom olyan segítõkész ember jelentkezését, aki a PSG

1992-es gombavató mûsorának (Moldvai) video-

felvételével rendelkezik. Tel.: 06-20/807-2019

Mezõberényben Fõ út 2. sz. alatt liftes oldalon erkélyes

lakás eladó. Kertes ház csere is érdekel. Irányár:

7.600.000 Ft. Tel.: 06-30/454-3658

Meghívó

A Humánsegítõ Szolgálat Családsegítõ 
és Gyermekjóléti Szolgálata

"Mit tegyünk, hogy a deviancia ne
váljon divattá?"

címû rendezvénysorozata keretében,
szeretettel hív és vár minden érdeklõdõt

a "KAMASZKOR KÖRÜL"
(Gyerekek, szülõk és iskola)

címmel

Dr. Vekerdy Tamás - pszichológus
elõadására

2008. szeptember 16. (kedd) 17 órától
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
színháztermébe (Mezõberény, Fõ út 6.)

A belépés díjtalan!

HIRDETMÉNY

Mezõberény Város Önkormányzati
Képviselõ-testülete Polgármesteri Hivatala

felhívja a T. Lakosság figyelmét, 
hogy Mezõberény közigazgatási területén
fekvõ mezõgazdasági földterületeken az

utóbbi hetekben a gépi betakarítási
munkálatokat követõen megnõtt 

az illetéktelen terménygyûjtögetõk száma.
A földeken termelt, betakarítás után 

elhullott haszonnövényi részeket (termés,
gumó, mag, gyökér) szedegetni kizárólag a
földtulajdonos illetve földhasználó írásos

beleegyezésével lehet. Ellenkezõ esetben a
gyûjtögetõ jogsértést követ el. 

A földtulajdonos illetve földhasználó által
aláírt engedélyek meglétét az adott

területen õrszolgálatot végzõ mezõõrök
fokozottan ellenõrzik és a mulasztókkal
szemben szankciókat kezdeményeznek.

Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét és
maradéktalan betartását!

Mezõberény jegyzõje
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MATUSKA OPTIKA

Szeptemberi akcióink:
• minden 10.000 Ft feletti keret 25% engedménnyel      
• napszemüvegek 30% engedménnyel
• HOYA munkaszemüvegek 20% engedménnyel 

Szolgáltatásaink:
• tb vények beváltása
• szemüvegkészítés akár 1 óra alatt
• nálunk készült szemüvegek csavarpótlása, 

igazítása ingyenes
• optikai cikkek (tok, törlõ, lánc)
• kontaktlencse ápolószerek forgalmazása
• ultrahangos tisztítás (szemüveg és ékszer)
• gomb- és ceruzaelemek, elemcsere

Több mint 20 éves szakmai tapasztalattal várom régi és
új vásárlóimat

Matuskáné Sinka Edit     
mesterlátszerész

Mezõberény, Fortuna tér 18.
Tel.: 66/421-769

Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. -

alapján pályázatot hirdet
Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat Bölcsõde

szakgondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazot-
ti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ 
A munkavégzés helye: Békés megye, 5650 Mezõberény, Munkácsy u. 10. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi
fejlõdésének segítése az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a
SzMSz, Munkaruha juttatás Szabályzata rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: felsõfokú képesítés, csecsemõ-és kisgyermeknevelõ-
gondozó; csecsemõ-és kisgyermekgondozó; kisgyermekgondozó,-nevelõ;
bölcsõdei szakgondozó
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2008.
szeptember 22. napjától tölthetõ be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember 18. A pályázati
kiírással kapcsolatosan további információt Sinka Józsefné munkaügyi
elõadó nyújt a 66/515-533 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Városi Hu-
mánsegítõ és Szociális Szolgálat címére történõ megküldésével (5650 Me-
zõberény, Juhász Gy. u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplõ azonosító számot: 2, valamint a munkakör megnevezését: szak-
gondozó. A pályázat elbírálásának módja, rendje: az érvényes pályázatot be-
nyújtókat meghallgatja a pályázatot elõkészítõ bizottság; a pályázatok érté-
kelése, valamint a személyes meghallgatás eredménye alapján a pályázó szemé-
lyérõl a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt; a pályázókat a pályázat ered-
ményérõl írásban tájékoztatjuk. A pályázat kiírója a pályázat eredményte-
lenné nyilvánításának jogát fenntartja. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. szeptember 19. 

ALAPFOKÚ ÉS KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÕ

ANGOL ÉS NÉMET
NYELVTANFOLYAM

indul szeptembertõl Mezõberényben 
egyetemi tanárok bevonásával, 

próbanyelvvizsgával, kis létszámú csoportokban.

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

A tanfolyam díja 700 Ft/óra (havi részletfizetés).
Avizsgára bejelentkezett tanulóink 95 %-a sikeres nyelvvizsgát tett!

A nagy érdeklõdésre való tekintettel a jelentkezési határidõ 
meghosszabbítva 2008. szeptember 10-ig!

Érdeklõdni és jelentkezni lehet:
hétköznap az OPSKK Mûvelõdési Központjában 

Kovács Anettnél személyesen vagy a  
66/515-553-as telefonszámon, 

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

Referenciáink:MÁV, Matávcom, Posta, FMF, Videoton, HBM Közigaz-
gatási Hivatal, Pioneer, Polgármesteri Hivatalok, Illetékhivatalok, Egészség-
biztosítási Pénztárak, Szállodák, Államháztartási Hivatalok, Földhivatal,
Hûtõipari Rt., Vám- és Pénzügyõrség, Vízmû, Metrisoft, Linnemann,
Erdészeti Szolgálat, Környezetvédelmi Felügyelõség,  Minisztériumi Világ-
Nyelves csoportok, Gallicoop Rt., HungaroConrtol Magyar Légiforgalmi
Szolgálat, Kunszöv Kft., Rehab Rt., Takarékszövetkezetek

01-0183-05, AL - 0467, PL-2148, PL-1974
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HITELÜGYINTÉZÉS
KOMOLY BANKI és ÜGYINTÉZÉSI HÁTTÉRREL, 

8 ÉVES GYAKORLATTAL!
LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK

ALAPKAMAT 1,99%-tól!

SVÁJCI FRANK (CHF) ALAPÚ HITELEK ÁRFOLYAM-
GARANCIÁVAL vagy 5 ÉVES FIX TÖRLESZTÉSSEL

H I T E L E K - H I T E L E K - H I T E L E K

ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁS, ADÓSSÁGRENDEZÉS,
ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉS, SZOCPOL ÜGYINTÉZÉS, 
HITELKIVÁLTÁS, GYORSHITELEK (AKÁR 3 NAP ALATT),
HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁS, FÉSZEKRAKÓ HITELEK ( 35 ÉVES KORIG),
LAKÁS FELÚJÍTÁS, SZEMÉLYI HITELEK,
LAKÁSKORSZERÛSÍTÉS, LAKÁSLÍZING, VISSZLÍZING , VILÁGLÍZING,
LAKÁSBÕVÍTÉS, GÉPKOCSILÍZING ÉS -HITELEK,
IDÕSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK, IDÕSKORI ÉLETJÁRADÉK,
KÖZALKALMAZOTTI HITELEK, KÖZTISZTVISELÕI HITELEK, 
VÁLLALKOZÓI HITELEK, TERHELT INGATLANRA IS 

PLUSZ HITELLEHETÕSÉG
FÖLDVÁSÁRLÁSRA HITEL,                BIRTOKFEJLESZTÉSI HITEL (NFA PÁLYÁZATRA IS) 

FOLYAMATOS AKCIÓ!
Banki költségek teljes vagy részleges elengedése

(AKÁR TELJES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG)
Mindenkori aktuális akciónkról érdeklõdésére telefonon vagy személyesen 

tájékoztatjuk
Több bank ajánlata közül választhat!

? FORINTALAPÚ HITELEK (ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSE, ÚJ ÉS

HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSA)

? LAKÁS- ÉS SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITELEK (CHF, JPY)

? VILÁGHITELEK (lakáslízing, visszlízing, világlízing,

lakás- és szabadfelhasználású hitelek)

Hitelkihelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének 100%-ig!
Passzív BAR, végrehajtás és APEH tartozás megoldható!

Hitelek már minimálbértõl vagy jövedelem igazolása nélkül is igényelhetõek!
FONTOS! A hitelszerzõdések mellé életbiztosítás kötése 

NEM szükséges!
A hitelügyintézés az Ön kényelmének és igényének megfelelõen lakásán, vagy
irodánkban történik – személyre szabottan, gyorsan, szakszerûen!

Jelzáloghitelek ügyintézése SORON KÍVÜL akár 1 hét alatt is!
LEINFORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNK! 

HÍVJON BIZALOMMAL! 
AZ ELVÉGZETT MUNKÁNKÉRT FELELÕSSÉGET VÁLLALUNK!

Ügyfélfogadás és teljes körû tájékoztatás bármikor (hétvégén is),
idõpont-egyeztetéssel!

Plusz szolgáltatásunk: INGATLANKÖZVETÍTÉS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS

TÓTH JÁNOSNÉ üzleti fõtanácsadó, ingatlanközvetítõ, értékbecslõ
06/20-937-6738 

TÓTH JÁNOS irodavezetõ 06/20-922-0990
BOROS KRISZTINA iroda / ügyviteli asszisztens 06/20-455-1211 v.
06/70-558-9247

Irodánk címe:

5650 MEZÕBERÉNY, FORTUNA TÉR 11.

Tel./fax: 66/424-314

Pl.: 1 millió Forint lakáscélú hitel esetén (JPY = japán Yen) alacsony tör-
lesztéssel az elsõ 4 évben 10 évre 7.050,- Ft/hó, 15 évre 4.830,- Ft/hó, 20
évre 3.730,- Ft/hó, 25 évre 3.050,- Ft/hó


