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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

Új létesítménnyel, s egyben munkahelyekkel is gyarapodhat Mezõberény.
Nagy valószínûséggel már jövõ tavasszal birtokukba vehetik a 0-3 éves korú
kisgyermekek a Puskin utca 11. sz. alatt épülõ új, 40 férõhelyes bölcsõdét, me-
lyet Mezõberény Város Önkormányzata, a DAOP 4.1.3/C pályázati program
keretében elnyert támogatásból valósít meg. A támogatás mértéke a projekt
összes költségvetésének 95%-a, 196 824 000 Ft. Aberuházás keretében létrejö-
võ összesen 852 m2 alapterületû, korszerû épületben - melyhez játszóudvar is
kapcsolódik -, 4 csoportszoba kialakítása történik meg.

A bölcsõde ünnepélyes alapkõletételére 2010. március 16-án került sor. A
megjelent vendégeket - akik között üdvözölhettük Erdõs Norbert, és Nagy Lász-

ló országgyûlési képviselõket, és a helyi Képviselõ-testület több tagját is - Cser-
venák Pál Miklós, Mezõberény Város polgármestere köszöntötte. 

Ünnepi beszédet Domokos László országgyûlési képviselõ, Békés Megye
Képviselõ-testületének, Békés Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke, Dél-
alföldi Területfejlesztési Tanács elnökségi tagja mondott. Elnök úr hangsúlyoz-
ta, hogy a bölcsõdével a város egyben a jövõjét is építi, hiszen bizalommal van
a gyermekvállalási kedv növekedése, és a munkahelyek számának gyarapodása
iránt. A gyermekek napközbeni ellátása segíti a szülõket abban, hogy
megtartva munkahelyeiket, visszatérhessenek dolgozni. 

(folytatás a 6. oldalon)

Gratulálok a FÁBAFÉM Ipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
új üzemcsarnokának alapkõletételéhez. Bajnai Gordon miniszterel-
nök megtisztelte az alapkõletételt, nem politikai, hanem egy gaz-
dasági esemény, új érték elõállítása kapcsán. A közel 200 millió
forintos beruházáshoz az
Európai Unió és a Magyar
Állam által nyújtott vissza
nem térítendõ támogatás
összege közel 100 millió
Ft. A nyertes cég egyik
ügyvezetõjével Machó
Jánossal beszélgettem. 

- Ma, 2010-ben, ho-
gyan mutatná be az 1993-
ban alakult fémipari vál-
lalkozásukat?

- Egy kicsit korábban
kezdõdött a történet. 1990
január elsején ketten, Vla-
dár Pállal hozzáfogtunk
vállalkozni egyetlen eszter-
gagéppel, háznál, egy kis
mûhelyben. Majd 1993-
ban alakítottuk a betéti társaságot. Fõ profilunk a bútorvasalat gyártása
volt, ebbõl következett a névválasztás: FÁBAFÉM. 

Miután kinõttük az otthoni helyet, és akkor éppen eladó lett a volt
cipész üzem, elõször megvásároltuk az Orlai utcai részt, majd 2000-
ben a Széchenyi utcára nézõ részt. 

Amikor a bútoripar kezdett hanyatlani, elkezdtünk más területekre
is alkatrészeket gyártani, szállítani. A piac adta lehetõségeket kihasz-
nálva tevékenységi körünk kibõvült. 

Csak esztergálással foglalkozunk, automata és CNC esztergagépe-
ken dolgozunk. 

- A gazdasági válságból beruházásokkal, fejlesztésekkel lehet
kilábalni. Sokszor hall-
juk. Ön is ezt erõsíti meg?

- Igen. Három évvel
ezelõtt ismét megfogal-
mazódott bennünk a gon-
dolat, kinõttük ezt a helyet
is. Emellett tudtuk, a vá-
ros központjában egy
fémipari cég elhelyezke-
dése nem szerencsés. El-
kezdtünk máshol helyisé-
get keresni, de nem talál-
tunk megfelelõt, így fel-
merült egy teljesen új, a
21. század követelmé-
nyeinek mindenben meg-
felelõ ipari telephely léte-
sítésének a gondolata. Tel-
ket vásároltunk, figyeltük
a pályázati lehetõségeket.

Majd 2009-ben adódott is pályázati lehetõség, 50%-os vissza nem térí-
tendõ az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatásra.
Úgymond családon belül megoldottuk a tervezést. A lányom - Machó
Szilvia - építész, õ készítette a terveket, Berner Tibor pedig a pályázat
megírását vállalta fel. Az elmúlt év végén megkaptuk az értesítést,
nyert a pályázatunk. Akkor, a "pillanatnyi állás" azt mondatta velünk:
belevágunk.

(folytatás a 6. oldalon)
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EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

n Február 24-én az Államkincstár békés megyei szervezete ellenõrzést tar-
tott a kompetenciaalapú oktatás címen elnyert pályázat teljes lebonyolításáról.
A teljes részletességgel lefolytatott ellenõrzés semmiféle hiányosságot nem
állapított meg.

n Vállalkozói szerzõdést kötött a polgármester a Károlyi és Társa Kft.
vezetõjével, Károlyi Lászlóval. Avállalkozási szerzõdés a Puskin u. 11. sz. alatt
kialakítandó új mezõberényi Bölcsõde kiviteli tervének elkészítésére és a
létesítmény teljes körû kivitelezésére vonatkozik. Az épület összes alapterülete
855,4 m2. Az épület kivitelezési munkálatait az Államigazgatási Hivatalhoz való
bejelentést követõen 2010. március 10-én kezdheti meg, és a szerzõdés szerinti
befejezési határidõ 2010. október 1-je.

n Támogatási szerzõdést kötött a polgármester a Mezõberényi Football
Club elnökével Zolnai Györggyel, a Mezõberényi Kosárlabda Klub és a
Mezõberényi Gyermek Kosárlabda Klub képviselõjével Iványi Lászlóval, a
Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Diáksport Egyesület és a
Sportcsarnok Sportegyesület képviselõjével Henger Péterrel, a Berény Gyer-
mek Football Club - Utánpótlás Nevelõ Egyesület elnökével Vrbovszki Zoltán-
nal, a Petõfi Sándor Gimnázium Diáksport Egyesület képviselõjével Szu-
gyiczkiné Balog Edittel, a Mezõberényi Polgárõr Egyesület elnökével Szota
Róberttel, a Mezõberényi Önkéntes Tûzoltó Egyesület elnökével Halász Jó-
zseffel, a Mezõberényi Szektorlabda Egyesület elnökével Hicz Andrással, a
Szalai Barna Tenisz Club elnökével Nagy Imrével, a Mezõberényi Sakk
Egyesület elnökével Jozaf Csabával, a Mezõberényi Ipar Szabadidõsport
Egyesület elnökével Frey Péterrel, valamint az Alföld Turista Egyesület
elnökével Földes Péterrel a 2010. évi önkormányzati támogatás biztosításáról. A
támogatás a szerzõdésben foglaltak szerint használható fel.

n Vállalkozási szerzõdést kötött a polgármester a budapesti székhelyû
Földhõ Bt-vel a "Geotermikus energiahasznosítás Mezõberényben" tárgyú
beruházás vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához szükséges tervdokumen-
táció elkészítéséhez. A vállalkozó a fenti munkát 4.200.000 Ft plusz 1.050.000
Ft áfa, összesen 5.250.000 Ft összegért végzi el. Avállalkozói ár fedezetét a pro-
jekt költségvetése biztosítja. Amunkák befejezési határideje április 30-a.

n Nagy László országgyûlési képviselõ közbenjárására egyeztetõ tár-
gyalás megtartására került sor Mezõberényben a Gyomaendrõd-Mezõberény-
Lõkösháza vasútvonal korszerûsítése kapcsán beinduló vasútkorszerûsítés
témájában. A rendezvényen Csárdaszállás és Murony települések pol-
gármesterei és képviselõi jelentek meg a helyi meghívott vendégek mellett. Szó
esett a több mint 60 milliárd Ft-os beruházás munkálatainak részleteirõl, külön-
külön az egyes állomások átépítésével kapcsolatos elképzelésekrõl, külön szó
esett a Mezõberény állomásnál létesítendõ vasúti felüljáró munkálatával kap-
csolatos teendõkrõl, az aluljáró építésérõl, a kerékpárutak építésérõl, valamint a
vasúti rakodóvágány kialakításáról. Jelenleg folynak a kisajátítási eljárások, és
ezzel egyidejûleg beindult az említett beruházás közbeszerzési eljárása is.

n A Városi örökség megõrzése és korszerûsítése címen benyújtott, és
a Városkép javítása a lakosság identitástudatának növelése érdekében
Mezõberényben címû DAOP-os pályázat nyertes lett, és ez által a város
82.372.596 Ft összegû vissza nem térítendõ támogatásban részesül. E támogatás
az összes bekerülési költség 89%-a, így 11% önerõt kell a beruházás meg-
valósítása érdekében biztosítania az önkormányzatnak. E pályázat keretében
megtörténik a Mûvelõdési Központ külsõ nyílászáróinak cseréje, valamint a
könyvtárépület nyílászáróinak cseréje, a homlokzata teljes felújítást nyer, és
megvalósul a tetõzet cseréje. Fel lesz újítva a Mûvelõdési Házzal szemben lévõ
városi tulajdonban lévõ, jelenleg üzletként használt épületrész is. E mellett
viakolor burkolatot kap a Fõ utcának a Gyomai úttól a fõtér sarkáig esõ jár-
daszakasza. A SPAR elõtti járdaszakasz, továbbá a SPAR mögött a Fortuna tér
felõli részen a szemetes konténerek el lesznek kerítve, s így a közterület
esztétikusabbá válik. Újonnan kerülnek kialakításra a SPAR elõtti gépjármû-
parkolók és a zöldfelület is megújul.

n Látogatást tett a polgármesternél Krista Péter a Békés Megyei
Vízmûvek Zrt. osztályvezetõje. Látogatása alkalmával, amelyen jelen volt az
alpolgármester és a jegyzõ is, beszámolt arról, hogy a mezõberényi víztorony
felújítása kapcsán világossá vált, hogy a víztorony ügye problémás, mivel az
elmúlt évben már megjelent az északi oldalon a víztoronyból szivárgó víz. A
korábbiakban biztosított 18 millió Ft-on túl további 13 millió Ft beruházási keret
biztosítása szükséges ahhoz, hogy mintegy 20-25 évre a funkcióját továbbra is
el tudja látni. Az osztályvezetõ úr ígérete szerint rövidesen részletesen kidolgo-
zott javaslattal él az önkormányzat felé.

n Látogatást tett a polgármester a mosonmagyaróvári Szi-sza Bt.
építkezésén. Az említett betéti társaság megvásárolta az ókerti volt téglagyár
bányagödreit és az ahhoz tartozó földterületeket. Jelenleg az épület bõvítése
és kialakítása folyik, valamint a terület bekerítésén munkálkodnak. A három tó
közül a nagy tavat sporthorgászat céljára kívánják kialakítani, amely annyit
jelent, hogy több napos horgászási lehetõséget biztosítanak a sporthorgászok-
nak, és e tóban a halakat vissza fogják engedni. A mellette lévõ kis tónál
elõreláthatólag 3.000 Ft-os napijegyek kiadása mellett folyhat a horgászat, és
ezért a megfogott halak közül 2 db-ot vihet haza a horgász. A harmadik tóval
jelen pillanatban nem tudják, hogy mit kezdenek. Atavakon a horgászást május
1-jén kívánják beindítani.

n Március 6-án tartotta éves közgyûlését az Önkéntes Tûzoltó Egyesület.
A 2009-es év eredményeit Halász József értékelte, Csipke Ferenc parancsnok
beszámolója hangzott el, majd a 2010. év terveit ismertette az elnök. A
közhasznúsági jelentést és a Felügyelõ Bizottság beszámolóját Rauné Kovács
Magdolna olvasta fel. Aközgyûlés tagfelvételi kérelmekkel zárult. Amegjelen-
tek az Önkéntes Tûzoltó Egyesület elmúlt évi tevékenységét szükségesnek és
jónak ítélték meg.

n Látogatást tett a polgármester a Gyulai Kistérség keretében az Út a
munkához címen pályázatot elnyert roma munkások mezõberényi
munkaterületén. Az említett munkások március 8-án a Kérhalom utcában
végeztek ároképítési munkálatokat, a továbbiakban a Szent János utcán
végeznek ugyanilyen jellegû munkálatot. Akorábbiakban a Vésztõi úti szociális
bérlakások elõtt folyt nagytakarítás.

n Március 8-án tartotta ülését a Közbeszerzési Bizottság Lestyán Ádám
vezetéséve. Az ülésen a Cserefelépítményes rendszerû kisteherautó be-
szerzésével kapcsolatos közbeszerzés munkálatai bonyolódtak. Az ülésen a
bizottság tagjain kívül részt vett jó néhány képviselõ, valamint a beadott
pályázatok képviselõi Csontos József és Gergely József urak. A pályázatra két
ajánlat érkezett a Siex Ipari Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft. 9700 Szombat-
hely, Csaba út 10., valamint az ÚTKOM Gépipari Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. 9081 Gyõrújbarát, István út 70/1/b. részérõl. A nettó beszerzési ár a fel-
sorolás sorrendjében 30.150.000 Ft, valamint 32.580.000 Ft.

n Az interneten megjelent az a nyertes pályázat, amely a 47-es számú
fõút Mezõberény-Békéscsaba 11,5 tonnás burkolatmegerõsítés és szélesítés
(110+650-122+113 km szakasz) közötti nevet viseli, és a pályázó a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. A beruházás Mezõberény körzetében valósul meg,
és a megítélt támogatás összege 4.973.134.080 Ft.

n Megbízási szerzõdést kötött a polgármester a "Bölcsõdei férõhelyek
számának növelése Mezõberényben" címû projekt megvalósításának tájékozta-
tási feladatainak ellátására. Mácsai Sándor Zoltán 5600 Békéscsaba, Felsõ-Kö-
rös sor 61. sz. alatti vállalkozó a fent említett feladatot bruttó 725.000 Ft-ért va-
lósítja meg 2010. március 5-i kezdettel  és a sikeres projektzárás befejezésével. 

n Vállalkozási szerzõdést kötött a polgármester a mezõberényi Euro
Mobil Track Kft. ügyvezetõjével, Kovács Jánossal a mezõberényi 3711/1 hrsz.
alatti földterületen meglévõ gazdasági épület rendeltetésû raktár és mûhe-
lyépület (volt Winter malom) bontásáról. Avállalkozó 3.750.000 Ft bruttó meg-
bízási díjért végzi el a bontást. A bontásból kikerülõ anyag a vállalkozó tulaj-
donát képezi.
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n Március 11-én Bajnai Gordon miniszterelnök tett látogatást
Mezõberényben. Látogatása a Kamut-Muronyi útkeresztezõdés körforgalmánál
kezdõdött, ahol Cservenák Pál Miklós Mezõberény Város, Balog Imréné
Kamut Község és Fekete Ferenc Murony Község polgármesterei fogadták.
Nagy László országgyûlési képviselõ ismertette a Mezõberény-Békéscsaba
közötti út felújítására megítélt közel 5 milliárd Ft-os projektet, és bemutatta az e
tárgyban aláírt szerzõdést. A tájékoztató alapján a közbeszerzési eljárás befe-
jezése után, várhatóan júniusban megkezdõdnek a munkálatok. Ezt követõen
Mezõberényben a FÁBAFÉM Bt. Békési úton kialakításra kerülõ új tele-
phelyére ment a küldöttség. Vladár Pál ügyvezetõ ismertette az elnyert
beruházás körülményeit, ezt követõen Bajnai Gordon miniszterelnök elismerõ-
leg szólt a fejlesztésrõl. Cservenák Pál Miklós polgármester örömét fejezte ki
annak kapcsán, hogy olyan beruházás valósul meg, amely kapcsolatos a
munkaerõ megtartásával, illetve munkahelybõvítést jelent. Machó János
ügyvezetõ az üzem megépítésének technikai részét ismertette. Arövid beszédek
után alapkõletétellel fejezõdött be az ünnepség.

n Szerzõdést kötött a polgármester "Avároskép javítása a lakosság iden-
titástudatának növelése érdekében Mezõberényben" címû pályázathoz a mûsza-
ki ellenõrzési feladatok ellátására Mácsai Sándor 5600 Békéscsaba, Felsõ-
Körös sor 61. sz. alatti lakossal. A vállalkozó a feladatot bruttó 1.200.000 Ft
összegért végzi el.

n Szerzõdést kötött a polgármester "Avároskép javítása a lakosság iden-
titástudatának növelése érdekében Mezõberényben" címû pályázat kiviteli terv-
dokumentációjának elkészítésére. Az Optimál-Terv Kft. 5520 Szeghalom,
Baross utca 29. sz. alatti vállalkozás az említett munkálatokat bruttó 1.500.000
Ft összegért valósítja meg.

n A Baráti Egylet Mezõberényért szervezésében került lebonyolításra a
Körös parti emlékmûnél szervezett megemlékezés. Szép számú ünneplõ adó-
zott Petõfinek és az 1848-49-es szabadságharc emlékének, amelyet Nagy Fe-
renc az egyesület elnöke méltatott. Az Alföld Turista Egyesület és más turista
egyesületek turistái szépszámú ünneplõt biztosítottak. 

n Március 16-án a Dél-alföldi Operatív Program keretében elnyert, Új 40
férõhelyes Mezõberényi bölcsõde beruházásának ünnepélyes alapkõ letételére
került sor a Puskin u. 11. szám alatt. Kovács Edina a Humánsegítõ és Szociális
Szolgálat vezetõje ismertette a pályázat körülményeit, majd a polgármester
köszöntötte a megjelenteket. Domokos László országgyûlési képviselõ, Békés
Megye Képviselõ-testületének és a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácsnak
elnöke, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnökségi tagja tartotta az
ünnepi beszédet. Az ünnepségen jelen volt Erdõs Norbert és Nagy László
országgyûlési képviselõ is. 

n Hivatalos értesítés érkezett arról, hogy "Avároskép javítása a lakosság
identitástudatának növelése érdekében Mezõberényben"  címû projektet a bíráló
bizottság támogatásra érdemesnek találta. A benyújtott pályázathoz 82.372.596
Ft összegû vissza nem térítendõ támogatást ítéltek meg a projekt meg-
valósításának céljaira. 

n Szerzõdést kötött a polgármester "Avároskép javítása a lakosság iden-
titástudatának növelése érdekében Mezõberényben" címû pályázat közbe-
szerzési feladatainak ellátására Dr. Szathmáry Péter ügyvéddel, 5600 Békéscsa-
ba, Kinizsi u. 13. szám alatti vállalkozóval. A vállalkozó az említett feladatot
bruttó 437.500 Ft-ért bonyolítja le.

n Március 17-én a 4641-es út (Szarvasi út) vasúti keresztezõdésének
engedélyezési eljárása kapcsán egyeztetõ tárgyalás folyt Békéscsabán, a Közút
Kht. emeleti tárgyalójában. Atárgyaláson többek között jelen volt a Közlekedési
Felügyelet részérõl az ügy intézõje Karsai Mihály, a Közút Kht. részérõl Szabó
László osztályvezetõ, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. részérõl Dénes
Béla. Bemutatták a szintbeli keresztezõdés tervét, amely a Szarvasi úti átjáróban
szintbélileg is jelentõs változásokat mutat. Avárosfelõli oldalon mintegy 1 m-es
magasítással, a külterület felöli oldalon pedig, mintegy 50 cm-es süllyesztéssel

oldják meg az íves vasúti pálya okán szükséges szinteket.  A tervben szerepel a
keresztezõdésben kialakításra kerülõ kerékpáros vasúti átvezetés is. Az
egyeztetõ tárgyaláson igényként fogalmazta meg az önkormányzat a Szarvasi út
irányában majd a késõbbiekben megépítendõ szennyvízhálózat átvezetésének
lehetõségét is. Az említettek mellett a vasút vonatkozásában zajvédõ fal
kialakítását is kérte. 

n Március 17-én a Közbeszerzési Bizottság rendkívüli ülést tartott,
melyen a "Cserefelépítményes rendszerû téli-nyári munkaeszközökkel ellátott
kommunális kisteherautó beszerzése" címû közbeszerzési eljárás beérkezett
ajánlatinak bírálata történt meg, Dr. Varga Imre ügyvéd, közbeszerzési taná-
csadó közremûködésével. A két ajánlattevõ közül az ÚTKOM Kft. a
hiánypótlást nem teljesítette, így érvénytelen ajánlatot tett. ASIEX Kft. ajánlata
érvényes volt nettó 30.150.100 Ft ár mellett. Az ülésen "A városkép javítása a
lakosság identitástudatának növelése érdekében Mezõberényben" címû projekt
ajánlattételi felhívása is megtárgyalásra, illetve elfogadásra került Dr. Szathmáry
Péter ügyvéd közbeszerzési tanácsadó közremûködésével. 

n Március 17-én rendkívüli testületi ülés megtartására került sor. Az
ülésen megtárgyalásra került a Békés Megyei Önkormányzat által
kezdeményezett közös gázbeszerzéshez történõ csatlakozás. A testület a pol-
gármesternek felhatalmazást adott, hogy az ennek keretében mellékelt szindiká-
tusi szerzõdés aláírásával fejezze ki Mezõberény város csatlakozását a közös
gázbeszerzéshez. Atestület elfogadta a Közbeszerzési Bizottság ülésén tárgyalt,
és Cserefelépítményes rendszerû téli-nyári munkaeszközökkel ellátott kom-
munális kisteherautó beszerzésre vonatkozó elõterjesztést, és a szombathelyi
székhelyû SIEX Kft-t a pályázat nyertesének hirdette ki. 

n Március 19-én Békéscsabán a Békés Megyei Önkormányzat
szervezésében megvalósuló közös gázbeszerzéssel kapcsolatos szindikátusi
szerzõdés aláírására került sor, amely további idõszakban biztosít elõreláthatólag
kedvezõbb díj fizetése melletti szolgáltatást. 

n Március 19-én a "Cserefelépítményes rendszerû téli-nyári
munkaeszközökkel ellátott kommunális kisteherautó beszerzése" címen lefoly-
tatott közbeszerzési eljárás eredményhirdetése történt meg. A szombathelyi
SIEX Kft. lett a pályázat nyertese, akinek bruttó 37.687.625 Ft összegért kell
majd a szerzõdéskötés után a kommunális gépet leszállítania.

n A Békés Megyei Önkormányzat által szervezett I Love Békés Megye
szórakoztató, kulturális - elsõsorban a fiataloknak szóló rendezvénysorozat 2.
állomása volt március 20-án Mezõberényben az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központban. A Megyei Önkormányzat színes, szórakoztató rendezvényekkel
mutatta be a megye értékeit, népszerûsítette megyénket. Az OPSKK-ban
megrendezett rendezvényen megyetörténeti kiállítás és ételkóstoló mellett
PASO élõkoncerten, majd discóban szórakozott több száz fiatal. AMegyei Köz-
gyûlés részérõl Harmati László képviselõ, városunk alpolgármestere köszön-
tötte a résztvevõket.

n Szerzõdést kötött a polgármester "Avároskép javítása a lakosság iden-
titástudatának növelése érdekében Mezõberényben" címû pályázathoz a
településmarketingi tevékenység elvégzéséhez Mácsai Sándor 5600 Békéscsa-
ba, Felsõ-Körös sor 61. sz. alatti vállalkozóval. A vállalkozó a településmar-
ketingi tevékenységet alanyi mentesként 1.400.000 Ft összegben végzi el.

n Az Oktatási Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatása a Petõfi Sándor
Gimnázium, Kollégium és Közétkezetési Központnál ellenõrzést tartott Dr.
Demeter Anna vezetésével. A vizsgálat tárgya a középfokú felvételi eljárás
szabályainak betartása volt. Avizsgálat semminemû hiányosságot nem állapított
meg. 

(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)

MIRÕLTÁRGYALTAKÉPVISELÕ-TESTÜLET?

2010. március 29-én tartotta soron következõ ülését Mezõberény Város
Önkormányzati Képviselõ-testülete.
n Elsõ napirendi pontként Dr. Baji Mihály jegyzõ tájékoztatója hangzott

el a 2010. február 22-i zárt ülésen hozott döntésekrõl, valamint a március 17-i
rendkívüli ülésen született határozatokról, majd Cservenák Pál Miklós pol-
gármester számolt be a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl,
intézkedésekrõl 
n Elfogadásra került Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-

testületének gépjármû parkolóhelyek építésérõl és megváltásáról szóló ren-
delete.
n Beszámolót hallhattak a jelenlévõk, valamint a kábeltelevízió nézõi

Jakusovszki Zoltán õrsparancsnok elõadásában a Mezõberényi Rendõrõrs
2009. évi tevékenységérõl, továbbá a Mezõberényi Polgárõr Egyesület 2009.
évi tevékenységérõl Szota Róbert elnöktõl. Aképviselõ-testület mindkét beszá-
molót elfogadta.
n Tájékoztatót tartott Dr. Varga István orosházi ügyvéd azzal kapcso-

latosan, hogy milyen ügyek képviseletével lett megbízva, továbbá ezen ügyek
jelenlegi állásáról.
n Napirendre került a Városi Önkéntes Tûzoltó Egyesület 2009. évi

munkájáról szóló tájékoztató. A képviselõ-testület tagjainak e témával kapcso-
latban felmerülõ kérdéseit Halász József elnök válaszolta meg.
n Atestület elfogadta az önkormányzat 2010. évi Közbeszerzési Tervét.
n Módosításra került Mezõberény Város Önkormányzatának 2009. évi

költségvetésérõl szóló rendelete.
n Módosították az Összevont Óvodák, a Petõfi Sándor Gimnázium,

valamint a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola lapító okiratát.
n Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete elfogadta a

Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat ellátórendszerének Szakmai
Programját.
n A képviselõ-testület felkérte az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági

Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi-, Gaz-
dasági Bizottság elnökeit, hogy 1-1 fõ delegálásával alapítsanak (legkésõbb a
2010. évi április havi Képviselõ-testületi ülésre) egy bizottságot, amely a
Humánsegítõ és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetõje részére a
2010. évre kitûzendõ prémium feladatokat kidolgozza és elõterjeszti a
képviselõ-testület 2010. május havi testületi ülésére.
n Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete úgy döntött,

hogy a mezõberényi víztorony felújítása, korszerûsítése kapcsán felmerült
bruttó 17.980.164 Ft (melybõl bruttó 2.461.414,- az eredeti szerzõdésbõl fenn-
maradt) többletköltséget elfogadja, és a 2010. évi költségvetés Felhalmozási
célú kiadások tételsorát bruttó 6.642.664,- Ft-tal kiegészíti. Felhatalmazta Cser-
venák Pál Miklós polgármester urat a vállalkozási szerzõdés módosításának
aláírására.
n Atestület a Banki és Végrehajtási Károsultak Információs Irodájá-

nak kérelmével, és felajánlásával kapcsolatban, mely a banki és végrehajtási
károsult lakosság tájékoztatási együttmûködésére vonatkozik, az alábbiak szer-
inti együttmûködést vállalta:

1. Önkormányzatnál illetve Családsegítõ Szolgálatnál hirdetmény
kifüggesztése

2. A helyi önkormányzati lapban vagy hírlevélben a közleményük megje-
lentetése

3. Az önkormányzat honlapján a közlemények, valamint tájékoztatók köz-
zététele

AVárosi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat vállalta továbbá, hogy a Banki
és Végrehajtási Károsultak Információs Irodájának ügyfélfogadás megtartására
a Családsegítõ Szolgálat Mezõberény, Petõfi Sándor utca 27. szám alatti
épületében heti egy alkalommal ingyenesen irodahelyiséget biztosít 4 órára.

Bõvebb információ: www.bankikarosultak.hu
n Módosításra került a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátá-

sok helyi rendszerérõl szóló rendelet.
n Döntés született arról, hogy a képviselõ-testület a Munkácsy Mihály

Múzeum megkeresésére bejelenti a Coriolanus címû Orlai Petrics Soma fest-
mény kölcsönzés meghosszabbítására vonatkozó igényét.
n A testület tagjai a Levegõ Munkacsoport felhívásával egyetértettek, a

nehéz tehergépkocsik kilométer-arányos útdíjának bevezetését esetlegesen
támogatják.
n A képviselõ-testület Harmati László alpolgármesternek a 2009. évi

munkája elismeréseként az 1 havi bruttó tiszteletdíjának (160.000 Ft) 80 %-nak
megfelelõ mértékû, 128.000 Ft jutalmat állapított meg. A testület tudomásul
vette, hogy Harmati László a 2009. év után alpolgármesterként részére megál-
lapított jutalmáról lemondott a Mezõberényi Football Club, a Református
Egyházközség Mezõberény, valamint a Motorosok Baráti Köre Mezõberény
Egyesület javára.
n Módosította a testület Mezõberény Város Rendezési tervét.
n Dr. Baji Mihály jegyzõ felolvasta Tomka Mihály fórumozók nevében

írt állampolgári levelét.
n Szó esett a Kálmán Fürdõ öltözõjének, és a Sporttelep öltözõjének

építési munkálatainak alakulásáról.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület, melyen

személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintõ vagyoni ügyek megtárgyalására
került sor.

Akövetkezõ testületi ülés idõpontja 2010. április 26.
Jakab Krisztina

TÁJÉKOZTATÁS

Ebben az évben is megrendezésre kerül - az Európa-szerte népszerû - KUL-
TURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI rendezvény, melynek idõpontja: 2010.
szeptember 18-19. (szombat-vasárnap). Aprogram célja az, hogy a nagyközön-
ség figyelmét ráirányítsa országunk szellemi örökségére, az épületek értékeire,
azokéra is, amelyek máskor részlegesen, idõlegesen, illetve csak a társadalom
egyes rétegei által látogathatók, esetleg folyamatosan zárva vannak. A hagy-
ományosan szeptember harmadik hétvégéjén megrendezett esemény során
országszerte sok száz ilyen épület és helyszín kapuja nyílik meg a látogatók elõtt.

Aki csatlakozni szeretne a felhíváshoz, bõvebb információhoz juthat, a
jelentkezési lapot letöltheti: www.oroksegnapok.hu

Kertész Margit (margit.kertesz@koh.hu)
Tel.: 06-1-224-55-86, Fax.: 06-1-224-55-81

2010-ben harmadik alkalommal kerül megrendezésre Szegeden a Hun-
garikum Fesztivál - Minõségi Magyar Termékek Kiállítása és Vására 2010.
augusztus 12 és 15 között.

Lehetõséget biztosítanának a Dél-alföldi régió településeinek a bemu-
tatkozásra, így Mezõberénynek is. Ennek keretén belül alkalom nyílna arra,
hogy megmutathassa magát a fesztiválon. Ez lehet néptánc, mese, ének vagy
zene. Fontos, hogy az adott település „hungarikum” adottságát mutassák be,
kapcsolódva ezzel a rendezvény jellegéhez.

Jelentkezési határidõ: 2010. április 30.
Bõvebb információ kérhetõ Mezõberényben az OPS Kulturális Központban

vagy a palmareklam@palmareklam.hu E-mail címen. 
Telefonon: 62/424-425, 30/423-8832

VÁROSHÁZI HÍREK

Tisztelt Ügyfelek!

Értesítem Önöket, hogy megérkeztek a területalapú támogatáshoz kap-
csolódó tájékoztató levelek, melyek átvehetõk a falugazdásztól. 
A területalapú támogatás leadási határideje 2010. május 15., ezért kérem
mielõbb átvenni a borítékokat.

Húri Tímea
falugazdász
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Tisztelt Mezõberényiek!

Önök jól tudják, hogy nemcsak a családom révén kötõdöm Mezõberényhez, hiszen szinte minden nap megfordulok
ebben a városban. Úgy vélem, önmagában a családi kötelék kevés lenne ahhoz, hogy a bizalmukat kérjem. Ugyanakkor
bízom abban, hogy Önök értékelik az elmúlt négy évben végzett tevékenységemet, hiszen a munkám nélkül bizonyosan
nem indulhatna meg még az idén nyáron a 47. sz. fõút felújítása, és a vasút rekonstrukciója sem állna olyan jól, hogy
legkésõbb egy éven belül elkezdõdjenek a munkálatok. Képviselõként fontosnak tartottam, és tartom ma is, hogy a legjobb
tudásom szerint segítsek mindenkinek, aki hozzám fordul. Legyen az jobb vagy baloldali; legyen az nyugdíjas, vállalkozó,
családanya vagy politikus. Minden rendelkezésemre álló lehetõséget megragadtam, hogy segítsek ennek a térségnek, és az
itt élõknek. Akik ismernek, tudják, hogy a politika számomra sohasem hatalmat jelentett, hanem szolgálatot. Köszönöm,
hogy szolgálhattam Önöket, és a Hazámat! Kérem, tiszteljenek meg április 11-én a szavazatukkal: hogy a fejlesztések
értéket, tudást és új munkahelyeket teremthessenek. 

Nagy László
Országgyûlési képviselõ

Tisztelt Honfitársaim!

Ezúton hálás szívvel köszönöm meg mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja megválasztásomat! Hiszem,
hogy Önök, akik helyeslik a Jobbik választási programját, igazi Változást akarnak. Ezért úgy gondolom, hogy a meg-
maradásra, élni akarásra és a magyar feltámadásra fognak szavazni. Hiszem, hogy ez az Ország az Önök segítségével újra
a magyaroké lesz. Ennek megvalósításához azonban csak a Jobbiknak van elegendõ akarata, elszántsága és energiája. Mi
nem tartozunk a globális pénzügyi elit kiszolgálói közé. Mi azt valljuk, hogy az Ország kirablóinak börtönben a helyük!
Magyarország a Magyaroké! Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal, ígérem Önöknek, hogy csakis az építõ magyarságot
fogom szolgálni! Az ország újjáépítésének garanciája a Jobbik eltökéltsége és a Radikális Változás programjának szak-
maisága lesz. Tisztelettel várom Önöket a szavazófülkébe! Támogassák a Radikális Változást! Gyõzzön a Jobbik és Nyer-
jen Magyarország!

Kiváló Tisztelettel!
Molnár József

Debreceni Lajos vagyok. Nõs, két felnõtt gyermekem van. Születésem óta Dobozon élek. 
Közel 30 évet dolgoztam az élelmiszeriparban, majd az utóbbi 10 évet a vidékfejlesztés területén, így jól ismerem

választókerületem és Mezõberény jelenlegi helyzetét, problémáit. Kezdeményezõje voltam több fejlesztésnek, mely az
Önök városában valósult meg.  Anevemhez köthetõ többek között a Medvefejes tó kilátójának és játszóterének kialakítása,
a ligetben lévõ színpad és madárház beruházása, a Tópart vendéglõ nemzetiségi szobáinak megvalósítása.

Mivel sikereimet a civil szervezetekben végzett munkámban értem el, egyenes út vezetett a Civil Mozgalomhoz. 
Célterületem a vidékfejlesztés. Vallom, hogy térségünk versenyképessége akkor nõ, ha szakszerû vidékfejlesztéssel

képviseljük. Apiacképes termelésbõl eredõ foglalkoztatás bõvülésével az életminõség javul, a fiatalok elvándorlása csökken.
ACivil Mozgalom célkitûzése a képviselõk kiváltságainak megszûntetése, legyen visszahívható az a képviselõ, aki nem

a választók érdekeit szolgálja. Célunk építõ jellegû az együttmûködés minden, az ország és az emberek érdekét szolgáló
program esetében. Hisszük, hogy országot építeni csak békében lehet!

Jelszavunk: VEDD ÉSZRE, AMI ÖSSZEKÖT, FELEJTD EL, AMI ELVÁLASZT.

A politika életbe - habár 1993 óta tagja vagyok a Fidesznek -, a Fidelitas révén kerültem, amelynek 1996-
ban alapító tagja voltam. 1998-ban alapító elnöke voltam a mezõberényi Fidesz csoportnak, és még abban az
évben önkormányzati képviselõ lettem Mezõberényben. 2002 óta már második ciklusban vagyok
Mezõberény egyénileg megválasztott országgyûlési képviselõje. 2002 óta Békés város Képviselõ-testületé-
nek tagja vagyok, 2006 óta a város alpolgármestere. A legutóbbi ciklusban én voltam a legtöbb önálló indít-
ványt benyújtó képviselõ a Parlamentben, amelyekkel az ellenzéki szerepkör ellenére is számtalan ügyben
tudtam segíteni a hozzám fordulóknak. Véleményem szerint csak szorgalmas munkával lehet eredményt
elérni, és ezt kívánom tartani a következõ választási ciklusban is. Reményeim szerint 2010-ben újra bizalmat
szavaznak nekem Mezõberényben és a térségben élõ emberek, és továbbra is képviselhetem õket Magyaror-
szág Parlamentjében, ugyanis számtalan olyan ügy van még, amelyre megoldást kell találni a térségben élõk
érdekében, mint a munkahelyteremtés beleértve a csökkent munkaképességûeket is, vagy az M44-es és M47-
es fejlesztése. 

VÁLASZTÁS 2010. ÁPRILIS

Nagy László 
MSZP

Molnár József
JOBBIK

Debreceni Lajos 
Civil Mozgalom

Erdõs Norbert
FIDESZ-KDNP

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA A NYILVÁNTARTÁSBA VETT JELÖLTEKRÕL



6. 2010. április Mezõberényi Hírmondó

(FOLYTATÁS AZ ELSÕ OLDALRÓL: 
200 MILLIÓ FORINTOS BERUHÁZÁS MEZÕBERÉNYBEN) 

- Mikor kezdõd-
nek a munkálatok?

- A munkálatok
hivatalosan március
8-án megkezdõdtek,
a befejezést ez év de-
cember 31-re tervez-
zük.

A beruházás so-
rán kialakításra kerül
egy több mint 300
m2-es iroda épület
irodákkal, öltözõk-
kel, és szociális he-
lyiségekkel, és egy
1350 m2-es üzem-
csarnok teljes köz-
mûvel.

A telek alacso-
nyan fekszik ezért
egy kb. 50 cm-es fel-
töltésre lesz szükség,
amit úgy oldunk
meg, hogy egy tó kerül kialakításra, ebbõl nyerjük majd a föld
anyagot, és a késõbbiekben pedig - az amúgy is kötelezõen biztosí-
tandó - tûzvíztározó funkciót fog betölteni.

- A fejlesztés törvényszerûen maga után vonja új munkahelyek
teremtését is? 

- Igen. Kötelezettséget is vállaltunk erre. De ebben az évben már
bõvítettünk létszámot. Reméljük, az új üzembe költözés további fej-
lesztésekre ad majd lehetõséget.

- Méltán lehetnek büszkék! 
Mezeiné Bátori Valéria

(FOLYTATÁS AZ ELSÕ OLDALRÓL: 
ÚJ BÖLCSÕDE ÉPÜLHET VÁROSUNKBAN)

Két évvel ezelõtt, 2008-ban fogalmazódott meg a bölcsõde
fejlesztésének, és az ehhez kapcsolódó pályázat elkészítésének gondo-
lata. Ahhoz, hogy ez az elképzelés valósággá válhasson, sok szereplõ
együttmûködésére volt szükség. A pályázat elkészítésében, illetve a
két fordulón keresztül történõ projektfejlesztésben oroszlánrészt vál-
lalt Belanka Csaba, a Sikerpálya Kft ügyvezetõje. Fajzi Tamás építész
az elõ- megvalósíthatósági tanulmányt, míg a Struktúra Bau-Holding
Kft. Dr. Bánszky József és Béres István építészek vezetésével az
építési engedélyterveket készítette el. Köszönettel tartozunk Pol-
gármester úrnak és a Képviselõ-testületnek a támogatásért, a gyors és
konstruktív döntéshozatalaiért. Mostantól a fõszerepet Károlyi László
építési vállalkozó veszi át, egészen az épület átadásáig, melyet a böl-
csõdés korúak már türelmetlenül várnak.  

Kovács Edina
a projekt szakmai vezetõje

SÁNDOR - BÁL 2010.

Nagy sikert aratott az idei Sándor-bál mûsora. A fõpróbán és
a szombati elõadáson is fergeteges szórakozásban lehetett része
annak, aki megtisztelte jelenlétével rendezvényünket.

A felkészülés, a színdarab és a tánc betanítása és betanulása
minden évben fáradságos, hosszú ideig tartó munkával jár tanár-
nak és diáknak egyaránt.

Arengeteg munka és a kitartás végül meghozta az eredményt.
A „Senki sem tökéletes, avagy van, aki forrón szereti” címû
alkotását Billy Wilder forgatókönyve alapján Szabó Ila és
Homoki Ágnes tanárnõk álmodták színpadra. Adarab témájának
és a jó szereplõválasztásnak köszönhetõen valóban felejthetetlen
estében volt része a közönségnek. Az angol keringõt két csoport
elõadásában, gyönyörû ruhákban, a szokásostól kicsit eltérõ ele-
mekkel, modernebb változatban láthattuk. A mûsort követõen a
bált a keringõvel nyitottuk meg, majd a Bibuci zenekar jóvoltából
hajnalig tartó tánc következett. 

Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóinknak, hogy fela-
jánlásaikkal segítették a rendezvény létrejöttét.

A nagy sikerre való tekintettel a színdarabot  április 12-én
Békéscsabán, az Ifi Házban is mûsorra tûzik. 

PSG
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„Akisközösségekbe és az emberi értékekbe vetett hitem töretlen.”

Az oktatási és kulturális miniszter kimagasló színvonalú munkájáért Ma-
gyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adott át Szûcsné Sziklai
Évának, a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ volt igazgatójának.

- Elõször is gratulálni szeretnék a nemzeti ünnepen átvett kitüntetéshez. Ez
"csak" egy pillanat az ember életében, viszont jó arra, hogy megálljunk egy
kicsit és beszélgessünk az eddig elvégzett szakmai munkádról. Mi az, amit köz-
mûvelõdési tevékenységedben a legnagyobb eredménynek tartasz, s vannak-
e olyanok, amelyeket kudarcként éltél meg?

- Az eredmények közül legnagyobb eseménynek a Mezõberényiek világta-
lálkozójának megszervezését tartom. Az egy hetes rendkívül színes és színvona-
las rendezvénysorozat legnagyobb értéke, és egyben sikerének titka vélemé-
nyem szerint, hogy az egész város összefogott megvalósításáért. Szellemisége
nagyon sokat jelentett a Mezõberényhez való kötõdés erõsítésében itt élõknek
és elszármazottaknak egyaránt.

Ahétköznapok munkájában legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy se-
gíthettük több kis közösség létrejöttét (gyermek és ifjúsági klubok, jazztánc, ma-
zsorett, fiatalokból álló citera, majd népi zenekar), nagy múltú csoportok fenn-
maradását (népdalkör, díszítõmûvészeti kör), vagy annak az útnak a megtalálá-
sát, kijárását, amelyben
a helyi néptánc-mozga-
lom ma újra reneszán-
szát élheti.

Nagyon sokat adott
számomra, és szerintem
Mezõberénynek is, a
testvérvárosi kapcsola-
tok ápolása, s nemcsak a
kiutazások lehetõsége
miatt, hanem azért is,
mert az ott látottakból
testvérvárosi partnere-
ink támogatásával sok
mindent tudtunk hasz-
nosítani. 

Természetesen vol-
tak próbálkozásaink,
amelyek nem állták ki
az idõ próbáját, de he-
lyettük mindig keres-
tünk másikat. Ezeket
nem kudarcnak, hanem
újabb kihívásnak érez-
tem.

Kudarcnak tartom viszont, hogy nem sikerült megértetnem, és bebizonyí-
tanom, hogy milyen jelentõséggel és lehetõséggel bírt a NANAkávézó a város
közösségi és kulturális életében, s milyen új dimenziót adhatott volna az itt meg-
valósuló közvetlen internetes kapcsolat testvérvárosaink lakóival. 

Csak elkezdeni tudtuk, a középiskolások körében végzett felméréseink alap-
ján megtervezett, ifjúsági tér kialakítását, amely ha szerény körülmények között,
de a fiatalok elvárásainak megfelelõen, bevonásukkal szolgálhatta volna a
szabadidõ eltöltését, közösségek létrejöttének segítését.

S végül kudarcnak tartom, hogy a mai gazdasági helyzetben a felnõttek kö-
rében nem tudtuk elkezdeni az  "élethosszon át tartó tanulás"-ra való felkészítés-
hez kidolgozott programunkat, melyet szakmailag megalapoztunk a 2007-es
évben.

- Milyen érzés egy ilyen kitüntetést "viselni"? 

- Az emberek nagy többsége, így úgy gondolom én is, nem a kitüntetésért
igyekszik minél jobban végezni a munkáját, hanem belsõ késztetésbõl. Mégis
nagyon jól esõ érzés, hogy ilyen formában is elismerik azt a tevékenységet, ame-
lyet folytattunk. Amostani és a korábbi kitüntetéseimet sem érzem azonban csak
a magaménak, hiszen az eredményeket nem egyedül, hanem volt kollégáimmal,
a mûvelõdési központ csoportjainak és kisközösségeinek vezetõivel, a partner

civil szervezetekkel, intézményekkel és gazdasági szervezetekkel, a környezõ
települések közmûvelõdési szakembereivel, a mindenkori helyi Képviselõ-
testület támogatásával értük el.

- Milyen a viszonyod ma a kultúrához, a mezõberényi kultúrához amióta
eljöttél (akár személyes jellegû, akár szakmai téren)? 

- Ma is nyitott vagyok minden fajta kulturális eseményre, és érdekel az is,
ami a városban történik. De helyi rendezvényekre nem járok. Ennek két oka
van: egyrészt nem akarok viszonyítani, másrészt, ha már így adódott szíveseb-
ben megyek el azokra a vidéki rendezvényekre, amelyekre eddig nem jutottam
el. Ahelyi eseményeket, megjelenõ helytörténeti könyveket, a mezõberényi em-
berek által készített szebbnél szebb tárgyakat ügyfélszolgálati irodánk elõterében
szívesen népszerûsítem.

- Ugyanannyit ér-e számodra a díj most 2010-ben mintha például öt évvel
ezelõtt kaptad volna?

- Nem tudom. Az tény, hogy ma már nem dolgozom a közmûvelõdésben,
így a kitüntetés vissza-
tekintésre ösztönöz, s
talán arra, hogy ha le-
hetõségem lesz rá, fel-
dolgozzam az elmúlt
harminc év esemé-
nyeit, leírjam tapasz-
talatait.

- Akkor feltehe-
tem a kérdést, hogyan
foglalnád össze élet-
tapasztalataidat, mint
szakember, mint ma-
gánember?

- Mindenkinek
megvan a maga fela-
data az életben. Erre
készülünk, és azért
képezzük magunkat
folyamatosan, hogy a
feladat adta kihívá-
soknak meg tudjunk
felelni. Az élet azon-

ban kiszámíthatatlan, s alakulhatnak úgy a körülmények, hogy terveinket
elképzeléseinket nem tudjuk megvalósítani. 

A Képviselõ-testület 2007-ben a vezetõi programok közötti választás során
olyan irányt határozott meg a közmûvelõdés terén, amelyet legjobb tudásom,
szakmai tapasztalatom alapján nem tudtam volna csapatjátékosként sem képvi-
selni. Ma is meggyõzõdésem, hogy szakemberként helyesen döntöttem, amikor
nem maradtam az intézményben vélt vagy valós ellenlábasként. 

Magánemberként köszönöm a sorsnak, hogy olyan családdal áldott meg,
hogy megalkuvás nélkül vállalhattam önmagamat, olyan rokonokkal, barátok-
kal, ismerõs és ismeretlen mezõberényiekkel, más településeken dolgozó köz-
mûvelõdési szakemberekkel akik segítettek abban, hogy megkeseredés nélkül
dolgozhassam fel az eseményeket.

A kisközösségekbe és az emberi értékekbe vetett hitem töretlen. Vallom,
hogy a bennük rejlõ erõ, valamint a világtalálkozó szervezésénél megnyilvánult
közös akarat az, ami a mai ellentmondásos, megosztott világunkban segít meg-
találni a helyes utat. 

- Örömöket, erõt és egészséget kívánok neked! Atõled tanult értékrendem
szerint bízom abban, hogy Mezõberényért, a mezõberényi kultúráért tenni
akarás megtalálja a helyes utat.

Mezeiné Bátori Valéria
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IGAZSÁGOT KÉR ERDÕS NORBERT

A BÉLMEGYERI GAZDÁKNAK

A lassan végéhez közeledõ parlamenti ciklus szinte egész idõtar-
tamán végigvonult az egykori nagyhírû, ma is jelentõs bélmegyeri
vadászterület sorsának kérdése. A mára már bírósági szakaszba került
ügyben Erdõs Norbert, Békés és térsége országgyûlési képviselõje
több esetben is felszólalt, körültekintõ és igazságos eljárást követelve
a károsult bélmegyeri földtulajdonosok számára. A képviselõ az or-
szággyûlés utolsó ülésnapján, napirend utáni felszólalásban összegezte
az igencsak szerteágazó ügy tanulságait, egyúttal sürgette a felelõsök
mielõbbi megnevezését és felelõsségre vonását. Mint azt a honatya el-
mondta: 2006 szeptembere óta a bélmegyeri földtulajdonosok 4 gyû-
lést hívtak össze, hogy vadászterületük jogállását tisztázzák, ám ezeket
a legkülönfélébb indokokkal utasította el a Békés Megyei Mezõgazda-
sági Szakigazgatási Hivatal.

A legnagyobb port azonban az állami földeket érintõ, többek között
Benedek Fülöp nevéhez is köthetõ, szabálytalan sõt érvénytelen meg-
hatalmazások ügye verte fel. Ezeket a Legfelsõbb Bíróság immár joge-
rõsen, négy ponton is kifogásolhatónak és törvénytelennek ítélte 2010
februárjában.

A ma is zajló már-már méltatlannak is nevezhetõ eljárásnak már
csupán egyetlen tényt kell eldöntenie: érinti-e a bélmegyeri földtulaj-
donosok által kezdeményezett vadászterület határának kialakítása Me-
zõberény közigazgatási területét. Ugyanis a szakigazgatási hivatal ko-
rábban kifogásolta, hogy a bélmegyeri gazdák nem függesztették ki a
vadászterület kijelölésére vonatkozó hirdetményt Mezõberényben.
Mint Erdõs Norbert elmondta: miután a bélmegyeri gazdák a már
mûködõ szomszédos vadásztársaság határához igazodtak, nehezen
képzelhetõ el, hogy szabálytalanul jelölték volna meg saját
vadászterületüket. Azt ugyanakkor döbbenetesnek nevezte, hogy az
eddig meghozott bírósági ítéletek ellenére az illetékes Földmûvelésü-
gyi és Vidékfejlesztési Minisztérium semmit nem tett az ügy rés-
zleteinek feltárása érdekében. Erdõs Norbert leszögezte: a minisztéri-
umnál sokkal jobban bízik a magyar igazságszolgáltatásban, melynek
a lassan mögöttünk maradó kormányzati ciklust szemlélve, bizonyára
sok feladatot ad majd a hamarosan leköszönõ szociálliberális kormány
négyéves tevékenysége.

TANÁCSKOZÁS A GYERMEKEKÉRT

A Gyermekjóléti Szolgálatnak városunkban is, a jogszabály ren-
delkezésének megfelelõen minden év március 31-ig, meg kell szerveznie a
gyermekvédelmi tanácskozást. Az idei évben, erre a rendezvényre március
17-én, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat megújult épületében került
sor. 

A tanácskozás célja a gyermekvédelmi jelzõrendszer éves mûködésének
az áttekintése, értékelése, ezen a területen jelentkezõ problémákra reagáló
megoldások keresése. 

A résztvevõk között a jelzõrendszeri tagokon (nevelési, oktatási
intézmények gyermek-, és ifjúságvédelmi felelõsei és pszichológusa, gyer-
mekorvosok, védõnõk, gyámhivatal munkatársai, családgondozók) kívül
jelen volt a Szociális Bizottság elnöke, Mezõberény város aljegyzõje, a
Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi általános iskola és a Petõfi Sándor Gim-
názium igazgatói, az Összevont Óvodák vezetõ óvónõje, a szociális iroda
munkatársa, egyházi és civil szervezetek képviselõi. Sajnálatos módon most
nem tudta képviseltetnie magát a közmûvelõdés és a rendvédelem területe. 

A rendezvényen szolgálatunk munkatársa összefoglalót adott az elõzõ
évben folytatott tevékenységekrõl, melybõl kiemelte a jelzõrendszeri tagok
munkáját, annak jelentõségét. Elmondható, hogy 2009-ben az elõzõ évhez
képest, a gyermekjóléti szolgálathoz két és félszer annyi jelzés érkezett, mely
fõként az igazolatlan iskolai hiányzásokról tájékoztató jelzések számának
növekedésébõl adódott. 

Az elmúlt évben a kezelt problémák tekintetében elsõ helyen szerepeltek
az anyagi, gyermeknevelési és a gyermek magatartásában kiütközõ családi
problémák. Emiatt sem tudtuk a tanácskozáson mellõzni a megnehezedett
gazdasági helyzettel együtt járó, és napi szinten megjelenõ anyagi prob-
lémák témakörét. Az anyagi nehézségek, a nincstelenség, a családi
környezetben is a konfliktusok, szenvedélybetegségek, párkapcsolati, gyer-
meknevelési problémák talaját képezhetik, mely helyzet eljuthat egészen a
gyermek veszélyeztetéséig is. 

Mivel a munkanélküliség, a nehéz gazdasági helyzet globális jelenség,
melyre helyben nem tudunk megoldást találni, viszont a kialakult adósság-
problémák rendezésére, illetve annak segítésére a tanácskozás tagjai támo-
gatnák, ha a településünkön is mûködhetne adósságkezelési tanácsadás.  

Az iskolai hiányzások hátterének vizsgálatakor számos esetben szem-
besültünk a felelõtlen szülõi magatartással, amikor következetlen nevelés
mellett, elvárások, magatartási szabályok nélkül nõnek fel a gyerekek. Ezek
a gyerekek már a felnõtté válás kezdeti idõszakában sem követik a társadal-
mi normákat, viselkedésüket többnyire a kortárscsoport határozza meg,
hiszen a szülõ ekkor már tehetetlen. 

A gyermekek egészséges fejlõdésében kiemelkedõen fontos a helyes
szülõi minta, a megfelelõ szocializáció, a gyerekek szabadidejének hasznos
eltöltése.

A tanácskozás résztvevõi egyetértettek abban, hogy a gyermekvédelmi
jelzõrendszernek, együttmûködése során továbbra is nagy hangsúlyt kell
fordítania a prevencióra. Fel kell hívni a szülõk figyelmét a család szerepére,
a szülõi felelõsségvállalás fontosságára. 

A szülõi szerepformálás érdekében programok, elõadások szervezését
vállalták fel a résztvevõk. Ennek keretében kerül a gyermekjóléti szolgálat-
nál beindításra egy szülõi csoport "Nem bírok a gyerekemmel" témakörben. 

További feladatként került vállalásra, a gyermekvédelem szerepének
hangsúlyosabb megjelentetése a médiában. 

Az adósságkezelési program megvalósíthatóságának feltérképezése
folyamatban van, valamint a gyerekek szabadidejének hasznos eltöltésére
vonatkozó további lehetõségek feltárása, biztosítása még egyeztetést
igényel.

Napi munkánk során célunk a gyermekek családban történõ
nevelkedésének, testi, értelmi, érzelmi fejlõdésének az elõsegítése, a gyer-
mek veszélyeztetettség megelõzése, ha már kialakult, annak a megszün-
tetése.

Bízunk abban, hogy a gyermekvédelmi jelzõrendszer mûködtetésével, s
ennek részeként a Tanácskozással, az ott elhangzott javaslatokkal, minden
egyes mezõberényi gyermek érdekében sikerül e nemes célok eléréséhez
közelebb kerülnünk.  

Kovács Edina 
igazgató

PROGRAMAJÁNLÓ

Április 3., 10., 17. és 24. 14-17 óra Kézmûves kör: családi foglalkozá-
sok a "Madarak Házában"

6-9. 14-17 óra Szünidö-dö-dõ: szünidei játszóház a "Madarak
Házában"

10-én 9-15 óra Baba- és gyermekruha börze a Mûvelõdési Központ-
ban. További információ: Bartó Róbertné 66/515-552

16-án és 17-én 17 és 19 óra Táncvizsga

17-én 10 óra Népdaléneklõ verseny. Helyszín: Mûvelõdési Központ

17-én 22 óra Disco a Mûvelõdési Központban: DJ Benével! 80-as, 90-
es évek és napjaink legjobb zenéivel várunk mindenkit!

24-én 18 óra TÁNCSZÍNHÁZ - Botafogó Táncegyüttes Sakk c.
táncjátéka a Mûvelõdési Központban. Jegyek kaphatók a helyszínen
1.000 Ft-os áron.

Programelõzetes
Szeretettel meghívjuk és várjuk május 3-án 16 órakor az OPS Kul-
turális Központ Mûvelõdési Központjában megrendezésre kerülõ
Anyák-apák napi rendezvényünkre.
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Március hónapban eltávoztak közülünk: 

Pázsit Györgyné Komlódi Zsuzsanna (1933)

Mb. Jókai u. 67., Budai Istvánné Hegedûs Judit

(1943) Mb. Vésztõi u. 3., Zolnai György (1940) Mb.,

Boldis Mihály (1926) Mb. Kálvin tér 8., Litvai Pálné

Zacharidesz Teréz (1923) Mb. Árpád u. 20., Kovács

Lajos (1923) Mb., Betkó Jánosné Balázs Ilona (1937)

Mb., Bajcsy-Zs. u. 33., Plavecz Pál (1933) Mb. Báthory

u. 2., Hudák János (1921) Mb., Kovács Imre (1926) Mb.

Puskin u. 1. szám alatti lakosok.

"Vitézi" születésnap

Nem mindennapi eseménynek lehettünk tanúi 2010. március 16-án
a Juhász Gyula utcai Idõsek Otthonában, mivel lakónk vitéz Mogy-
oróssy Gyula ezen a napon ünnepelte születésének 90. évfordulóját.

A családias, meghitt, mindemellett ünnepélyes hangulatú esemény
alkalmával köszöntötték Gyula bácsit az intézmény vezetõi, Cservenák
Pál Miklós polgármester úr, Frey Mihály aljegyzõ, valamint a Magyar
Honvédség (Honvédelmi Miniszter, Honvéd Vezérkar, Honvéd
Légierõ Parancsnokság, Honvéd Szakszervezet, Békés Megyei Hon-
véd Helyõrség Parancsnoka) képviselõi, akik dicsérõ elismeréseket,
okleveleket adtak át az ünnepeltnek.

Az ünnepségen megjelent még a "Vitézi Rend" Kárpátmedencei
Tartomány Kormányzója nevében vitéz nemes Szécsy Mátyás területi
törzskapitány, aki díszoklevél átadásával, illetve egy saját költeményû
verssel köszöntötte Gyula bácsit ezen a jeles napon.

Meghívott vendégként jelen volt még a hozzátartozók, családtagok,
valamint az Otthon összes lakója, dolgozója.

Vitéz Mogyoróssy Gyula nyugállományú zászlós a Vitézi Rend
tagja, több mint 40 évig volt az Eötvös utca lakója. A mindenki által
ismert és nagyra becsült Gyula bácsi méltán tekinthetõ a mai fiatalság
példaképének, hiszen katonai esküjéhez híven a II. Világháborúban
életét nem kímélve, az ellenség elõtt, valamint a bajtársaival szemben
tanúsított magatartásával 4 vitézségi érmet érdemelt ki elöljáróitól.

Gyula bácsi 2009. január 28. óta intézményünk Idõsek Otthonának
lakója családi, baráti, szeretetteljes légkört alakítva ki maga körül.
Segítségére, tapasztalataira, kedves szavaira méltán számíthatnak
lakótársai és a dolgozók is. Az otthon életében - korát meghazudtolva
- tevékenyen részt vállal, legyen szó akár rendezvények megsz-
ervezésérõl, akár ünnepségek megtartásáról. Reméljük, hogy még
sokáig élvezhetjük társaságát, figyelmességét, humorát. 

Kívánunk élete hátralévõ részére jó egészséget, boldogságot!

Az üdvözlõ vers nagy sikerére való tekintettel érdemesnek tartanánk
azt az újságban leközölni:

Nemzetes Gyula bátyánk!
Ma téged köszöntünk,
E szép évfordulón teérted könyörgünk.
Érted száll imánk fel a mennyekbe,
Ajánlunk Téged az Úr kegyelmébe.
Kívánjuk, hogy adjon még sok boldog évet,
Õrizze és óvja a Te egészséged!
Tréfás kedvedbõl soha ki ne fogyjál,
Tiszta szívedbõl kacagni tudjál,
És hogy e versünk a végén is rímeljen,
Drága Gyula bátyánk, a Jó Isten éltessen!

A március 28-i Mezõberé-
nyi FC-Méhkerék mérkõ-
zés elõtt egy perces néma
gyászszünettel emlékez-
tünk meg két volt híres
labdarúgónkról, Weigert
Ádámról és Botyánszki
Pálról (a felvételen). Elõb-
bi sportpályafutásáról már
megemlékeztünk. Botyán-
szki Pál 72 éves korában
2010. február 14-én hunyt
el tragikus hirtelenséggel.
Életében meghatározó sze-
repet töltött be a sport.
Tagja volt az 1967-ben NB
III-as osztályban szereplõ
csapatnak. Aktív sportpá-
lyafutását befejezve is ma-
radt a focinál Rendszere-
sen játszottak kispályás

bajnokságokban, ahol kiemelkedõ eredményeket értek el csapatával.
Több országos bajnokságot nyertek OKISZ_KUPÁN.
Idõs korára is hû maradt a Mezõberényi Sport Egyesülethez. Volt
sporttársaival együtt minden bajnoki mérkõzés aktív szurkolója volt.
Élete és sportszeretete példaértékû lehet mindenki szánmára.

Gurmai Sándor

Szeretnéd fejleszteni beszédkészségedet,
fantáziádat, önbizalmadat, kellemes társaságban eltölteni 

szabadidõdet? Gyere, játssz, nevess!

INDUL A SZÍNJÁTSZÓ KÖR
az OPSKK Mûvelõdési Központjában

általános iskolások, középiskolások és felnõttek részére

Jelentkezni lehet az OPSKK Információs Pultjánál
vagy az 515-552-es számon.

MEGHÍVÓ

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 

és a mezõberényi Nyugdíjas Klub 

2010. május 1-jén 14 órakor

Kistérségi bor-, szárazkolbász-, pogácsa- és savanyúságversenyt 

rendez, melyre szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt.

Jelentkezni az alábbi kategóriákban lehet:

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

- gyümölcsbor

Kolbászverseny: - vékony és vastag szárazkolbász

Pogácsaverseny: házi készítésû pogácsa (min. 30 dkg)

Savanyúságverseny: - hordós és üveges

Nevezés a helyszínen 13 órától a "Madarak Háza" 

Látogatóközpontban a Városi Ligetben.

A versenyre a mezõberényiek mellett a békési, bélmegyeri, 

csárdaszállási, dobozi, köröstarcsai, kamuti, muronyi és tarhosi

jelentkezõket is szeretettel várjuk.
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OLVASÓINK ÍRTÁK

„A Pókemberek között!”

Idén, március elején nyílt alkalmunk megrendezni a farsangot a
bölcsõdében.

A gyerekekkel együtt izgatottan készülõdtünk. Díszítettük a cso-
portszobát, zenét hallgattunk, énekeltünk.

A farsangolást délutánra terveztük, ekkorra érkeztek meg a szülõk
és a családtagok.

Az uzsonna elfogyasztása után a gyerekek ismét leültek a megte-
rített asztalhoz, a szülõk által készített édes, és sós sütemények mellé.

Leghívogatóbb a fánk volt.
Felfokozott hangulatban, jelmezbe öltözve, fülig lekvárosan és cso-

kisan ropták a táncot a bölcsisek.
Az idei év slágere a Pókem-

ber jelmeze volt. Micimackó,
Tigris, Virág, Hercegnõ, Katica-
bogár is meglátogatott minket.

Mi gondozónõk is beöltöz-
tünk, a Varázsló, Bohóc, Egérke
is együtt mulatott a színes társa-
sággal.

Kovács Edina, az intézmény
igazgatónõje is meglátogatott
minket.

Ennek a korosztálynak a be-
öltözés még néha félelmet kelt.

Számukra az együtt töltött
idõ jelenti az igazi élményt, és
erõsíti a gyermek és gondozónõ
kapcsolatát. 

Az estébe nyúló program bi-
zonyítéka annak, hogy a szülõk
szívesen vesznek részt a böl-
csõdei rendezvényeken.

Köszönjük a szülõknek a nagy számú részvételt, és az általuk nyúj-
tott segítséget.

Bölcsõdei Szakgondozónõk

A hagyományoknak megfelelõen a Békési Rendõrkapitányság Orszá-
gos Baleset-megelõzési Bizottság "Közlekedés Gyermekszemmel"
címmel az idén is meghirdette közlekedésbiztonsági gyermekrajz
pályázatát. A rajzpályázatra a Mátyás király úti óvoda nagycsoportos
gyermekei 16 pályamunkával készültek. A háromfordulós rajzpályázat
elsõ fordulóján Eiler Viktória különdíjat nyert. A díj átadására Békés
Városi Gyermekkönyvtárban került sor.

"SZEMÉTSZÜRET" A MEDVEFEJES-TÓNÁL

Vándor, ki szomjadat oltod forrásom vizével
vigyázz rám!
Én hûsítem arcodat forró nyári napsütésben,
én frissítem fáradt testedet vándorútjaid után.
Csobogásom nyugtatja zaklatott testedet,
habjaim tánca bûvöli tekintetedet.
Poros gúnyáidat tisztítom,
jószágod egészségét õrzöm,
általam sarjad vetésed.
Ott búvom édes gyümölcseidben,
erõmmel hajtom malmodat,
megtartom bárkádat, sajkádat.
Aföldrõl mennyekbe szállok, s onnan küldök
áldó, termékeny esõt szikkadt kertjeidre.

Vándor, ki elmégy mellettem, hallgasd meg kérésem:
VIGYÁZZ RÁM!
(Avizek fohásza)

A Kinizsi úti óvoda Nyuszi csoportja a kompetencia alapú komplex óvodai
programcsomag keretén belül márciusban a vízzel, a víz fontosságával,
élõvilágával ismerkedett. Természetesen ezzel a témával csak úgy érdemes
foglalkozni, hogy lehetõség szerint minél több alkalmat kihasználunk a
közvetlen tapasztalatszerzésre, vagyis a vizet, a vízpart növény- és állatvilágát
természetes közegében figyeljük meg.

Ezért az egyik napon felkerekedett a kis csapat, hogy az óvoda közelében
levõ Medvefejes-tó híres madárvilágát közelebbrõl is megismerje. A tóhoz érve
megdöbbenten vettük észre, hogy a tóparti nádas tele van eldobált szeméttel.

Felmentünk a Madárlesre is, hogy a tavat és környékét teljes valójában lás-
suk. Távcsöveinken keresztül megfigyeltük a vízen úszó vadkacsákat, de több
gyerek azt is észrevette, hogy nem csak a parton, de bizony a nádasban is
rengeteg a lim-lom. Nyomban meg is beszéltük, hogy az eldobált szemét men-
nyire káros a tó növényei, állatai számára. Mit tehetnénk ez ellen? Elõször is nem
dobáljuk el a szemetet, másodszor pedig amit mások eldobáltak, legjobb lenne
összeszedni.

Elhatároztuk, hogy a következõ napsütéses napon "szemétszüretet" tartunk
és megtisztítjuk a tó környékét a szeméttõl. Erre az eseményre elhívtuk a
szülõket is, és nagy örömünkre négy anyuka fel is ajánlotta a segítségét. Besz-
ereztük a szükséges kukazsákokat, nylonzacskókat (amelyeket majd a kezünkre
húzunk fel védelem céljából), és a kijelölt nap délelõttjén belevágtunk a nagy
munkába.

A gyerekek nagy aktivitással vettek részt a szemétszedésben. Ahogy halad-
tunk a tó szélén, úgy fogyott a szemét a part mentén és gyarapodott a zsákok tar-
talma. Néha megdöbbenve, néha nevetve mutogattuk egymásnak, milyen "kinc-
sekre" akadtunk. Találtunk nylonfóliát, építési törmeléket, de még cipõt, papuc-
sot és ágyat (!) is.

Szorgoskodás közben többször is elhangzott a gyerekek szájából, hogy
szemetelni nem szabad, mert árt a természetnek. "Miért itt dobálják el az
emberek a sok szemetet, amikor mindenkinek van kukája?" - kérdezte egyikük.
És tényleg, miért is….???

Amunka végeztével büszkén állapítottuk meg, hogy a "szüret" igazán ered-
ményes volt, mivel több zsákot is megtöltöttünk az eldobált szeméttel.

Ez a délelõtt nagyon jó alkalom volt arra, hogy reményeink szerint valami
elkezdõdjön a gyerekek életében. Elültettük bennük annak a pozitív szemlélet-
nek a csíráját, amit természetvédelemnek és környezettudatos magatartásnak
hívunk, és aminek alapgondolata, hogy védjük és tiszteljük a természetet!

"Tartsuk tiszteletben a természetet!
Szeressük, figyeljük és óvjuk!
Ne pusztítsunk feleslegesen semmit, hanem
gazdálkodjunk a természet javaival!..."

(dr. Kós Károly)

Szabóné Gecse Éva
Czinkóczki Ágnes

óvodapedagógusok
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2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV 
Ajánlatkérõ neve: Mezõberény Város Önkormányzata 
Címe: 5650 Mezõberény, Kossuth tér 1. 
Beszerzés éve: 2010 
 

I. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK 
 
Ssz. Beszerzés meghatározása, 

megnevezése 
Beszerzés becsült 
értéke (nettó e Ft) 

Beszerzés 
tervezett 
kezdete 

Alkalmazott/válas
ztott eljárás típus 

1. „Városkép javítása a 
lakosság identitástudatának 
növelése érdekében 
Mezõberényben” címû 
projekt megvalósítása - 
kivitelezõ kiválasztása 

70.000 2010. március 
Általános egyszerû 

eljárás 

2. Kistérségi Általános Iskola 
tornatermének 
akadálymentesítése, 
bõvítése - kivitelezõ 
kiválasztása 

20.200 2010. április 
Általános egyszerû 

eljárás 

3. „Mezõberény Keleti 
városrész csapadék- és 
belvízelvezetés” címû 
projekt - kivitelezõ 
kiválasztása 

104.000 2010. április 
Általános egyszerû 

eljárás 

4. A Liget téren 68 db parkoló 
kialakítása - kivitelezõ 
kiválasztása 

37.400 2010. június 
Általános egyszerû 

eljárás 

5. Geotermikus energia 
hasznosítása 
Mezõberényben - kivitelezõ 
kiválasztása 

492.200 2010. május 
Általános egyszerû 

eljárás 

6.  Belterületi utak felújítása 
144.000 2010. június 

Általános egyszerû 
eljárás 

7.  Közösségi közlekedés 
(buszvárók felújítása) 

96.000 2010. augusztus 
Általános egyszerû 

eljárás 
8.  Szennyvíztelep 

korszerûsítése és 3 öblözet 
kiépítése 

240.000 2010. augusztus 
Általános egyszerû 

eljárás 

 
II. ÁRUBESZERZÉSEK 

 
Ssz. Beszerzés meghatározása, 

megnevezése 
Beszerzés becsült 
értéke (nettó e Ft) 

Beszerzés 
tervezett 
kezdete 

Alkalmazott/ 
választott eljárás 
típus 

1. TIOP-1.1.1-09/1 
eszközbeszerzés 

61.900 2010. április Nyílt eljárás 

2. TIOP-1.1.1-07/1 
eszközbeszerzés 

37.000 2010. június Nyílt eljárás 

3. Civil központ kialakítása - 
eszközbeszerzés 

20.000 2010. május Általános egyszerû 
eljárás 
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SPORT

MFC TAVASZI MÉRKÕZÉSEI:

2010. április 3. 16.30 Körösladány-MFC
április 11. 16.30 MFC-Vésztõ
április 17. 17.00 Szeghalom-MFC
április 24. 17.00 Kondoros-MFC
május   2. 17.00 MFC-Békés 
május   9. 17 óra MFC-Békéscsaba MÁV
május 15. 17.00 Szarvas-MFC
május 23. 17.00 MFC-Csabacsûd
május 29. 17.00 Mezõhegyes-MFC
június   5. 17.00 MFC-Sarkadkeresztúr

H I R D E T M É N Y

APolgármesteri Hivatal felhívja a T. Lakosság figyelmét, hogy az ország
egyes területein ismételten sor kerül a ragadozó emlõsök /pl.: róka/
veszettség elleni immunizálására. A vakcinázás  Mezõberény közigaz-
gatási területén, 2010. április 3 – 23.  között kerül elvégzésre. Acsalétekbe
helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, veszélyt nem jelent. A kihe-
lyezett csalétekhez ennek ellenére nem szabad hozzányúlni! Afenti idõpont-
tól számított 14 napig az ebeket megkötve vagy zárva kell tartani és csak
pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett idõszak alatt a kezelt területen
tilos a legeltetés! Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élõ, vagy háziál-
latot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul értesítse a
legközelebbi állatorvost,  vagy vadásztársaságot.

Mezõberény Város Jegyzõje

RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS!

A motorkerékpározás idényjellegû közlekedési tevékenység, mely a
tavaszi idõjárás kezdetétõl általában októberig tart.

Évrõl-évre növekszik a forgalomba helyezett motorkerékpárok
száma, egyre többen közlekednek motorkerékpárral a közutakon.
Ezzel egyenes arányban kedvezõtlen tendencia tapasztalható a motork-
erékpárosok közlekedésbiztonságának alakulásában. 

Magyarországon a motorkerékpárosokkal kapcsolatos közúti
tragédiák száma még mindig magas.

Sok motorkerékpáros a gyorsabb elõrehaladás érdekében
szándékos, és sokszor kiemelkedõ szabálysértések elkövetésétõl sem
riadnak vissza. 

A motorkerékpárral elkövetett jellemzõ szabálysértések:
- a sebességtúllépés,
- a jobbra tartási kötelezettség be nem tartása,  
- az elõzés szabályainak megszegése.
Ezek a szabálysértések fokozott balesetveszélyt okoznak, amely

során a jármû vezetõi veszélyeztetik saját maguk és mások életét, testi
épségét is.

A jármû felépítésébõl adódóan a motorkerékpárosok védtelenebbek
a gépkocsikban ülõ személyeknél, így a legkisebb hiba, vagy tévedés
is beláthatatlan következményekkel járhat.

A közúti balesetek túlnyomó része megelõzhetõ, a tragédiák el-
kerülhetõek.

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy motorkerékpárral,
valamint segédmotor-kerékpárral történõ közlekedésük során
fordítsanak kiemelt figyelmet a közlekedési szabályok maradékta-
lan betartására a saját, illetve mások testi épségének megóvása,
illetve a városban lakók nyugalmának megõrzése céljából! 

Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Mezõberényi Rendõrõrs

Bobály András
épület és bútorasztalos faipari technikus

NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA, EGYEDI BÚTOROK GYÁRTÁSA, BEL-
SÕÉPÍTÉSZET, GIPSZKARTONOZÁS, EGYEDI IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSE

Minden, ami FA!
Mezõberény, Kismester u. 6/a

06-30-225-7253

bobalyandras@szucsnet.hu

Italautomaták és szódagépek kihelyezése, 
üzemeltetése, bérbeadása, értékesítése.

TELJESKÖRÛ TELJESKÖRÛ 
TEMETKEZÉSI TEMETKEZÉSI 

SZOLGÁLSZOLGÁLTTAATÁSTÁS

VIAELYSIUM Kft.

Iroda: Mezõberény, Fõ út 33.

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl péntekig: 
8 órától 12 óráig és 13 órától 16 óráig

Éjjel-nappal ügyelet: 06/20/9123937

Tisztelettel: Gyõri Gábor

Felhívás!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2010. április 1-jétõl a
FIZIOTERÁPIAÉS GYÓGYTORNA a Mezõberény, Tessedik tér 1.
szám alól új telephelyre, a Mezõberény, Puskin u. 2-4. szám alá (Kirá-
ly Ida Egészségmegõrzõ Szalon) költözik. A rendelési idõ változatlan
marad: Fizioterápia: munkanapokon 6,00 - 13,00.
Gyógytorna: kedden és csütörtökön: 13,30 - 17,00.


