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1978. április 2-án adták át Mezõberényben a Mûvelõdési Központot. Az "új, korszerû mûvelõdési és
ifjúsági ház" igazgatója Balogh Ferenc lett. A születésnap alkalmából õt kérdeztem az indulásról.
- Az új épület átadásáig egy helyen, a mai
- Nem, már az elsõ héten kicsi lett a ház.
könyvtárépületben mûködött a földszinten a
Nagyon gondos tervezésre, terembeosztásra
mûvelõdési ház, az emeleten a könyvtár. Mi
volt szükség, hogy minden csoportunk elférindokolta, illetve tette lehetõvé egy új épület
jen. Pedig akkor még a régi épület néhány
építését?
termét is használtuk. 25-30 mûvészeti cso- A könyvtárépület földszintjén megleport, kiscsoport mûködött akkor a házban.
hetõsen
kis
mozgástere
volt
az
- A megnyitó után, április hónapban a
intézménynek. Itt teaesteket, bálokat renkövetkezõ mûsorokat rendezték: Zorán-kondeztünk, kisebb népszínmûvek is színpadra
cert; a Népszínház elõadásában Örkény:
A kõmûvesbrigád
kerültek. Több helyre és egy nagyobb befoMacskajáték; zenés irodalmi mûsor a
gadóképességû teremre is szükségünk volt.
Költészet napja alkalmából; nótaest Jákó
Nagy rendezvényeinkhez vagy a PATEX kultúrházát vagy a Verával, Solti Károllyal, Puskás Sándorral; a Magyar Nyelv
mozi termét kellett bérelnünk. Az akkori kultúrpolitika is támo- Hete alkalmából elõadás; külpolitikai fórum; Gerle Margit
gatta mûvelõdési házak építését országszerte.
keramikusmûvész kiállítása; a Didergõ király - a Gyermekszín- Mikor kezdõdött az építkezés, mekkora nagyságú be- ház mûsora; a KISZ Központi Mûvészegyüttese elõadása. Sokruházás volt?
féle, színvonalas mû-1976-ban
kez- sor volt. Melyek
dõdött az építkezés, voltak a közönség
mintegy 14 millió kedvencei, mire volt
forintos beruházás leginkább érdeklõvolt.
dés?
- Jelentõs közada- Abban az idõben
kozás is segítette az új gyakorlatilag minden
objektum építését. A eladható volt: a konlakosok úgynevezett certek, a színházi és
téglajegyeket vásá- zenés mûsorok épp
Állnak a falak
Nyitásra készen
rolhattak különbözõ úgy, mint a kiállítáösszegekért. Mekkora sok, ismeretterjesztõ
volt ennek a nagyságrendje?
elõadások. Minden programunkat nagy érdeklõdéssel fogadta a
- A beruházásnak körülbelül egyharmadát tette ki a lakossá- lakosság. Egycsatornás volt a TV, nem volt videó, számítógép,
gi támogatás, egyharmadát a helyi tanács, harmadik harmadát a jobban vágytak az emberek a kulturális és közösségi progminisztérium biztosította. Nem csak emiatt érezhették Mezõ- ramokra. Szinte minden elõadásunk teltházas és nyereséges
berény lakosai egészen a magukénak az épületet: mezõberényi volt.
téglából, a mezõberényi Építõipari Szövetkezet dolgozói
- Mekkora apparátussal dolgozott ebben az idõben?
építették, az iroda bútorai a Faipari Szövetkezetben készültek.
- 14 fõ volt a teljes dolgozói létszám, 6-8 népmûvelõ, a töbAmit lehetett, helyben készíttettünk el.
biek adminisztratív és technikai munkakörökben.
- Minden a tervek szerint készült?
- Milyennek látja ma a kultúra helyzetét?
- Voltak módosítások, de a tervezõ rugalmas volt. Például a
- Sokkal nehezebb ma a helyzet. Kevesebb a pénz a kulnézõtér színpad elõtti részét az eredeti tervekhez képest nem túrára, s az emberek is sokféle kihívással találkoznak életük
folyamatosan lejtõsre, hanem vízszintesre építettük, így volt során, több otthoni szórakozási lehetõség kecsegteti az embert,
lehetõség országos táncversenyek, ökölvívó mérkõzések mint 1978-ban. Ezen kívül ma az üzleti szempontok dominálmegrendezésére ezen a területen. (Nem volt még akkor a nak, az üzlet pedig nem foglalkozik a kultúrával.
településen sportcsarnok, nagyobb méretû tornaterem. Szerk.)
- Köszönöm a beszélgetést.
- Nem volt túl nagy az épület az elsõ idõben?
Pallagi Mária
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Mezõberényi Hírmondó

VÁROSHÁZI HÍREK
Ez történt
a két ülés között
A polgármester szerzõdést módosított a
Békés Mérnök Kft. ügyvezetõjével,
Mochnács Pállal, mivel a korábbiakkal ellentétben közbeszerzési eljárást is le kell folytatni a Kálmán fürdõ felújítása esetében. A
közbeszerzési eljárásra is az említett cég lett
megbízva, így az elõzõleg biztosított bruttó
480.000 Ft-os árral szemben bruttó 780.000
Ft összegben történt meg a szerzõdés szerinti
összeg módosítása. A szerzõdés tartalmazza a
strand medence közbeszerzési eljárásának
lebonyolítását, valamint a mûszaki vezetõi
feladatok ellátását.
A Közbeszerzési Bizottság ülése zajlott a
mezõberényi Kálmán fürdõ ülõpados medencéjének felújításával kapcsolatos közbeszerzési feladatokról. A Közbeszerzési Bizottság a pályázatok alapján való értékelés
szempontjai figyelembevételével úgy döntött,
hogy a mezõberényi Borgula-Ép Kft. a nyertes, mint a legjobb ajánlatot tevõ.
Vállalkozási szerzõdést kötött a polgármester a Borgula-Ép Kft. vezetõjével, Borgula Györggyel a Kálmán fürdõ gyógymedence
bontása, hidraulikai és szerkezetátalakítási
munkálatainak elvégzésérõl. Az említett
munkálatokat a kivitelezõ 2008.03.01. és
2008.05.10. közötti idõszakban végzi el.
A pécsi Mikes és Társa Kft. egy megbeszélésen vázolta a mezõberényi Kálmán
fürdõ jövõjével kapcsolatos elképzeléseit. A
megbeszélésén jelen volt a polgármesteren
kívül Valentinyi Károly alpolgármester és
Borgula Péter a Polgármesteri Hivatal dolgozója. Az elhangzottak szerint tovább folyik a
lehetõségek vizsgálata és újabb egyeztetésre
fog sor kerülni.

?

A polgármester támogatási szerzõdést kötött
Mezõberény város sportegyesületeinek
elnökeivel a 2008. évi sporttámogatások
kiutalásáról és annak feltételeirõl. A kiutalás
minden egyesület részére két részletben
történik meg azzal a feltétellel, hogy az egyesületek 2009. január 31-ig kötelesek a támogatás felhasználásáról beszámolni.

?

A Békés-Mezõberény kerékpárút II.-es szakaszának, azaz a mezõberényi belterületi
szakasz munkálatainak a nyertese a kecskeméti Somogyi és Társa Építõ és Szolgáltató
Kft. lett. Az említett cég 2008. 02. 28-án ajánlatát visszavonta, így e munkálatok elvégzését a második legjobb ajánlatot tevõ Hódút
Kft. nyerte el. A fentiek alapján így mindhárom szakasz - a mezõberényi belterület, a
békési belterület, a békési és mezõberényi
külterület - munkálatait is e cég végzi el.
A Békés-Mezõberény között építendõ kerékpárút mezõberényi külterületi szakaszának

földterületi adatainak rendezése folyamán
elkészített összeállítás megküldésre került a
békéscsabai Földhivatalhoz a földterület más
célú hasznosításának engedélyezése érdekében. Az engedély megadása után történhet
majd meg a kerékpárút építése azt követõen ,
miután befizetésre került a földterület kivonása címen megállapított összeg.
Március 31-én Békésen került sor a BékésMezõberény közötti kerékpárút munkaterület átadási feladatainak megtárgyalására, amelyen Borgula Péterrel, a Polgármesteri Hivatal dolgozójával vett részt a polgármester.

?

Tervezési szerzõdés jött létre a mezõberényi
Körös Road Kft. ügyvezetõjével, ifj. Károlyi
Lászlóval a mezõberényi városközpont járdaés térburkolati tervének elkészítésére. A terv
a "Városközpont rehabilitációja" címen
benyújtandó pályázathoz szükséges, amely a
Fõ út nyugati oldalán lévõ Gyomai úttól a
körforgalomig esõ szakasz, az Eötvös utcának a Gyomai úttól a Kossuth térig esõ szakasz ilyen jellegû munkálatait tartalmazza,
továbbá a SPAR áruház, valamint a Városháza elõtti járdaszakasz ilyen jellegû munkálataira is kiterjed.

?

Március 4-én a polgármester telefonbeszélgetést folytatott Rigó Attilával a K&H Bank
szegedi irodájának vezetõjével, és felhívta
figyelmét a K&H Bank mezõberényi fiókjánál felmerülõ abnormális körülményekre a pénzfelvétel területén. Közölte Rigó úrral, hogy kezdeményezzen azonnali intézkedést, mert ellenkezõ esetben a megkötött
szerzõdés felbontására tesz javaslatot.
Március 11-én látogatást tett Budapestrõl
Németh László igazgató a K&H Bank Rt.
Önkormányzatok és EU Projektek Igazgatósága részérõl. Az ülésen jelen volt Aradszky
Péter, a bank békéscsabai irodájának vezetõje, továbbá Harmati László alpolgármester,
valamint Hoffmann Dániel, az Ügyrendi, Jogi
és Közbiztonsági Bizottság elnöke is. A találkozás a polgármester kérésére történt meg,
mely során kérte a pénzfelvétellel kapcsolatos áldatlan állapotok megszüntetését. A tárgyalás lényegét jegyzõkönyvbe foglalták,
mely szerint a bank 1,5 millió Ft-os támogatást biztosít önkormányzatunknak, amelyben
az önkormányzat vállalja egy ideiglenes
pénzfelvételi hely biztosítását a kritikus idõpontig márciusban, valamint a szeptemberi
idõszakban. Ígéret történt egy harmadik
pénzfelvételi lehetõség kialakítására is.
A K&H Bank vezetõjével való tárgyalást
követõen még aznap délután megkezdõdött a
Polgármesteri Hivatalban a házi pénztár
mûködése a pénzfelvétel gyorsítása érdekében. Jelentõs számú befizetést sikerült így
rendezni. A március 18-ig tartó házi pénztári
mûködés alatt beszedett összeg megközelítette a 10 millió Ft-ot.

A szegedi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Hatósági Osztálya Mezõberény
város Hajnal u. csapadékvíz elvezetés
vízjogi létesítési engedélyét kiadta. Ez a
terv ezen a kritikus szakaszon 425 m
hosszban biztosít lehetõséget a csapadékvíz
elvezetésére.

?

A Mezõberényi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület közgyûlésére került sor március
15-én. A parancsnoki beszámoló, a pénzügyigazdasági beszámoló, a közhasznúsági jelentés megtárgyalása után megtörtént a vezetõség és felügyelõ bizottság megválasztása. A
2008. évi munkaterv, a 2008. évi költségvetés
szintén e közgyûlés napirendjét gazdagította.

?

A polgármester Mezõberény közvilágításának üzemeltetésére, karbantartására
kötött szerzõdést a szegedi DÉMÁSZ Zrt.vel 2008. január 1-tõl 2012. 12. 31-ig terjedõ
idõszakra. Az üzemeltetési díj 4.350.156 Ft,
plusz 860.031 Ft Áfa, összesen 5.210.187 Ft
éves szinten. Az aktív elemek üzemeltetési
díja 362.513 Ft, plusz 72.503 Ft Áfa, összesen 435.016 Ft havidíj, amely éves szinten
5.220.192 Ft. Összesen így e címen éves
szinten 10.430.379 Ft fizetési kötelezettség
áll fenn.

?

Március 20-án Gyomaendrõdön az endrõdi Közösségi Házban került megrendezésre a
LEADER Akciócsoport ülése. Az ülésen
Várfi András polgármester bevezetõ szavai
után Pásztohy András miniszteri biztos adott
tájékoztatót a LEADER csoportok megalakulásáról és a magyar vidékfejlesztés lehetõségeirõl.

?

Március 26-án Békéscsabán került sor arra
a megbeszélésre, amely a Szolnok-Lökösháza vasútvonal korszerûsítésével kapcsolatos. Az ülésen a polgármesteren kívül részt
vett Borgula Péter, a Polgármesteri Hivatal
dolgozója is. A korábbi testületi ülésen megfogalmazottak szerint próbálták Mezõberény
város érdekeit képviselni.

Mirõl tárgyalt a
képviselõ-testület?
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testületének 2008. március 31-én megtartott ülésén Dr. Baji Mihály tájékoztatta a
jelenlévõket és a kábeltelevízió nézõit az
elõzõ zárt ülésen hozott döntésekrõl, majd
Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette a két ülés között történt fontosabb
eseményeket, intézkedéseket.

Mezõberényi Hírmondó

3.

2008. április / I.

VÁROSHÁZI HÍREK
A képviselõ-testület tudomásul vette Körösi
Mihály tájékoztatóját az 1848/49-es szabadságharc helyi vonatkozásait magában
foglaló tanulmány vázlatáról, a még szükséges kutatásokról és a tervezett költségvetésrõl. Döntés született arról, hogy a témával akkor foglalkozik a testület ismét, amikor
már ismert lesz az Nemzeti Kulturális Alap
pályázati döntése a kutatómunka valamint a
kiadói költségek támogatásáról.

A testület a helyi autóbusz-közlekedési
szolgáltatás 2008. évi mûködtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) és fejlesztéséhez, változatlan futásteljesítmény mellett - a
Körös Volán Rt. részére a 2008. évi költségvetésében 417.000 Ft vissza nem térítendõ
önkormányzati támogatást biztosít, illetve a
helyi közlekedést 2008. január 1-jétõl december 31-éig folyamatosan fenntartja.

A képviselõk tudomásul vették és elfogadták
az Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolóját a 2008. évi városi rendezvények és
nemzetközi kapcsolatok önkormányzati támogatásának elosztásáról.

Mezõberény Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Dél-alföldi Operatív
Program keretein belül a bölcsõdei férõhelyek számának fejlesztése érdekében. A testület megbízta a békéscsabai Fajzi Építész
Stúdió Kft-t - 850.000 Ft + Áfa (1.020.000Ft)
tervezési díj mellett - a bölcsõde tanulmánytervének elkészítésével, amely a pályázat
alapját képezi.

?

?

A képviselõ-testület elfogadta a Mezõberényi Rendõrõrs beszámolóját a 2007. évi
tevékenységérõl, a közrend és a közbiztonság
helyzetérõl; a Polgárõr Egyesület tájékoztatóját, valamint az Önkéntes Tûzoltó Egyesület
tájékoztatóját a 2007-ben végzett munkájukról.

?

Elfogadták a Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról elkészített, az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság javaslatai alapján
kiegészített rendelet-tervezetet, és határozattal megállapították a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát is.

Felhívás a “Hagyományok
útja”programhoz
A rákóczifalvai Kuruc Hagyományõrzõ Egyesület kulturális és turisztikai útvonalak létrehozására és mûködtetésére irányuló projekthez
várja önkormányzatok, intézmények, szervezetek és vállalkozók csatlakozását.
A programban való részvétellel kapcsolatos
koordinációs feladatokat az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ végzi. Az érdeklõdõk, a csatlakozni szándékozók Fábián Zsolt osztályvezetõvel vehetik fel a kapcsolatot az OPSKK Mûvelõdési Házában.
A "Hagyományok Útja" elnevezésû program a
természeti és kulturális értékeinket õrzõ és ápoló
önkormányzatokat, intézményeket, szervezeteket és vállalkozókat kapcsolja össze bizonyos
szempontrendszer szerint. Hagyományaink sokszínûségébõl az egymáshoz illõ kulturális és turisztikai programok, látványosságok és attrakciók összeillesztésével az idegenforgalmi kínálat
erõteljesebb, vonzóbb és eredményesebb lesz.
A programról bõvebben az alábbi honlapokon
olvashatnak: www.rakoczifalva.atw.hu;
http://web.t-online.hu/kurucok

?

?

A képviselõ-testület csatlakozási szándékát
fejezte ki a rákóczifalvai kulturális és turisztikai útvonalak létrehozására és mûködtetésére irányuló projekthez (a projekt
megnevezése: Hagyományok útja). A csatlakozási lehetõségre a Mezõberényi Hírmondón keresztül hívják fel a civil szervezetek és
vállalkozók figyelmét. A projektben való
részvétellel kapcsolatos koordinációs feladatokra az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kapott megbízást.

?

A képviselõk a mezõberényi 0120. helyrajzi

Felzárkóztató évfolyam
indítása
A békéscsabai Arany János Középiskola
Tehetséggondozó Kollégiuma több intézménynyel összefogva az Oktatási Közalapítványtól
egy nyertes pályázat eredményeként felzárkóztató, nulladik évfolyam indítására kapott lehetõséget.
A program célja, hogy az oktatásból kiesett,
legalább hat osztályt végzett, fokozottan hátrányos helyzetû fiatalokat bevonja a szakképzésbe.
A programba bekapcsolódó tanulókkal szerzõdést köt a kollégium, amelyben a fiatalok vállalják, hogy az egy éves idõtartam alatt a felzárkóztató és egyéni fejlesztõ rehabilitációs foglalkozási
rendszerben részt vesznek. A szerzõdés megkötése után a következõ juttatások illetik meg a
tanulókat: ingyenes étkezés, ingyenes kollégiumi
elhelyezés, ösztöndíj (2500 Ft/hét), helyi
autóbuszbérlet, helyközi utazás költségtérítés.
A felzárkóztató programról bõvebb felvilágosítás
kérhetõ:
Arany János Középiskolai Tehetséggondozó
Kollégium, Békéscsaba, Lencsési út 136.
Tel.: 66/459-366

számú ingatlan 23 m2 és a 0134. helyrajzi
számú ingatlan 11 m2 területû részét késõbb
megkötendõ adásvételi szerzõdéssel és az
abban foglalt részletes feltételek szerint a
Magyar Állam tulajdonába és a Körös-vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
vagyonkezelésébe adja, mert ezen területek
szükségesek a Kettõs-Körös jobb oldali töltésfejlesztéséhez. A testület felhatalmazta a
polgármestert e nyilatkozat és a késõbb kötendõ adásvételi szerzõdés megkötésére.

?

Mezõberény Város Önkormányzata részt
kíván venni a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által meghirdetett "Balesetveszélyes csomópontok átépítésének
társfinanszírozására" tárgyú pályázatán.

?

A testület a "Mezõberény Város épített
örökségének, építészeti értékeinek megõrzése, a városkép védelme és javítása, az azt
rontó állapotú építmények helyrehozatalának
elõsegítése" tárgyában rendeletben meghatározott épületek felújításának céljából a
"Helyi védelem alatt álló épületek" címû
pályázat kiírását hirdette meg. A pályázat
benyújtásának határideje 2008. június 30. A
pályázati keretösszeget 2.226.000 Ft-ban
határozták meg.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta
munkáját a képviselõ-testület. A következõ
testületi ülés idõpontja április 28.
Jakab Krisztina

Tisztelt Olvasóink!
A Mezõberényi Hírmondó a kezdetektõl
havilapként jelenik meg. Mind az újság tulajdonosát, mind korábbi kiadóit foglalkoztatta
már korábban is a gyakoribb megjelentetés
gondolata. Az olvasók körébõl ezt elsõsorban
hirdetõ partnereink szorgalmazták.
Töprengtünk tehát: szóltak érvek a kétheti megjelenés mellett és ellene is. A Képviselõ-testület
végül is segítségünkre sietett: úgy határozott,
hogy 2008 áprilisától a lap havi két alkalommal
jelenjék meg. Fél év elteltével a kiadó
(OPSKK) intézmény tapasztalatai alapján dönt
majd a testület az újság további kiadásának
módjáról. Bízunk abban, hogy kedves
olvasóink a kéthetenként megjelenõ lapot
ugyanolyan szeretettel várják majd, mint korábban a havonta megjelenõt.
Áprilistól tehát minden hónap elsõ és harmadik péntekjén jelenünk meg. Lapzárta minden hónap második és utolsó péntekje.

Csabay Károly
felelõs kiadó
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SZÓT KÉR A KÉPVISELÕ
Mezõberény évszázadok óta szorosan kötõdik az
egykor páratlan halállománnyal bíró KettõsKöröshöz. A terület halállományának aggasztó
megfogyatkozása nyomán több mezõberényi
horgász is felkeresett, így az ügyben kérdéssel
fordultam Gráf József Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Miniszterhez. Ebben többek között
emlékeztettem a komoly beruházásnak számító
Körösök Völgye Natúrpark projektre is, amely
épp a térség elõnyös vízrajzi adottságaira építve
szánt komoly szerepet a Kettõs - Körös halállományának. A térségben kialakított halászati rend,
illetve a halászati tevékenység ellenõrzésének
komoly hiányosságai mára végveszélybe sodorták az egykor méltán híres horgászvizeket. Válaszában Gráf József elsõsorban a halászatra vo-

natkozó jogszabályok ismertetésére szorítkozott,
megkerülve azt a felvetésemet, mely szerint az
Európai Unióban már régen nem támogatják az
élõvízi halászatot. A kezdeti lépések, tárgyalások
után mára egyértelmûvé vált, hogy mind gazdasági, mind ökoturisztikai szempontból is az
Uniós gyakorlatnak és irányelveknek megfelelõ
teljes halászati tilalom állíthatja vissza az eredeti
állapotokat a Körösök vidékén. Mezõberény országgyûlési képviselõjeként ezen irányelvek szerint fogom a jövõben is nyomon követni a
Körösök halállományának ügyét. Elsõ lépésként
több komoly korlátozásról és az ellenõrzés szigorításáról sikerült megegyezni az érintett
halászszövetkezet vezetõségével.
Erdõs Norbert

A Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
három éve
A képviselõ-testület februári ülésén számolt be Öreg István a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú
Zene- és Mûvészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója - az összevonás óta elõször - az intézmény mûködésének tapasztalatairól, eredményeirõl. Összeállításunk beszámolója
alapján készült.
Közel három év telt el azóta, hogy Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete
és Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselõtestülete létrehozta a Mezõberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Mûvészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai
Szakszolgálat többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményét kistérségi intézményfenntartó társulásban.
Az elmúlt idõszak az összevont intézmény
életében a nehézségek mellett nagyon sok eredményt hozott. Jelenleg a székhelyen kívül hét telephelyen folyik a nevelõ-oktató munka. A speciális tagozat és a pedagógiai szakszolgálat felújított épületekben kapott helyet, viszont a többi intézményegység felújításra szorul. Az iskola több sikeres pályázaton vett részt, melyek hozzájárultak a
tartalmi- és tárgyi fejlesztésekhez. A PHARE pályázat segítette a Petõfi utcai épület elsõ ütemének,
valamint a sportcsarnoknak az akadálymentesítését.
A meglévõ személyi feltételekkel az elõírt feladatokat az intézmény el tudja látni. Létszámleépítésre nem került sor, hiszen a nyugdíjba vonulók
helyett nem alkalmaztak új szakembereket, illetve
a határozott idejû kinevezéseket nem hosszabbították meg.
A tanulólétszám a három év során az általános
iskolában 78 fõvel csökkent. A sajátos nevelési igényû, integrált tanulók száma nõtt, mivel ide kerülnek azok, akik korábban a speciális tagozaton tanulhattak. Komoly és nehéz feladat az oktatásban
az integráció. Az így megnövekedett feladatok ellá-

tásához a megfelelõ szakemberek rendelkezésre
állnak, velük megvalósítható a sajátos nevelési igényû tanulók fejlesztése.
A tanulmányi munkában egyre inkább elõtérbe
kerül az ismeretátadás mellett a képességek, készségek, kompetenciák fejlesztése és a tehetséggondozás. Fontos szerepet töltenek be a tanulást segítõ
foglalkozások, az emelt szintû oktatás, a nívócsoportos nevelés-oktatás, de meghatározó szerepe
van a délutáni napközinek és tanulószobának is.
A kistérségi feladatokat ellátó pedagógiai szakszolgálat tevékenysége a nevelési tanácsadással
bõvült. A feladatok ezen a téren is szaporodtak, hiszen egyre több tanulónak kell igénybe vennie az
itt nyújtott szolgáltatásokat. A pszichológus alkalmazásának szükségessége az eltelt idõ alatt beigazolódott.
Az összevonás eredményessége gazdasági
szempontból nem vitatható. Az intézmény anyagi
helyzetét jól szemlélteti, hogy az elmúlt 3 évet tekintve a normatíva csökkenése közel 60 millió Ft
volt. A jövõben csak a feladatok elhagyásával lehet
esetleg csökkenti a kiadásokat.
2008 szeptemberétõl a Közoktatási törvény
legutóbbi módosításának értelmében az ötödik,
majd felmenõ rendszerben a hatodik évfolyamon
bevezetik a nem szakrendszerû oktatást. Ez azt jelenti, hogy az alapozó szakasz kitolódik, s ezeken
az évfolyamokon kevesebb lesz az ismereti anyag,
nagyobb hangsúlyt kap a képesség- és készségfejlesztés.
Az iskola jövõbeni tevékenységében is különös
figyelem fordul az idegen nyelvre, az egészséges
életmódra, a számítástechnikára. A feladatok között szerepel a német nemzetiségi nyelv, az emelt
szintû angol és német nyelv, a testnevelés oktatása,
a nívócsoportos matematika, valamint a magyar
nyelv és irodalom tanítása, a tehetséggondozás, a
felzárkóztatás, a sajátos nevelési igényû tanulók
nevelése-oktatása, a kollégiumi nevelés, a pedagógiai szakszolgálat kistérségi szinten való mûködtetése, a mûvészetoktatás színvonalának erõsítése.

Mezõberényi Hírmondó

A HÓNAP MÛTÁRGYA
Tejtartó edény
A tejtartó edény a paraszti
háztartásban olyan tehéntej
tárolására szolgált, amelyet
aludttejként kívántak felhasználni. A Kárpát-medencében az e célra általánosan
használt nyúlánk cserépedényt köcsögnek
nevezik. A gyûjteményben különbözõ változatai
találhatók meg, a bemutatott virágos mintával
díszített festett tejes köcsög az 1920-as években
készült, feltehetõen a Mezõberényben tevékenykedõ Kiss Péter fazekasmester munkája. Az
edényt Bereczki Istvánné mezõberényi lakos
ajándékozta a gyûjteménynek.
Csete Gyula

Iskola a múzeumban

Nagyon szép kezdeményezés tanúi lehettek azok,
akik a húsvét elõtti napokban meglátogatták "A
csodálatos hímes tojás" címû kiállítást az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Muzeális
Gyûjteményében. Mindenfelé érdeklõdõ szemek,
ügyes kezek, kipirult arcok - alsó tagozatos gyerekek "szállták meg" minden délelõtt a múzeum
kiállítótermét. A húsvéti készülõdés lázában égtek
a kislányok, készültek a szebbnél szebb húsvéti
tojások, asztali díszek, apró ajándékok. A múzeumi
órákat, kézmûves foglalkozásokat Tarrné Zsuzsa
Ilona népmûvész, népi játszóház vezetõ irányította
szakavatottan. Délutánonként tanítók, óvónõk, felsõ tagozatos gyerekek ismerkedhettek a tojáskarcolás, írókázás titkaival, sajátíthatták el ezeket a
különleges technikákat. Öröm és kikapcsolódás
volt az a néhány óra, amit gyerek és felnõtt eltölthetett a múzeum falai között. A szemet gyönyörködtetõ kiállítás mûvészien kivitelezett, különleges
tojásai társaságában élvezet volt a foglalkozáson
végzett tevékenység. Köszönjük a lehetõséget
Csete Gyulának és kollégáinak, akik szívügyüknek
érzik a gyerekekkel való foglalkozást.
A két intézmény közötti együttmûködés nem új
keletû, hiszen már az elõzõ években volt jó néhány
partnerkapcsolatot igénylõ összefogása az iskolának és a múzeumnak Bízom benne, hogy az elkövetkezõ idõben még több alkalom kínálkozik a közös együttmunkálkodásra, hiszen ezzel mindannyian csak jól járhatunk.
A Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános
Iskola alsó tagozatos tanulói és tanítói nevében:
Schõn Anna
tagintézmény-vezetõ

Mezõberényi Hírmondó
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PROGRAMAJÁNLÓ
Április 5-én 15.00 Kistérségi gyermek- és
ifjúsági népdaléneklõ minõsítõ verseny. Helyszín: OPSKK Mûvelõdési Háza
5-én 14.00 Madármegfigyelés Boldog
Gusztáv ornitológus vezetésével a Medvefejestónál
9-én Véradás. Helyszín: OPSKK Mûvelõdési
Háza, I. sz. klubterem
10-én 10.00 Természetfotó-kiállítás az
OPSKK Muzeális Gyûjteménye szervezésében.
Helyszín: OPSKK "Madarak háza"
12-én 18.00 Színház (Petõfi bérlet): Jó estét
nyár, jó estét szerelem - zenés dráma. A Jókai
Színház mûsora.
11-13. 8.00 Molnár Miklós Kosárlabdatorna.
Helyszín: Molnár Miklós Sportcsarnok
11-én 19.00 Shaw: Pygmalion - a Petõfi Sándor Gimnázium 12. évfolyamos tanulóinak
elõadása. Helyszín: OPSKK Mûvelõdési Háza
12-én 7.00 A Nyugdíjas klub kirándulása
Mórahalomra (fürdés)
12-én 9.00-13.00 Felnõtt megyei csapat
sakkverseny. Helyszín: OPSKK Mûvelõdési
Háza
12-én 8.30 Nemzetközi matematikaverseny.
Helyszín: Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi
Általános Iskola
13-án 12.00 Tavaszköszöntõ - a Nyugdíjas
klub programja. Helyszín: OPSKK Mûvelõdési
Háza
12-én, 19-én, 26-án 14.00-17.00 Kézmûves
mûhely. Helyszín: OPSKK "Madarak háza"
16-án Rendõrségi fórum - a Nyugdíjas klub
rendezvénye. Helyszín: OPSKK Mûvelõdési
Háza, I. sz. klubterem
19-én EGERÁG - nyugdíjasok színjátszó
találkozója. A Nyugdíjas klub rendezvénye
25-én 17.00; 19.00 Táncvizsga. Helyszín:
OPSKK Mûvelõdési Háza
26-án 16.00 Táncvizsga. Helyszín: OPSKK
Mûvelõdési Háza
28-án, 29-én 15.00 Petõfi Versmondó Verseny
- városkörnyéki forduló. Helyszín: OPSKK
Könyvtára
30-án 17.00 Kistérségi bor- és kolbászverseny.
Helyszín: OPSKK Mûvelõdési Háza. A nyugdíjas klub és az OPSKK rendezvénye
30-án 19.45 Fáklyás felvonulás és utcabál a
Viola Egyesület és az OPSKK Mûvelõdési Háza
szervezésében

KÉZMÛVES MÛHELY
Az OPSKK “Madarak Háza” látogatóközpontja havonta változó mûhelymunkára
és ehhez kapcsolódó kiállítással várja az
érdeklõdõket szombat délutánonként 14-17
óráig (áprilisban 12-én, 19-én és 26-án). E
havi témánk: tavaszvárás

SZÍNHÁZ
2008. MÁJUS 12. 18.00 óra
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Mûvelõdési Házának színháztermében
A TOMANEK PRODUKCIÓ BEMUTATJA
TE RONGYOS ÉLET
OPERETT- ÉS KABARÉEST
Szereplõk:
Csomós Lajos
Kara Tünde
Mészáros Mihály Nagy Erika
Pörneki Anikó
Szõke Pál
Tamás Endre
Tege Antal
Tomanek Gábor Bátkai József
Vidovenyecz Edina
Rendezte: Tomanek Gábor
Jegyek elõvételben kaphatók az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ Mûvelõdési Házában
(elõvételben: 1250 Ft, a helyszínen: 1500 Ft)

ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ
12 iskola részvételével Mezõberényben kerül
sor a Petõfi nevét viselõ középiskolák országos
találkozójára 2008. április 10. és 13. között.
Az alábbi programokra várja a Petõfi Sándor
Gimnázium a kedves érdeklõdõket:
2008. április 11.
14.00 óra Költészet napi mûsor (helyszín: a
kollégium aulája)
19.00 óra Shaw: Pygmalion - a 12. évfolyamos tanulók elõadása (helyszín: OPSKK
Mûvelõdési Háza)
2008. április 12.
14.30 óra Szavalóverseny (helyszín: a kollégium aulája)
19.00 óra Bárka-est (helyszín: a kollégium
aulája)
A fenti programokra a belépés ingyenes.

Magdi Textilház
Mezõberény, Fõ út 33.
Nyitva tartás:
hétfõ - péntek: 8-12, 14-17
szombat: 8-12
Rövidáru, méteráru, 17 féle viaszosvászon,
kötõ-, horgoló-, kézimunkafonalak, gobelin,
keresztszemes, drukkolt terítõk.
Blúzok olcsón!
AVON

KOZMETIKUMOK, PARFÜMÖK FÉL
ÁRON!

DIVATOS

NÕI HARISNYANADRÁGOK

SOKFÉLE SZÍNBEN ÉS MINTÁVAL!

Felnõtt és gyermek zoknik,
harisnyanadrágok kedvezõ áron!
Akciós függönyök már 450,- Ft/m-tõl

Harcsa Józsefné 20/939-0191

MEGHÍVÓ
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ és a
mezõberényi Nyugdíjas Klub 2008. április 30án (szerdán) 17 órakor Kistérségi bor-,
szárazkolbász- és savanyúságversenyt rendez, melyre szeretettel várunk minden kedves
érdeklõdõt.
Jelentkezni az alábbi kategóriákban lehet:
Borverseny:
- asztali bor ( vörös, fehér és rosé bor)
- gyümölcsbor
Kolbászverseny:
- vékony és vastag szárazkolbász (függetlenül
a felhasznált alapanyagtól)
Savanyúságverseny:
- hordós és üveges
Nevezés a helyszínen 16-17 óráig: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Mûvelõdési
Háza
A versenyre a mezõberényi gazdák mellett a
békési, bélmegyeri, csárdaszállási, dobozi,
köröstarcsai, kamuti, muronyi és tarhosi jelentkezõket is szeretettel várjuk!

MEGHÍVÓ
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
szeretettel meghívja az
Édesanyákat, Édesapákat és Nagyszülõket
a
2008. május 5-én 18 órai
kezdettel megrendezésre kerülõ
ANYÁK-APÁK NAPI MÛSORÁRA

Közremûködnek:
Szilágyi Ida nótaénekes
és a
Mátyás király úti óvodások
A rendezvényre a belépés díjtalan!

Ez itt az Ön hirdetésének
helye
Új lehetõség:
lakossági apróhirdetés a
Mezõberényi Hírmondóban!
Hirdetését április és május
hónapban ingyen tesszük közzé.
Hirdetésfelvétel az OPSKK Mûvelõdési
Házának információs pultjánál
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MEGKÉRDEZTÜK...
Michaela Silkinat, az OPSKK-ban mûködõ NANA kávézó tulajdonosa március 8-tól felmondta a Kulturális
Központ jogelõdintézményével (a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központtal) kötött bérleti szerzõdését. A felmondásra azután került sor, hogy Csabay Károly, az intézmény igazgatója kérte a bérleti szerzõdés felülvizsgálatát. A megszûnés miértjére kerestük a választ.
Mezõberényi Hírmondó: Miért döntött úgy,
hogy felmondja a bérleti szerzõdést?
Michaela Silkinat: 2008 márciusára világossá vált számomra, hogy a kulturális programok közös és folyamatos tervezése és megvalósítása nem kivitelezhetõ a Mûvelõdési
Központtal tavaly kialakított eredeti
elképzelés szerint. Az intézmény vezetõje
által javasolt feltételek szerinti mûködést
nem tartottam lehetségesnek.
MH.: Milyen alapokra helyezték a NANA
mûködési tervét a szerzõdés megkötésekor?
Mire gondol, mikor azt írja a képviselõtestülethez szóló levelében, hogy nem profitorientált volt az alapelképzelés?
M.S.: A kávézó az eredeti elképzelés szerint
a kultúrházzal közösen szervezett volna programokat a mezõberényi lakosok számára. A
NANA lehetõséget nyújtott volna arra, hogy
kellemes, kulturált, füstmentes környezetben
találkozzanak és beszélgessenek a kultúrház
és a kávézó vendégei. A gyermekek számára
játszósarkot rendeztünk be. Eredetileg egy
részletes kulturális programterv kidolgozását
terveztük a Mûvelõdési Központtal,amelynek révén azokat az embereket is becsalogathattuk volna az intézménybe, akik korábban ritkán, vagy egyáltalán nem fordultak
meg itt. A program nagy hangsúlyt fektetett
volna a gyermekek és fiatalok kulturált
szórakozására, hiszen a füstmentes,
alapvetõen nem alkoholt árusító kávézó
hangulatos és kulturált találkozási pontot
jelenthetett volna a fiatalok számára is. A
nem csak magyar, hanem német, angol nyelven is zajló rendszeres kulturális programok felolvasóestek,
koncertek,
nemzeti
ünnepekhez kapcsolódó rendezvények,
mûvészekkel, írókkal folytatott beszélgetõ
estek - nagyszerû lehetõséget biztosítottak
volna a Mezõberénybe járó diákok és az idegen nyelvet beszélõ vendégek számára is a
nyelvgyakorlásra, a kulturális tapasztalataik
gazdagítására. A NANA tavaly novemberi
megnyitása óta szervezett programok (a
Mikulás-ünnepség, jazz-rock koncert, Harry
Potter est, Valentin-nap, Nõnap, a húsvéti
barkácsolás és vendégvárás) sok embert vonzottak, színesítették a város kulturális
programkínálatát, és az eredeti elképzelés
szerint tehermentesítették a kultúrházat is. A
kávézónak természetesen biztosítania kell a
mûködéséhez és a két mezõberényi alkalmazott béréhez szükséges bevételt. Maga a
kávézó kialakítása is jelentõs befektetést
kívánt. A NANA kávézó elsõdleges célja
mégsem a profitszerzés, hanem egy kellemes
találkahely és színes programok biztosítása a
vendégei számára. A cél tehát az önfenntartás

és nem a nyereségszerzés volt, és ez a
jövõben is így lesz. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, minthogy a kávézó az összes megvalósított rendezvényt saját forrásból finanszírozta.
MH.: Hogyan támogatták testvérvárosaink,
Münsingen és Gronau a kávézót?
M.S.: Münsingen városa a bútorok és a
berendezés Mezõberénybe szállításában
segédkezett. A város a kávézóban álló kis
szökõkút kialakításában is részt vett, amely
az
ottani
városvezetõk
szerint
a
testvérvárosok szoros kötõdését hivatott kifejezni. Mike Münzing, Münsingen polgármestere, a münsingeni testvérvárosi
bizottság tagja már korábban is érdeklõdést
mutatott egy hangulatos testvérvárosi találkahely kialakítása iránt. A gronaui polgárok is
támogatták az elképzelést.
MH.: Az alapötlet (a szerzõdés szerint is)
internet kávézó létrehozása volt. Az
induláskor miért nem valósult ez meg?
M.S.: A NANA kávézó az eredeti elképzelés
szerint internet kapcsolattal rendelkezõ kulturális találkozóhely lett volna. Az internet
elsõsorban a testvérvárosokkal történõ kapcsolattartásra szolgált volna. Mint kiderült, az
internet-hozzáférés kialakítása kapcsán
további közös egyeztetésre lett volna szükség.
MH.: A jelenleg érvényben levõ szerzõdésben minek a megváltoztatását kérte Csabay
Károly?
M.S.: A kívánt változtatások egyrészt a
kávézó helyigényét érintették: a kávézó elõtti
játszósarkot, a teraszt és a kertet. Másrészt az
intézmény magasabb bért, anyagi hozzájárulást és átalakításokat szeretett volna. A
változtatásokat a NANA kávézó az eredeti
koncepció fontossága és a rendelkezésre álló
források csekély volta miatt nem tudta vállal-

ni. Mint már említettem, a NANA elsõsorban
kulturális programokat kínáló, nem pedig
nyereségorientált kávézó akart lenni.
MH.: Miben korlátozta a kávézó mûködését
az igazgató úr?
M.S.: Az említett változtatások vállalása
anyagilag lehetetlen helyzetbe hozta volna a
kávézót. Az átalakítás szükségszerûen az eredeti elképzelések gyökeres átalakítását eredményezte volna. A kávézó így elveszítette
volna alapvetõ célját és hangulatát.
MH.: Tervezi-e más helyen a kávézó megnyitását?
M.S.: Németország a szülõhazám, ettõl
függetlenül a gyermekeim és én is nagyon jól
érezzük magunkat Mezõberényben. A két,
kilenc évvel ezelõtti bolhapiac megszervezése kapcsán már tapasztaltam, hogy a
mezõberényi emberek nagy része nagyon
kedves és segítõkész. Ezért is vállalta a családom a kétlaki életet: az ötbõl két gyermekemmel Mezõberényben élek a férjem
közelsége nélkül, aki a munkája miatt kénytelen Münsingenben lakni. Reméltük, hogy a
kulturális kávézó kialakítása révén a két
város - Mezõberény és Münsingen - is
közelebb kerül egymáshoz. A kultúra meggyõzõdéses híveként és anyaként egyaránt
fontosnak tartottam és tartom egy olyan
igényes, füstmentes találkozóhely kialakítását, ahol a vendégek kulturális színezetû
programokon vehetnek részt, a gyerekek és a
fiatalok pedig felügyelet mellett, kulturáltan
kikapcsolódhatnak. Amennyiben sikerül
megfelelõ helyet találnom Mezõberényben,
ahol létrehozhatok egy kellemes hangulatú,
kulturált kávézót, természetesen továbbra is
kész vagyok tenni e cél érdekében.
MH.: Köszönöm a beszélgetést.
Karakasné Ágoston Anikó

A TÉNYEK
1. A bérleti szerzõdés szerint a havi bérleti díj 6.000, azaz hatezer forint.
2. A NANA a bérelt területen kívül jelentõs tereket foglal el az intézménybõl.
3. A kávézó vendégei és alkalmazottai az intézményi mosdót használják. Itt nincs
külön fogyasztásmérõ, és a mosdó felszerelését és tisztántartását az intézmény biztosítja.
4. A kávézó nyitva tartása miatt az intézmény pénteken és szombaton 23 óráig nem
zárható be. Az ilyenkor felügyeletet biztosító intézményi dolgozók munkabérét a
felügyeleti idõ megnöveli.
Összegezve: az OPSKK mintegy havi 20.000, azaz húszezer forinttal járul hozzá a
kávézó mûködéséhez.
Ezen kívül a szerzõdésben tisztázatlanok a kávézónak a közmûvekkel kapcsolatos
elszámolási kötelezettségei. A bérleményben külön mérõórák nincsenek.
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BÚCSÚZUNK
Szucharda Gyula
(1922-2008)
Gyula bácsi 1922. december 3-án (valójában
2-án, csak az anyakönyvezés hibája miatt 3-án)
született a mai Szlovákiához tartozó
Érsekújváron. Édesapja vasutas volt és ez
meghatározta az õ további pályafutását is. A
középiskolát a helyi Pázmány Péter Gimnáziumban végezte el, és mint a legtöbb fiatal, õ is
ebben a korban volt a legnyitottabb a világ felé, így került kapcsolatba a
sporttal, azon belül a természetjárással és a sakkal. Bár sokan ma is ezzel a
két tevékenységgel kötik össze a nevét, tudnunk kell, hogy más sportágakba
is belekóstolt: tagja volt az iskolai röplabda- és kosárcsapatnak, de kiváló
atléta és labdarúgó is volt.
A II. világháború borzalmai õt sem kerülték el, de ezekben a megrázó
idõkben sem vesztette el életkedvét, lelkesedését. Dániai hadifogsága alatt
sakk-házibajnokságot szervezett fogolytársainak, melynek emlékét feljegyzések õrzik. A háború után 1948-ban családjával Magyarországra telepítették
és Békéscsabán a MÁV-nál állt munkába, ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott, mindenki megelégedésére. Életének egy furcsa momentuma, hogy eredetileg Mezõberény volt a család számára kijelölve letelepedési helyként, de
ezt csak évekkel késõbb tudták meg. A Szucharda Gyula név a megye
sportéletében ez idõ tájt tûnt fel, elõször az ötvenes években a sakksportban,
majd a hatvanas években a természetjárásban. Mezõberénybe 1978-ban
került és néhány év múlva - már nyugdíjasként - elindította városunkban a
sakk és természetjáró szakosztályt. Egészen az utóbbi évekig õ vezette a
Mûvelõdési Ház sakkszakkörét, ahol nagy türelemmel igyekezett megszerettetni a gyermekekkel ezt a nem egyszerû játékot. Õ indította el az
egykori korosztályos országos ötödik, késõbb 99-ben felnõtt megyebajnok
Nagy Sándort, de a mai csapat gerincét adó játékosok nagy része is az õ keze
alól került ki. A természetjáró szakosztály is hatalmas utat járt be
közremûködésével, hiszen az egykori 10 fõs szakosztály ma közel 50 fõs
tagsággal járja az országot komoly hazai és nemzetközi sikereket érve el a
különbözõ erõt próbáló kihívásokon. Gyula bácsi volt az egyik kiötlõje a ma
már országosan is elismert Körös-50 teljesítménytúrának. Érdekesség, hogy
legnagyobb egyéni sikereit mindkét sportágban idõsebb korában érte el,
hiszen 91-ben megyei levelezési sakkbajnokságot nyert és 1996-ban megszerezte a "Kiváló Természetjáró" címet. Emellett jelentõs munkát végzett a
megyei nyilvántartások vezetésében is. A több évtizedes sportvezetõi
munkásságáért 1992-ben a Parlamentben átvehette az "Eszterházy Miksa
Emlékérmet", majd egy év múlva a "Czárán Gyula Emlékérmet" sokéves természetjárást segítõ tevékenységéért.
85 évesen is a régi lelkesedéssel beszélt arról, hogy még vállalna sakkozó
palántákat tanítani és szólhatunk neki bármikor, ha a segítségére van szükségünk. Sajnos erre már nem kerülhetett sor... Az utolsó játszmáját a betegség
megnyerte ellene, de legyõzni sosem tudta! Emlékét õrizni fogjuk és tovább
fogjuk vinni azt a szellemiséget, amelyet õ teremtett városunkban.
Nyugodjon békében!
Jozaf Csaba

ELADÓ INGATLANOK
Mezõberényben a Bajcsy-Zs. utcában 120 m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 13M Ft
Mezõberényben a Bajcsy-Zs. utcában 80 m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 9,5MFt
Mezõberényben a Tulipán utcában 89 m2-es új építésû (2000-ben épült) összkomfortos
családi ház eladó. Irányár: 13,5M Ft
Mezõberényben a Gyõri János utcában 77 m2-es komfort nélküli társasház eladó. Irányár: 3,2M Ft
Mezõberényben a József Attila utcában 1178 m2-es telek eladó. Irányár: 2,5M Ft
Mezõberényben a József Attila utcában 114 m2-es összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 6MFt
Mezõberényben a Zsák utcában 110 m2-es komfortos családi ház eladó. Tömblakás cseréje is érdekel Mezõberényben, vidéken vagy Eger városban. Irányár: 8,3MFt
Mezõberényben az Áchim utcában 75 m2-es összkomfortos családi ház eladó. Vidéki
tömblakás cseréje is érdekel. Irányár: 8M Ft
Mezõberényben a Szántó Kovács J. utcában 94 m2-es komfortos családi ház eladó.
Irányár: 8,5M Ft
Mezõberényben a Táncsics M. utcában 120 m2-es összkomfortos családi ház SÜRGÕSEN eladó. Irányár: 16M Ft
Mezõberényben a Vasút utcában 72 m2 + 58 m2 beépíthetõ padlástérrel családi ház eladó. Irányár: 9M Ft
Mezõberény központjában, frekventált helyen, igényesen, exkluzívan felújított 130 m2es családi ház beépíthetõ padlástérrel eladó. Az ingatlan garázzsal, melléképülettel, gyönyörûen parkosított udvarral vállalkozás céljára is alkalmas. Irányár: 25,5MFt
Mezõberényben a Deák Ferenc utcában 147 m2-es komfortos polgári ház eladó. Irányár:
8,5MFt
Mezõberényben a Kereki utcában 122 m2-es tetõteres komfortos családi ház 54 m2-es
melléképülettel, önálló garázzsal eladó. Irányár: 15MFt
Mezõberényben a Gutenberg utcában 100 m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár:
5,5MFt
Mezõberényben a Vörösmarty utcában 65 m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár:
8MFt
Mezõberényben a Szénáskert utcában 55 m2-es komfortos udvari házrész felújított állapotban eladó. Irányár: 4,2MFt
Mezõberényben a Kunhalom utcában 160 m2-es családi ház eladó, befejezetlen állapotban (50%-os készültségi fokú). Irányár: 14,5MFt
Mezõberényben a Puskin utcában I. emeleti 59 m2-es teljesen felújított, igényesen
kialakított lakás (új nyílászárók, felújított fürdõszoba, stb.) 10 m2-es önálló tárolóval
eladó. Irányár: 12,5MFt + garázs 1,2MFt
Köröstarcsán a Széchenyi utcában 81 m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár:
5,8MFt
Körösladányban a Bem utcában 69 m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 3,2MFt
Békésen a Hajnal utcában 54 m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 5MFt
Békéscsabán a Tessedik utcában 180 m2-es összkomfortos sorház eladó. Irányár: 28M Ft
Békéscsabán a Botyánszki Pálné utcában 98 m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 15M Ft
Csárdaszálláson - Félhalmon zártkert eladó, 16 m2-es komfort nélküli, átlagos kivitelû
használt épülettel. Villany van. Irányár: 1,7M Ft
Gyomaendrõdön a Vasvári Pál utcában 100 m2-es összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 9M Ft
Gyomaendrõdön a Vasvári Pál utcában 60 m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár:
3M Ft.
Gyomaendrõdön a Bocskai utcában 86 m2-es összkomfortos családi ház újszerû, nagyon
szép állapotban, dupla garázzsal eladó. Irányár: 15M Ft.
Gyomaendrõdön a Korányi utcában 120 m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 9M Ft
Gyomaendrõdön a Zrínyi M. utcában 160 m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 12,7M Ft
Gyomaendrõdön az Endrõdi utcában 80 m2-es hagyományos fûtéssel családi ház eladó.
Irányár: 7,5M Ft
Gyomaendrõdön a Sallai utcában 97 m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár:5,5MFt
Dévaványán a Madách utcában félkomfortos családi ház eladó. Irányár: 3MFt
Dévaványán az Eke utcában 140 m2-es félkomfortos családi ház eladó. Irányár: 4,5MFt
Dévaványán a Hajnal utcában 100 m2-es komfortos családi ház SÜRGÕSEN eladó.
Irányár: 5MFt

Érdeklõdni: 06 (20) 9376-738

Bõrkabátok, bundák javítása, festése,
átalakítása, cipzár- és bélés-cseréje
Szentesi Imréné
Mezõberény,
Köröstarcsai út 38.

Tel.: 352-456

Márciusban eltávoztak közülünk
Aknai Mihály (1958) Mb. Vasút u. 31.; Éber Mihályné Szurovecz Irma
Terézia (1944) Mb. Kereki u. 53.; Fazekas Endréné Weigert Erzsébet (1924)
Mb. Rákóczi u. 28.; Pintér Jánosné Kis Ilona (1921) Mb. Puskin u. 1.; Rau
Józsefné Oláh Zsuzsanna (1906) Mb. Juhász Gy. u. 1.; Styaszni Jánosné Kis
Anna (1924) Mb. Thököly u. 39.; Tordai Irén (1923) Mb. Puskin u. 1.

Márciusban házasságot kötöttek
ifj. Csávás István Mb. Fõ út 10. és Juhász Adél Mb. Kossuth tér 13.; Lakatos
Gábor Mb. Rózsa u. 9. és Mészáros Tímea Mb. Rózsa u. 4.; Mészáros János
László és Bobály Erika Mb. Fõ út 2. szám alatti lakosok

A közelmúltban ünnepelte 60. házassági évfordulóját

Jakusovszki Sámuel és Boldis Mária
Ezúton is köszönti õket az egész család
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HITELÜGYINTÉZÉS
KOMOLY BANKI - és ÜGYINTÉZÉSI HÁTTÉRREL,
8 ÉVES GYAKORLATTAL!
LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ
HITELEK
ALAPKAMAT 1,99%-tól!
Pl.: 1 millió Forint lakáscélú hitel esetén (JPY = Japán Yen)
alacsony törlesztéssel 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
SVÁJCI FRANK (CHF) ALAPÚ HITELEK ÁRFOLYAMGARANCIÁVAL vagy 5 ÉVES FIX TÖRLESZTÉSSEL

HITELEK-HITELEK-HITELEK
ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁS,
ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉS,
HITELKIVÁLTÁS,
HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁS,
LAKÁS FELÚJÍTÁS,
LAKÁSKORSZERÛSÍTÉS,
LAKÁSBÕVÍTÉS,
IDÕSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK,
KÖZALKALMAZOTTI HITELEK,
VÁLLALKOZÓI HITELEK,
FÖLDVÁSÁRLÁSRA HITEL,

ADÓSSÁGRENDEZÉS,
SZOCPOL ÜGYINTÉZÉS,
GYORSHITELEK (AKÁR 3 NAP ALATT),
FÉSZEKRAKÓ HITELEK ( 35 ÉVES KORIG),
SZEMÉLYI HITELEK,
LAKÁS LÍZING, VISSZLÍZING , VILÁGLÍZING,
GÉPKOCSI LÍZING ÉS HITELEK,
IDÕSKORI ÉLETJÁRADÉK,
KÖZTISZTVISELÕI HITELEK,
TERHELT INGATLANRA IS
PLUSZ HITELLEHETÕSÉG
BIRTOKFEJLESZTÉSI HITEL
(NFA PÁLYÁZATRA IS), stb.

AKCIÓ MEGHOSSZABBÍTVA 2008. 04. 15-ig!

? FORINT ALAPÚ HITELEK (ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSE, ÚJ
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HEGYESI GYAPJÚ
GYAPJÚ KFT.
KFT.
BIOTERMÉKEK BOLTJA
BOLTJA
BÉKÉS, SZÁNTÓ ALBERT U. 5.

ÖRÖMMEL ÉRTESÍTÜNK MINDENKIT,
hogy ezentúl Békés és a környezõ települések lakosai számára is
könnyen elérhetõ az egészség és a karcsúság, mivel
üzletünk választéka kiegészült a

NORBI UPDATE SHOP

termékeivel.
Ilyen választékot ilyen áron csak nálunk talál!
A Norbi által fémjelzett Update termékek széles skálájával várjuk
kedves régi és új vásárlóinkat. A reggelitõl a vacsoráig mindent megtalál,
sõt, ha nassolni vágyik, arra is van ötletünk! Ajándéknak pedig
könyveket, DVD-ket ajánlunk. És hol a hely, ahol mindez valóra vált?
Természetesen a BÉKÉSI BIOTERMÉKEK BOLTJÁBAN, amely
megnyitása óta az egészség és a harmónia szolgálatában áll.
SZENZÁCIÓ! Soha vissza nem térõ alkalom!
Ha Ön szeretne találkozni Schobert Norbival, Rubint Rékával és A
Nagy Fogyásból a kék csapat tagjaival, akkor szeretettel meghívjuk és
várjuk Önt és családját, barátait, szomszédait az üzlet hivatalos megnyitójára. A helyszínen dedikálásra, fényképek készítésére is lehetõség
nyílik. S mindez mikor és hol?
2008. április 15-én 15 órától
Biotermékek boltja
Békés Szántó Albert u. 5.

LAKÁS VÁSÁRLÁSA)

? LAKÁS- ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK
(CHF, JPY)
? VILÁGHITELEK (lakáslízing, visszlízing, világlízing,
lakás- és szabadfelhasználású hitelek)
? HITELKIVÁLTÁS ESETÉN

0 Ft ÉRTÉKBECSLÉSI DÍJ, 0 Ft KÖZJEGYZÕI DÍJ,
0 Ft BEJEGYZÉSI ILLETÉK, 0 Ft TULAJDONI LAP
(Pl.: 5 millió Ft-os lakáshitelnél akár 100.000,- Ft MEGTAKARÍTÁS!)

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 az 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!

Dr. Kreisz Ágnes állatorvosi rendelõ
és dr. Bubó állatpatika
Mezõberény, Madách u. 10/a.
Nyitva tartás:
hétfõ, szerda, péntek: 9-11 ; 16-19
kedd, csütörtök, szombat: 9-11.
Sürgõs esetben is hívható telefonszámok:
dr. Kreisz Ágnes 30/206-5050;
Markos Csaba 30/559-0009
Szezonális ajánlatunk:
bolhairtók, kullancsirtók nagy választékban

Ügyfélfogadás és teljes körû tájékoztatás bármikor (hétvégén is),
idõpont egyeztetéssel!
Plusz szolgáltatásunk: INGATLANKÖZVETÍTÉS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS

Tisztelettel: 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
Tel./fax: 66/424-314

Irodánk címe:
5650 MEZÕBERÉNY,
FORTUNA TÉR 11.
(Lottózó mellett)

TAVASZI AKCI
Újra indul a radiátor csereakció!
Horganyzott esõcsatorna még TAVALYI áron!
hagyományos és korszerû fûtésszerelési anyagok,
víz-, gáz-, villanyszerelési anyagok nagy választékban,
villanymotor tekercselés, idomacélok forgalmazása
HITELLEHETÕSÉG! BANKI PARTNEREINK: OTP, BUDAPEST BANK, CETELEM

Minden kedves érdeklõdõt és vásárlót szerettel várunk!
ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKÜZLET
Mezõberény, Luther Márton tér 4. Tel./Fax: 66/424-166
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