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HÍRMONDÓ INGYENES

 

Szeptember 13-án szombaton délelõtt 10 órától ünnepi istentisztelet
keretében iktatta be  a Mezõberényi Református Egyházközségben
Szabó Klára Antónia lelkipásztort a Békési Református Egyház-
megye esperese, Sípos Tas Töhötöm. 
Az ünnepi alkalmon többek között a megye más gyülekezeteibõl

érkezett  lelkészek, a városunkban szolgáló evangélikus lelkészek és
városunk polgármestere is köszöntötték a beiktatott lelkipásztort. Az
ünnepség után állófogadáson vendégelte meg a gyülekezet az isten-
tiszteleten résztvevõket. 

A gyermeknevelés, a kamaszkor kezelése még
azokban a családokban is sok "fejtörést" okoz, ahol
egyébként teljes odafigyeléssel fordulnak a szülõk
gyermekeik felé. Ahol ez nem így mûködik, ott a
gyermeknevelési problémák kihatnak a gyermekek-
kel foglalkozó oktatási, kulturális intézmények mû-
ködésére is. Ezzel szembesülnek rendszeresen a Hu-
mánsegítõ Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálatának csa-
ládsegítõi is, akik koordinálják a város gyermek-
védelmi jelzõrendszerének mûködését. A jelzõrend-
szer tagjai (gyermekorvosok, védõnõk, pedagógusok,
rendõrség) részérõl visszatérõ gondként merül föl a gyermeknevelési
problémák növekvõ tendenciája, mely legtöbbször a szülõi felelõsség-
vállalás hiányára vezethetõ vissza. A Gyermekjóléti Szolgálat statiszti-
kai adatai is megerõsítik ezt, hiszen az elmúlt években a kezelt problé-
mák típusa szerint legtöbb a gyermeknevelési, a családi konfliktus, vala-
mint az anyagi jellegû probléma volt. Amennyiben  együtt kezeljük a gyer-
meknevelési hiányosságokat a családi konfliktusokkal, akkor ezek együtt a
kezelt problémák több mint 50%-át alkotják. Ugyanúgy komoly problé-
mát jelent a szülõi elhanyagolás és a gyermek magatartás- és teljesít-
ményzavara. 

A szülõi felelõsségvállalásra szeretné a figyelmet felhívni, és a gyer-
meknevelésben szeretne segítséget nyújtani, valamint a szülõi szerep meg-
erõsítését célozza a Humánsegítõ Szolgálat Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálata a "Mit tegyünk, hogy a deviancia ne váljon divattá?" címû ren-
dezvénysorozata. Az elsõ elõadást Dr. Csernus Imre pszichiáter tartotta,
majd meghívott vendégeink voltak Szabóné Dr. Kállai Klára klinikai szak-

pszichológus, Csepregi András gyógypedagógus-
pedagógiai szakpszichológus. A szülõknek tartott cso-
portfoglalkozást Dr. Sziráczki Magdolna gyermekor-
vos és Ferenczné Szarvas Anikó pszichológus.

Legutóbbi rendezvényünkre Dr. Vekerdy Tamás
pszichológust, oktatáskutatót hívtuk meg. Vekerdy
Tamás elõadásában beszélt arról, hogy kamaszokkal
együtt lenni nehéz. Nem tehetünk mást, el kell fogad-
nunk, és tiszteletben kell tartanunk egyéniségüket,
egyediségüket. Szülõként meg kell próbálnunk nekik
egyfajta hátteret biztosítani, és segíteni a pszicholó-

giai "újjászületésben". Meg kell találnunk az egyensúlyt a korlátozás, és
a mindent megengedés között. Adjunk nekik rugalmas és egyértelmû
kereteket, hogy érezzék támogató jelenlétünket. A serdülõ ugyanolyan
feltétel nélküli szeretetre vágyik, mint egészen kicsi korában, még akkor
is, ha nehéz megközelíteni. Adjunk nekik önállóságot, engedjük, hogy
legyenek titkaik; ha bizalmat kapnak, bizalommal fogják viszonozni. A
kamasz nevelésére sincsenek receptek. A rugalmas középút, az egyértel-
mû határok, a kompromisszum és a párbeszéd lehetõsége az, ami esélyt
adhat a kamasznak az élet útvesztõjében való eligazodásra. Azzal segíthe-
tünk leginkább, ha ott vagyunk, jelen vagyunk az életükben, és tudják,
hogy számíthatnak ránk. Az elõadás után az érdeklõdõk feltehették
kérdéseiket is.

A szülõknek, gyermekeknek szervezett integrációs programmal tervez-
zük kiegészíteni a szülõi hatékonyságnövelõ programjainkat, melyet egy
TÁMOP pályázat keretében szeretnénk megvalósítani.

Kovács Edina

Ünnepi istentisztelet

“A kamaszkor körül” – vendégünk volt Dr. Vekerdy Tamás
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FELHÍVÁS

Mezõberény Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
(5650 Mezõberény, Kossuth tér 1.)

pályázatot hirdet aljegyzõi munkakör betöltésére

Az állás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36.§ (1)
bekezdése, valamint a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.
8. § (1) bekezdése alapján kerül meghirdetésre. A kinevezés határozatlan idõre
szól, a munkakört teljes munkaidõben kell ellátni.
Pályázati feltételek: igazgatásszervezõi, vagy állam- és jogtudományi doktori
képesítés; legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat; közigazgatási, vagy jogi
szakvizsga megléte; magyar állampolgárság; büntetlen elõélet, cselekvõ-
képesség; összeférhetetlenség hiánya. Ezek tényét igazolni kell.
Elõnyt jelent: jegyzõi, aljegyzõi gyakorlat, vagy polgármesteri hivatalnál
eltöltött  legalább 5 éves gyakorlat; német vagy angol nyelv legalább társal-
gási szintû ismerete; felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázathoz mellékelni kell: részletes szakmai önéletrajzot; a végzettséget
igazoló okiratok másolatát; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
az aljegyzõi munkakör betöltésére irányuló szakmai programot
Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselõk jogállásáról 1992. évi XXIII.
törvény, valamint a Képviselõ-testület meghatározása szerint. Az önkor-
mányzat a kinevezett aljegyzõ részére szükség esetén önkormányzati bérlakást
biztosít. A pályázat benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben való
megjelenést követõ 30. nap.
A Képviselõ-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelen-
nek minõsíti.
A pályázatot Cservenák Pál Miklós polgármesternek címezve, 5650
Mezõberény, Kossuth tér 1. szám alá kell benyújtani. A pályázat elbírálásának
ideje: a pályázat benyújtását követõ rendes képviselõ-testületi ülés. Az állás
betöltésének kezdete megegyezés szerint, de legkésõbb 2009. január 1. A
pályázók további információt kérhetnek Dr. Baji Mihály jegyzõtõl a 66/515-501
telefonszámon, hivatali idõ alatt. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 15.

Mezõberény Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
a mezõberényi Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

igazgatói (magasabb vezetõi) állására pályázatot hirdet:

Meghirdetett munkahely: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, Mezõberény,
Fõ út 6. magasabb vezetõ (igazgató)
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központba integrált jogelõd intézmények:

a.) Orlai Petrics Soma Muzeális Gyûjtemény - Mezõberény, Fõ út 1-3.
b.) Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ - Mezõberény, Fõ út 6.
c.) Városi Könyvtár - Mezõberény, Fõ út 4.

Képesítési és egyéb feltételek: szakirányú felsõfokú iskolai végzettség a
150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 22. § (1) g.) szerint; legalább 5 éves szak-
mai gyakorlat; magyar állampolgárság; büntetlen elõélet; kiemelkedõ szak-
mai vagy tudományos tevékenység. Elõnyt jelent: több – az integrált intéz-
mény alaptevékenységének megfelelõ – kulturális jellegû felsõfokú szakkép-
zettség; kulturális területen szerzett szakvizsga; angol vagy német nyelvvizsga;
helyismeret; a helyi kulturális intézmények és tevékenységük ismerete.
Juttatások, illetmény, pótlék, egyéb: A pályázat beadásának határideje: a
megjelenéstõl számított 30 nap. A pályázat elbírálásának határideje: a
benyújtási határidõt követõ 30 napon belüli képviselõ-testületi ülés. Az állás
elfoglalásának ideje: a pályázat elbírálását követõ napon. A megbízás 2013.
október 31-ig szól. 
A pályázathoz mellékelni kell: szakmai önéletrajzot és az intézmény
vezetésével kapcsolatos szakmai elképzeléseket; szakképzettséget, esetleg
idegennyelv-tudást tanúsító okiratot; három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt. Illetmény: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény,
illetve megegyezés szerint.Vezetõi pótlék és egyéb pótlékok: a Kjt., illetve a
vonatkozó jogszabályok szerint: magasabb vezetõi pótlék 225 %. 
Bõvebb felvilágosítást nyújt: Cservenák Pál Miklós polgármester, telefon:
66/515-500.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. október 4.

Pályázati felhívás

Mezõberény Város Önkormányzata a tulajdonában 
(Városi Közszolgáltató Intézmény kezelésében) lévõ 

Mezõberény, Fõ út 13. sz. alatti 
üzlet céljára alkalmas helységet  

bérbeadására meghirdeti.

A helység 141 m2 -es, üzlet és egyéb szolgáltatási tevékenységre
alkalmas. 
A végzett tevékenységet kérelem alapján a jegyzõ engedélyezi.
A bérleti díj minimuma 150.000.- Ft / hó. A nyertes pályázó szemé-
lye az ajánlattétel mértékétõl függ.  
Részvételi szándékukat és ajánlataikat írásban a Polgármesteri Hi-
vatal 11-es számú irodájában Kolozsi Tibornál lehet jelezni ügyfél-
fogadási idõben 2008. szeptember 26. (péntek) 10.00 óráig. 
A pályázaton való részvétel feltétele egy havi bérleti díj megfizetése,
amit a határidõ leteltéig a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-
49564948-48571008  számú Mezõberény Város Önkormányzat
költségvetési számlájára kell befizetni. Nyertes pályázat esetén a be-
fizetett összeget a bérleti díjba beszámoljuk, nem nyertes pályázók-
nak a díjat visszautaljuk.
A bérleti szerzõdést a Mezõberényi Városi Közszolgáltató
Intézmény 2008. október 1-jével köti meg.
A helyiség megtekinthetõ Kolozsi Tibor elõadóval történt egyeztetés
után.

Cservenák Pál Miklós
polgármester  
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AZ ORLAI PETRICS SOMA KULTURÁLIS KÖZPONT 2008/2009-ES ÉVADRA MEGHIRDETETT CSOPORTJAI

ALKOTÓ MÛVELÕDÉSI KÖZÖSSÉGEK

Népi díszítõmûvészeti szakkör
Várjuk azokat a lányokat és asszonyokat,
akik szívesen készítenék el, vagy díszítenék
lakástextíliáikat eredeti népi hímzéssel,
rece- és szalaghorgolással.
Vezeti: Balogné Takács Katalin
A rece- és szalaghorgolók szakmai munká-
ját irányítja: Hernádi Mihályné
Szakkör ideje: minden péntek 14.00-18.00 óra
Helye: OPSKK Mûvelõdési Központja
Elsõ foglalkozás: október 3. 14.00 óra

Babaruha készítõ kör
Varrjunk babaruhát a babáinknak!
Kreatív ötletek a babaruhatárba.
Vezeti: Bereczki Istvánné (Irénke néni) és
Márkus Zsuzsanna
Szakkör ideje: minden szerda 15.00-17.00 óra
Helye: "Madarak Háza" Látogatóközpont
Elsõ foglalkozás: október 8. 15.00 óra
Részvételi díj: anyagköltség

Kézmûves mûhely
Havonta változó mûhelymunkák keretében
régi és új kézmûves technikákkal ismer-
kedünk: gyöngyözés, agyagozás, szövés-
fonás, papírtechnikák…
Vezeti: Fábián Zsolt
Foglalkozások a hónap 2., 3., 4. szombatján
14.00-17.00 óráig.
Helye: "Madarak Háza" Látogatóközpont
Elsõ foglalkozás: október 11.

MÛVÉSZETI CSOPORTOK:

Jazztánc
Ritmus, tánc, harmonikus mozgás kezdõk-
nek és haladóknak egyaránt.
Vezeti: Szászné Sziklai Cili
Alakuló megbeszélés: szeptember 24-én
16.00 órakor a Pedagógiai Szakszolgálat
(volt Ligeti óvoda) épületében. (Liget tér 5.)
Díja: 900 Ft/hó

Mazsorett
Menettánc és színpadi formációs tánc csi-
nos lányoknak.
Vezeti: Mezeiné Szegedi Erzsébet mazsorett
oktató
Alakuló megbeszélés kezdõk részére, mely-
re középsõs és nagycsoportos óvodásokat,
illetve 1-2-3. osztályos tanulók jelentkezé-
sét várjuk: szeptember 30. (kedd) 17.00 óra
Helye: OPSKK Mûvelõdési Központjának
színházterme
Haladó mazsorettek próbarendje megtekinthetõ 
a www.mberenyimajorette.mlap.hu oldalon.

Gyermek citera szakkör
Ha szeretnél megismerkedni a citerajáték
örömeivel, vagy ismereteidet újabb dallam-
díszítésekkel szeretnéd bõvíteni, akkor
várunk Téged is a Gyermek Citerazenekar

próbáira.
Vezeti: Szabó Antalné és Bagi István
A foglalkozás ideje: minden péntek 16.00-17.00 
Helye: OPSKK Mûvelõdési Központja
Elsõ alkalom: október 3. 16.00 óra

Berény Népdalkör
Az 1977 óta mûködõ hagyományápoló cso-
portunk várja azokat, akik szeretik a nép-
dalt, népzenét és szívesen énekelnének egy
kellemes hangulatú daloskörben.
Vezeti: Szabó Antal és Szabó Antalné
Próbák idõpontja: minden hétfõ 18.00 óra
Helye: OPSKK  Mûvelõdési Központja
Elsõ foglalkozás: október 6. 18.00 óra

SZABADIDÕS KLUBOK, ISMERET-
TERJESZTÕ, KÉSZSÉGFEJLESZTÕ

SZAKKÖRÖK

Csodálatos világ kör
- a természet kincsei: gyûjtés a termé-
szetben (kökény, csipkebogyó, geszte-
nye…) és ezek feldolgozása (terménybá-
bok, bodzaszörp, kökénylekvár…)
- hagyományos népi ételek készítése
- népi mesterségek alapjainak megismerése
- ének, zene, tánc, mese, kirándulás, játék és
nevetés
Vezeti: Márkus Zsuzsanna
Szakkör ideje: minden péntek 15.00-17.00 óra
Helyszín: "Madarak Háza" Látogatóközpont
Elsõ foglalkozás: október 3. 15.00 óra
Részvételi díj: anyagköltség

Jóga klub (kezdõknek)
Testgyakorlatok a mindennapi stressz
oldása, a fizikai és mentális egészség
egyensúlyának megõrzése céljából. Elõadá-
sok az étkezési kultúráról; tisztító kúrák.
Ismerd meg a jóga jótékony hatásait!
Vezeti: Schäfer László 10 éve jógázó, gya-
korlott oktató
Alakuló megbeszélés: október 6-án 17.00
óra. (A jelentkezésre ettõl az idõponttól
kezdve csak 1 hónapig van lehetõség.)
Helyszín: "Madarak Háza" Látogatóközpont
Díja: 2.000 Ft/hó

Madarász kör
A környezetünkben élõ madarak megis-
merésével, védelmével foglalkozunk min-
den hónap 1. szombatján. (október 4.,
november 1., december 6.)
Vezeti: Fábián Zsolt
Helyszín: jó idõ esetén a Medvefejes tó ma-
dármegfigyelõ pontján, rossz idõ esetén a
"Madarak Háza" Látogatóközpontban.

Önismereti kör
Ha szeretnéd dramatikus játékokon ke-
resztül fejleszteni kommunikációs képes-
ségeidet, levetni gátlásaidat, megtanulni
szépen és helyesen beszélni, vagy csak
egyszerûen jól akarod érezni magad, akkor

itt a helyed az önismereti klubban!
Vezeti: Pap Viktória
Helyszín: OPSKK Mûvelõdési Központja
Alakuló megbeszélés: október 7. 15.00 óra

Bélyeggyûjtõk klubja
Forgalmazzuk a legújabban megjelentetett
magyar bélyegeket; cserecsomag akcióink
segítik a gyûjteményt építõ érdeklõdõket;
magyar és nemzetközi, régi és új bélyegek
rendszerezéséhez adunk szakmai taná-
csokat. Szeretettel várjuk a bélyeggyûjtés
iránt érdeklõdõket!
Vezeti: Nagy Ferenc
Találkozások idõpontja: minden negyedév
utolsó hónapjának második keddje, 18.00 óra

Nyugdíjas klub
Érdekes programokkal, kellemes szóra-
kozási lehetõséggel várja Mezõberény
nyugdíjasait.
Vezeti: Borgula Györgyné
Foglalkozások ideje: kéthetente szerda 18.00 óra
Elsõ foglalkozás: október 8. 18.00 óra
Helye: OPSKK Mûvelõdési Központja

PATEX Nyugdíjas Klub
Rendszeres találkozásokra várja a PATEX
nyugdíjasait.
Vezeti: Nagy Piroska
Foglalkozások ideje: minden hónap utolsó
csütörtök 14.00 óra
Helye: OPSKK Mûvelõdési Központja

Baba-mama klub
Ha jelenleg pici gyermeked van, vagy
várod, és szívesen eszmét cserélnél a világ
dolgairól, a babavárás és nevelés izgal-
mairól, ha szeretnél egy kis fejtágítást, de
akkor is, ha csak egyszerûen kikapcsolódás-
ra vágysz, akkor keress bennünket, versel-
jünk, zenéljünk együtt babáinkkal!
Vezeti: Szabó Melinda, Pankotainé Marcsi
Helyszín: OPSKK Mûvelõdési Központja
Érdeklõdni lehet: 70/368-9050 vagy
30/636-5069

TANFOLYAM

Internettanfolyam
Az OPSKK Könyvtára 20 órás intenzív
internet-használati tanfolyamot indít kezdõ
és középhaladó hallgatók számára hatfõs
csoportokban. A tanfolyam részvételi díja:
8000 Ft/fõ. Részvételi és idõpont-
egyeztetési szándékát kérjük jelezze az
OPSKK Könyvtára olvasószolgálatánál.

Tánciskola és társastánc tanfolyam
kezdõk, haladók és jelvényszerzõk részére
Gyermekek részére (2-3. osztályosok) ismét
indul a társastánc tanfolyam!
Vezeti: Hajas Tibor táncpedagógus
Várható kezdés: 2009. január
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KISVÁROSI KAVICSOK

Napközis sporttábor

Augusztus 4-10 között az Önkormányzati
Minisztérium támogatásával napközis sport-
tábort szervezett Mezõberényben a Berényi
Gyermek FC U-12 korosztálya számára.

A napi programban két labdarúgó edzés mel-
lett szerepelt strandprogram, strandjátékok és
hasznos elõadások az egészséges életmódról, a
káros szenvedélyekrõl, a labdarúgás szabá-
lyairól, a sport közösségformáló szerepérõl, a
szabadidõ hasznos eltöltésérõl. A Berény Szál-
ló éttermében ízletes ebéd várta a részt-
vevõket, délután pedig gyümölcs uzsonna. 
A jó hangulatú táborban 20 fõ vett részt, Kaj-
lik Péter és Oláh Zsolt edzõk irányításával.       

Berényi Gyermek FC

"Kapaszkodó" tábor 2008.

Augusztus végén
újra megrendezte
a Mezõberény-
Bélmegyer Kis-
térségi Általános
Iskola Pedagógiai
Szakszolgálata, az

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ és a
Humánsegítõ és Szociális Szolgálat közremû-
ködésével, a hagyományos “Kapaszkodó” tá-
borát. A tábor célja, hogy tanévkezdésre ké-
szítse fel azokat a gyermekeket, akiknek fi-
gyelmi, magatartási, koncentrációs, koordiná-
ciós problémái vannak. A gyerekekkel gyógy-
testnevelõ, gyógypedagógus, logopédus és pszi-
chológus foglalkozott. A célnak megfelelõen
csoportos mozgásos játékok során gyakorol-
hatták a gyerekek az együttmûködés, egy-
másra figyelés örömét; a figyelem, odafigyelés
és koncentráció hasznosságát, valamint a cso-
portmunka, és együttlét alapvetõ szabályainak
betartását. A megtanult és eljátszott rövid vi-
dám dalocskák egyrészt gazdagították a gyer-
mekek érzelemvilágát, másrészt pedig a
munkamemória, az emlékezet, a ritmusérzék,

a beszéd-, és szókincsfejlesztést is szolgálták. 
A tematikus, és szabad témaválasztással készí-
tett rajzok pedig visszanyúlva a gyerekek kre-
atív alapbeállítottságához, elõsegítették a fe-
szültségcsökkentést – ily módon fejlesztve
személyiségüket, és egymás iránti toleranciá-
juk kialakítását, fejlesztését. A gyerekek az el-
végzett munka jutalmaként a zsûri által kiosztott
bõséges ajándékokkal távozhattak a táborból.
A szakszolgálat munkatársai jövõre is visz-
szavárják õket, és a hozzájuk hasonló, nehéz-
ségekkel küzdõ gyermekeket. Mindenkinek
eredményes iskolakezdést, és tanévet kívánunk! 
Évek óta állandó szponzorok segítenek minket
abban, hogy táborunk sikeres legyen. Köszö-
netünket ezúton fejezzük ki!
Szponzoraink: Valentinyi Károlyné gyógy-
szerész, Tóth János vállalkozó, Német-Finom-
pékáru Kft, Szabó László kereskedõ és dolgo-
zói, Varga Bálint vállalkozó, Berény-Color
Papír Kereskedelmi Kft, Berényi Téglaipari
Kft, Tópart vendéglõ – Tánczos Imre, Nagy
Istvánné zöldség-kereskedõ, Fehér ház
cukrászda – Szilágyi Sándor (Köröstarcsa).

Öreg István 
fõigazgató

 

Osztálytalálkozó

A közelmúltban került sor a 2. Számú Általános Iskola 1952-ben
végzett diákjainak osztálytalálkozójára. Az 56. évfordulón meg-
elevenedtek a régi emlékek, majd közös ebéden vettek részt a volt
diákok.

Érettségi találkozó

2008. augusztus 30-án került sor az 1968. évben végzett IV. b. osz-
tály 40 éves érettségi találkozójára. Az eseményen 19 volt diák és
Adamik Mihályné Magdi néni, az osztályfõnök vett részt. 
Találkozunk 2013. augusztus utolsó szombatján!

 

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
tisztelettel meghívja Mezõberény és Csárdaszállás nyugdíjasait 

a 2008. október 1-jén 16 órai kezdettel
megrendezésre kerülõ 

IDÕSEK NAPI AJÁNDÉKMÛSORRA

Köszöntõt mond: Cservenák Pál Miklós, Mezõberény város polgármestere
Közremûködnek: a Jókai Színház színmûvészei és a Szlovák Pávakör

2008. október 1-tõl október 14-ig KIÁLLÍTÁS tekinthetõ meg 
NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK MUNKÁIBÓL, GYÛJTEMÉNYEIBÕL
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RENDÕRSÉGI HÍREK

A 2008/2009. évi tanév megkezdésével a
közlekedés minden résztvevõjének fel kell ké-
szülnie és számítania kell arra, hogy a nyári vi-
szonyokhoz képest több gyermekkel, iskolás-
sal találkozik az utcákon. 

Felhívjuk a jármûvezetõk figyelmét, hogy fo-
kozott óvatossággal, körültekintõen közleked-
jenek, és segítsék a gyermekek közlekedésben
való részvételét.

Kérjük a szülõket, hogy kísérjék figyelem-
mel gyermekeik közlekedését, illetve szemé-
lyes példamutatással segítsék gyermekeiket a
helyes közlekedésre nevelésre. 

A Mezõberényi Rendõrõrs fokozott köz-
területi jelenléttel, illetve hatékony megelõzési
tevékenységgel a jövõben is törekedni fog a
balesetek megelõzésére, illetve arra, hogy a
gyermekek a biztonságos közlekedéshez szük-
séges szabályokat elsajátítsák.

Ezt a célt szolgálja egyebek közt az "isko-
la rendõre" elnevezésû program, melynek lé-
nyege, hogy a Mezõberényi Rendõrõrs kép-
viselõje, a városban lévõ Mezõberény-Bél-
megyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója,
a tantestület, és nem utolsó sorban a tanulók
között szoros együttmûködést tartson fenn, a
közbiztonság és a közlekedésbiztonság fenn-
tartása érdekében. 

A Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Álta-
lános Iskola rendõre a 2008/2009-es tanévben
Márta Zoltán r.hadnagy, a Mezõberényi
Rendõrõrs közrendvédelmi csoportvezetõje,
akinek feladata az iskola vezetésével, tantes-
tületével, az ifjúságvédelmi elõadóval, és ter-
mészetesen a diákokkal történõ szoros kapcso-
lat fenntartása. Tevékenysége elsõsorban a
baleset megelõzést szolgáló rendezvények,
pályázatok népszerûsítése, szervezése és

lebonyolítása, illetve osztályfõnöki órák
keretében közlekedésbiztonsági és bûn-
megelõzési elõadások megtartására irányul.

***********

Tisztelt jármûvezetõk !

Az õszi-téli éghajlatra jellemzõ változatos
idõjárási viszonyok, valamint a korlátozott látási
viszonyok váratlan helyzet elé állíthatják a jár-
mûvezetõket. Ezért idõben fel kell készülni ar-
ra, hogy egyik pillanatról a másikra olyan idõ-
járási és útviszonyokkal találkozhatunk, me-
lyek a nyári vezetési stílustól lényegesen el-
térõ körülményt, vezetéstechnikát igényelnek.

Nagyon fontos, hogy a mindennapi közleke-
dés során a közlekedõ partnerekkel szemben
tanúsított elõzékenység illetve messzemenõ
tolerancia érvényesüljön. Ennek a hozzáállás-
nak a téli idõjárási viszonyok között történõ
közlekedés során még inkább megnõ a jelentõ-
sége.
A vezetési szokásokban és a vezetési stílusban
az elõrelátásnak az óvatosságnak, és a bizton-
ságnak kell érvényesülnie.
A téli idõszakban a hidakon, felüljárókon, az
erdõsávval védett útszakaszokon fokozottan
számolni kell az úttest eljegesedésével. A vi-
zes útszakaszról a jeges útszakaszra való rá-
futás ismertetõ jelei lehetnek az úttest felüle-
tének színváltozása, valamint a jármûvek ke-
rekeinek gördülése által okozott hanghatás
csökkenése.
Haladásunk során az autó stabilitása jeges
útszakaszra való ráfutáskor váratlanul megvál-
tozik, az autó remegni kezd. Ebben az esetben
a kormánnyal, a fékkel, illetve gázpedállal

okozott hirtelen mozdulat tragédiához vezet-
het. Ennek elkerülése érdekében gázelvétellel,
és motorfékkel csökkenthetjük a sebességet.

A téli idõszakban nagyobb gondot kell fordí-
tani a jármûvek mûszaki állapotára, a jármû
biztonsági berendezéséinek üzemképessé-
geire, használhatóságára. Nagyon fontos a téli
gumiabroncs, amely lágyabb összetételének,
és a futófelületen lévõ  mintázatának köszön-
hetõen megfelelõ tapadást biztosít. 
A téli idõszakban fontos tartozéka gépjár-
mûvünknek a hólánc, a jégoldó, a jégkaparó, a
lapát, homok, valamint a seprû is. 
Az elõrelátó jármûvezetõ meleg teát, valamint
takarót is elhelyez indulás elõtt a jármûben.  
A közlekedésben résztvevõknek különbözõ
fronthatással is számolni kell. Az arra érzé-
kenyek a hidegfront hatását a front átvonulása
után csak néhány órával érzékelik. Egyes
esetekben megnõ a reflexidõ, késve reagálnak
konkrét szituációkban, állandó álmosságérzet,
szédülés, kábultság, és fejfájás is jelentkezhet.
Ilyenkor a megszokottnál is óvatosabban és
figyelmesebben közlekedjenek.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az õszi és a
téli hónapokban is tartsák be a közlekedési
szabályokat, hiszen a balesetmegelõzés leg-
fontosabb tényezõi mi magunk, a jármû-
vezetõk vagyunk, így elsõsorban rajtunk
múlik, hogy elõidézzünk, vagy megelõzünk
baleseteket.

Balesetmentes közlekedést kívánok!

Jakusovszki Zoltán 
r.õrnagy õrsparancsnok

1 %

A Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Álta-
lános Iskola Diáksport Egyesület tagsága
ezúton is köszöni mindazok segítségét, akik
felajánlották személyi jövedelemadójuk 1 % -
át. Az elmúlt évi felajánlások összege 60 162,- Ft
volt, melyet az egyesület csapatainak verse-
nyeztetésére (nevezési díjak, utaztatás, ver-
senyrendezés) fordítottunk.

Henger Péter
elnök

A Mezõberényi Gyermek Kosárlabda Klub
tagsága ezúton is köszöni mindazok segít-
ségét, akik felajánlották személyi jövedelem-
adójuk 1 % -át. Az elmúlt évi felajánlások
összege 303 480,- Ft volt, melyet az egyesület
csapatainak versenyeztetésére (nevezési díjak,
utaztatás, versenyrendezés) fordítottunk.

Henger Péter
elnök

A mezõberényi Sportcsarnok Sportegyesület
tagsága ezúton is köszöni mindazok segít-
ségét, akik felajánlották személyi jövedelem-
adójuk 1 % -át. Az elmúlt évi felajánlások
összege 37 500,- Ft volt, melyet az egyesület
csapatainak versenyeztetésére (nevezési díjak,
utaztatás, versenyrendezés) fordítottunk.

Henger Péter
elnök

A Mezõberényi Városszépítõ és Városvédõ
Egyesület megköszöni mindazoknak, akik
a személyi jövedelemadójuk 1 %-át
egyesületünknek ajánlották fel, így a 2006
évi személyi jövedelemadó után 2007.
október 9-én 101.502.- Ft-ot, 2008. január-
ban 22.770 Ft-ot, összesen: 124.272 Ft-ot
kaptunk. 

Felhasználása:  
A teljes összeget a liget északi oldalán
épített gyalogos fahíd anyagköltségére
fordítottuk.

Adószámunk: 18373947-1-04

Az egyesület elnöksége nevében:
Kovács Lászlóné

elnök

A Viola Szabadidõs és Kulturális Egyesület 

(adószám:18384253-1-04) 

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a
2006. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át
felajánlották.

A 39 477.- Ft összeget szabadidõs pro-
gramok szervezésére fordítottuk.
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Lakossági apróhirdetés

Eladó GARELLI PGO tip. 2000-es évjáratú, felújított olasz robogó. 

Érdeklõdni: 06-30/409-0161

Várom olyan segítõkész ember jelentkezését, aki a PSG 1992-es gombavató mûsorának

(Moldvai) video-felvételével rendelkezik. Tel.: 06-20/807-2019

Eladó régi típusú 4 elemes barna lakozott szekrénysor irányár: 45000 Ft; ledönthetõ

kanapé 2 db fotellal 2 db puffal irányár: 45000 Ft. Érd.: 06-70/703-7445

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ * közéleti információs lap * Szerkesztõség: 5650 Mezõberény, Fõ út 4. * Telefon: (66) 515-558 * E-mail:
ujsag@mezobereny.hu * Lapzárta: minden hónap második és utolsó péntekje * Szerkesztõ: Karakasné Ágoston Anikó * Kiadja: Mezõberény
Város Önkormányzata megbízásából az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ * Felelõs kiadó: Fábián Zsolt, az OPSKK megbízott igaz-
gatója * Készült a Berény Nyomdaüzemben 3000 példányban * Cégt.: Hegyi Márton * HU ISSN 1215-0266

Szeptemberi akcióink

• minden 10.000 Ft feletti keret 25% engedménnyel      

• napszemüvegek 30% engedménnyel

• HOYA munkaszemüvegek 20% engedménnyel 

Szolgáltatásaink:

• tb vények beváltása

• szemüvegkészítés akár 1 óra alatt
• nálunk készült szemüvegek csavarpótlása, 

igazítása ingyenes
• optikai cikkek (tok, törlõ, lánc)

• kontaktlencse ápolószerek forgalmazása

• ultrahangos tisztítás (szemüveg és ékszer)

• gomb- és ceruzaelemek, elemcsere

Több mint 20 éves szakmai tapasztalattal várom 

régi és új vásárlóimat.

Matuskáné Sinka Edit     

mesterlátszerész

Mezõberény, Fortuna tér 18.

Nyitva tartás: H - P: 8.00-12.00 és 13.00-17.00

Tel.: 66/421-749

HITELÜGYINTÉZÉS
KOMOLY BANKI és ÜGYINTÉZÉSI HÁTTÉRREL, 

8 ÉVES GYAKORLATTAL!
LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK

ALAPKAMAT 1,99%-tól!

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

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

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

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

Több bank ajánlata közül választhat!
Mindenkori aktuális akciónkról érdeklõdésére 

telefonon vagy személyesen tájékoztatjuk.

ÚJ SZUPER AKCIÓ
2008.09.08 –  2008.09.30-ig 

TELJES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG 
0 Ft értékbecslési díj, 0 Ft közjegyzõi díj, 0 Ft bejegyzési illeték, 

0 Ft folyósítási jutalék, 0 Ft tulajdoni lap (utolsó)

* LAKÁSCÉLÚ HITELEK (ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSE, ÚJ ÉS HASZNÁLT
LAKÁS VÁSÁRLÁSA, FELÚJÍTÁS, KORSZERÛSÍTÉS, LAKÁSLÍZING,
GYORSHITEL) /HUF, CHF, JPY/
* HITELKIVÁLTÁS ESETÉN

RÉSZLEGES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG
SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK ESETÉN

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

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

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

Jelzáloghitelek ügyintézése SORON KÍVÜL akár 1 hét alatt is!

LEINFORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNK! 
HÍVJON BIZALOMMAL! 

AZ ELVÉGZETT MUNKÁNKÉRT FELELÕSSÉGET VÁLLALUNK!

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

INGATLANKÖZVETÍTÉS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS

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

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

Irodánk címe:

5650 MEZÕBERÉNY, FORTUNA TÉR 11.

Tel./fax: 66/424-314

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


