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TAPASZTALATCSERÉN GRONAUBAN
A kulturális kapcsolatok kiszélesítése érdekében, a kulturális élet, a testvér- turisztikai központként mûködõ Driland tó mellett egy faházban volt.
városi kapcsolatok, az oktatás- és a szociális ellátás területén dolgozó Egyik vacsoránkat egy olyan élménytanyán fogyaszthattuk el, amely egy
szakembereket hívott meg a gronaui Petõfi Kör tapasztalatcsere látogatás- pékségbõl nõtte ki magát. Megtekintettük az Európában egyedülálló Rock'
ra. A kiutazást a Petõfi Kör mezõberényi partnerszervezete, a Petõfi Sán- n' Pop Múzeumot, kerékpárral bejárhattuk a város bármely, általunk kivádor Mûvelõdési Központ szervezte. A kiutazók között ott volt Frey Zita lasztott részét. Vonattal Hollandiába utazhattunk piacra úgy, ahogy azt a
tagóvoda vezetõ, Öreg István iskolaigazgató, Papp Zoltán festõmûvész- gronauiak teszik.
tanár, önkormányzati képviselõ, Õszi Andrea ifjúsági mûvelõdésszervezõ, A programterv összeállításakor sokat gondolkodtunk a kiutazó csoport tagKovács Edina a Humánsegítõ és Szociális Szolgálat igazgatója és Szûcsné jaival, hogy mindenki csak a saját területén töltsön el hosszabb idõt, vagy
Sziklai Éva a mûvelõdési központ igazgatója. (Fesetõné Sipos Judit sajnos valamennyi területet együtt nézzünk meg. Végül ez utóbbi mellett döntötbetegsége miatt nem tudott részt venni.)
tünk. Utólag megállapítható, hogy döntésünk nagyon jónak bizonyult, hisz
A program összeállításakor elsõdleges célunk volt, hogy a Gronauban töl- az interaktív gondolkodásmód, mely jellemzõje a gyerekekkel, felnõttött 5 nap alatt képet kapjunk az
tekkel, rászorulókkal foglalkozó
emberekkel való foglalkozás teljes
valamennyi területnek, így vált
területérõl. A további eredményes
érthetõvé és követhetõvé száegyüttmûködésünk szempontjából
munkra. Sok érdekes megfigyelést
fontosnak tartottuk összehasonlítatettünk, melyrõl szakterületenként
ni, hogy a testvérvárosi kapcsolaszívesen villantunk fel néhányat, a
tok ápolása, gondozása milyen
Hírmondó következõ számaiban.
szervezeti keretek között, milyen
A szakmai tapasztalatcsere látokapcsolódási pontokkal valósul
gatásra érkezõ csoport ellátásának,
meg Gronauban, illetve nálunk.
és az elõzetesen egyeztetett progSzakterületenként, valamint a mûramnak a szervezését Gabi Könevészeti élet területén milyen továbmann (partnerkapcsolatok gonbi elképzelések jöhetnek számításdozója a gronaui városházán) és a
ba. A turizmus és az idegenforgaPetõfi Kör végezte, nagy odafilom szervezésében milyen, szágyeléssel, szeretõ gondoskodással.
munkra használható ötletet valósíMárta Mórocz-Lohle, a Petõfi Kör
tottak meg testvérvárosunkban.
elnöke nemcsak a szervezésben,
Az élményekben és tapasztalathanem a tolmácsolásban, a maszerzésben rendkívül gazdag proggyar megfelelõk megtalálásában is
ram keretében megismerkedtünk
segítségünkre volt. A látogatáNémet, holland és magyar szakmai találkozó résztvevõi
a gronaui polgármesteri hivatal
sokon és az úgynevezett szabad
mûködésével. Voltunk lovas egyeprogramokon a gronaui képviselõsület által épített óvodában, alapfokú oktatási intézményben, ahol alkal- testület több tagja, valamint a Petõfi körösök is velünk voltak. Nekünk, kiumunk volt német és holland kollégákkal összehasonlítani a három ország tazóknak útiköltségünk fedezését, német illetve angol nyelvtudásunk
oktatási rendszerét, sõt óralátogatáson is részt vehettünk. Jártunk felelevenítését kellett vállalnunk, s azt, hogy viszont fogadjuk partnereinszenvedélybetegekkel foglalkozó egyesület telephelyén, ahol a betegek ket egy mezõberényi tapasztalatcsere látogatáson.
maguk alakítják környezetüket. Megismerhettük az új rendezvény-csarno- A program támogatására mind a Petõfi Kör, mind a Mûvelõdési Központ
kot, ahol a híres gronaui jazzfesztivált szervezik, valamint a kultúriroda te- pályázatot nyújtott be önkormányzatához. A gronaui testület olyan jónak
vékenységét, munkamódszerét. A szellemi fogyatékosok lakóparkjában, találta a programot, hogy beemelte azt a városi szintû programok közé, s a
foglalkoztató központjukban láthattuk, hogyan próbálnak a teljes életvitel- program megvalósítása során egy napra meghívta a holland testvérvárohez szükséges körülményeket biztosítani a betegeknek. Megnézhettük, ho- suk, Epe képviselõit is. A három oldalú találkozón részt vett és köszöntött
gyan él tovább és szolgálja a város lakóit a 2003-ban elkészült, határon bennünket Karl-Heinz Holtwisch úr, Gronau város polgármestere. A mi
átnyúló kertkiállítás. Részesei lehettünk a Tûzoltó Egyesület 125. évfor- oktatási és kulturális bizottságunk is támogatásra méltónak tartotta a szakdulós ünnepi rendezvényének.
mai látogatást, és lehetõségeikhez mérten 23.000 Ft-tal támogatta kiutazáVendéglátóink olyan körültekintõen szervezték meg ott tartózkodásunkat, sunkat, melyet ezúton is köszönünk.
hogy annak minden percében alkalmunk legyen tapasztalatot gyûjteni.
A kiutazó csoport nevében: Szûcsné Sziklai Éva
Így a szervezett látogatásokon túl elhelyezésünk a város határában lévõ és

2.

2006. június

Mezõberényi Hírmondó

VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
Május 2-án a münsingeni rendõrség vezetõjét és két munkatársát fogadta a polgármester, akik a Mezõberényi Rendõrõrs vendégeként töltöttek pár napot városunkban.
Elkészült a Mezõberény fotóalbum második része. A Grafikai Mûvek Bt. a szerzõdésben foglaltak szerint 2000 db könyvet szállított le a Polgármesteri Hivatal részére.
A Strabag Rt. részérõl Karakas Józseffel tárgyalt a polgármester a legfontosabb belterületi kátyúzásokról. A munkálatok összesen
1.315.200 Ft-ba kerülnek, és a Vésztõi úton
kezdõdnek. A megsüllyedt Csabai út aszfaltozását a Cementárius Kft. végzi, a Rákóczi
úton a szennyvízcsatorna-építés miatt keletkezett megcsúszások mintegy 750 m2-es újraaszfaltozásának költségeit a SADE Kft. és a
Strabag Rt. megfelezi.
Cservenák Pál Miklós polgármester meghatalmazást adott Musitz László várpalotai vállalkozónak a mezõberényi B 95-ös kút vízjogi létesítési engedélyezése érdekében. A vízjogi létesítési engedély szükséges a gyógyvízzé minõsítéshez.
Május 9-én ülésezett Békésen a Békési Kistérségi Társulás, ahol beszámoltak a társulás
2005. évi költségvetésének teljesítésérõl, elfogadták a Békési Kistérségi Iroda SZMSZét, valamint a vidékfejlesztési menedzser is
beszámolt munkájáról. Sor került a 2006. évi
kiegészítõ normatívák különbözetének elosztására, így az eddig meghatározott összegen
felül további 585.000 Ft támogatás jut a
mezõberényi iskolának.
Fehér László a MÁV Rt. mûszaki szakelõadója Szegedrõl, valamint Karsai Mihály a
békéscsabai Közútfelügyelet részérõl tárgyalt
Cservenák Pál Miklós polgármesterrel a mezõberényi Szarvasi úti vasúi átjárónál kialakítandó gyalogos és kerékpárutas átkelõ lehetõségérõl. A bejáráson Nagy József mezõberényi tervezõ is részt vett, õ tesztelte a Vasút utca, Szabó Árpád utcai kerékpárút átvezetését.
A vasúti átjáró tervezése több, mint 2 millió
Ft-os költséget jelent, jelzõlámpás kiépítése
pedig 15-18 millió Ft. -A polgármester ezért
további tárgyalásokkal azt szeretné elérni,
hogy a vasúti jelzõlámpás átkelõ kiépítésének
költsége - a Budapest - Békéscsaba vasútvonal kialakításának részeként - a vasutat terhelje.
A Békéscsabai Körzeti Földhivatal határozott a mezõberényi 0305/2. hrsz. alatti legelõ
1354 m2-es területének más célú hasznosításáról. Ezen a címen 37.760 Ft megfizetésére
kötelezte az Önkormányzatot. A más célú
hasznosítás elrendelésére az állati hullák
gyûjtésére szolgáló telep kialakítása miatt
volt szükség.
Május 15-én 17 diák és 2 pedagógus tett
látogatást a Városházán a lingen-i iskolából.
A német diákok egyhetes cserelátogatáson
tartózkodtak Mezõberényben.

Május 18-20. között rendezték meg tizenkettedik alkalommal Szegeden a Kick-box
világkupát 11 ország 700 versenyzõjével. A
mezõberényi klubot 11 versenyzõ képviselte,
összesen 8 érmet szereztek. Kádas Adrienn
elsõ helyezést, további 7 mezõberényi versenyzõ harmadik helyezést ért el.
A szovátai Medve tó 131. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségen Wagner József és Tóth Sándor képviselõk, valamint
Öreg István és Szilágyi Tibor igazgatók vettek részt május 19-22. között.
Dr. Hantos Katalin jegyzõ és Háfra László
önálló bírósági végrehajtó együttmûködési
megállapodást kötött a köztartozások hatékonyabb behajtásának érdekében. A megállapodás az idegentartozási végrehajtásokra vonatkozik.
A Kálmán Fürdõ büféjének üzemeltetésérõl tárgyalt Szépe Levente vállalkozóval a
polgármester. 4 éves szerzõdés megkötésében
állapodtak meg. A büféhelyiséget úgy kell
kialakítani, hogy megfeleljen az ÁNTSZ
elõírásainak, ez kb. 2 millió Ft-ba kerül.
Május 22-e volt a közbeszerzési eljárások
benyújtásának határideje 3 témában. A mezõberényi belterületi útfelújításra, a ligeti Madárház és a madármegfigyelõ központ kialakítására, valamint a Városháza nyílászáróinak
cseréjére érkezett pályázatok eredményhirdetésére május 25-én került sor.
MIRÕL TÁRGYALT
A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?
A képviselõ-testület a napirendi pontok
megszavazása után elfogadta az elõzõ zárt
testületi ülésen hozott határozatokról szóló
tájékoztatót, valamint Cservenák Pál Miklós
polgármester beszámolóját a két ülés között
fontosabb eseményeirõl.
A Petõfi Sándor Gimnázium beszámolt a
2006/2007-es tanév beiskolázási programjáról. Konkrét számadatok a június 20-i beiratkozás után állnak rendelkezésre.
A mazsorett csoportok támogatásáról - az
eddigi gyakorlatnak megfelelõen - a jövõben
is külön kérésre, az eredmények figyelembe
vételével dönt a testület.
A Sport utcai bérlakások lakói tároló helyiség kialakításában kérték az Önkormányzat
segítségét. A képviselõk elismerik a tároló
szükségességét, de ebben az évben nincs forrás a megépítésére.
Amennyiben Békéscsaba Megyei Jogú
Város Közgyûlése megszavazza, lehetõvé
válik a Réthy Pál Kórház és a mezõberényi
laboratórium együttmûködése. Így Mezõberényben vérvételi helyként mûködne a
labor, a levett vizsgálati mintákat pedig a
békéscsabai kórház fogadná be.
Tudomásul vették a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról, és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekrõl szóló beszámolót.

A testület egyetértett az I. Kerületi Evangélikus Egyházközség döntésével, hogy a nehéz
körülmények miatt jelenleg elállnak az egyházi óvoda alapításától.
A mezõberényi cigányság helyzetérõl,
felzárkózásának esélyeirõl számolt be Mezei
Tibor a CKÖ elnöke. A hozzászóló képviselõk hiányolták a pozitívumokat az anyagból, nem esett szó arról, hogy maga a cigányság mit tesz felemelkedéséért. A felemelkedés
lehetõségeként többen a munka tiszteletét és
becsületét, valamint a tanulás fontosságát
emelték ki.
A képviselõ-testület elfogadta a Cigány, a
Német és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat tevékenységérõl szóló tájékoztatókat. Dr. Hantos Katalin ismertette a
kisebbségi önkormányzati választással kapcsolatos tudnivalókat. (lásd. 10. old.)
Mezõberény Város Közoktatási Intézkedési
Terve 2006-ig szólt, most ezt felülvizsgálta a
testület és elfogadta a 2008-ig tartó kiegészítését.
A Békési Kistérségi Társulás Közoktatási
Intézkedési Tervét is felülvizsgálták, a pontosításoknak meg kell történnie a Kistérségi
Társulás értékeléséig.
A testület támogatta az Összevont Óvodák
pályázatát, melyben 2 fõ fõállású közalkalmazott végkielégítésének összegeire kértek
támogatást.
2006. évben összesen 3 444 000 Ft áll rendelkezésre a szúnyoggyérítésre, ez háromszori földi és légi gyérítést jelent.
Jóváhagyták a helyi védelem alatt álló
épületek pályázati kiírását. Mezõberényben
több, mint 100 épület van helyi védelem alatt,
ezek felújítására a 2 millió Ft-os keretbõl az
összköltség 50 %-át, de maximum 500 000
Ft-os támogatást lehet elnyerni. A pályázat
beadási határideje 2006. július 31-e.
Az újonnan alakult sportegyesületek miatt a
sportrendelet módosítására került sor. Városunkban jelenleg az alábbi sportegyesületek
mûködnek: Sportcsarnok SE, Football Club,
Tenisz Club, Alfredo Lima Szellem- és Testedzõ Baráti Kör, Mezõberényi Ipar Szabadidõs Sportegyesület, Viola Szabadidõs és
Kulturális Egyesület, Mezõberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola DSE, Petõfi
Sándor Gimnázium DSE, Berényi Gyermek
FC, Alföld Turista Egyesület, Mezõberényi
Sakk Egyesület, Mezõberényi Gyermek
Kosárlabda Klub.
A gyermekvédelem helyi rendszerérõl új
rendeletet alkotott a képviselõ-testület, mivel
ettõl az évtõl jelentõsen átalakult a családtámogatási rendszer. 2006. január 1-tõl a helyi
önkormányzati szabályozási körbõl kikerült a
rendszeres gyermekvédelmi támogatás. A rászoruló gyermekek támogatására a jegyzõ
állapít meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt.
(folytatás a 3. oldalon)
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VÁROSHÁZI HÍREK
(folytatás a 2. oldalról)
Módosították a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokról szóló rendeletet, mivel
július 1-tõl többek között az alábbi változások
lesznek: a rendszeres szociális segélyezés
családi jellegûvé válik, a közgyógyellátás
jegyzõi hatáskörbe kerül.
A Magyar Közútkezelõ Kht.-val kötendõ

megállapodás értelmében a Kölcsey utcától a
Fõ utcáig terjedõ közterület Mezõberény város tulajdonába kerül. A testület felkérte a
polgármestert, hogy az útszakasz felújítási
költségeirõl tárgyaljon a Közútkezelõvel,
mint eddigi tulajdonossal.
A testület döntésének értelmében Mezõberény város önkormányzata az idei belvíz
kárenyhítésére a Békés Megyei Területfej-

lesztési Tanácshoz vis maior támogatási
kérelmet nyújt be május 31-ig.
A képviselõ-testület ezután zárt ülésen folytatta munkáját, ahol személyiségi jogot és
üzleti érdeket érintõ vagyoni ügyekben hozott
döntést.
Fesetõné Sipos Judit
A következõ képviselõ-testületi ülés
idõpontja 2006. június 30-a.

HALLÓKÉSZÜLÉK ELLÁTÁS
FÕNIX ORVOSI CENTRUM MEZÕBERÉNY FÜL-ORR-GÉGE SZAKRENDELÕ - DR. HEGYI IBOLYA FÕORVOS, FÜL-ORR-GÉGE SZAKORVOS
MEZÕBERÉNY, PETÕFI S. U. 5/1. TEL.: 66/423-733
HALLÓKÉSZÜLÉKEK: Digitális és analóg fülbe helyezhetõ, fülmögötti, szemüvegszárba épített hallókészülékek több gyártótól, tartozékok. Korszerû digitális technika. Díjmentes orvosi hallásvizsgálat. Hallókészülékek TB-támogatásra és közgyógyellátásra. Fülillesztékek
készítése. Zajgenerátorok felírása. Szaktanácsadás, gondozás.
Elemek nagy választékban kaphatók!
SZAKRENDELÉS IDÕPONTJA: Betegvizsgálat: hétfõ-kedd-szerda-péntek: 8.00-12.00
Hallás- és allergia vizsgálat elõjegyzéssel! hétfõ, kedd, szerda, péntek: 12.00-13.30, csütörtök: 8.00-12.00

RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen, aki 2006. április
hónap elején a Mezõberény Kölcsey utcában
lévõ garázssor egyik garázsának ajtaját ismeretlen eszközzel kifeszítette, a garázsban két festményt, valamint egy kéziszerszámot magához
vett, melyeket távozáskor eltulajdonított.
A lopással okozott kár: 50.000,- Ft, a rongálással
okozott kár: 1.500,- Ft volt.
A nyomozás során beszerzett adatok alapján
megállapítást nyert, hogy a bûncselekményt
M.G. mezõberényi lakos követte el. Az eljárás
során az eltulajdonított festmények lefoglalásra
kerültek.
2006. április 24-én 22.00 óra körüli idõben
egy mezõberényi állampolgár bejelentést tett a
Mezõberényi Rendõrõrsre, hogy a Mezõberény
Eötvös utcában lévõ egyik családi ház udvarába
három férfi személy bemászott.
A bejelentést követõen a szolgálatot ellátó
rendõrök néhány másodperc alatt a helyszínre
értek, ahol az udvarban elfogták a fiatalkorú
L.Z.-t, valamint két felnõtt korú társát, K.L. és
Cs.T. mezõberényi lakosokat.
Az intézkedés során megállapítást nyert, hogy az
elfogott személyek a családi ház udvarából
díszállatokat kívántak eltulajdonítani. A lopással
veszélyeztetett érték: 33.000,- Ft volt.
A Mezõberényi Rendõrõrs 2006. május
hónapban is kiemelt figyelmet fordított az ittas
jármûvezetõk kiszûrésére. A szabálysértési feljelentések megtétele mellett több esetben került
sor büntetõ eljárás kezdeményezésére is.
Ezek közül az egyik esetben a Mezõberényi
Rendõrõrs járõrei 2006. május 21-én 03.30
órakor Mezõberény belterületén intézkedés alá

vonták F.Z. békéscsabai lakost, aki a saját tulajdonát képezõ személygépkocsival közlekedett.
Az intézkedés során a gépjármûvezetõ elismerte,
hogy a vezetés elõtt szeszesitalt fogyasztott,
ezért vele szemben a helyszínen un. LION tipusú
alkoholszondás ellenõrzésre került sor, amely
mérési eredménye 0.72 mg/liter légalkohol koncentrációt mutatott.
Ugyancsak gépjármû ellenõrzés során vonták
intézkedés alá a rendõrjárõrök G.T. mezõberényi
lakost 2006. május 21-én 19.40 órakor Mezõberény külterületén. Az intézkedés során vele
szemben is un. LION tipusú alkoholszondás
ellenõrzésre került sor, amely során a készülék
1,40 mg/liter légalkohol koncentrációt regisztrált.
A fenti körülmények miatt mindkét személlyel
szemben a szükséges eljárási cselekmények
végrehajtásra kerültek, és ellenük "Jármûvezetés
ittas vagy bódult állapotban" vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt nyomozás elrendelésére került sor.

GAZDASÁG
PETÍCIÓ ÁTADÁS

Arendezvény ebben az évben a Mezõberény Luther
tér 1. szám alatt lévõ iskolában, a Mezõberény Fõ
út 4-6. szám alatti Mûvelõdési Központban,
valamint a Piactéren és a Vásárcsarnokban kerül
lebonyolításra. Ezen a rendezvényen nemcsak az
általános iskolások, hanem a mezõberényi
óvodások is részt vesznek.

Mezõberényben több helyi vállalkozót
bírságolt meg a munkavédelmi felügyelõség
a munkavédelmi ellenõrzések során. Több
biztonságtechnikai hiányosságot állapítottak
meg a vállalkozók telephelyein.
Gergely István vállalkozó elmondta,
hogy elismerik a hibákat, de aránytalanul
magasnak tartják a kiszabott bírságokat a
feltárt hiányosságok mértékéhez képest.
Politikamentes és nem tiltakozó jellegû,
az az aláírásgyûjtés, amit kezdeményezett.
Azt szeretnék elérni, hogy a munkaügyi
szakemberek adjanak idõt a hibák kijavítására, és csak akkor büntessenek, ha a kért
változtatásokat nem teszik meg a vállalkozók. Hiszen minden vállalkozó szeretne
megfelelni az uniós elõírásoknak, de a több
százezer forintos bírság magas és szigorú,
ami tönkreteheti õket. Cservenák Pál Miklós
polgármester, a környezõ települések polgármesterei és az Ipari és Kereskedelmi
Kamara a vállalkozók mellé álltak és segítettek abban, hogy felvetéseik eljussanak
az illetékesekhez.
Gergely István mezõberényi vállalkozó
további 28 vállalkozóval együtt petíciót
nyújtott át városunk polgármesterének.
Cservenák Pál Miklós polgármester
tovább küldte a petíciót a Dél-alföldi Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelet igazgatójának, Bodor Istvánnak, azzal a céllal,
hogy vizsgálja ki az ügyet.

Mezõberényi Rendõrõrs

Mezeiné Bátori Valéria

2006. június 13-án 9.00 órától 17.00
óráig megrendezésre kerül a "MEGELÕZÉSI
NAP - 2006" elnevezésû rendezvény.
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OKTATÁS
TUDATOS CSALÁDTERVEZÉS
FONTOSSÁGA KAMASZKORBAN
A fiataloknak a felnõttek társadalmába való
beilleszkedés egyre inkább tudatos felkészülést,
tervszerû felkészítést igényel.
A társadalmi normák, szabályok egy része öntudatlan szokásokon, hagyományos sémákon alapulnak, amelyeket a generációk szinte észrevétlen adnak át egymásnak. Az ember a kultúrájának szokásait, hagyományait és a viselkedés
külsõ elvárásait jórészt az elsõdleges kötelékben, a családban tanulja meg. A család elsõdlegessége abban áll, hogy a legkorábbi életszakasztól kezdve hat, alapvetõ érzelmi és viselkedési modellt vés be a személyiségbe, és ezeket
visszük tovább az életbe. Az elsõdleges szocializációs közeg, tehát a család, erre épül a tudatos
nevelés, mely sokszor tudományos elvekbõl
épül fel, amelyeket vagy szakemberek
közvetlen tanácsain, vagy a kiadványokon keresztül sajátíthatja el az ember. Ebben a másodlagos szocializációban próbálta szolgálatunk
megadni a segítséget, a támogatást az élet egyik
legfontosabb dimenziójában, a családtervezésben, melynek szükségszerû alapja a tudatosság.
A Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálata 2006.
áprilisában fiatal lányok részére felvilágosító
foglalkozást szervezett. A foglalkozások korcsoportos bontásban, két csoportban zajlottak,
két - két alkalommal.
A programban meghívásos alapon vettek részt
12 - 16 év közötti lányok, akik Hõgye Ildikó
iskolavédõnõtõl tájékoztatást kaptak a nõi
szervezet mûködésérõl, az ok-okozati összefüggésekrõl, mely tudás, ha elegendõ mélységû és
logikusan felépített, alapja lehet a tudatos nemi
életre való felkészülésnek. Fõbb témakörök
voltak: a nõi szervezet mûködése, a szexualitás,
a fogamzásgátlás, mely témákon túlmenõen
egy, a fiatalok számára készített, felvilágosító
film segítségével a résztvevõk betekintést nyerhettek a felelõtlen szexuális kapcsolatok
következményeibe, így a nem kívánatos terhesség, a nemi úton terjedõ betegségek, a túl
korai gyermekvállalás életre gyakorolt /negatív/
hatásaiba.
Mindenkit, aki eljött egy-egy kis ajándékcsomaggal tudtunk meglepni melyben ismeretterjesztõ, tájékoztató kiadványok és a témához
kapcsolódó használati tárgyak voltak, melyeket
a program támogatóitól kaptuk. Nekik
köszönetért tartozunk. Ezúton mondunk
köszönetet a Richter Gedeon Rt. Schering Kft.,
Organon Hungary, SCA Hygiene Products,
valamint a Spektrum Alapítvány segítségének.
Wéber Gáborné
családgondozó

42 év után május 20-án tartotta elsõ találkozóját az 1964. évben végzett 8.a osztály.
Hursán Mihályné osztályából a végzett 42 fõbõl 30 fõ megjelent.
Elhalálozott osztálytársainkra - Berényi István, Földesi István, Homoki Imre, Jónás Anna, Kõfalvi
Judit, Szilágyi János, Szilágyi Irén, Szûcs Mihály - néma felállással emlékeztünk.
Megjelentek: balról alsó sor: Balázs Margit, Molnár Julianna, Hantos Katalin, Bereczki Magdolna,
Hursán Mihályné osztályfõnök, Kóta Erzsébet, Wagner Erzsébet, Grenczel Ilona, Kumár Zsuzsanna, középsõ sor: Fittler Imre, Nemes Márton, Kóta Júlia, Molnár Erzsébet, Csipke Rózsa, Plavecz
Piroska, Nagy Margit, Benyó Judit, Hoffmann Anna, Schupkégel Magdolna, Bimbó Ilona, Szilágyi
Erzsébet, Sinka Lajos, Gubis András, felsõ sor: Bereczki Lajos, K. Szabó István, Lázár Károly,
Szokola Pál, Balta Ádám, Korcsok György, Bojti István, Várfalvi András. Találkozunk 8 év múlva!
Esetleg hamarabb?
Benyó Istvánné Kóta Erzsébet

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK VERSENYE
Ebben a tanévben - 2006. május 10-én - a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola rendezte meg a tanulásban akadályozott tanulók XXXI. Országos Komplex Tanulmányi Versenyének
megyei fordulóját a Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ támogatásával.
Az eseményen a megye kilenc településének diákjai vettek részt: Békés, Békéscsaba, Battonya,
Gyula, Tarhos, Magyarbánhegyes, Orosháza, Csorvás, Mezõberény.
A rendezvény keretében tanulóink nemcsak elméleti tudásukról, hanem a különbözõ tevékenységek
sikeres megoldásához szükséges találékonyságukról is számot adhattak. A feladatok a tananyagra
épültek ugyan, de az eredményes szereplésnek ennél összetettebb feltételei voltak. Hasznos és korszerû ismereteket igényeltek gyermekeinktõl.
A szervezõknek és a versenyzõknek köszönhetõen az egész délelõtt kellemes hangulatban telt.
Ezt még fokozta, hogy a mezõberényi csapat - a hagyományoknak megfelelõen - az idén is kiválóan
teljesített, és az elõkelõ második helyet szerezte meg.
Eredmények: Egyéni verseny - hon- és népismeret - 36 fõ 6. és 7. osztályos tanuló mérte össze
tudását. 6. évfolyam: I. helyezett: Molnár Péter Békéscsaba, II. helyezett: Zsadány Kornélia Magyarbánhegyes, III. helyezett: Lakatos Natasa Mezõberény
7. évfolyam: I. helyezett: Danicska Anikó Békéscsaba, II. helyezett: Kabódi István Orosháza, III.
helyezett: Lakatos Kitti Mezõberény
Csapatverseny: 9 csapat 5 állomáson versenyzett: 1. állomás: Magyar nyelv- és irodalom - zenei
ismeretek, 2. állomás: Történelem, 3. állomás: Földrajz, 4. állomás: Természetismeret, 5. állomás:
Életvitel - technika. I. helyezett: ÁMK Általános Iskola - Csorvás, II. helyezett: Mezõberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola - Mezõberény, III. helyezett: Békés Megyei Általános Iskola,
Szakiskola, Módszertani Intézmény és Lakásotthonok - Magyarbánhegyes
Onody Gyuláné
munkaközösség-vezetõ

A budapesti Operettszínház Rómeó és Júlia címû elõadása június 25-én,
vasárnap 15 órakor lesz megtartva. Autóbusz indul 8 órakor az autóbusz
megállóból.

Mezõberényi Hírmondó
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KULTÚRA
ÁPRILIS 30-ÁN ÁLLT A BÁL

HIT, TARTÁS, BÖLCSESSÉG

Április 30-án a Piac téren került sor a Fõzõshow-ra, miután április utolsó napját megelõzõen ismét nem kedvezett az idõjárás annak, hogy
a Piknik Park kellemes zöld környezetében rendezzük meg a pikniket. A fõzõ csapatokat azonban semmi sem tántoríthatta vissza, így azok a
csapatok, amelyek már megtették a szükséges
elõkészületeket a fõzésre, vállalták a Piac téren
való összejövetelt is. A fõzés délelõttjén ránk
mosolygott a nap, a fõzõ csapatoknak a Rezsó
Rádió ontotta magából a Pörkölt Mhz-en a
jobbnál jobb slágereket; a játékkölcsönzõ egész
nap várta kisebb és nagyobb "ügyfeleit". A nappali jókedv az este folyamán sem hagyott alább.
A fáklyás felvonulás 8 órakor indult a Széchenyi utcából, a menetet a Városi Ifjúsági Fúvószenekar vezette. A jó idõnek is köszönhetõ,
hogy az elmúlt évekhez képest többen vettek
részt a felvonuláson. A Piac térre érkezõket a
Dominó Zenekar várta és szórakoztatta egészen
éjfélig. Ebben az évben a harmadik alkalommal
sikerült megszervezni a fáklyás felvonulást és
utcabált a Maximus - Mezõberényi Fiatalok
Közéleti és Kulturális Egyesületnek és a Petõfi
Sándor Mûvelõdési Központnak helyi vállalkozók, intézmények és civil szervezetek segítségével.

VENDÉGÜNK VOLT SZABÓ MAGDA

Minden támogató segítségét köszönjük!
Támogatók: Mezõberény Város Önkormányzati
Képviselõ-testülete, Városi Közszolgáltató
Intézmény, Városi Önkéntes Tûzoltóegyesület,
Mezõberényi Rendõrõrs, Debreczeni Gábor kistérségi megbízott, TAPPE KFT, Szûcs Imre,
AXE TRONIC KFT, Berényi Téglaipari KFT,
Vereckei BT, Hajkó Zoltán, Klimaj Ilona, VAD-ÁSZ Sörözõ, Marton Mihály, Ben-Adoim KFT,
Martincsek Zoltán, Hoffmann Dániel, Frey
Mihály Péter, Virág János, Gazda-Partner
KFT, Pocsaji Lajos, Német Pékség, Szabó
László, Fornetti Látványpékség, Kovács
András, Kiszely-Papír, Szõtt-Ker BT, Földesi
Tamás és Tímár János, Plavecz József, Fábián
Martin, Rácz József, Földesi Ernõ n

A BERÉNY NÉPDALKÖR
GYERMEK
CITERAZENEKAR

ÉS A MEZÕBERÉNYI

2006. május 13-án Túrkevére utazott a VIII.
Kevi Juhászfesztivál keretében szervezett
Országos Pásztordal-versenyre. Az egész
napos rendezvényen közel 40 daloskör,
népzenei együttes és szólista vett részt.
Városunk Népdalköre Csongrád megyei
népdalcsokorral, a Citerazenekar - mint a
rendezvény legfiatalabb résztvevõje - Békés
megyei népdal összeállítással mutatkozott be
az idei találkozón. n

A Kossuth-díjas írónõt 2006. május 18-án
fogadta a Városi Könyvtárban népes olvasó-,
rajongótábora.
Határainkon belül valamennyien ismerjük a
nevét és mûveit (pl. Sziget-kék, Tündér Lala,
Freskó, Pilátus, A Danaida, Ókút, Régimódi
történet, Kiálts város!, Az a szép fényes nap,
Abigél, Álarcosbál, Az ajtó stb.), de regényei
a világ számos országában is sikert arattak.
Szabó Magda a legtöbbet fordított magyar író.
Sokoldalú mûvészetét sokféle díjjal, kitüntetéssel, címmel ismerte el (nemcsak) a magyar társadalom.
Az írónõ kedves, közvetlen hangon mesélt
eseményekben gazdag életérõl, sikereirõl.
Mint mondta, õ tulajdonképpen hazajött ezzel
a mezõberényi látogatással, ui. õsei anyai
ágon füzesgyarmatiak, apai ágon pedig köröstarcsaiak voltak. "Az én szüleim a Körösök gyermekei, engem úgy neveltek, hogy azt érezzem: én is ide tartozom. Hálistennek, elhittem. " írta a könyvtár vendégkönyvébe.
Szavait hallgatva jó volt érezni, látni, megerõsödni abban, hogy viszonylagos világunkban van
olyan értékrend, amely mentén élni és alkotni érdemes! "Az igazságtalan emberrel felesleges
vitatkozni, úgysem érti! Rá kell bízni az Úristenre, és tenni a dolgunkat."
Tartással, magas erkölcsi mércével minden idõben, és bölcsességgel. Ahogyan a 90. évéhez
közeledõ Szabó Magda tette!
A beszélgetés után versei közül is felolvasott egyet a közönségnek, majd fáradhatatlanul
dedikált. A többórás látogatás végén meleg szeretettel vett búcsút tõlünk, Mezõberénytõl, s
még a hazaindulás elõtt egy köröstarcsai kitérõt tett.
Megilletõdötten néztük, hallgattuk Szabó Magdát az este folyamán. A kortárs magyar irodalom
legnagyobb alakjával találkozhattuk.
Pallagi Mária - Várfalvi Erzsébet
A találkozó a Könyvtárpártoló Alapítvány támogatásával valósult meg

EURÓPA ÍZEI,
AVAGY TÁJÉKOZÓDÁSI LEHETÕSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓRÓL
A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
A Városi Könyvtárban 2000. óta mûködõ Európai Uniós Tájékoztató Sarok állományára, ill. a
könyvtárban igénybe vehetõ, az Európai Unióval kapcsolatos tájékozódási lehetõségekre hívja fel a
figyelmet a könyvtár programsorozata Európa ízei címmel. A programot a Miniszterelnöki Hivatal
EU Kommunikációs Fõosztálya pályázata támogatja.
Legutóbb, 2006. május 11-én Olaszországot mutattuk be zenéjén, irodalmán, történelmén,
gasztronómiáján keresztül. A kiállítással egybekötött zenés est végén vendégeink az olasz konyha
specialitásaiból is ízelítõt kaphattak.
Ezúton is megköszönjük Szépe Leventének a támogatását, mellyel hozzájárult az est sikeréhez.

Szeretettel meghívjuk Önt és barátait

2006. JÚNIUS 7-ÉN 17 ÓRÁRA a Városi Könyvtárba
az EURÓPA ÍZEI c. programunkra
EZÚTTAL SPANYOLORSZÁGOT MUTATJUK BE
Az est vendége: Varga Zsolt gitármûvész tanítványaival
A ZENÉS MÛSOR VÉGÉN A SPANYOL KONYHA ÍZEIVEL IS MEGISMERKEDHETNEK A JELENLÉVÕK
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HIRDETÉS
MEZÕBERÉNYI PETÕFI ÉS GOETHE ALAPÍTVÁNY
5650 MEZÕBERÉNY PETÕFI U. 13-15. SZ.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
Elkészítettük a 224/2000. XII.19. Korm. rend.szerint egyéb szervezetekre vonatkozó
2005. évi közhasznú egyszerûsített beszámolót.
A közhasznú alapítvány egyszerûsített mérleg eszköz-forrás oldala egyezõen 4781 eft.
Vagyon összetétele:
Elszámolási számla egyenlege: 2540 eft.
Tartósan lekötött bankbetét számlák egyenlege: 2143 eft
Pénztár egyenlege: 98 eft
Összesen: 4781 eft
Források összetétele:
Induló tõke: 52 eft
Tõkeváltozás (elõzõ évek bevételi többlete) 5818 eft
Tárgyévi kiadási többlet: 1089 eft
Összesen: 4781 eft
Közhasznú alapítvány eredmény levezetése
Bevételek:
ÖSD nyelvvizsga díj 5252 eft
Bankkamat 87 eft
Pályázat útján nyert támogatás 1425 eft
APEH 1 % támogatása 479 eft
Vállalkozóktól kapott támogatás 30 e Ft
Összesen: 7273 eft
Kiadások:
Nyomtatvány - irodaszer 4 eft
Postaköltség 150 eft
ÖSD deviza átutalás 2331 eft
Akkreditációs felügyeleti díj 569 eft
Nyelvvizsga-bizonyítványok 103 eft
Oktatási eszközök beszerzése 494 eft
Hirdetési díj 10 eft
Bankköltség 114 eft
Nyelvvizsgáztatás megbízási díj + járulék 2905 eft
Könyvelési díj 50 eft
Alapítvány által nyújtott támogatások 475 eft
Pályázat útján nyert támogatások kiadásai 1157 eft
Összesen: 8362 eft
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -1089 eft
Az alapítvány célja a mezõberényi Petõfi Sándor Gimnázium és Kollégium tehetséges
tanulóinak, közösségi csoportjainak és nevelõinek olyan lehetõséget biztosítani, melyek
közvetlenül vagy közvetve a tanulók személyiségét fejlesztik, majdani életük
érvényesülési esélyét növelik, és az intézmény mûködését biztosító állami költségvetésbõl nem valósíthatók meg.
Az alapítvány támogatja az idegen nyelvi képzést - elsõsorban a német nyelvtudás
fejlesztését, cserekapcsolatok szervezését -, olyan kiemelkedõ tanulmányi programok
fejlesztését, melyek hozzájárulnak a tanulók szakmai képzéséhez is.
Az alapítvány támogatja a tanulmányi-, kulturális- és sport programokat, versenyeket,
rendezvényeket, amelyek a tehetség kibontakozását szolgálják, hozzájárul ezek anyagi
elismeréséhez.
Az alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- kulturális tevékenység
- sport, a munkaviszony és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.
A közhasznú tevékenységbõl befolyó bevételek és a pályázati pénzek elköltése az alábbiak szerint alakult.
1. NCA (szerzõdésszám:00792232004) Spahingeni út
A támogatás célja: A magyarországi civil szervezetek nemzetközi jelenlétének erõsítése,
együttmûködés és cserekapcsolatok támogatása. Nemzetközi tapasztalatok hazai elterjesztésének segítése. Nemzetközi tevékenységet segítõ ismeretbõvítés és képzés támogatása.
A pályázaton nyert összeg: 700 e ft
A pályázati összeg elköltése:
Kerámia ajándéktárgy 50 eft
Digitális fényképezõ 45 eft
Kisérõ tanárok megbízási díj 170 eft
Kisérõ tanárok megbízási díj TB járuléka 44 eft
Utazási költség 391 eft
Összesen: 700 eft

2. NCA (szerzõdésszám:00257/23/05) Lingeni út
Atámogatás célja a magyarországi civil szervezetek nemzetközi kapcsolatainak erõsítése.
A pályázaton nyert összeg: 950 e ft, melynek fele 2006 évben folyt be.
A pályázati összeg elköltése:
Kisérõ tanárok megbízási díja 180 eft
Kisérõ tanárok megbízási díj tb járuléka 47 eft
Kisértékû eszközök beszerzése
(fotósorozat, ajándéktárgyak, digitális fényképezõ, óra, könyv) 145 eft
Utazási költség 2006 évi kiadás 578 eft
Összesen: 950 eft
3. NCA (szerzõdésszám:00133/04/05)
A támogatás célja: eszközbeszerzés
A pályázaton nyert összeg: 500 e Ft, melynek fele 2006 évben folyt be.
A pályázati összeg elköltése : 1 db Minolta D1 fénymásoló 500 eft.
4. Adózók 1 %-ának felhasználása
2004 évben befolyt összeg: 520 eft
Tartósan lekötött betét (1 millió ft) kamata 34 e ft
Összesen: 554 e ft
Az alapítvány célja szerinti felhasználása:
Postaköltség 15 eft
Canon másoló vásárlás 12 eft
Irásvetítõ vásárlás 209 eft
Számítógép vásárlás 193 eft
Hirdetési díj 11 eft
Könyvelési díj 50 eft
Gronaui út hozzájárulás 60 eft
Összesen: 550 eft
Az adózók által felajánlott és megkapott 1 % összegét nyilvánosságra hoztuk. A Békés
Megyei Hírlap 2005. X. 25-i számában megjelentettük, hogy a 2005 évben befolyt
összeget német cserekapcsolatra, írásvetítõ és vászon, valamint számítógép vásárlásra
fordítottuk.
5. ÖSD nyelvvizsgáztatás lebonyolítás
A mezõberényi Petõfi Sándor Gimnázium -5650 Mezõberény Petõfi u. 13-15. - mint
akkreditált ÖSD nyelvvizsgahely és a mezõberényi Petõfi és Goethe Alapítvány - 5650
Mezõberény Petõfi u. 13-15. - közötti együttmûködési megállapodás alapján, az
alapítvány a vizsgázók által számlájára befizetett vizsgadíjak terhére alapító okiratának
2.1. alapján vállalja, hogy a nyelvvizsgáztatással kapcsolatosan felmerülõ költségeket
számla ellenében megfizeti.
Az alapítvány a vizsgáztatásból haszonra nem tesz szert.
Bevételek:
ÖSD nyelvvizsgadíj 5252 eft
Bankkamat (ÖSD) 53 eft
Összesen: 5305 eft
Kiadások:
Nyomtatvány - irodaszer 4 eft
Nyelvvizsga-bizonyítvány 103 eft
Postaköltség 135 eft
ÖSD deviza átutalás 2331 eft
Akkreditáció felügyeleti díj 569 eft
Bankköltség 114 eft
Nyelvvizsgáztatás megbízói díj 2026 eft
Nyelvvizsgáztatás vállalkozói díj 319 eft
Megbízói díj TB járuléka 560 eft
APEH késedelmi pótlék 1 eft
Összesen: 6162 eft
A gimnáziumban 2004 évben 4 alkalommal volt nyelvvizsgáztatás.
Az alapítvány kuratóriuma több ízben ülésezett, üléseirõl emlékeztetõ készült.
A kuratórium elnöke Egeresiné Vas Ildikó pedagógus.
A kuratórium tagjai munkájukat társadalmi munkában végzik, járandóságban nem
részesültek.
Kötelességünk az éves beszámolót a kuratórium jóváhagyása után a mezõberényi helyi
sajtóban nyilvánosságra hozni.
Egeresiné Vas Ildikó
Kuratórium elnöke
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KISVÁROSI KAVICSOK

SZÜLETÉSNAP

BAJNOK MAZSORETTEK
A VIII. Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál keretében rendezték meg Gyomaendrõdön április utolsó napján a VI. Magyar Mazsorett Bajnokságot. A berényieket az összetett versenyen a Mini-Manó
és a Szivárvány csoport, a mini formációban a Fortuna csoport képviselte. Cadet, junior és senior
korcsoportban, szóló és duó kategóriákban bottal és pom-ponnal 8 mazsorettes lányunk mutatkozott
be. Méltán lehettünk büszkék, hiszen a csapatversenyen a Mini-Manó, a Szivárvány, és a Fortuna
csoport is a legjobbnak bizonyult, a szóló és duó kategóriákban pedig minden induló versenyzõnk
dobogós helyet ért el. A zsûri véleménye szerint - amit elfogultság nélkül nézõként mi is megállapíthattunk -, a berényi lányok dobták a legmagasabbra mazsorett botjukat, mozdulataik magabiztosak, kiforrottak voltak, jól választottak zeneszámot, melyre sok nehéz elemet tartalmazó, jól
felépített koreográfiákat, hozzá illõ ruhában, végig mosolyogva mutattak be. Ezzel a lányok még a
gyomaendrõdi érdekeltségû közönséget is elkápráztatták!
Az eredmények, melyekhez gratulálunk a lányoknak és a csoportok vezetõjének Mezeiné Szegedi Erzsébetnek, aki a koreográfiákat is készítette:
Csapatverseny: Minimanók - menettánc II. hely, színpadi botos I. hely - összetett I. helyezés,
Szivárvány - menettánc I. hely, színpadi botos I. hely - összetett I. helyezés, Fortuna - színpadi botos
I. helyezés - színpadi pom-ponos II. helyezés.
Cadet korcsoportban: SOLO-botos - Szõcs Viktória I. helyezés, SOLO-pom-ponos - Mezei Gréta
I. helyezés, DUO-botos - Szõcs Viktória és Mezei Gréta I. helyezés, DUO-botos - Szõcs Viktória és
Mezei Gréta I. helyezés, Junior korcsoportban SOLO-botos - Molnár Zsuzsanna II. helyezés,
SOLO-pom-ponos - Molnár Zsuzsanna II. helyezés, DUO-botos - Gyurkó Brigitta és Benke Dóra II.
helyezés, DUO-pom-ponos - Gyurkó Brigitta és Benke Dóra II. helyezés, Junior korcsoportban
SOLO-botos - Mezei Réka I. helyezés. SOLO-pom-ponos - Mezei Réka II. helyezés, DUO-botos Mezei Réka és Kiss Petra III. helyezés, DUO-pom-ponos - Kiss Petra és Koncsag Katalin I. helyezés.
Az elsõ helyezettek kivívták maguknak a lengyelországi Opoléban megrendezésre kerülõ III.
Európai Mazsorett Bajnokságon való részvétel jogát. Õk fogják képviselni Magyarországot ezen a
nemzetközi versenyen. Sok sikert kívánunk!
Szûcsné Sziklai Éva

JÚNIUS 24-ÉN ÜNNEPLI
2. SZÜLETÉSNAPJÁT SZÁNTÓ FANNIKA
Ez alkalomból köszönti õt anya, apa, és
az egész család.
Szívünk szeret, ezt ne feledd, légy mindig
boldog, ezt kívánjuk teneked.

PÁLYÁZAT
A MEZÕBERÉNYI PETÕFI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
"NYÁRI HANGULATOK"
CÍMMEL

BERÉNYI NAPOK
VENDÉGLÁTÓI SZOLGÁLTATÁSÁNAK
ELLÁTÁSÁRA

FOTÓPÁLYÁZAT-OT HIRDET
A pályázat célja, hogy a mezõberényi fotóklub tagjait, valamint a
fotóklubon kívüli amatõr fotósokat alkotásra ösztönözzük. Ennek
érdekében a nyár hangulatainak megörökítésére bíztatjuk õket ezzel
a felhívással.
A pályázaton életkori és foglalkozási megkötés nélkül részt vehet
minden Mezõberényben élõ vagy dolgozó, illetve innen elszármazott alkotó.
A fotópályázatra maximum 10, bármilyen technikával készült,
színes vagy fekete-fehér alkotás küldhetõ.
A fotók mérete minimum 13 x 18 cm, maximum 30 x 40 cm.
A képek hátoldalán fel kell tüntetni a szerzõ nevét, telefonszámát,
postacímét, az alkotás címét és sorszámát.
Beküldési vagy beadási cím:
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ, 5650 Mezõberény, Fõ út 4-6.
Beérkezési határidõ: 2006. október 1.
A zsûri által javasolt alkotásokból kiállítás nyílik a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központban 2006 novemberében. A kiállításon részt
vevõ alkotók a meghirdetõtõl emléklapot vehetnek át.
A díjazottak oklevelet kapnak, illetve jutalomban részesülnek.
1. helyezett díja 15.000 Ft
2. helyezett díja 10.000 Ft
3. helyezett díja 5.000 Ft
különdíj
5.000 Ft
(A pénzjutalmak SZJA-kötelesek.)
A képeket szakértõkbõl álló zsûri bírálja el.
További információ kérhetõ Õszi Andreától.
Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ, 5650 Mezõberény, Fõ út 4-6.
Tel.: 66-515-552, e-mail: oeszike@mezobereny.hu

MEZÕBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. augusztus
18-20. között ismételten megrendezi a BERÉNYI NAPOK-at. A
három napos rendezvény keretében a Piac téren minden este 18-24
óráig szórakoztató programok várják a közönséget.
A rendezvény szervezésével megbízott Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központ a vendéglátói szolgáltatást pályázat útján hirdeti meg.
Pályázhatnak: vendéglátó-ipari szolgáltatók, akik szívesen vennének részt a BERÉNYI NAPOK vendégeinek kulturált és színvonalas ellátásában.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó milyen szolgáltatásban tudja részesíteni a vendégeket
(étel-, ital kínálat)
- a felépíteni kívánt sátor esztétikai megjelenése, ülõhelyek, asztalok
száma
- hány fõ ellátását tudja biztonsággal megoldani, gyors, udvarias
kiszolgálással (nemcsak ülõ vendégekre gondolunk)
- kapcsolatai révén mennyire tudja segíteni a rendezvénysorozatot
(szponzorok, támogatók szerzése, reklám tevékenység ellátása)
- referenciák
A pályázatban meg kell jelölni azt az összeget, amit a pályázat megnyerése esetén a rendezvény támogatására felajánl.
A pályázatot írásban, zárt borítékban a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központ címére (5650 Mezõberény, Fõ út 4-6.) kell benyújtani
2006. június 20-áig.
A beérkezett pályázatokat 2006. június 30-ig bíráljuk el, melynek
eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk.
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HIRDETÉS
MEZÕBERÉNYI 2. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKSPORT EGYESÜLET
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005. ÉVI
Az egyesület 2005-ben kereteibõl az alábbi kiadásokat finanszírozta: labdarúgás-, kézilabda-, sakkversenyek-, egyéb sportversenyek utazási költségét, nevezési díját, a helyben rendezett versenyek díjazását (serleg, érem, különdíj ).
Hozzájárult uszodai belépõ-, sítábor-, és a tanulók kirándulása során felmerült utazási
költségekhez, vagy a belépõjegyek költségeihez.
EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETÕ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERÛSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE (Adatok ezer Ft-ban)
Elõzõ év
Tárgyév
A. Befektetett eszközök
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
Eszközök összesen

615
615
615

679
679
679

C. Saját tõke
I. Induló tõke (jegyzett tõke)
II. Tõkeváltozás (eredmény)
III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyévi eredmény
(közhasznú tevékenységbõl)
V. Tárgyévi eredmény
(vállalkozási tevékenységbõl)
D. Tartalék

615
357
258
-

679
615
64
-

-

-

-

-

E. Céltartalékok

-

-

F. Kötelezettségek
I. Hosszú lej. kötelezettség
II. Rövid lej. kötelezettség

-

-

615

679

Források, passzívák összesen

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETÕ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERÛSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNY LEVEZETÉSE 2005.
Elõzõ év
Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1.685
2.169
I. Pénzügyileg rendezett bevételek
1.685
1. Közhasznú célú mûködés kapott támogatás 1.432
a. Alapítótól
b. Központi költségvetésbõl
c. Helyi önkormányzattól
210
d. Társadalombiztosítótól
e. Egyéb
1.222
f. Továbbtanulási céllal kapott
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 135
4. Tagdíjból származó bevétel
116
5. Egyéb bevétel
2

2.169
1.652
290
1.362
128
107
2

II. Pénzbevételt nem jelentõ bevétel
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentõ bevételek C. Tényleges bevételek
1.685
2.169
D. Pénzbevételt nem jelentõ bevétel
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1.070
1.490
1. Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 1.070 1.490
F. Vállalkozási tevékenység ráfordítás
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény
615
679
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi
pénzügyi eredménye
615
679
H. Nem pénzben realizált eredmény
I. Adózás elõtti eredmény
J. Fizetett társasági adó
K. Tárgyévi eredmény
615
679
1. Közhasznú tevékenység
tárgyévi eredménye
615
679
Tájékoztató adatok: Pénzügyileg rendezett személyi jellegû ráfordítás (megbízási díj,
tisztelet díj), egyéb személyi jellegû kifizetés nem történt. Pénzügyileg rendezett anyag
jellegû ráfordítás 720 e Ft, pénzügyileg rendezett egyéb jellegû ráfordítás 770 e Ft.
APEH által kiutalt 1% 33 e Ft.
Szugyiczki János DSE elnök

Júniusi akció a KOMFORT ABC-ben:
Olympos citromlé 3* 0,5 l
Olympos citromlé 5* 0,5 l
Töltött ostya "CBA" 3-ízben 200 g
Földimogyoró pörkölt, sós "CBA" 250 g
Signorina, Mademoiselle desszertek 120 g
Vaniliás karika ét, tej "CBA" 300g
Arany kakaópor 250 g
Mustár tubusos Univer 80 g
Ketchup tubusos Univer 80 g
Toto tojás játékkal 20 g
Majonéz tubusos Univer 80 g
Pizzakrém tubusos Univer 80 g
Kubu gyümölcsital 8-féle 0,33 l
Falcotrade löncshús 400 g
Ananász darabolt Herba 565 g
Univer zöldborsó konzerv 400 g
Apenta ízesített üdítõitalok 7 ízben 1,5 l
Mustár tubusos Univer 180 g
Univer Alföldi és Azték mix konzerv 400 g
Olympos citromlé 3* 1 l
Cerbona Norbi tészták 3-féle 500 g
Csemege uborka üveges 720 ml
Arany kakaópor 75 g
Univer bébiételek üveges 7-féle 180 g
Mustár Univer flakonos 470 g
Ketchup tubusos Univer 170 g
Fokhagymakrém tubusos Univer 160 g
Olympos üdítõital 5-féle 1,5 l és 2 l
EFI õszibarack konzerv 850 g
La Festa cappuccino utt. 5-féle 100 g
Majonéz tubusos Univer 180 g
Coffetta kávékrémpor utt. 200 g
Pizzakrém tubusos Univer 170 g
Piros Arany csemege, csípõs Univer 170 g
Majonézes torma tubusos Univer 180 g
Gulyáskrém csemege, csípõs Univer 180 g
Ecoland Instant tea dobozos 2-féle 350 g
Mézes meselinzer ét, tej 200 g
Brumi kakaó instant utt. 300 g
Cerbona csokoládés pehely, golyó 150 g
Magic desszert praliné 3 íz 160 g
Kubu gyümölcsital 4-féle 0,75 l
Inka instant pótkávé utt. 200 g
CBA étolaj 1l
La Festa 3in1 csoko, latte, mocca 10x12,5 g
Édes Anna Univer 210 g
Piros Arany csemege, csípõs Univer 280 g
Kölyök pezsgõ 2-ízben 750 ml
Happy Day rostos üdítõk 10-féle 1 l
La Festa dobozos cappuccino 3 íz 125 g
Univer salátaöntet 3-féle 315 ml
Ketchup Univer flakonos 470 g
Instant kakaó "CBA" 800 g
Omnia õrölt kávé 250 g

69,79,89,139,239,239,299,65,69,79,89,93,109,115,119,119,125,129,129,139,139,139,149,149,149,155,166,169,169,169,172,179,179,179,179,185,189,189,189,199,199,199,199,209,229,239,239,249,269,269,279,299,439,449,-

Akciós áraink a készlet erejéig érvényesek!

Mezõberény,
Kodály Zoltán u. 2.
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OLVASÓNK ÍRTA
KAZINCZY FERENC
"SZÉP MAGYAR BESZÉD" VERSENY
A Kazinczy Ferenc "Szép Magyar Beszéd"
verseny regionális fordulója 2006. március 31
és április 2 között került megrendezésre Kisújszálláson. A regionális fordulóra a területi versenyek elsõ helyezettjei jutottak be. A tiszántúli
megyékbõl - köztük Pest megyébõl is - idén hetvennyolc tanuló.
A versenyre péntek délelõtt indultunk az anyukámmal és a magyartanárnõmmel, Zsuzsa nénivel. Nagy örömmel és kedvesen fogadtak bennünket Kisújszálláson. A regisztrálás a kollégiumban történt, ahol aludtunk. Kisújszállásról
érdemes tudni, hogy Móricz Zsigmond az itteni
gimnáziumban érettségizett, majd tanított valamikor. Arany János is itt volt segédtanító, Csukás István pedig ennek a városnak szülötte.
A versenyt és a programok többségét a városházán bonyolították le. Délután volt az ünnepélyes
megnyitó, majd ugyanitt kezdõdött a megmérettetés. Két csoportra osztottak bennünket.
Neves zsûritagok voltak jelen, többek közt
Wacha Imre és dr. Szathmári István, akik mindketten Lõrincze-díjasok. A szabadon választott,
maga által vitt szöveget olvasta fel mindenki
elõször. Este zenés program várt bennünket.
Szombaton reggel ismét a városházára mentünk, majd a megszokott sorrendben felolvastuk
a kötelezõ szöveget. Mindenkinek tizenöt perce
volt az egyébként elég nehéz szöveg értelmezésére és gyakorlására. Az idõ betartására megbízott személyek ügyeltek. Mindenki nagyon izgult, bár én a szabadon választott szövegnél jobban féltem. Meg is látszott, a kötelezõt sokkal
szebben olvastam. Délután városnézés és karcagi út volt a program. Este a gyerekeknek táncházat rendeztek. Nagyon jól éreztem magam,
két új barátnõt is szereztem.
Vasárnap az eredményhirdetés elõtt szakmai
megbeszélésen vettünk részt, ahol sok jó tanácsot kaptunk a zsûri tagjaitól. Majd elérkezett a
legizgalmasabb pillanat. A Kazinczy-díj bronz
fokozatában mindenki részesült. Emellé jött a
kiemelt könyvjutalom, vagy az arany fokozat.
Kazinczy-díj arany fokozatában 16 diák részesült, köztük én is. Értékes könyvjutalom is
dukált a gyönyörû jelvény mellé. Büszkék
voltak rám a szüleim és a tanárnõm is.
Boldogan indultunk haza. Egy kicsit rosszul
esett, hogy elmúlt az a három csodálatos nap,
bár azt nem bántam, hogy magán a versenyen
túl vagyok. Sok izgalom, feszültség és munka
járt vele, de megérte. Köszönöm a sok segítséget, támogatást, lehetõséget az iskolámnak, a
felkészítõ tanárnõmnek, Kesztyûs Zsuzsannának, és végül, de nem utolsó sorban a családomnak.
Most már én is büszkén mondhatom magamról:
"Mezõberény arany jelvényes Kazinczy-díjas
lakosa vagyok."
Kiss Brigitta
7.f osztályos tanuló
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A HÓNAP MÛTÁRGYA
MEZÕTÚRI LISZTESBÖDÖN
A túri korsómesterek az 1800-as évek közepétõl
készítették a kanta állású konyhai tároló edényeket. A „túri lisztes” kedvelt volt a háziasszonyok körében, lisztesedénynek használták a
konyhában. Gyakran ráírták az asszony nevét és
a készítés évszámát.
Az állandó kiállításban látható zöldmázas,
írókázott díszítésû, évszámos bödön 1854-ben
készült. A gyûjtemény egyik legszebb darabja.
Csete Gyula

HITÉLET
Szeverényi János evangélikus országos missziói lelkész jegyzete a Kossuth Rádió Evangélikus
félórájában
A Da Vinci-kód címû film a legújabb próbálkozás, hogy Jézus személyét és követõit támadják,
lejárassák.
Egy egyszerû logikai kérdés: ha Jézus és az egyház ennyire lényegtelen és hiteltelen, ahogy ez a film is
sugalmazza, miért e bõsz felvonulás ellenük, még két évezreddel az eredeti történet után is? Ha Jézus nem
él, és nem Isten, akkor nincs értelme cáfolni õt. Miért kell dollármilliókat, világhírû sztárokat, nonstop reklámot alkalmazni, ha ez a történet, amit keresztyénségnek nevezünk, egy filmmel cáfolható lenne? Miért e
buzgólkodás?
Nincs új a nap alatt - olvassuk a Prédikátor könyvében.
Jézus még Mária méhében volt, amikor a hatalom meg akarta öletni. Egy védtelen magzat, akitõl
ennyire tartani kell?
Még ellenségei is elismerték és elismerik a filmben is, hogy õ csak jót tett, nagyszerû ember volt. Mégis,
földi szolgálata idején már menekülnie kellett Egyiptomba, késõbb többször meg akarták kövezni, õrültnek,
megszállottnak tartották.
A Megváltót saját népe, annak vezetõi és a római hatalom végezte ki. Akkor sem tudták, hogy még ezt
sem tehetik meg maguktól. Õt nem egyszerûen az emberi gyûlölet, hanem az isteni irgalom és szeretet vitte
a keresztre.
A korabeli környezet emlékezetkitörléssel próbálta negligálni, de ahogy terjedt a benne való hit, egyre
nyíltabban és kegyetlenebbül üldözték nevét, személyét és követõit.
Ennek a kudarcra ítélt programnak és pogromnak igen sokszínû a kétezer esztendõs története: a kommunizmusnak nevezett korszakban még történetiségét is tagadták. Az egyházat külsõ és belsõ bûnök, árulások, üldöztetések sem tudták felszámolni. Ha Európa hitben, lélekben erõtlenné is vált, ma mégis azt tapasztaljuk, hogy soha ilyen intenzitással nem hirdettetett az evangélium a földön, soha ennyien nem váltak Jézus
követõivé, mint a mai idõkben, soha ennyi Bibliát nem nyomtattak. Jelenleg közel kétezer nyelven
olvasható a Szentírás. A keresztyének száma robbanásszerûen nõ Ázsia, Afrika és Dél-Amerika bizonyos
területein. A ma is kommunistának számító Kínában naponta huszonötezren válnak Jézus követõivé. Az
elmúlt harminc évben csak Kínában, hatvan millióan fogadták el a Názáretit személyes megváltójuknak.
Kedves hallgatóim! Jézust nem lehet kiölni a világból, mert a világ az övé. Õ a kozmosz ura és megváltója. Ma is él és cselekszik. Még az ellene való acsarkodás is hozzá visz közel. Kétségtelen, hogy vannak, akiket
egy-egy ilyen film elbizonytalanít, megtéveszt - Jaj a botránkoztatónak! olvassuk az evangéliumban - de a felé
irányuló gyûlölet a legékesebb bizonyítéka személye egyediségének, ragyogásának.
Túrmezei Erzsébet egy énekében így fogalmazott: Pokol hatalma is feléd segél. Jézus ma is él, Lelke
által munkálkodik az egész földön; reménytelen, bûnös embereket szabadít meg, ad bûnbocsánatot, teljes,
el nem múló életet.
Jegyzetem végén hadd idézzem egyik kedves énekünket: Jézus, te égi szép tündöklõ fényû név / ,

Legszentebb énnekem e föld ölén. / Benned van irgalom, erõd magasztalom, / Terólad zeng
dalom, ragyogj felém!
Lázárné Skorka Katalin
Május hónapban házasságot kötöttek:
Május hónapban eltávoztak közülünk:

Székely Lajos (1924) Mb. Ady E. u.
41., Seres Erzsébet (1924) Mb. Puskin
u. 1., Márkus László (1926) Mb.
Szénáskert u. 13., Varga Menyhért
(1945) Mb. Áchim u. 58. szám alatti
lakosok.

Gulyás Róbert és Tóti Gyöngyi Mb. Mátyás
kir. u. 66., Bugyi Josif Arad (Románia) Str.
Cimpineanu nr. 14-16. és Lakatos Anikó Mb.
Szénáskert u. 110., Berner Tibor Mb. Zöldfa u.
4. és Vladár Erika Mb. Köröstarcsai u. 36.,
Fábián Zoltán Békés, Szigetvári u. 1/2 és Zolnai Erika Mb. Madarász u. 12/A, Zuba Mihály Mb. Kossuth tér 2. 3/26 és Liszkai Rita
Mb. Mátyás kir. u. 34. szám alatti lakosok.
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HIRDETMÉNY
Felmérések szerint évrõl-évre több
egészségügyi problémát okoz a PARLAGFÛ
pollenje. A június közepétõl október elejéig tartó virágzási idõ alatt mind több
személynél jelentkeznek az ún. "szénanátha" tünetei, mely sok esetben súlyos
asztmás betegségbe torkollik. A betegség
megelõzhetõ az allergiát kiváltó tényezõ
megszüntetésével, ezért következetesen
IRTANI
KELL
KAPÁLÁS ,
KASZÁLÁS ,
GYOMLÁLÁS ÚTJÁN A PARLAGFÜVET!
A növényvédelemrõl szóló 2000. évi
XXXV. törvény alapján minden földhasználó köteles adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfû virágzását megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot a
vegetációs idõszak végéig folyamatosan
fenntartani.
Amennyiben nem tesz eleget parlagfû
irtási kötelezettségének, külterületen a
Békés Megyei Növény- és Talajvédelmi
Szolgálat, belterületen a jegyzõ jogosult
közérdekû védekezést elrendelni, melynek teljes költsége a mulasztót terheli. A
közérdekû védekezés elrendelése mellett a
fertõzött ingatlan használójával/tulajdonosával szemben NÖVÉNYVÉDELMI BÍRSÁG
KERÜL KISZABÁSRA, MELYNEK LEGKISEBB
ÖSSZEGE 20.000 FT, MAXIMÁLIS ÖSSZEGE
2.000.000 FT LEHET.
A parlagfû fertõzöttséget folyamatosan
ellenõrzik mind a belterületi, mind a külterületi ingatlanokon!
A KÖZÉRDEKÛ VÉDEKEZÉS

ELRENDELÉSÉNEK

ÉS NÖVÉNYVÉDELMI BÍRSÁG KISZABÁSÁNAK

POLGÁRMESTERI
TISZTELT LAKOSSÁG

ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A

HIVATAL

FELHÍVJA A

FIGYELMÉT ARRA, HOGY INGATLANAIKON
FOLYAMATOSAN GONDOSKODJANAK A PARLAGFÛ GYOMMENTESÍTÉSÉNEK ELVÉGZÉSÉRÕL!

Dr. Hantos Katalin
jegyzõ

Mezõberény Városi Önkormányzati
Képviselõ-testület Polgármesteri Hivatala
értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy az
évente

KÖTELEZÕ EBOLTÁS-t
az alábbi idõpontokban és helyeken tartja:
2006. június 03. /szombat/
de. 8 órától 12 óráig

Teleky u.

2006. június 10. /szombat/
de. 8 órától 12 óráig

Vásártér u.

2006. június 14. /szerda/
de. 10 órától 12 óráig

2006. június 17. /szombat/
de. 8 órától 12 óráig
2006. június 24. /szombat/
de. 8 órától 10 óráig

Szarvasi út
(Gázátadó)

CIVIL SZERVEZETEK FIGYELMÉBE!
Az önkormányzat és a civil szervezetek
kapcsolata, egymással szemben támasztott
jövõbeni elvárások témáról fog tárgyalni a
városi képviselõ-testület a 2006. évi június 30ra tervezett ülésén.
Az ülés elõkészítése kapcsán kérjük azon civil
szervezetek vezetõit, akik június 9-ig nem
kapnak névre szóló megkeresést, hogy
szíveskedjenek június 15-ig felvenni a kapcsolatot Varga Józsefné aljegyzõvel - aki a téma
elõadója lesz - annak érdekében, hogy minél
teljesebb helyzetképet tudjon adni a
képviselõ-testületi ülésen.
Varga Józsefné elérhetõségei:
telefon: 515-504, mobil: 20-8245004,
e-mail: aljegyzo@mezobereny.hu.

Thököly u.

Liget

PÓTOLTÁS IDÕPONTJA:
2006. július 08. /szombat/
de. 8 órától 12 óráig
Thököly u.

A városban mûködõ és az önkormányzat által
is ismert néhány adatukkal a civil szervezetek
szerepelnek a www.mezobereny.hu honlapon
is a szervezetek címszón belül.

Tisztelt Választópolgárok!

Az eboltásért térítési díjat kell fizetni, a
szervezett oltáson ebenként 1.600 Ft-ot. Az
oltással egyidõben a tulajdonos költségére
az ebek féregtelenítését is kötelezõen el kell
végezni, melynek térítési díja 130 Ft/tabletta/10 kg.
Az oltásra az eboltási bizonyítványt mindenki vigye magával!
Felhívjuk a T. Lakosság figyelmét, hogy
minden három hónaposnál idõsebb ebet
évente egy alkalommal veszettség ellen be
kell oltani.
Fentiek betartását az önkormányzat az
illetékes hatóságok közremûködésével
ellenõrizni fogja.
A mulasztókkal szemben szabálysértési
eljárás kezdeményezhetõ, melynek eredményeként 50.000 Ft-ig terjedõ pénzbírság
szabható ki, valamint az eb kártalanítás
nélkül, a tulajdonos költségére leölethetõ.

Az országgyûlés elfogadta a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról
szóló 2005. évi CXIV . törvényt. E törvény
alapján elkezdõdött napjainkban a kisebbségi önkormányzati képviselõk megválasztásának elõkészítése.
A Polgármesteri Hivatal kézbesítõi minden
választópolgárnak eljuttatják 2006. május
31-ig a kisebbségi választói névjegyzékbe
történõ felvételhez szükséges kérelem
nyomtatványt.
A kisebbségi választói névjegyzékbe való
felvétel 2006. június 1 napjától 2006. július 15. napján délután 16 óráig történhet. A kérelmeket postai úton, vagy személyesen a Városháza elõcsarnokában
lévõ gyûjtõládába lehet eljuttatni.

Mezõberény Város Jegyzõje

A választási bizottság a kisebbségi önkormányzati választást akkor tûzi ki, ha egy
adott kisebbség (bolgár, cigány, görög,
horvát, lengyel, német, örmény, román,
ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) választói névjegyzékében szereplõ kisebbségi választópolgárok száma a választások
kitûzése napján eléri a 30 fõt.

Tájékoztató a 2006. évi XVII. törvény alapján újra lehetõvé tett személyi kárpótlási kérelmek
benyújtásának feltételeirõl.
Kárpótlási kérelmet nyújthat be 2006. március 31. és július 31. között:
- az a jogosult, akinek hozzátartozója 1939-1989 között a magyar hatóság politikai önkénye
miatt életét vesztette
- akinek hozzátartozója deportálás, vagy szovjet kényszermunka ideje alatt halt meg
- aki a II. világháború alatt faji, vallási vagy politikai okból munkaszolgálatot teljesített
Kárpótlási igényt a fenti jogcímen azok nyújthatnak be, akik ezt eddig bármilyen okból elmulasztották, valamint azok, akiknek hozzátartozója korábban kérelmet nyújtott be, azonban azt
késve terjesztette elõ, vagy nem tett eleget a hatóság hiánypótlási felhívásának.

A kisebbségi választásokkal kapcsolatban
felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban a
jegyzõnél, aljegyzõnél kérhetõ személyesen, vagy a 66/515-515-ös telefonon.

A kérelmet adatlapon kell benyújtani a Központi Igazságügyi Hivatal Kárpótlási Fõosztályához (1116 Budapest, Hauszmann A. u. 1., postacím: 1519 Pf. 463.).

Dr. Hantos Katalin jegyzõ
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HIRDETÉS

LABDARÚGÁS MEGYE I. OSZT.
Mezõberény FC-Erzsébethely Bcs. 1:0 (1:0). Góllövõ: Bereczki L. Jó:
Wagner, Bereczki L., Bokor
Ifjúsági: Mezõberény FC-Erzsébethely 0:1
Gyomaendrõdi VSE-Mezõberény FC 1:2 (1:2). Góllövõ: Pecze P. 2.
Jó: Lakatos, Gidófalvi, Burai, Pántya
Ifi: Gyomaendrõdi VSE-Mezõberény FC 0:2
Mezõberény FC-Kondoros 1:4 (1:2). Góllövõ: Gidófalvi. Jó: Bereczki, Gidófalvi
Ifi: Mezõberény FC-Kondoros 0:2
Szabadkígyós-Mezõberény FC 1:2 (0:2). Góllövõ: Wagner, Gidófalvi
Jó: Gidófalvi, Bokor, Wagner, Bondár
Ifi: Szabadkígyós-Mezõberény FC 1:2
MEGYE III. OSZT.
Kötegyán-Mezõberény II 2:1. Góllövõ: Pecze P. Jó: Szabó, Sandrika
Mezõberény II-Gyulai Termál II 0:1 Jó: Burai
Mezõberény II-Kardos-Örménykút 1:0 G.: Schaffer
Jó: Schaffer, Burai, Bondár, Gönczi
Gurmai Sándor

Alapfokú és középfokú
nyelvvizsgára felkészítõ

ANGOL ÉS NÉMET
nyelvtanfolyam
indul

szeptembertõl
Mezõberényben
egyetemi tanárok bevonásával, próbanyelvvizsgával,

MEGHÍVÓ
A MEZÕBERÉNYI FOOTBALL CLUB értesíti és meghívja a
mezõberényi sportbarátokat a 2006. június 8-án (csütörtök) 17
órakor, a Mûvelõdési Központ 1. sz. termében megtartandó évi rendes közgyûlésére. Szeretettel várunk minden sportbarátot, valamint
várjuk azok jelentkezését is, akik az MFC életébe tevékenyen (akár
vezetõ állásban is) részt kívánnak venni.
MFC Elnöksége

kis létszámú csoportokban.
Két típusú akkreditációval rendelkezünk,
amely minõségi garanciát,
Áfa mentességet és adókedvezményt is jelent.
A tanfolyam díja: 650 Ft/óra, a képzési díj 30%-át
érvényesítheti adókedvezményként, így jogosultság

ÚSZÓTANFOLYAM
A TANFOLYAMOK KEZDÉSI IDÕPONTJAI:
2006. június 18. (vasárnap) de. 7.30 óra
Vezeti: Szugyiczki János
2006. július 1. (szombat) de. 7.30 óra
Vezeti: Szugyiczki János
2006. július 10. (hétfõ) de. 7.30 óra
Vezeti: Leczkésiné Hõgye Katalin
2006. július 22. (szombat) de. 7.30 óra
Vezeti: Szászné Sziklai Cili

esetén csak 455 Ft/órába fog kerülni
(havi részletfizetés).
A vizsgára bejelentkezett tanulóink
80-90%-a sikeres nyelvvizsgát tett!

Jelentkezési határidõ:
2006. június 15-ig.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet hétköznap a Mûvelõdési
Központban Õszi Andreánál személyesen vagy a

2006. augusztus 1. (kedd) de. 7.30 óra
Vezeti: Szentkúti Csaba

66/515-552 telefonszámon, vagy a hét minden napján

Jelentkezni lehet a tanfolyamok kezdési idõpontjában a helyszínen.

8-19 óráig a nyelviskola vezetõjénél: 06-30/225-08-63

TANDÍJ: 5.000 Ft+belépõ ára
Mindenkit szeretettel várunk!

A mezõberényi 2. Sz. Általános Iskola Diáksport Egyesülete
megköszöni a támogatását azoknak, akik 2005-ben személyi
jövedelemadójuk 1%-át az egyesület részére ajánlották fel.
2005. október 14-én az APEH 32.634 Ft-ot utalt számlánkra.
Sportversenyek utazási költségére 30.082 Ft-ot, nevezési díjra
3.000 Ft-ot fizettünk ki.
Szugyiczki János DSE elnök

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

ANGOL NYELVTANFOLYAMOK

Magyarország a nemzetközi szinten vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, illetve agrárpolitikai célok (defláció) megvalósítására a jelenlegi erdõsültségi szintet 19,4%-ról 25%-ra kívánja emelni.
Ezen célok eléréséhez nyújt segítséget a Nemzeti és Vidékfejlesztési Terv
"Mezõgazdasági területek erdõsítése" intézkedése, melyet a 132/2004.
(IX.11.) FVM rendelet szabályoz, mely szerint a 2006. évi õszi és a 2007.
évi tavaszi telepítésekre 2006. június 1-jétõl július 31-ig lehet támogatási
kérelmet benyújtani.
Intézkedés célja a mezõgazdasági szerkezet átalakításának elõsegítése (a
gazdaságtalanul mûvelhetõ, gyengébb minõségû mezõgazdasági területek alternatív hasznosításának elõsegítése), az ország erdõterületének
hosszú távon való mennyiségi növelése, minõségi javítása, az erdõ közérdekû védelmi funkciójának fejlesztése.

KÜLÖNBÖZÕ TUDÁSSZINTEN!

Az intézkedés keretében igénybe vehetõ támogatás több elembõl áll,
melyek az alábbiak:
1. Erdõtelepítési elsõ kivitel támogatása, melyet valamennyi ügyfélregisztrációs számmal rendelkezõ ügyfél igénybe vehet, amennyiben az
erdõsíteni kívánt támogatható mezõgazdasági területnek a használatára
jogosult.
2. Erdõtelepítés ápolásához nyújtott támogatást a támogatható mezõgazdasági terület használója akkor veheti igénybe, ha egyidejûleg annak tulajdonosa, vagy használata legalább 20 évre szóló haszonbérleti szerzõdésen alapul, illetve haszonélvezeti joggal rendelkezik. Az erdõtelepítés
ápolását az erdõtelepítési technológia részeként az erdõtelepítési tervben
kötelezõen elvégzendõ feladatként kell elõírni.
3. Jövedelempótló támogatást az veheti igénybe, aki egyben jogosult az
ápolási támogatás igénybevételére.
Teendõk a sikeres támogatás igénylés beadásához.
A támogatási kérelem beadásához erdõtelepítési kivitelezési tervvel (a
továbbiakban: tervdokumentáció) kell rendelkezni, melyet szakember
készíthet el. Az erdõtelepítési tervdokumentációk készítése és elbírálása
idõigényes folyamat, hosszas terepi, tervezési munkával és laborvizsgálatokkal jár. Tervdokumentációk készítésével számos szakember, integrátor foglalkozik. Az ÁESz területileg illetékes Igazgatóságán felvilágosítás kapható az illetékességi területén mûködõ, tervdokumentáció
készítésével foglalkozó szakemberekrõl. A Békés megyében illetékes
Állami Erdészeti Szolgálat címe: 5700 Gyula, Kertes u. 18.; telefonszám:
66/560-230, 66/560-240.
A tervdokumentációt az Állami Erdészeti Szolgálat (továbbiakban:
ÁESz) területileg illetékes Igazgatóságához kell benyújtani, melyet külön
hatósági eljárás keretében bírálnak el az érintett szakhatóságok bevonásával. Annak elfogadásáról vagy elutasításáról az ÁESz határozatot ad ki.

Már most jelentkezhet az õsszel induló angol nyelvtanfolyamokra! (kezdõ, újrakezdõ, középhaladó, haladó)
Helye: Mezõberény
Kedvezmények a mezõberényieknek, részletfizetési
lehetõség, képzett gimnáziumi tanárok, színvonalas oktatás,
csábító árak, jó hangulat!
Bõvebb felvilágosítás: Kecskeméti Gizella
06/30/304-8870

LÁZÁR APRÓCIKK
ÉS ÚJRUHA VÁSÁR
a Mûvelõdési Központban

június 20-án (kedden)!
CSEMPECENTRUM
ÉS CSILLÁRSZALON
5500 Gyomaendrõd, Toldi út 1/1.
(a mezõberényi úton, a helységtábla után 200 m-re)

MINDENT EGY HELYEN!
AKCIÓS CSEMPÉK, JÁRÓLAPOK!
80x80-as íves zuhanykabin biztonsági üveggel: 39.900,- Ft
55 cm-es fürdõszoba szekrény: 29.900,- Ft
2

9 mm-es greslapok (MS): 1.490 Ft/m -tõl
2

45x45-ös spanyol padlólapok: 2.790 Ft/m -tõl
2

Mielõtt azonban szakemberhez fordulnának a tervdokumentáció
készíttetése érdekében, ismerjék meg a támogatás további, részletes
feltételeit is, melyekrõl a téma nagysága miatt nem állt módomban
beszámolni. Ingyenes ügyfélszolgálattal állok rendelkezésükre a
Békés Megyei Agrárkamara békéscsabai irodájában (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.; tel: 66/443-355), illetve páratlan héten
hétfõn, Mezõberényben a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban
(5650 Mezõberény, Fõ u. 4/6.).
Herczeg Erzsébet
NVT tanácsadó

Polírozott (magasfényû) 41x41-es padlólapok: 2.990 Ft/m -tõl
Laminált parketták több mint 100 féle színben
2

Mediterrán díszítõ, építõkövek, 1-2-3 cm-es: 2.790Ft/m

BAUMIT utólagos hõszigetelõ rendszerek - 15 év garancia
Kivitelezõ partnereket keresünk!
Nyitva tartás: hétköznap: 8-17-ig, szombat-vasárnap 8-13-ig!
Békés megye területén 40.000 Ft felett díjtalan házhoz szállítás!
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