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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

Nyáron az iskola épülete kiürül, a tanulást felváltják a karbantartási
munkálatok. Vannak diákok, akik átadják magukat az önfeledt pihe-
nésnek, vannak akik a kikapcsolódás aktív formáját választják és igye-
keznek a szünetet tapasztalatszerzésre és nyelvtanulásra kihasználni.
Így tett többek között Bereczki Anna is, aki még az elõzõ tanévben pá-
lyázott a Németországban megtartott metteni diákakadémiára.

Metten, a bajor kisváros apátsága és gimnáziuma augusztus 6 - 22.
között adott otthont a DSA (Deutsche Schülerakademie - Német
Diákakadémia) szervezésében a nemzetközi diákakadémiának. A fes-
tõi környezetben lezajlott diákakadémia lényege, hogy a csaknem
egyetemi színvonalú kurzusokon a diákok a felsõoktatásba való
felkészülését segítsék. Az öt országból (Németország, Magyarország,
Szlovákia, Csehország, Románia) érkezõ diákok 4 kurzus közül
választhattak. Anna a Kereskedelmi Világszervezetrõl szóló kurzuson
vett részt. A további kurzusok témája a bioinformatika, a demokrácia
és a játékelmélet volt. A kéthetes kurzus igazi kihívást jelentett, hiszen
a napi több órás német nyelvû elõadások mind nyelvi, mind tartalmi
szempontból folyamatos koncentrációt igényeltek.

A munka mellett azonban lehetõségük nyílt a kikapcsolódásra,
felüdülésre is a legkülönbözõbb tevékenységek keretében: kórus,
zene, sport, színdarab, "vitaklub", "kreatív klub", "sajtóklub".

Szintén pályázati úton volt alkalma Széplaki Petrának három hetet
a németországi Cuxhavenben eltöltenie.

Mint minden évben idén is a magyarországi DSD iskolák diákjai
vehettek részt a három hetes programon a németországi "Pedagogis-

cher Austauschdienst" jóvoltából, amelyre egy az iskoláikban megren-
dezésre került írásbeli és szóbeli megmérettetés alapján válogatták be
õket. Ugyan a diákok az ország különbözõ iskoláiból érkeztek, de
immáron második alkalommal az iskolánk egyik tanára Kristóf Vik-
tória kísérte a csoportot.

Petra és csoporttársai egy-egy családnál kaptak szállást a három
hétre, így a saját bõrükön tapasztalhatták meg a német
hétköznapokat. Hétfõtõl-péntekig a helyi Amandus
Abendroth Gimnázium falai között rendes tanórai fog-
lalkozásokon vettek részt, amelyeket kifejezetten a ma-
gyar csoport számára szervezett az iskola. Délutánon-
ként lehetõség nyílt a vendéglátó diákok tanóráit láto-
gatni. Minden héten helye volt a programban egy egész
napos tanulmányi kirándulásnak, így Petra megismer-
hette a környékbeli városokat s nevezetességeket: Ham-
burgot, Brémát, a brémai Mercedes Benz Gyáregységet,
Bremerhavent és a város vadonatúj Klíma-múzeumát,
Lüdingworthot, valamint a közeli Helgoland szigetet.

(folytatás a 4. oldalon)

Nyár és tanévkezdés a PSG-ben
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VÁROSHÁZI HÍREK

EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

nA Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatósága a
mezõberényi új Puskin utcai bölcsõde elõtti személygépkocsi parkolók építését
engedélyezte. Az említett területen 13 plusz 1 db parkoló megépítése történhet
meg a bölcsõdei pályázat elnyerése esetén.
n Szeptember 3-án Dr. Varga Imre békéscsabai ügyvéd volt a polgármester

vendége. Az ügyvéd ajánlatot tett két közbeszerzési eljárás lefolytatására, neve-
zetesen a Hosszú-tó rehabilitációs munkálatainak, valamint a multifunkcionális
gép beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárásra. A polgármester felkérte
az ügyvédet a megbízási szerzõdés elkészítésére.
n Vállalkozási szerzõdést kötött a polgármester Dr. Szatmári Imre Békés,

Lánc u. 47. sz. alatti lakossal a mezõberényi rendezési terv módosításához szük-
séges régészeti örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére.
n Tervezõi vállalkozói szerzõdést módosított a polgármester a békéscsa-

bai Csabaterv Bt. vezetõjével, Kmetykó János úrral Mezõberény város rendezé-
si tervének elkészítése tárgyában. Amódosítást az idõközben megváltozott Áfa
növekedés indokolta.
n Szeptember 4-én interjút adott a polgármester a mezõberényi kábeltele-

víziónak. Az interjúban összefoglalót tartott a mezõberényi önkormányzat által
elkészített pályázatokról, továbbá felvázolta az ezzel kapcsolatos elkövetkezen-
dõ munkálatokat is. 
n Megbízási szerzõdést kötött a polgármester dr. Varga Imre békéscsabai

ügyvéddel a mezõberényi Hosszú-tó rehabilitációs munkálataival kapcsolatos
közbeszerzés lebonyolítására, továbbá a multifunkcionális gépbeszerzés tár-
gyában.
n Szeptember 7-én Közbeszerzési Bizottság tartotta ülését. Az ülésen ke-

rültek felbontásra a mezõberényi új bölcsõde építésével kapcsolatos ajánlatok.
Az említett munkálatok elvégzésére a mezõberényi Károlyi és Társa Kft., a bé-
késcsabai Bólem Kft., és a kiskunhalasi Merkbau Kft. adott be ajánlatot. Az ülés
második részében a mezõberényi Hosszú-tó rehabilitációs munkálataira kiíran-
dó pályázatot illetõen foglalt állást a bizottság, és megbízta Dr. Varga Imre ügy-
védet a pályázat feladásával a Közbeszerzési Tanács részére.
n Vállalkozási szerzõdést kötött a polgármester a Békés Megyei Vízmû-

vek Zrt. képviselõjével, Dr. Csák Gyula vezérigazgatóval a mezõberényi vízto-
rony teljes felújítására. Amezõberényi vasbeton szerkezetû víztorony teljes fel-
újítása alatt a külsõ felület (palást) javítása, valamint a teljes felületen védõréteg
felvitele, a kezelõtér és orsótér acélszerkezeteinek felújítása, korrózióvédelme, a
kezelõtér nyílászáróinak cseréje, a víztér szigetelésének cseréje, a belsõ födém
komplett felújítása, a lapostetõ csapadékvíz elleni felújítása, acélszerkezeteinek
korrózióvédelme és attikafal bevonatolása értendõ. A fent említett munkálatok
október 1. és november 30. között kell, hogy megvalósuljanak.
n Szeptember 9-én Sándor Gyula és tervezõcége tartott egyeztetõ megbe-

szélést a mezõberényi Városháza akadálymentesítésére beadandó pályázathoz
szükséges tervezõi munkálatok elvégzését illetõen. Aföldszint és az emelet aka-
dálymentesítését kívánnák megvalósítani mintegy 30 millió Ft-os költség mel-
lett. Az emeletre az épület keleti szárnyában kiépítendõ liften lehetne feljutni, a
földszint akadálymentesítése a Városháza nyugati szárnya felõli részén kerülne
megvalósításra (a Városháza keleti részén lévõ akadálymentes feljáró lejtése
magasabb az európai szabványnál, így az nem fogadható el). Az épületben moz-
gáskorlátozottak részére WC-k kerülnének kiépítésre, valamint egy dohányzó
hely kialakítása is megtörténne.
n Szeptember 10-én a közérdekû adatok ki nem szolgáltatása miatt Tom-

ka Mihály által indított perben a Gyulai Városi Bíróságon tárgyalás megtartására
került sor. A tárgyalás egy késõbbi idõpontban való tárgyalási nap kitûzésével
fog folytatódni.
n Szeptember 15-én a Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat meg-

alapításának 15. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi szakmai napot. Az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központban megtartott rendezvényen jeles elõ-
adók közremûködésével zajlottak az elõadások.
n Szeptember 16-án a Gyulai Munkaügyi Bíróságon zajlott az a munka-

ügyi per, amelyet feljelentés alapján a Megyei Fõügyészség kezdeményezett
Onody Gyuláné az OPSKK igazgatójának kinevezése kapcsán. A pert kezde-
ményezõ Békés Megyei Fõügyészség a bíróságon nem tudta megjelölni azt a
jogszabályt, amely alapján a Fõügyészségnek perképessége lenne. Ez okból no-

vember elején kerül a Munkaügyi Bíróságon a per megtartásra.
n Szeptember 17-én tartotta a Közbeszerzési Bizottság ülését. Az ülésen

a mezõberényi strandon és sporttelepen lévõ öltözõk építése, valamint a Petõfi
u. 27. sz. alatti ingatlan külsõ homlokzatának felújításával kapcsolatos közbe-
szerzési eljárás ajánlatainak bontása történt meg. Az említett ingatlanok építési
munkálatainak végzésére a mezõberényi székhelyû Károlyi és Társa Kft., vala-
mint a budapesti székhelyû Swietelsky Kft. adott ajánlatot. Az ajánlatok értéke-
lése folyamatba lett téve. AKompetencia alapú oktatás feltételeinek megterem-
tése Mezõberény és mikrotérségeinek nevelési-oktatási intézményeiben pályá-
zat IKT eszközök beszerzése ajánlati felhívásának elfogadása történt meg a bi-
zottság részérõl. Harmadik napirendi pontként a multifunkcionális gépbeszer-
zéssel kapcsolatos gépbeszerzés ajánlattételi felhívásának megfogalmazását fo-
gadta el a bizottság, és kérte Dr. Varga Imre ügyvédet, hogy a Közbeszerzési Ér-
tesítõben való megjelenés érdekében intézkedjen.
n Szeptember 19-én a Békési Rendõrkapitányság és a Mezõberényi Ren-

dõrõrs közremûködésével Közlekedésbiztonsági Nap megtartására került sor. A
piactéren és a vásárcsarnokban megtartott rendezvényen Mezõberény és kör-
nyékének iskolásai ismerkedhettek a közlekedési ismeretekkel és gyakorolhat-
ták ennek játékos formában történõ elsajátítását. 
n Szeptember 21-én került sor a TEUT keretében a Báthory utca, Lapo-

sikert utca útszélesítési és burkolat megerõsítési munkálatainak ajánlattételi fel-
hívásának bontására. Az említett munka kivitelezésére a Magyar Aszfalt Kft., a
Duna Aszfalt Kft., a Swietelsky Magyarország Kft., és a Colas Hungária Zrt.
vette ki a pályázati anyagot.
n Szeptember 25-én közbeszerzési ülés keretében került sor a bölcsõde, a

strandöltözõ, a sporttelepöltözõ, a Petõfi út 27. sz. alatti ingatlan külsõ homlokzat
felújítási munkálatának, valamint a Báthory, Laposikert utcák útfelújítási mun-
káinak bírálatára. 

A Békés - Mezõberény közötti kerékpárút mezõberényi belterületi sza-
kaszának építési munkálatai ismételten beindultak. Rövidesen a kerékpárút
mûszaki átadása, valamint a forgalom átadása is megtörténik.

n Akét ülés közötti idõszakban Harmati László alpolgármester tájékozó-
dott - lakossági információigény kielégítése végett - néhány környezõ települé-
sen, az ott érvényes magánszemélyek kommunális adójának mértékérõl, illetve
a lakossági vízdíj, csatornadíj nagyságáról. 

Megállapítást nyert, hogy Mezõberényben ezeknek a szolgáltatásoknak a dí-
jai nem hogy aránytalanul magasak lennének, hanem több településen jóval töb-
bet fizetnek a lakosok ezekért a szolgáltatásokért. Összehasonlításként, például
a következõ településeket hozta fel: (Mezõberényben emlékeztetõül a magán-
személyek kommunális adója /ami a szilárd hulladék elszállításának költségeit
is tartalmazza/: 14.000 Ft/év, a vízdíj és csatornadíj együtt 541 Ft/m3)
Békésen: 2000 Ft-tal kevesebbet fizetnek a szemétszállításért és 17 Ft-tal keve-
sebbet a vízért.
Köröstarcsán: 166 Ft-tal többe kerül a szemétszállítás és 30 Ft-tal többe kerül a
víz köbméterenként.
Gyomaendrõdön: 6480 Ft-tal többet fizetnek a szemétszállításért, a víz 16 Ft-tal
olcsóbb.
Kondoroson: 9340 Ft-tal fizetnek többet a szemétszállításért évente és 137 Ft-
tal többe kerül a víz is.
Szarvason: 8344 Ft-tal többe kerül a szemétszállítás, a víz itt is olcsóbb 125 Ft-
tal
Szeghalmon: 1236 Ft-tal és 37 Ft-tal többet fizetnek a szemétszállításért és a
vízért.
Tótkomlóson: a szemétszállításért 5520 Ft-tal kell többet fizetni, a víz köb-
métere ezen a településen 48 Ft-tal kevesebbe kerül. 
Battonya, Sarkad és Füzesgyarmat városokban 75-, 90-, és 15 Ft-tal magasabb
a víz és csatornadíj, mint Mezõberényben.

MIRÕLTÁRGYALTAKÉPVISELÕ-TESTÜLET?

2009. szeptember 28-án tartotta Mezõberény Város Önkormányzati
Képviselõ-testülete soron következõ ülését.  

(folytatás a 3. oldalon)
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(folytatás a 2. oldalról)

nElsõ napirendi pontként Dr. Baji Mihály jegyzõ tájékoztatója hangzott el
az elõzõ zárt ülésen hozott döntésekrõl, majd Cservenák Pál Miklós pol-
gármester számolt be a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl,
intézkedésekrõl.
n A Képviselõ-testület jóváhagyta a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi

Általános Iskola intézményi minõségirányítási program értékelésébõl adódó
feladatok alapján készített intézkedési tervét.
n A testület jóváhagyta a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános

Iskola módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzata 3. sz. mellékletét (az
iskolai könyvtár mûködésével kapcsolatos szabályozás), valamint a 4. sz. mel-
lékletét (FEUVE szabályzat). 
n Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete megerõsítette

azt az elmúlt ülésen hozott határozatát, amely azt foglalja magába, hogy a pol-
gármester részére a személyi használatú gépjármû engedélyezése a továbbiak
folyamán is megmaradjon.
n Tájékoztató hangzott el Balog István irodavezetõ tolmácsolásában a

Békési Kistérségi Iroda tevékenységérõl. A Képviselõ-testület tagjai a tájékoz-
tatót tudomásul vették.
n A Képviselõ-testület elfogadta Mezõberény Város Önkormányzatának

2010. évi ellenõrzési tervét.
n Az önkormányzat nem kíván csatlakozni az Oktatási és Kulturális Mi-

nisztérium Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2010. évi fordulójához.
n A Képviselõ-testület jóváhagyta a Városi Közszolgáltató Intézmény

Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, a Városi Humánsegítõ és Szo-
ciális Szolgálat módosított Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, valamint a Pol-
gármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosításait,
egységes szerkezetbe foglalva.
n Elfogadásra került a Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat mó-

dosított házirendje.
n AKépviselõ-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be "Avároskép

javítása a lakosság identitástudatának növelése érdekében Mezõberényben"
címmel, melynek fedezetét - 9.600.000 Ft-ot - a 2009. - 2010. évi költségvetése
(Általános tartalék) terhére biztosítja. A tervezett fejlesztések tartalmazzák a
Kossuth tér járda és útburkolat cseréjét, térburkolását, zöld övezetek kialakítását,
parkosítását, a Fõ utca térburkolását, a könyvtár homlokzatának felújítását,
nyílászáró cseréjét, valamint a mûvelõdési ház nyílászáró cseréjét.
n Döntés született arról, hogy az önkormányzat pályázatot kíván benyúj-

tani "Amezõberényi Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése" cím-
mel, melynek fedezetét - 5.000.000 Ft-ot - a 2009. - 2010. évi költségvetése
(Általános tartalék) terhére biztosítja.
n Atestület úgy döntött, hogy a DARFT által kiírt leghátrányosabb hely-

zetû kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések pályázati önerejét
kiegészíti, melynek fedezetét, 10.421.371 Ft-ot (Kálmán Fürdõ területén új nyári
öltözõ építése 4.920.219 Ft, Sportpályán lévõ öltözõ felújítása 5.501.152 Ft) a
2009. évi költségvetése általános tartaléka elõirányzata terhére biztosítja.
n Anyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület, melyen

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

Akövetkezõ testületi ülés idõpontja 2009. október 26.
Jakab Krisztina

HIRDETMÉNY IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSRÓL

Mezõberény Város Helyi Választási Bizottsága a Mezõberényi 02. számú
egyéni választókerületben a megüresedett települési önkormányzati képviselõi
helyre az idõközi választást 2009. október 11. napra (vasárnapra) tûzte ki.

Mezõberény Város Helyi Választási Bizottsága Hajdú Ernõné (5650
Mezõberény, Galilei u. 4.) független jelöltet és Cservenák Pál Miklós (5650
Mezõberény, Jókai u. 56.) független jelöltet a bejelentett adatokkal, a
Mezõberény, 02. számú egyéni választókerületben, a 2009. október 11-i idõközi
választásra képviselõjelöltként nyilvántartásba vette.

"Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezõberény 
és mikrotérségének nevelési-oktatási intézményeiben"

Mezõberény Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete a TÁMOP-
3.1.4-08/2-2008-0001 azonosítószá-
mú "Kompetencia alapú oktatás fel-
tételeinek megteremtése Mezõbe-
rény és mikrotérségének nevelési-
oktatási intézményeiben"címû pályázat keretében az Európai Unió és a Magyar Állam
társfinanszírozásában 96.991.982 Ft támogatásban részesül. A pályázatot a projektgazda a
három nevelési - oktatási intézménye 5 feladatellátási helyének fejlesztésére nyerte el. 
Jelen esetben: Összevont Óvodák, Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola (Luther
tér, Petõfi út, bélmegyeri tagintézmény), Petõfi Sándor Gimnázium. 
A pályázat alapvetõ célja a sikeres munkaerõ-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész éle-
ten át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás
elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javítá-
sához. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközei-
nek széleskörû elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerûsítését,
a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerõsíté-
sét, a rendszerben meglévõ szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlõ hozzáférés és
esélyegyenlõség szempontjainak érvényesítésével.
A pályázat keretében megvalósuló továbbképzéseket és tanácsadásokat, egyszerûsített közbe-
szerzési eljárás keretében a bajai székhelyû Magyarországi Németek Általános Mûvelõdési
Központja nyerte el. A képzések szeptember 1-tõl december 31-ig tartanak. 
A projekt keretében az elsõ 30 órás képzés az "Új tanulásszervezési eljárások" címmel már
megvalósult. Jelenleg "Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történõ alkalma-
zását segítõ képzés" van folyamatban. 
Megkezdték munkájukat az intézményi folyamat tanácsadók, akik elsõsorban a menedzsment
és a feladatellátási helyeken lévõ szakmai-vezetõk munkáját segítik.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a 
2009. október 23-án megrendezésre

kerülõ városi ünnepi programokra

10.00 óra Ünnepi megemlékezés és ko-
szorúzás az 1956-os forradalom 53. évfor-
dulóján a Városi Köztemetõ 56-os emlék-
mûvénél
Ünnepi beszédet mond: Erdõs Norbert ország-
gyûlési képviselõ

10.45 óra Kopjafa állítás és koszorúzás Frey
Ádám emlékére
Megemlékezést tart: Cservenák Pál Miklós pol-
gármester

17.00 óra Irodalmi Kávéház a Mûvelõdési
Központ színháztermében:
"Holtig a hûségtõl"  pódium mûsor Tomanek
Gábor és barátai elõadásában

Cservenák Pál Miklós

polgármester
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(folytatás az elsõ oldalról: Nyár és tanévkezdés a PSG-ben)

Az esti és hétvégi idõtöltéseket a család szervezte, az õ szíves vendég-
látása által jutott el diákunk az Északi-tenger partjára, túrázhatott
apálykor a tengerfenéken, lazíthatott a helyi élményfürdõben, ismer-
hette meg a helyi hagyományokat és ételkülönlegességeket.

Hála a város testvérkapcsolatnak második alkalommal vehetett részt
nyolc fõs diákcsoportunk Dr. Baukóné Baksai Edit kíséretében a
Gronauban megrendezésre kerülõ Jugendcamp elnevezésû táborban
július 5-11-ig. A tábor a gronaui polgármesteri hivatal munkatársának,
Gabi Könemann szervezésével valósult meg a Dreiländersee partján,
ami tökéletes helyszín volt a három országból (Anglia, Magyarország,
Németország, Magyarország) érkezett diákok találkozására.

A fiataloknak lehetõségük volt a környék látnivalóit megtekinteni, így
jutottak el többek között a Rock&Pop Múzeumba és a nem messze le-
võ Movie Park elnevezésû vidámparkba. A tábori estéken vetélkedõ-
kön, nyelvórákon vettek részt és lehetõség nyílt megismerni egymás
szokásait és hagyományait. A nemzetközi büfé alkalmával például
az angol és német diákok megkóstolhatták a magyar marhapörköltet és
a túrós csuszát.

Az egy hét elteltével mindenki sokat tanult a másiktól és tartós barát-
ságok kötettek.

A nyári szünet azonban véget ért, az iskola és a kollégium szeptember
elején teljes készültségben fogadta a tanulóit és tanárait. A kollégium
fiú szárnyában a takarékosság és a kényelem jegyében új mûanyag
nyílászárók kerültek beépítésre, ezen kívül új bútorokkal és szaba-
didõs eszközökkel bõvült az intézmény.

Az idei tanévben új, illetve visszatérõ tanárok és 9. osztályos kisgó-
lyák kezdték meg a munkát. GYES-rõl visszatérõ kollégák Darvasné
Dorner Cecília magyar-német szakos és Oláh Barbara német szakos

tanárnõk, új kollegák pedig Bata
Emília matematika-német szakos
tanárnõ, Vágner István biológia
szakos tanár Pócs József nevelõta-
nár, illetve Németországból érke-
zett két új vendégtanárunk Marina
Flanderka német-történelem sza-
kos tanárnõ és Wolfgang Marek
német szakos tanár.
A 9. osztályos diákok gólyatábor
keretében ismerkedtek a várossal,
az iskolával és a kollégiumi élettel
és az október 8-ai gólyaavató után
válnak a közösség igazi tagjává.
A tanévkezdéssel úgy a diákokra,
mint a tanárokra új kihívások vár-
nak. 
A 2009/2010-es tanév kiemelt fe-
ladata a TÁMOP 3. 2. 4. pályázat
keretében a város valamennyi ok-
tatási és nevelési intézményével
együtt a gimnáziumban is beveze-
tésre kerül a kompetencia alapú
oktatás. Célunk, hogy ezzekkel az
újszerû oktatási módszerekkel fej-
lesszük a diákjainkat.

Szilágyi Tibor
igazgató
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Meghívó Pozvánka
2009. 2009.

Mezõberény Po¾ný Berinèok

AMezõberényi Szlovákok
Szervezete és a Mezõberényi

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
szeretettel meghívja Önt a

2009. október 10-én
megrendezésre kerülõ

AMATÕR MÛVÉSZETI ÉS
NEMZETISÉGI FESZTIVÁLA

DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN
c. rendezvényére. 

Program

10.00
Szlovák nemzetiségi kulturális mûsor
a Mûvelõdési Központban
Vendégünk a Kolárovoi kulturális kör
12.30 
Ebéd a Berény Szálló Étteremben
Menü: leves, rántott hús, töltött hús
körettel, savanyú
Ára: 1.100.-Ft/fõ
14.00 
Orlai Petrics Soma Muzeális Gyûjte-
mény megtekintése (népviseletek)
15.00
II. kerületi Evangélikus (Tót) temp-
lomban a Brezovai evangélikus férfi-
kórus koncertje 
18.00 
Nemzetiségi Est a Jeszenszky úti
Szlovák klubteremben a Szlovákiá-
ból érkezõ kulturális csoportok közre-
mûködésével

Organizácia Slovákov v Po¾nom
Berinèoku  

a Slovenská samospráva v Po¾nom
Berinèoku

Vás láskavo pozýva 
10. októbra 2009

na 
NÁRODNOSTNÝ A

UMELECKÝ FESTIVAL
OCHOTNÍKOV V JUŽNEJ

ÈASTI DOLNEJ ZEME 

Program
10.00
Kultúrny program slovenskej národ-
nosti v kultúrnom stredisku
Naši hostia: èlenovia Kultúrneho
kruhu v Kolárove
12.30 
obed v reštavrácii hotela Berény 
Menu: polievka, vyprážaný rezeò,
plnené mäso s prílohou, šalát
Cena: 1100 ft/osoba
14.00
Preh¾iadka Muzeálnej zbierky Orlai-
ho Petricsa Somu (kroje)
15.00
Koncert Mužského speváckeho zbo-
ru z Brezovej pod Bradlom v (Slo-
venskom) Evanjelickom kostole
II. obvodu 
18.00 
Národnostný veèierok v  klubov-
ni Slovákov na ulici Jeszenszké-
ho s úèinkovaním kultúrnych
skupín zo Slovenska

PROGRAMAJÁNLÓ

* Október 10-én, 17-én, 24-én és 31-én 14 órától Kézmûves kör
a "Madarak Háza" Látogatóközpontban: "Tanuljunk együtt,
egymástól!"

* 5-19-ig Könyvtári napok az OPSKK Könyvtárában: ingyenes
beiratkozás, könyvtári amnesztia

* 5-én 8-11 óráig Véradás az OPSKK Mûvelõdési Központjában
* 6-án 17 órától Idõsek napi ajándékmûsor az OPSKK Mûvelõ-

dési Központjában.
* Ajándékmûsor: "Filmslágerek" - a '20-as, '30-as és '40-es évek

legismertebb slágerei a Léghajó Társaság elõadásában
* 14-én 18 órakor Színházbusz indul a Jókai Színház bérletes elõ-

adására. A bemutatásra kerülõ darab: Gogol: Háztûznézõ
* 18-án 17 órától Musical est az OPSKK Mûvelõdési Központjá-

ban: Dolhai Attila - Janza Kata - Mahó Andrea mûsora. Jegyek elõ-
vételben kaphatók a helyszínen

* 19-én 17 órai kezdettel Félbevágott pipafüst - Berecz András
ének - és mesemondó elõadása. Helyszín: OPSKK Könyvtára. A be-
lépés díjtalan.

* 20-án 17 óra Az úttörõtábortól a pekingi kacsáig - Lénárt
"Léna" Ferenc kerékpáros világutazó filmvetítéssel egybekötött
könyvbemutatója. Helye: "Madarak Háza" Látogatóközpont

* 26-30-ig minden nap 14-17 óráig szünidei programok a "Mada-
rak Háza" Látogató - és Szabadidõ Központban. Minden alkalommal:
játszó-tér, bolhapiac, gyermekmozi, természettel kapcsolatos vetél-
kedõk, kézmûves foglalkozások. Részvételi díj: 200 Ft (anyagköltség)

* 30-án 17-21 óráig Tini party az OPSKK Mûvelõdési Központjá-
ban. Music: DJ. Mazsi. Belépés 16 éves korig.

* Bérletes színházi elõadássorozat Mezõberényben az OPS Kul-
turális Központban a Kalocsai Színház elõadásában!
2010. január: A miniszter félrelép
2010. március: Hyppolit, a lakáj
2010. május: Csárdáskirálynõ
Bérletek november 30-ig 6000 Ft-os áron kaphatók a helyszínen!

Kedves leendõ és régebbi táncosok!
A Nyíri Lajos TSE versenytánc klubot hirdet régi és jelenlegi táncosai
számára az OPS Kulturális Központban. Mindenkit szeretettel várunk,
akit érdekel a versenytánc varázslatos világa. A megbeszélés idõpont-
ja: 2009. október 07. 18 óra. Helyszín: OPS Kulturális Központja.
Akik viszont csak egy jó társaságban, hangulatos tanórákon
szeretnének részt venni, azokat szeretettel várjuk a januárban induló
tanfolyamainkon. Újdonságaink! Felvételt hirdetünk alsó tagozatos
gyerekeknek, intenzív versenytánc elõkészítõ csoportba, valamint fel-
nõtt korosztálynak igény szerint.

Az oktatást vezeti: Hajas Tibor (diplomás táncpedagógus)

KULTÚRHÁZAK A XXI. SZÁZADBAN FOTÓKIÁLLÍTÁS

Békés megyében, Békésen található Magyarország elsõ vidéki mûve-
lõdési háza, amely fennállásának 60. évfordulóját ünnepli 2009-ben.
Ebbõl az alkalomból a Békés Megyei IBSEN Oktatási, Mûvészeti és
Közmûvelõdési Nonprofit Kft. Kulturális Irodája a Békés Városi Kul-
turális Központtal és a Békési Galériával együttmûködve ORSZÁGOS
FOTÓPÁLYÁZATOT hirdetett KULTÚRHÁZAK A XXI. SZÁZAD-
BAN címmel két kategóriában:
1. Épületek, mint a XXI. századi közmûvelõdés színterei
2. Mindennapok a XXI. századi kultúrházakban
A pályázatra 38 fotós nevezett, ebbõl 37 alkotó munkáját tekinthetik
meg az érdeklõdõk a 2009. október 3-án megnyitott kiállításon, mely-
nek helyszíne a Békési Galéria (Békés, Széchenyi tér 4.).
Mindennapok a XXI. századi kultúrházakban kategóriában
I. díjat Fábián Zsolt, az OPS Kulturális Központ munkatársa -
Császár új ruhája címû fotójáért - kapta.

MÁRTON-NAPI 

HAGYOMÁNYOK 

MEZÕBERÉNY 2009.
A Mezõberényi Német Önkormányzat, 

a Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, 
a Német Hagyományápoló Egyesület, 

az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
és a Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda 

tisztelettel meghívják Önt és kedves ismerõseit 
két hagyományõrzõ programjukra.

Márton-napi lampionos felvonulás:
Ideje: 2009. november 13. 17 óra

Gyülekezõ: Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda
Útvonal: 

Luther u. - Puskin u. - Kossuth tér - Hõsök útja - Városi Liget

Márton-napi mulatság:
2009. november 14-én 19 órától a Berény Szállóban.

Fõvédnök: Herter Márton

Jegyek válthatók a szervezõknél.
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Igen hatvan éve, hogy a "mezõberényi II. sz. Általános Iskola" elsõ
végzett növendékei befejezték tanulmányaikat.

Ha visszatekintünk az 1945.szeptember 15  és 1949.június 15-között eltelt
négy tanévre, bizony "történelmi idõk"-re emlékezhetünk, de ez a 2009
szeptember 26-án megtartott találkozás nem ennek a korszaknak az elemzésére
hivatott. Mi, akik már nem is egészen gyerekésszel átéltük, tudjuk, hogy az a
négy év sokat alakított személyiségünkön és valljuk, hogy minden nehézsége
ellenére biztos alapot nyújtott az "ÉLETHEZ"!

Ma látjuk át, milyen különbözõ családokból, eltérõ körülmények közül
érkeztünk ebbe az iskolába. Nem voltunk egykorúak: volt 10 éves, de 14 éves
is. Aháború utáni év söpredéke voltunk: községbeliek, külterületrõl idekerülõk,
a háborúban elkallódottak, más területrõl idehurcoltak itt találkoztunk Volt, aki
végig járta a négy évet, volt, aki "kinõtte" az iskolát, volt, aki egy- két év után
került közénk.

Voltak szép békességes hetek, de voltak hideg napok, amikor a kályhát is
nekünk kellett otthonról hozott tûzrevalóval táplálni. Tanárainknak sem volt
könnyû: erre az idõre esett a bizonyos szempontból nem megfelelõ régi sza-
kemberek elküldése vagy éppen idehelyezése. Hatodik osztályban összevonták
a fiú és leányosztályokat a tanárhiány miatt, majd újra különválasztották.
Nekünk, leányoknak ettõl az idõtõl fogva az áldott emlékû Putnoky Ilonka néni
lett az osztályfõnökünk, a fiúknak nem volt ilyen lehetõségük, többször válto-
zott az osztályfõnök személye. A sok lekváros kenyér uzsonna megtette a
hatását: felnõttünk, befejeztük a nyolcadik osztályt. Mindenki igyekezett, hogy
ne kelljen neki ismételni évet, veszteséget csak a kitelepítés, kitelepülés okozott
és néhányan iskolakötelezettségük megszûnése miatt maradtak el, hogy a
családnak segíthessenek, vagy munkát vállaljanak.

Nyolcadik után mindenki új utat választott magának. Középiskola, szak-
munkásképzõ vagy munka következett.

Az itt tanultak jó alapot adtak a továbbtanuláshoz  és aki tehette középisko-
la után fõiskolára, egyetemre is kerülhetett Volt, aki felnõttként szerzett
középiskolai képesítést, sõt fõiskolára, egyetemre is munka mellett, család mel-
lett járt.

A két osztályból kikerültek között van tanár, óvónõ, orvos, gyógyszerész,
jogász, közgazdász, mérnök, szakiparos és a mindennapi feladatokban jártas
fizikai és szellemi dolgozó. Rajztanár-szakfelügyelõ osztálytársunk szép fest-
ményeivel, kiállításaival is sikereket ért el. Régi osztálytársait már többször

megajándékozta szép alkotásaival, otthonainkban szeretetérõl beszélnek
munkái. Köszönjük.

Megállták a munkában a helyüket a szakiparosok, fizikai és szellemi munka
területén elhelyezkedõk egyaránt.

Ma már mindenki egy kategóriába tartozik: Nyugdíjas.
A család megbecsülésére is megtanítottak szüleink, tanáraink. Egy-két osz-

tálytárs kivételével mindenki együtt öregszik meg elsõként választott társával. A
lányok közül tizenketten már eltemették a társukat.  Együtt nyolcvannégy gyer-
meket nevelt a két osztály és már közel száz unokának örülhet. A dédunokák
sora ezután következik, jelenleg csak ketten örülhetnek nyolc dédikének.

ALányok tíz év után találkoztak elõször, azután ötévenként szerveztük meg
a találkozókat, az ötvenéves évfordulón úgy döntöttünk: évenként találkozunk
Az utóbbi években a fiúkat is meghívtuk a találkozásainkra. Megkerestük
azokat is, akik nem velünk fejezték be általános iskolai tanulmányaikat, de
szívesen gondolnak a velünk töltött évekre. Mindig ünnep ez a nap annak, aki
szívesen osztja meg örömét-bánatát a többiekkel. Nem neheztelünk arra sem,
aki nem jött el eddig, az õ sorsuk is érdekel mindenkit, és tovább is várjuk õket
közénk. Már az is elõfordul, hogy betegség, vagy a családtagok betegsége
akadályoz meg a rendszeres találkozásban, akkor reménykedünk, hogy a
következõ évben lesz módunk újra egymásnak örülni.

Szomorú hogy már nincs nevelõnk, akinek ilyenkor köszönetet mondjunk.
Ilonka néni sírjára elhelyezzük a koszorúnkat, és hálával gondolunk Min-
denkire, akinek a munkája az életünket alakította.

A hatvanéves évfordulón még  16 -an jöhettünk össze. 27 Osztálytársunkra
csak egy-egy gyászmécsessel emlékezhettünk. Az elmúlt évben hárman távoz-
tak közülünk.

A családtagokon kívül nem hívtunk másokat, magunk beszélgettünk olyan
bizalmasan, ahogy testvérek szoktak. A távollevõkrõl is tudtunk. 

Akétórás iskolai beszélgetés után az Étteremben várt ránk a terített asztal és
családunk tagjai. Közel harmincan itt folytattuk a beszélgetést.

Jó volt, hogy alkalmunk volt Teremtõnknek is hálát adni a hatvan évért,
Szeretteinkért, erõt és áldást kérni a jövõre Mindannyiunknak. 

Az ebéd utáni együtt örvendezés még három órát vett igénybe és lassan min-
denki elindult az otthonába. Mi elkísértük egymást még itthon is, volt, akinek
400, vagy 100 km-t kellett autózni /köszönet a Fiaiknak, akik elhozták
Szüleiket/, másnak 200 km-t vonatozni, mások csak a megyébe utaztak:
Gyulára, Körösladányba, Muronyba. 

Szeretnénk egymást jövõre viszontlátni, addig is sokat gondolunk
egymásra!

K.J.

Hatvan év után…

Bácskai István, Bíbel
Judit, Bõtsh Ilona,
Czinkóczki Margit,
Emrich Anna, Gazdo-
vits Ilona, Gulyás Antal,
Kohut Julianna, Kozma
Róza, Lestyán Éva,
Lestyán Mária, Mátrai
Irén, Molnár Mária,
Tordai Katalin, Nagy
Gábor, Nagy Irén, Rigó
Géza, Sáli György, Sáli
Anna, Széplaki Zsuzsa,
Thurzó Ilona, Vígh
Éva, Vrbovszki Zsuzsa,
tanáraink: Szász Lajos,
Székely Erzsébet, Éber
Mihály.

A mezõberényi Petõfi Sándor Gimnázium 1969-ben érettségizett 4.D osztályának tagjai 2009. szeptember 5-én rendeztük
meg a 40. évfordulós találkozónkat. E kerek évforduló alkalmából tartott rendezvényen majdnem teljes létszámmal meg-
jelenve - még meglévõ tanárainkkal együtt - emlékeztünk az iskolai évek szép élményeire és azóta eltelt idõszak kellemes
eseményeire. 
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A Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat ebben az évben ünne-
pelte 15 évvel ezelõtti alapítását, mely alkalomra Jubileumi Szakmai
Nap megrendezésével emlékeztünk.

A 2009-es esztendõ nem csupán az integrált intézmény alapításának
évfordulóját jelzi, hanem több részegységünk is kerek évfordulót ünnepel.

A legfiatalabbakat ellátó bölcsõde ebben az évben ünnepelte 60. születés-
napját. Az Idõsek Klubja éppen 40 éve nyitotta meg kapuit az ellátottak elõtt, s
laboratóriumunk 25 éve segíti a háziorvosok diag-  nosztikai tevékenységét.

A2009. szeptember 16-án megrendezésre kerülõ Jubileumi Nap - melyre az
ország egész területérõl érkezve 98-an fogadták el meghívásunkat - kiváló alka-
lmat biztosított a szakmai feltöltõdésre, s a kollégákkal, a meghívott
vendégekkel való közös ünneplésre.

Elsõként Kovács Edina, az intézmény igazgatója köszöntötte a jelenlévõket,
s elõadásában visszatekintett az intézmény 15 éves múltjára, bemutatta azt az
intézmény által mûködtetett partnerközpontú minõségfejlesztési modellt,
melytõl azt várják, hogy az ellátottaik elégedettsége növekedjen, magas szín-
vonalú ellátás biztosításával az életminõségük javuljon, a dolgozók széles
rétegének a munkába történõ bevonásával a belsõ erõforrások feltárása és haté-
kony felhasználása mellett a dolgozók elégedettsége növekedjen.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a vendégek között üdvözölhettük a modell
kidolgozásában szakértõként szerepet vállaló Dr. Tar Józsefet, az ISO 9000
Fórum titkárát is.

Az elõadók közül Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus, fõiskolai
docens a munkahelyi stresszrõl, illetve annak hatásairól beszélt. Bemutatta
annak a tavasszal végzett vizsgálatnak az eredményeit, mely a Humánsegítõ
Szolgálatnál dolgozó szakemberek mentális állapotának felmérését célozta
meg, különös tekintettel a kiégésre, az általános munkahelyi közérzetre, a stressz
és a vele való megküzdés viszonyára.

Ezt követõen Vecsei Miklós szociálpolitikus, a Máltai Szeretetszolgálat alel-
nöke elõadásában azt fe-szegette, hogy a szociális munkás a szakmai munkájá-
ba beleviheti-e a személyes érzéseit, érzelmeit? Azokra a kérdésekre kereste a
választ, hogy mit ér a szociális szakember, ha szeret? Van-e értéke még ennek a
szónak? Használjuk-e, s ha használjuk, akkor mit jelent?

Szabóné Dr. Kállai Klára klinikai szakpszichológus az anya - gyermek kap-
csolat szocializációban betöltött szerepérõl tartotta meg elõadását. Véleménye
szerint különösen fontos sze-repet játszik a közvetlen születés utáni anya-gyer-
mek kapcsolat, a pozitív mintakövetés, és a késõbbi társas támogatottság a fel-
nõttkori tolerancia, és egészséges lelkiállapot kialakulásában.

Szoboszlai Zsolt szociológus elõadásában felhívta a figyelmet arra, hogy a

mai magyar társadalom fejlõdésében milyen fontos szerepet játszik a humán-
erõforrás, s mindenkinek a saját területén sokkal többet kellene tennie azért,
hogy ez az erõforrás társadalmi szinten kellõ megbecsültségnek és elismert-
ségnek örvendjen. Hiszen ha az emberi erõforrásba fektetünk, az sokkal jobban
megtérül, mintha a fizikai vagy financiális tõkébe fektetnénk be.

A nap ünnepi hangulatát emelte Rózsa Andrásnak, az ISO 9000 Fórum
elnökének Elismerõ Oklevele, melyet az intézmény partnerközpontú mi-
nõségfejlesztési tevékenységének és a 15 éves megalakulásnak az elisme-
réseként nyújtott át az igazgatónõnek. Születésnapi ajándékként a Biblia világa
címû történelmi és kulturális témájú könyvet kaptuk, melyet ezúton is nagyon
szépen köszönünk!

Kovács Edina
igazgató

Rendezvényünk támogatói voltak: Mezõberény Város Önkormányzata,
ISO 9000 Fórum

Jubileumi Szakmai Nap a Humánsegítõ Szolgálatnál

ERDÕS NORBERT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ TÁJÉKOZTATÓJA

Erdõs Norbert országgyûlési képviselõ korábban már intézett kérdést a
pénzügyi tárcához írásban is a magánnyugdíj-pénztárak befizetéseinek
értékállóságával kapcsolatosan, miszerint az elmúlt idõszakban a pénztári
tagok rengeteget veszítettek a befizetett összegeikbõl. Közülük sokan voltak,
akik nem önkéntesen választották a magánnyugdíj pénztári tagságot, hanem
a törvény kötelezte õket rá. 2004-ig nem is volt ezzel probléma, mivel az
állam addig garanciát vállalt a befizetéseik értékállóságáért. Ezt azonban a
Medgyessy-kormány egy tollvonással megszüntette. A tagok az idén meg-
döbbenve tapasztalták, hogy közel 30%-os veszteséget szenvedtek, amely azt
jelentette, hogy kb. négy éves befizetésük tûnt el egy szempillantás alatt.
Nekik akkor nem volt választásuk, õket kötelezték a tagságra, de semmiféle
garanciát nem kaptak az állítólagos nyugdíjalapjuk biztonságáért. A pénz-
ügyminiszter a feltett írásbeli kérdésre azt válaszolta, hogy a 2008-as
veszteség csupán virtuális, a gyakorlatban nem realizálódik, Mivel csak akkor
kell mérleget vonni, amikor a tényleges kifizetés megtörténik, azonban ettõl
függetlenül ígéretet tett arra, hogy 2010-tõl garantálják a befizetések ér-
tékállóságát, de csak egyszer, a kifizetés elõtt kompenzálják az esetleges
hozamveszteséget, ha erre szükség van. Erdõs Norbert erre egy újabb kérdést
adott be, amelyben rámutat, hogy a pénztártagok nem csupán virtuálisan
fizették be a pénzt, mivel minden hónapban levették a 8 %-ot a fizetésükbõl.
Amásik problémája a képviselõnek a miniszteri válasszal az volt - mindamel-
lett, hogy üdvözölte a 2010-es évtõl bevezetni kívánt hozamgaranciát -, hogy
a kormány ezt már csak a következõ kormányok nevében vállalja, ami véle-
ménye szerint azt a látszatot kelti, hogy amíg szocialista kormány van hatal-
mon, addig nincs garancia, de bátran felvállalják a hozamok garantálását, ha
azt másnak kell majd kifizetni. Ezenkívül problémás az is, hogy csak a
kifizetések elõtt kompenzálnak szemben a Fidesz-kormány gyakorlatával,
amikor minden évben felülvizsgálták a befizetések hozamait, és amennyiben
szükséges volt, kompenzálták az esetleges árfolyamveszteségeket.

A Mezõberényi Óvodásokért Alapítvány megköszöni minda-
zoknak, akik fölajánlották a személyi jövedelemadójuk 

1%-t alapítványunk számára.

2008. évben SZJA 1%-ból befolyt összeg 476.282,- Ft volt,
melyet a gyermekek játékainak, eszközeinek bõvítésére

használtunk fel.

Az Alapítvány Kuratóriuma
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ÖRÖMHÍR

Bacsó Józsefné Mezõberény Árpád u. 40. szám alatti
lakos a Szent István Egyetem Pedagógia Karától
GYÉMÁNT DIPLOMÁT kapott. A díszünnepség szín-
helye Szarvas Ó-templom volt 2009. szeptember 4-én.  

Klári és József

„Küzdelmes és szép volt ez a negyvennégy év!”

Bartóki Józsefné Erzsike néni nyugdíjas tanítónõ 50 évvel ezelõtt lépett a

pályára. Kértük, idézzen fel röviden az 50 év mozzanataiból. 

„1959. augusztus 1-jén szülõvárosomban, Mezõtúron a Kossuth téri Általá-
nos Iskola gyakorlóéves tanítója lettem. Diplomámat 1960-ban szereztem a
Jászberényi Felsõfokú Tanítóképzõben. Friss diplomával 1960. augusztus 1-jén
a Mezõberényi 2. Sz. Általános Iskolába kerültem áthelyezéssel.
1996. februárjában innen mentem nyugdíjba. Igazgatóim: Szabó
Antal, Nagy Ferenc, Szentpéteri Eszter, Halmosi József, Kõrösi
Mihály, Öreg István voltak. Nyugdíjasként 2003 júniusáig dol-
goztam a speciális tagozaton. Tanítói munkámmal párhuzamo-
san harminchat évig tanítottam zongora-szolfézst a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Központban. Hétvégeken tizennyolc éven át a Hu-
nyai Általános Iskolában oktattam a tanítványaimat zongora,
szolfézsra. Ez a negyvennégy év az állandó változás jegyében telt
el. 

Mikor tanítani kezdtem a termekben olajos padló, szenes
kályha volt, amit mûanyag padló és gázfûtés váltott fel. 

Szívesen emlékezem kollégákra, idõsebbekre, akik segítették
a beilleszkedésemet és a pályán való elindulásomat. A velem
egykorúakra, akikkel végig küzdöttünk sok pedagógiai reformot.
A fiatalokra, akiknek már én segítettem a munkájukat
munkaközösség vezetõként. 

50 évvel ezelõtt léptem a pályára. Két pedagógus gyer-
mekünk viszi tovább a munkát, akiknek férjemmel együtt átad-
tuk a gyermekek iránti szeretetet, a pedagógus munka iránti

hivatástudatot. Legidõsebb unokánk, Liliána, magyar-francia szakos tanárként a
következõ generáció, aki ezt folytatja a családban. 

Küzdelmes és szép volt ez a negyvennégy év!”

"Elmúlt mint száz más pillanat,
De tudjuk mégis, hogy múlhatatlan,

Mert szívek õrzik és nem szavak."
Hemingway

A MEZÕBERÉNYI GYERMEKFOCI ALAPÍTVÁNY
tisztelettel köszöni a támogatását azoknak, 

akik 2008-ban (a 2007. évi) személyi jövedelemadójuk 1 %-át
illetõen javunkra rendelkeztek. 

Az összeget - 152.050,- Ft - a Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskolában folyó labdarúgó tevékenység

támogatására fordítottuk, tornára történõ utaztatásra, 
díjazásra és felszerelés vásárlásra használtuk fel.

Kajlik Péter
Mezõberényi Gyermekfoci Alapítvány

Kuratóriumi elnökA Mezõberényi Erdélyi Kör köszönetet mond
mindazoknak,akik 2007.évi jövedelemadójuk 1%-át illetõen

2008-ban egyesületünk javára rendelkeztek.

A 44.657 Ft-ot Alapszabályunkban megfogalmazott célok
megvalósítására fordítottuk.

Kajlik Péter

Mezõberényi Erdélyi Kör

Elnöke 

"MEZÕBERÉNY ÍZEI" c. receptpályázat

Az OPSKK Könyvtára versenyt hirdet mezõberényi magyarok, németek,
szlovákok, cigányok, erdélyiek, felvidéki magyarok hagyományos - talán
kicsit feledésbe merült - ételei elkészítésének leírására. A receptek mellé
ételfotó-mellékletet is kérünk. Arecepteket szakértõ zsûri bírálja el, a legjobb
12 receptet fotójával együtt egy 2010. évi falinaptár illusztrációjaként tervez-
zük kiadni. Beküldendõ névvel, címmel az OPSKK Könyvtárába személye-
sen vagy postai úton (OPSKK Könyvtára, Mb., Fõ út 4.) vagy e-mailben
(konyvtar@mezobereny.hu) 2009. október 19-ig. 
Eredményhirdetés: 2009. október 26-án 17.00 órakor

A Mezõberényi Gyermek Kosárlabda Klub tagsága ezúton is
köszöni mindazok segítségét, akik felajánlották személyi

jövedelemadójuk 1 % -át.
Az elmúlt évi felajánlások összege 226 405,- Ft volt, melyet az

egyesület csapatainak versenyeztetésére(nevezési díjak, 
utaztatás, versenyrendezés) fordítottunk.

Henger Péter
elnök

A mezõberényi Spektrum Alapítvány 
(adószám: 18380747-1-04) köszönetét fejezi ki mindazoknak,

akik személyi jövedelemadójuk 
1 %-át az alapítvány javára ajánlották fel.

A 2008. évi SZJA-ának felajánlásából befolyt összeg 
140.390.- Ft volt, melyet hátrányos helyzetû gyermekek

ösztöndíj támogatására valamint gyermekjóléti feladatok
ellátására fordítottunk.

Az alapítvány kuratóriuma
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ANYAKÖNYVI HÍREK

Szeptember hónapban eltávoztak közülünk:

Málint György (1951) Mb. Békési út 5. A/1, Tóth
Lászlóné T. Balogh Erzsébet (1926) Mb. Juhász Gy.
u. 1., Vámos Imréné Mezõ Margit (1916) Köröstarcsa
Puskin u. 55., Harmati József (1937) Mb. Újtelep u. 3/A
szám alatti lakosok.

HITÉLET

Szeptember hónapban házasságot kötöttek: 

Kiss Árpád és Dr. Jámbor Andrea Budapest Juhász Gy. u. 5. 4. em.
19., Rima János és Flóra Mária Mb. Hunyadi u. 8., Bartha Krisztián
Sándor Békéscsaba Batsányi u. 4/2 és Bobály Bernadett Mb.
Vésztõi. u. 32., Búza László Dezsõ Mb. Mátyás kir. u. 49. és
Leczkési Anita Mb. Nagymester u. 12., Henger Péter és Bartó Anna
Edit Mb. Kölcsey ltp. 1. A. 1. em. 4. szám alatti lakosok.

REFORMÁTUS HITTAN: 

Hétfõ reggel 8 óra Kálvin utcai óvoda
Csütörtök: 5 óra: 1-2. osztály (az iskolában 218. terem)

6 óra: 3-4. osztály (az iskolában 218. terem)
Szombat: 
9,00-9,45: 5. osztály (AKálvin tér 9. szám alatt)

10,00-10,45: 6. osztály (AKálvin tér 9. szám alatt)
11,15-12,00: Konfirmációi elõkészítõ (AKálvin tér 9. szám alatt)
14,00-15,00 Konfirmáltak órája (konfirmált fiatalokat várunk 20
éves korig) Kálvin tér 9. 

HÉT KÖZBENI ALKALMAK AREFORMÁTUSOKNÁL:

Szerda 18,00 Gyülekezeti bibliaóra felnõtteknek
Csütörtök 18,00 Könyvek-könyve: Felnõtt bibliaiskola, a felnõtt
konfirmációra jó felkészítés, a már konfirmált felnõtteknek segít az
ismereteiket a Bibliáról feleleveníteni. Mindenkit várunk!
Péntek 18,00 Fiatal felnõttek köre (20 év felett) Idén a házasság,
család kérdéskörben beszélgetünk, ide is minden új érdeklõdõt
várunk, akár kisgyermekkel is, nekik játéklehetõséget biztosítunk.
Szombat 16,00 Gyülekezeti énekkar, minden énekelni szeretõt
várunk!

Programjainkba év közben is be lehet kapcsolódni.

IMASZÁNDÉK

Özv. Bartyik Józsefné Léna néni halálának 

40. évfordulója alkalmából hálát adok a Jó Istennek,

hogy gondjainkat viselte  - egy 3 hónapos fiú és egy

lány - nagy odaadó szeretetben. 

Tar György, Bencze Margit

Kedves Barátaink!

A Baráti Egylet Mezõberényért Egyesület 
tisztelettel meghívja Mezõberény lakosságát 
2009. november 1-jén (vasárnap) 17 órára 

a Városháza elõtti Hõsi emlékmûhöz
az I. és II. világháborúban elesettek, 

a Szovjetunióba kihurcolt és ott elhunyt 
polgári áldozatok emlékére tartandó

HALOTTAK NAPI 
ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELETRE

a történelmi egyházak szolgálatával.
Közösen hajtsunk fejet a hõsi halottak és az ártatlanul

meghurcoltak emlékmûve elõtt, 
elhelyezve az emlékezés virágait!

Baráti Egylet Mezõberényért elnöksége

Vacsorára hívtunk….

A mezõberényi templom nagyon rossz állapotát a városlakók közül sen-
kinek nem kell ecsetelni. Aki a 47 úton jár Békéscsaba felé, vagy onnan jön
keresztül városunkon szembesül ezzel a siralmas látvánnyal. Mi a templomban
istentiszteletet tartók, a gyülekezet tagjai még jobban és fájó szívvel látjuk ezt,
és tisztában vagyunk a belsõ állapotokkal is. Sokan kérdezik, miért nem újítjuk
fel ezt a templomot? Az ok ugyanolyan prózai, mint sok más gyülekezet
életében: nincs rá pénze a gyülekezetnek, hogy a mûemlék épületet megfelelõ
módon felújítsa. Amikor 2007-ben idekerültem, még nem tudtam, hogy meddig
leszek itt, de már megkezdtük a lépéseket, hogy a meglevõ felújítási tervre
építési engedélyt újítsunk illetve el is indultunk a NKApályázatán. Bár nem volt
semmilyen hiba a pályázatunkban, mégsem nyertük, az indoklás rövid volt: for-
ráshiány. Túl sok a kérés, kevés a szétosztani való pénz. 

Mégsem adjuk fel a szándékot, hogy városunkban a református templom is
megszépülhessen. Ezt a szándékunkat mutatja az is, hogy az önerõnket meg-
próbáljuk minél jobban növelni. Ezt a célt szolgálta szeptember 5-én délután az
a marhapörköltes vacsora, amit jótékony céllal hirdettünk meg. Nagy
örömünkre szolgált, hogy nagyon sok embert megmozgatott és a közösség for-
málódására is jó hatással volt ez az alkalom. Kb 170-en voltunk ott a vacsorán,
de nagyon sokan voltak, akik eljönni nem tudtak, de támogatták ezt a nemes célt.
Nagyon lelkes csapat szolgált presbiterek vezetésével a fõzésnél, terítésnél,
sokan járultak hozzá süteményekkel tombolatárgyakkal az est sikeréhez. A va-
csora mellett népdal-zsoltárokat énekeltünk és vidám hangulatú beszélgetések
folytak. Szép összegû adomány gyûlt össze, amit e helyrõl is köszönjük MIN-
DEN adományozónak, aki bármilyen formában támogatta, támogatja a temp-
lomfelújítást. Hiszen azóta is érkeznek folyamatosan az adományok. Következõ
nagyobb rendezvényünk a templomfelújítás javára egy református jótékonysági
bál, amire 2009. november 21-én kerül sor a Berény szállóban. Arra is várunk
mindenkit, aki szeretne jó közösségben együtt lenni és eközben a templom
megújulását támogatni!

A református templom javára átutalással is fogadunk felajánlá-
sokat. A gyülekezet számlaszáma: 

Unicredit Bank: 10918001-00000040-59420006. A közleménybe
írják be: templomra. 

Köszönjük a támogatást mindenkinek!
Szabó Klára Antónia

lelkipásztor
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DR. BURJÁN ÉS TSA. BT.

SZEMÉSZETI SZAKRENDELÕ

ÉS OPTIKAI CIKKEK BOLTJA

MEZÕBERÉNY, SZÉCHENYI U 1.

TEL: 66/424-130

KONTAKTLENCSE:
SAUFLON KONTAKTLENCSÉK

ÉS ÁPOLÓSZEREK FORGALMAZÁSA.

INGYENES: SZEMORVOSI VIZSGÁLAT

KONTAKTLENCSE ILLESZTÉS, BETANÍTÁS

PRÓBALENCSE

IDÕPONT: KEDD 16-18 ÓRA KÖZÖTT

(BEJELETKEZÉS ALAPJÁN)

NAPI, HAVI, FÉLÉVES VISELÉSÛ

LÁGY KONTAKTLENCSÉK

MEGRENDELÉS UTÁN EGY NAPON BELÜL.

NAPSZEMÜVEG:
UV VÉDÕS POLARIZÁLT NAPSZEMÜVEGEK.

SZEMÜVEGKERETEK
NAGY VÁLASZTÉKBAN.

SZEMÜVEGEK KÉSZÍTÉSE: 
EGY, KÉT ÉS TÖBBFÓKUSZÚ LENCSÉKKEL.                 

Szánjon idõt hallására és látására,
jöjjön el ingyenes szûréseinkre!

2009. október 9-én (pénteken) 

a FÕNIX ORVOSI CENTRUMBAN
Mezõberény, Petõfi u. 5.

a Fül-orr-gége Szakrendelõben 

13-17 óra között 

INGYENES

légzésfunkció és CO mérést

(elsõsorban leszokni vágyó dohányosoknak)

és

zöldhályog (Glaucoma) szûrést tartunk.

Mindenkit szeretettel várunk!

Dr. Hegyi Ibolya

Dr. Burján Katalin

A Mezõberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
Diáksport Egyesület tagsága ezúton is köszöni mindazok 
segítségét, akik felajánlották személyi jövedelemadójuk 

1 % -át.

Az elmúlt évi felajánlások összege 73 168,- Ft.volt, melyet az
egyesület csapatainak versenyeztetésére (nevezési díjak, 

utaztatás, versenyrendezés) fordítottunk.

Henger Péter
elnök

A Mezõberényi Sportcsarnok Sportegyesület tagsága ezúton is
köszöni mindazok segítségét, akik felajánlották személyi

jövedelemadójuk 1 % -át.

Az elmúlt évi felajánlások összege 52 129,- Ft.volt, melyet az
egyesület csapatainak versenyeztetésére(nevezési díjak, utaz-

tatás, versenyrendezés) fordítottunk.

Henger Péter
elnök

E G Y Ü T T M Û K Ö D É S

2007. november 19-én közös együttmûködésrõl született döntés a
Mezõberényi Rendõrõrs, Mezõberényi Polgárõr Egyesület, Mezõõrség
valamint a Mezõberény Vadásztársaság között.
Amegállapodás értelmében egymást segítve, heti többszöri kültéri szolgála-
tot teljesítenek, illetve közös összefogással lépnek fel a külterületeken
elkövetett szabálysértések, bûncselekmények elkövetõivel szemben.
Évenként ismétlõdõ megbeszéléseken kiértékelve az eredményeket, folya-
matosan új perspektívákat állítanak fel. Védik az állampolgári javakat, a
vadállományt, megerõsítve embertársaink biztonságérzetét, természet
szeretetét. AZ ELMÚLT ÉVEK POZITÍV VISSZHANGJA MIATT SZEPTEMBERTÕL

ISMÉT ELINDULT NAPI RENDSZERESSÉGGELA SZOLGÁLAT.

T Á J É K O Z T A T Á S 

A Városi Közszolgáltató Intézmény tájékoztatja a Tisztelt
temetõlátogatókat / lakosságot, hogy a Mezõberény Önkormányza-
ti Képviselõ-testületének a köztemetõrõl és a temetkezésrõl szóló
25/2007.(X.30.) MÖK számú rendelet 6 §. alapján a temetkezési
helyek díjkötelesek.

- Sírhelyek esetében az 1984-ig elhunytak, ill.elõre váltott sírhe-
lyeket , 

- Urnafülke esetében 1999-ig elhunytak, illetve elõreváltott
urnafülkéket kell újraváltani, (abban az esetben ha még nem váltot-
ták újra2009-ben.)

Megszûnik a rendelkezési jog gyakorlása akkor, ha a
temetkezési hely használati ideje lejárt a meghosszabbítás
hiányában.

Ha a használati idõ leteltét követõen a temetkezési helyet 3
éven belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltetõ jogosult
azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni. 

Sírhely ill. urnafalban lévõ hely újraváltását megtehetik: a
Városi Közszolgáltató Intézmény ügyfélszolgálati irodájában, 5650
Mezõberény, Békési u. 17.B. lh. fsz. 1. 

Érdeklõdni, adatot egyeztetni: Tel.: 66/515-541, 515-542,
515-545, e-mail: kozszolg@mezobereny.hu, Fax: 66/421-884  
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A VÉDÕNÕ TOLLÁBÓL

Idõsek otthonaink

Az uniós tagállamokban, így Magyarországon is a gyermekek és a
fiatalok aránya kisebb a nyugdíjasokénál. A fiatalabb és az idõsebb
korosztály között nagymértékûvé válik a különbség a jövedelmek, a
lakáslehetõségek és az idõsödéssel járó anyagi terhek megosztása te-
rén. Az idõsödõ társadalmakban a szociális kockázatok felerõsödnek.
Jelentõs mértéket ölt az idõskori másokra utaltság, a társadalmi elszi-
getelõdés és sajnos az ezzel járó elszegényedés. 

A 70 éves idõs emberek 28-30 százaléka él egyedül, ez az arány a
80 évesek körében meghaladja a 40 százalékot. Sok esetben az élet
úgy hozza, hogy a saját otthonában nincs már biztonságban az idõs
ember. Már nem tudja az addigi élet minõséget biztosítani magának
segítséggel sem. Mindannyian tudjuk, hogy az élet alkonyának meg-
élése is szeretteink körében, a családban volna kívánatos. Sajnos a
mai rohanó világunkban, a több generációs együtt élõ családok már
nem, vagy csak alig léteznek. Vannak olyan élethelyzetek, amikor
volna lehetõség a nyugdíjasnak gyermekeivel, unokáival együtt élnie,
de õ inkább a függetlenséget, a számára, általa kiválasztott idõsek ott-
honát választja. 

Mezõberény Város Önkormányzata 1994-ben alapította a Mezõbe-
rényi Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálatot, melyet megalaku-
lása óta Kovács Edina igazgatónõ vezet. Az Idõsek Otthona két telep-
helyen mûködik, a Juhász Gyula és a Puskin utca ad helyet ezeknek
az intézményeknek. Az otthon dolgozói nagy szakmai tudással, odafi-
gyeléssel, szeretettel ápolják, gondozzák az itt lakókat. 

Évek óta mûködik az intézményben partnerközpontú minõségfej-
lesztés, melynek keretén belül az ellátottak igényeinek felmérése tük-
rében folyik az igényes szakmai munka, folyamatos megújulással, a
lehetõségekhez mért fejlesztésekkel. Szeptember 16-án volt a Mezõ-
berényi mûvelõdési házban megrendezve a 15 éves intézmény orszá-
gos jubileumi szakmai napja. A remek elõadók és elõadások, a nagy
érdeklõdés is fémjelzi az otthon kiváló szakmai irányítását, az ott fo-
lyó minõségi munkát. 

A Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat internetes honlapján
mindenki bõvebb információt kaphat az intézmény széles körû szol-
gáltatásáról. /human mezobereny.hu/

A gondozási igény növekedésével országunk vezetésének is szem-
be kellet néznie.

A Széchenyi Terv keretén belül lehetõség nyílt a történelmi egyhá-
zaknak is, hogy bekapcsolódjanak ebbe a fejlesztési programba. Az
akkori református vezetés Szabó Endre lelkész úr kezdeményezésére
gondolt egy nagyot, és hatalmas munka árán létrehozták Mezõberény-
ben a Kálvin János tér 8. szám alatt a Református Idõsek Otthonát. A
Békéscsaba felõl érkezõ utazó elé - az elsõ nagyobb útelágazásban -
egy kedves tér tárul. Jobbról a patinás református templom áll, hajlott
korával, omladozó vakolatával büszkén, méltósággal. A tér bal olda-
lán fekszik a sokkal fiatalabb, modernebb épület, a kor követelmé-
nyeinek megfelelõ idõsek otthona, szép, mindig ápolt zöld elõkertjé-
vel. Több mint öt éve mûködik ez az intézmény Polonkai Zsuzsanna,
Szabó Endre, jelenleg Ajtai Ferencné intézményvezetõk irányításával.
Az idõsek otthonának fenntartója a Református Egyházközség, Szabó
Klára Antónia lelkésznõ vezetésével. 

Jelenleg 68 lakója van a háznak, ebbõl 18 fõ férfi, 50 nõ és 4 háza-
spár. A lakók átlag életkora 81 év. Hamar jó híre ment az otthonnak,
így nem csak Mezõberénybõl érkeznek lakók, hanem Békéscsabáról,
Budapestrõl, Szolnokról, Gyomaendrõdrõl, a Dunántúlról, Néme-
tországból a teljesség igénye nélkül.

Kedves Olvasóim. Írásom kifejezetten csak tájékoztató jellegû,
szeretném, ha minél többen tudnának ezen intézmények mûködésérõl,
életérõl, áldásos tevékenységérõl. 

Jó egészséget kívánok!

Puskelné Ollé Ilona

Tájékoztatási kötelezettségünknek elegettéve közöljük, hogy a
Mezõberényi Német Hagyományápoló Egyesületnek felaján-
lott jövedelemadójuk 1%-a 216.736 Ft, elõzõ évrõl tar-
talékoltunk 65.317 Ft-ot ez összesen 282.053 Ft. Felhasználás
az alábbiak szerint: 
- Hagyomány ápolásra elkészült 3 db “Berényi Bakó” és 1 db
dohányzacskó a régieknek megfelelõen: 35.000 Ft.
- Német nemzetiségi ruhát vásároltunk 30.000 Ft értékben.
- Pünkösdi Találkozó- és Svábbál zeneszolgáltatására 112.000 Ft-
ot biztosítottunk.
- Könyvkiadásra tartalékolunk 105.053 Ft-ot.

Köszönjük a nemeslelkû támogatást.
Wagner Márton elnök

A mezõberényi Petõfi Sándor Gimnázium Diáksport Egyesület
megköszöni mindazoknak a felajánlását, akik SZJA 1%-ának
befizetésével hozzájárultak az egyesület vagyonának
növeléséhez.

A 2007. évi SZJA felajánlásából befolyt összeg 329.160 Ft volt,
melyet, sportszerek vásárlására, tanulók jutalmazására,
nevezési díjakra, és a testnevelõ tanárok tömegsport díjának és
annak járulékainak kifizetésére fordítottunk.

Adószámunk: 18380606 - 1 - 04

Köszönettel
az egyesület vezetõsége

A Baráti Egylet Mezõberényért elnöksége ezúton tájékoztatja
támogatóit és a nyilvánosságot, hogy a személyi jövedelemadó
2008-ban egyesületünknek felajánlott 1%-a 37.092,- Ft volt. 

Ezt a bevételt az alapszabályban foglaltaknak megfelelõen a
Mezõberénybõl elszármazottak budapesti és szegedi baráti
körei küldöttségeinek fogadására, valamint hagyományos 

rendezvényeink kiadásaira fordítottuk. 

Köszönjük szíves támogatóink segítségét! 
Baráti Egylet Mezõberényért 

elnöksége

A Könyvtárpártoló Alapítvány köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át 

az alapítvány javára ajánlották. fel. 

A 2008. évben ez a támogatás 108.113 Ft volt, 
melyet az ez év októberében rendezendõ 
Berecz András elõadói estjére fordítunk.

Könyvtárpártoló Alapítvány kuratóriuma

A mezõberényi római katolikus egyházközség
emléktáblát állít dr. Marosi Endre 

apátplébános tiszteletére. 
A célra szánt adományokat a mezõberényi 

OTP-fióknál vezetett 11773339-00691839 sz. 
számlára lehet befizetni. 



12. 2009. október Mezõberényi Hírmondó

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ * közéleti információs lap  *  Szerkesztõség: 5650 Mezõberény, Kossuth tér 1. * Telefon: (66) 515-515  
*   E-mail: ujsag@mezobereny.hu * Lapzárta: minden hónap utolsó péntekje * Szerkesztõ: Dr. Baji Mihály jegyzõ * Kiadja: Mezõberény
Város Önkormányzata  Polgármesteri Hivatala * Felelõs kiadó: Dr. Baji Mihály jegyzõ * Készült a Berény Nyomdaüzemben 2000 példány-
ban  * Cégt.: Hegyi Márton * HU ISSN 1215-0266

H I R D E T M É N Y

APolgármesteri Hivatal felhívja a T. Lakosság figyelmét, hogy az ország
területén ismételten sor kerül a ragadozó emlõsök /pl.: róka/ veszettség elleni
immunizálására. A vakcinázás  Mezõberény közigazgatási területén
(Kereki terület), 2009. október 03 – október 08. között kerül elvégzésre.

Acsalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, veszélyt nem
jelent. Akihelyezett csalétekhez ennek ellenére nem szabad hozzányúlni!

Afenti idõponttól számított 14 napig az ebeket megkötve vagy zárva kell
tartani és csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett idõszak alatt a
kezelt területen tilos a legeltetés!

Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élõ, vagy háziállatot talál, a
tetemet hagyja érintetlenül, és haladéktalanul értesítse a legközelebbi állator-
vost,  vagy vadásztársaságot.

Mezõberény Város Jegyzõje

PÁLYÁZAT

Mezõberény Város Önkormányzata meghirdeti 
a 2009. évi "Védett épületek címû" pályázati kiírását!

A teljes pályázati kiírás letölthetõ az önkormányzat hon-
lapjáról vagy személyesen beszerezhetõ a Polgármesteri

Hivatal 11-s és 12-s számú irodájában.
A pályázatok benyújtásának határideje: 

2009. október 15.

KÖZLEMÉNY

A 2008-ban elfogadott egészségügyi statisztikai rendelet elõírásainak
megfelelõen az Európai Unió tagállamaiban Európai lakossági
egészségfelmérésre kerül sor. Magyarországon az adatgyûjtés a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) hajtja végre, az Egészségügyi Minisztérium támo-
gatásával. Az adatfelvétel fõ célja a lakosság egészségi állapotának, életmód-
jának és az egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettségének megis-
merése. Magyarországon 449 településen, a 15 éves és idõsebb, magánház-
tartásban élõ lakosság körében, 7000 fõ megkérdezésével zajlik 2009.
szeptember 15-október 30. között. Asorszámozott igazolvánnyal rendelkezõ
kérdezõbiztosok a fenti idõszakban keresik fel a véletlen mintavétellel
kiválasztott személyeket, és kérdõíveket töltenek ki az egészségi állapotukról,
életmódjukról, az egészséget befolyásoló egyéb tényezõkrõl, illetve az
egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatos véleményükrõl.

H I R D E T M É N Y

Mezõberény Városi Önkormányzati Képviselõ-testület Polgármesteri
Hivatala felhívja a T. Lakosság figyelmét, hogy Mezõberény Város utcáin, a
rendszeresen végzett kutyabefogások ellenére, folyamatosan jelennek meg
gazdátlan, felügyelet nélkül kóborló ebek.

Az állatok tartásáról szóló 49/2005. (XI.28.) MÖK sz. rendet értelmében,
az ebtartó köteles biztosítani, hogy az ebek tartási helyükrõl felügyelet
nélkül sem közterületre, sem magánterületre ne juthassanak ki. Eb
megfelelõen zárt udvaron, elkerített helyen (kenel) vagy megkötve - a
zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetõségét biztosítva -
tartható. Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, köteles
annak megfelelõ elhelyezésérõl gondoskodni.

Aki a fenti elõírásokat megszegi, szabálysértést követ el és helyszíni
bírsággal, míg szabálysértési eljárás lefolytatása esetén 30.000 Ft-ig terjedõ
pénzbírsággal sújtható. Amennyiben a helyszíni ellenõrzések alkalmával,
illetve lakossági bejelentések kapcsán bebizonyosodik, hogy az ebtulajdonos
nem tett eleget az ebtartásra vonatkozó elõírásoknak, a mulasztóval szemben
szankció kezdeményezésére kerül sor. 

Alakosság veszélyeztetése, illetve a szankciók elkerülése érdekében kér-
jük a fentiek szíves tudomásulvételét és maradéktalan betartását!

Mezõberény Város Jegyzõje

Mezõberény Város Önkormányzata felhívja a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy a TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. 

2009. november 7-én (szombaton) lomtalanítási napot tart.

F  E  L H  Í  V Á  S

Felhívom Mezõberény lakosságának figyelmét, hogy a Békés megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága Békéscsabai Kerületi Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatala M E Z Õ B E R É N Ytelepülés teljes közigaz-
gatási területére 2009. október 03-17-ig rókák veszettség elleni immu-
nizálásával kapcsolatos csalétekvakcina kihelyezése okán ebzárlatot és leg-
eltetési tilalmat rendelt el!
Tartási helyén minden kutyát  elzárva, illetõleg megkötve kell tartani úgy,
hogy a kihelyezett csalétek-vakcinával ne érintkezhessenek.
Az ebzárlat ideje alatt a településrõl kutyát kizárólag érvényes veszettség
elleni védõoltás megléte esetén, csak a hatósági állatorvos kedvezõ ered-
ményû vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
Az érvényes veszettség elleni védõoltással rendelkezõ vadászebek, a
fegyveres erõk és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentõ, a segítõ és
terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezetõ ebek rendeltetési
céljuknak megfelelõ használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.
Kutyát tartási helyérõl csak pórázon vezetve, és szájkosárral szabad kivinni.
Az ebzárlat alatt húsevõ állatok összevezetésével járó rendezvény nem
tartható.
A települési önkormányzat köteles a szabadon talált, kóbor ebek befogása
iránt intézkedni.
Az ebzárlat tartama alatt befogott kóbor húsevõket hatósági megfigyelés alá
kell helyezni.
A jelzett idõszakban a település közigazgatási területén a legeltetés tilos.

Mezõberény Város Jegyzõje

Mezõberény Város Jegyzõje 
pályázatot hirdet 

titkársági ügyintézõi munkakör betöltésére

Apályázati kiírás teljes szövege 
a www.mezobereny.hu honlapon olvasható. 

Apályázat benyújtási határideje: 
2009. október 19. 

További információ kérhetõ 
Dr. Baji Mihály jegyzõtõl. Tel.: 66/515-501.


