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Benépesül az új bölcsőde
Ünnepélyes avatás a Puskin utcában
Mi jellemezte a napot? Ragyogó napsütés,
fanfárok, óvodások műsora, kalotaszegi táncok, vers és fuvolazene, egyszóval minden,
ami az ünnep hangulatához kell!
Természetesen fontosak az elhangzó szavak, az önmagukért beszélő számok, a megérdemelt dicséretek, elismerések.
Április 29-én minden adott volt ahhoz,
hogy őszintén örülhessünk annak a létesítménynek, amely alig 14 hónappal az alapkőletétel után 48 kisgyermeknek biztosít elhelyezést, kényelmet, szüleiknek pedig ennek révén
lehetőséget a munkavállalásra.
Régi vágyunk vált most valóra – fogalmazott Kovács Edina, a városi Humánsegítő és
Szociális Szolgálat igazgatója. A napokon belül benépesülő bölcsőde legalább akkora változást hoz a város életében, mint amilyen különbség van a tavaly márciusi kezdet, és a mai
átadási ünnepség időjárása között.
Siklósi István polgármester beszédében kiemelte: „... a most
átadásra kerülő létesítmény egy folyamat része”, utalva a korábbi városvezetés – személy szerint elődje, Cservenák Pál Miklós elévülhetetlen érdemeire. A jövőről való gondoskodás természetesen továbbra is kiemelt feladat, mondotta, majd megköszönte a program
megvalósításában résztvevők – a tervezők, a kivitelezők – színvonalas
munkáját.
Kedves pillanat volt, amikor a bölcsőde vezetői átvették a város
ajándékát, Micimackó mesehőseit a város első emberétől.

Nyitrai Imre, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociálpolitikáért
felelős helyettes állam titkára nem először járt Mezőberényben.
Legutóbb – mint mondta köszöntő szavai után – az idősek otthona
avatásán is részese volt a város „gyarapodásának”. Akkor az idősekről,
a szépkorúakról való gondoskodás volt igen felemelő érzés, most a
jövő nem zedékben való gondolkodás jelent hasonló élményt, ami
követendő példa. A beruházás a városvezetés optimista szemléletét
tükrözi, amire most nagy szükség van.
(folytatás a 7. oldalon)

A Petőfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118
diák fejezte be sikeresen a középiskolát, és kezdte meg az
érettségi vizsgát.
A végzős tanulók április 30-án búcsúztak iskolájuktól,
tanáraiktól.
Ünnepélyes keretek között több jutalom is kiosztásra
került a diákok között. Közülük a Petőfi-díjat Toldi Anikó
13. B osztályos tanuló, az Arany-díjat Sárközi Csilla 13. D
osztályos tanuló kapta. Az idén első ízben került átadásra a
Diákönkormányzat által kezdeményezett Közösségért-díj,
melyet Szabó Alexandra 13. B osztályos tanulónak ítélte oda
a Diákönkormányzat vezetősége.
Ugyanezen a napon a Városházán fogadta a ballagó
diákokat - a hagyományokhoz hűen - Siklósi István polgármester és adott át részükre személyre szóló ajándékot a
városban eltöltött középiskolai évek emlékére.
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VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

Siklósi István polgármester április 8-án Borgula Péter beruházási
csoportvezetővel Kondoroson vett részt a „Belvízelvezetés az
élhetőbb településekért” című projekt megbeszélésén, ahol a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások értékelésére, eredményhirdetésére került sor a projekt kommunikációja, lebonyolítása,
könyvvizsgálat és a kivitelezés műszaki ellenőrzése tárgyban.
Április 11-én a polgármester a laposi kerti utakkal kapcsolatosan
tárgyalt az utakat nagyobb gépekkel leginkább használó kerttulajdonosokkal. A 21 meghívott közül 9-en vettek részt a megbeszélésen.
A téma egy korábbi testületi ülés napirendje kapcsán került terítékre,
de apropóját az utak minőségével elégedetlen kerttulajdonosok kérése
szolgáltatta. A jelenlévők kinyilvánították, hogy aki az utat
megrongálja, tegye rendbe, a kerttulajdonosok az utat ne műveljék el,
és a mezőőrök kezdeményezzenek szabálysértési eljárást a mások
érdekeit veszélyeztető magatartást tanúsító személyekkel szemben.

Április 18-án szerződést írt alá a polgármester a Colas
képviselőjével kátyúzási munkák elvégzésére. A szerződés tartalmazza 12 m3 bitumen beépítését, valamint a Jeszenszky és a Hunyadi
utcai kereszteződésnél kialakítandó fekvőrendőrök, és az ehhez tartozó táblák és felfestések költségét is. A „fekvőrendőrök” kialakítása a
balesetveszély elkerülése miatt fontos. A munkák, illetve a szerződés
összértéke bruttó 2.142.500 Ft.
21-én a városközpont rehabilitáció keretében megvalósult felújítások állapotát tekintette meg a polgármester Borgula Péter és Fekete
József urakkal. A bejárás eredményeként több minőségi észrevétellel
élnek a kivitelező felé, többek között megsüllyedt járda és útszakaszok, aknaszem környékének rendbetétele, kiálló térburkolókövek
okán.
21-én megállapodást írt alá a polgármester a TENFORG Kommunikációs Rendszerszervező Betéti Társasággal a telefonhálózat villámvédelmének kiépítésére a képviselő-testület által jóváhagyott,
bruttó 756.808 Ft összegben.

MIRŐL TÁRGYALT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET?
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011.
április 26-án tartotta soron következő ülését.
Az első napirendi pont megtárgyalására együttes ülés keretén
belül került sor Bélmegyer község képviselő-testületével. Öreg
István a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola
főigazgatója tett szóbeli kiegészítést a közoktatási intézmény közös
fenntartására vonatkozó társulási megállapodás módosítása kapcsán.
Mindkét település képviselő-testülete támogatta a társulási megállapodás módosítását, valamint elfogadta az intézményfenntartó társulás tapasztalatairól szóló beszámolót.
A bélmegyeri képviselő-testület távozása után Dr. Baji Mihály
jegyző számolt be a 2011. március 28-i zárt ülésen hozott döntésekről,
valamint az április 6-i rendkívüli ülésen született határozatokról, majd
Siklósi István polgármester beszámolója hangzott el a két ülés között
történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
A képviselő-testület döntött arról, hogy nem kíván újabb közkifolyókat üzembe helyezni.

14-én sor került a Gemenc Zrt. által adományozott 103 db
facsemete elültetésére a Hosszú-tó nyugati oldalán. Az időnként
csöpörgő eső ellenére szép számú érdeklődő részvételével zajlott a
rendezvény. Az eseményen a helyi kábeltelevízió és a hírlap munkatársain túl megjelent a Duna TV stábja is. (További felvételek a
www.mezobereny.hu)
Április 15-17-ig az általános iskola rendezésében zajlott a hagyományos Molnár Miklós Nemzetközi Kosárlabda Torna,
valamint 16-án lebonyolításra került a 11. alkalommal kiírt
nemzetközi matematika verseny. A rendezvényeken 4 ország 5
városából mintegy 120 vendég vett részt. A külföldi delegációk
képviselőit 15-én délután fogadta a polgármester a Városházán. A rendezvény alkalmat adott több megbeszélésre is. Ezek közül a legfontosabb talán a marosvásárhelyi Kiss Istvánnal és Török László
úrral, Nagyszalonta polgármesterével folytatott volt, akik településeik
magyar nemzetiségű lakosainak honosítással kapcsolatos eljárásának
városunkban való megvalósíthatóságát kérték.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Laposi kertek földútjainak állagmegóvása
érdekében megbízta Siklósi István polgármestert, hogy a Laposi
kertek tulajdonosai és használói felé tegyen közzé egy hirdetményt,
melyben felhívja a figyelmüket, hogy a földutat járművel lehetőleg
csak az időjárás függvényében használják, illetve az útban okozott
kárt kötelesek haladéktalanul, a lehető legkorábbi időpontban kijavítani. A felhívásban szerepeljen, hogy az utat tölteni csak az út tulajdonosának tudtával és beleegyezésével lehet. Továbbá hívja fel a
kerthasználók figyelmét arra, hogy a kert művelése csak a mezsgyehatárig terjedhet.
Az önkormányzat 2011. évben az alábbi elv szerint, gesztusértékű
rendkívüli támogatásban részesíti a mezőberényi 3 kisebbségi önkormányzatot. 2011. évben mindhárom kisebbségi önkormányzat a 2010.
októberi kisebbségi önkormányzati választásokon regisztrált választók
száma után 2.000 Ft/fő támogatásban részesül.
(folytatás a 3. oldalon)

Mezőberényi Hírmondó
(folytatás a 2. oldalról)

Részletezve:
Cigány Kisebbségi Önkormányzat: 89 fő x 2.000 Ft, összesen:
178.000 Ft
Német Önkormányzat: 86 fő x 2.000 Ft, összesen: 172.000 Ft
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat: 115 fő x 2.000 Ft, összesen:
230.000 Ft
A Képviselő-testület a támogatás fedezetét, összesen: 580.000 Ftot Mezőberény Város 2011. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja.
A testület egyetértett azzal, hogy a Magyarországi Evangélikus
Egyházzal, mint intézményfenntartóval a Széchenyi István Német
Nemzetiségi Tagóvoda átadására vonatkozóan az épület és az
eszközök vonatkozásában megállapodás kerüljön megfogalmazásra.
Felhatalmazták Siklósi István polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a megállapodásban megfogalmazott elvek mentén és a dolgozók továbbfoglalkoztatása kapcsán.
A képviselő-testület elfogadta a 2010. évi költségvetési beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi
költségvetése
bevételeit 4.704.277.000 Ft előirányzattal
4.847.563.000 Ft teljesítéssel,
kiadásait
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4.704.277.000 Ft előirányzattal
3.322.344.000 Ft teljesítéssel,

Hatályon kívül helyezték a 2005. augusztus 16-17-én lehullott
nagy mennyiségű csapadék okozta belvíz miatt a személyi tulajdonú
lakóépületekben keletkezett károk enyhítésére kapott központi támogatás felhasználásról szóló rendeletet, valamint a költségvetési és
zárszámadási rendelet tartalmának meghatározásáról szóló rendeletet.
A képviselő-testület a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
Alapító Okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint,
egységes szerkezetben jóváhagyta.
Döntött a testület arról, hogy csatlakozik „Az iskola rendőre” programhoz, egyben felhatalmazta Siklósi István polgármestert, hogy a
programhoz kapcsolódó együttműködési megállapodást Mezőberény
Város Önkormányzata nevében írja alá.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a
Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ
fenntartója hozzájárult intézménye Tehetségközpontként való
működéséhez. A regisztráció és akkreditáció esetleges költségeihez
szükséges forrásokat az intézmény saját költségvetéséből fedezi.
A képviselő-testület a Körösi Vízgazdálkodási Társulat
közgyűlésébe 2011. május 1-től Siklósi István polgármestert delegálja. Felhatalmazták a polgármestert, hogy a Körösi Vízgazdálkodási
Társulat közgyűlésén teljes jogú tagként részt vegyen.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület,
melyen személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek
megtárgyalására került sor.
A következő testületi ülés időpontja 2011. május 30-a.
Jakab Krsiztina

az egyenleget
1.525.219.000 Ft-tal jóváhagyta, és a 2010. évi
költségvetés alapján a 2010. évi gazdálkodásról szóló beszámolót
elfogadta.
Falugazdász Hírek
Elfogadásra került a 2010. évben végzett belső ellenőrzésekről
szóló beszámoló.

FIGYELEM! KÖZELEG A TÁMOGATÁSI HATÁRIDŐ!
A képviselők a Petőfi Sándor Gimnázium 2011. évi érettségi vizsgáin - a fenntartó képviseletében – az 5 vizsgabizottságba tanácskozási
joggal delegálták Szekeres Józsefné (alpolgármester) és Körösi Mihály (Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke) önkormányzati
képviselőket.
A képviselő-testület a Petőfi Sándor Gimnázium 2011. évi érettségi vizsgáin való részvételre, mint intézményfenntartó - mivel az igazgató a vizsgaszervezéssel és lebonyolítással kapcsolatos feladatait
átadta helyettesének - megbízta Szilágyi Tibort, mint a Petőfi Sándor
Gimnázium igazgatóját. Szilágyi Tibor, mint vizsgáztató tanár matematika tantárgyból vizsgáztat a 13/A és 13/D évfolyamokban.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 20112012. tanévben a város általános iskolájában 4 első osztály indítását
rendelte el, és tudomásul vette, hogy ezen túl a bélmegyeri tagintézményben is indul 1 első osztály.
Módosításra került a talajterhelési díjról szóló rendelet.

Április hónapban házasságot kötöttek:
Varga Krisztián László és Maléth Katalin Mb.,
Tóth-Bera Imre és Lánczi Annamária Mb.

Az egységes kérelem benyújtási határideje 2011. május 15. mivel
2011-ben ez a nap munkaszüneti nap, ezért késési szankció nélkül még
május 16-án is benyújtható a kérelem.
2011. május 17. - június 9. között még benyújtható a kérelem
munkanaponként 1% késési szankció alkalmazása mellett, azaz a
késedelmi szankció május 17-én 1 %, május 18-án 2 %.
A 2011. június 9-ét követően benyújtott egységes kérelem elutasításra kerül.
Kérelmet késési szankció nélkül módosítani 2011. május 31-ig
lehet. 2011. június 1-9. közötti módosítás a módosított parcellára
vonatkozóan munkanaponként 1%-os csökkentéssel jár. 2011. június
9. után benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek
figyelembe vételre.
A fenti határidők értelmében 2011. június 9. után új támogatási
igény jelölésére, már bejelentett tábla területének növelésére nincs
lehetőség. A korábban be nem jelentett területeket június 9. után új
táblaként kell feltüntetni, melyek vonatkozásában támogatást nem
lehet igényelni.
Kérem azon ügyfeleket, akik falugazdász által szeretnék beadni a
támogatás igénylését, hogy amennyiben még nem kerestek fel, időpont
egyeztetése céljából mielőbb hívjanak telefonon a következő telefonszámon: 06-70/616-6524.
Az ügyfélfogadás időpontja Mezőberényben: keddi és csütörtöki
napokon.
Húri Timea
falugazdász
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Játékos vízhez szoktatás és életkor specifikus úszásoktatás – a Luther úti óvoda programjában

Immáron négy éve, hogy gyakorlatban is megvalósult, a Luther úti
óvoda pedagógusai által megálmodott oktatási program. A víz, mint
természetes közeg nagyon fontos szerepet játszik az óvodás korú
gyerekek testi fejlődésében. Ezt
meglátva, gondoltuk, hogy testnevelés foglakozásainkat bővítjük
a vízhez szoktatás elemeivel.
Ehhez azonban szükség volt vízi
kellékekre, illetve természetesen
erre specializálódott pedagógusra, ezért az óvodavezetésnek
köszönhetően, Ramosné Botyánszki Edit óvónő, újra beülhetett
az iskolapadba.
Ezt követően, már csak a
különböző vízi játékok, kellékek
hiányoztak, a foglakozásokhoz,
aminek egy részét pályázati
pénzekből sikerült megoldani,
így elég nagy és változatos kellékpalettára tettünk szert.
Természetesen ez mind nem
lett volna elég, fedett uszoda
híján, ugyanis keresni kellett a
közelben egy uszodát, aki fogadja az óvodás csoportokat és természetesen a közlekedésre is
megoldást kellett találni, ezért
külön köszönettel tartozunk a
Városi
Közszolgáltató
Intézmény munkatársainak, akik
biztosítottak az óvoda számára
buszt és rugalmasságukkal,
segítségükkel támogatták az
óvoda programját.
Az első három évben a Gyomai Ligetfürdő biztosította a helyszínt
a gyerekek számára, azonban az idei évben, már a Békési Városi
Uszodára esett a választás, akik nagy szeretettel, különböző kedvezményekkel és új tanmedencével várták gyerekeinket.
A program részeként mind az őszi, mind a tavaszi félévben négy
héten keresztül, heti egy-egy óra vízhez szoktatás és életkor specifikus
úszásoktatás valósult meg a csoportok számára. Az óvoda célja, hogy
megszeretesse gyerekeivel a vizet, felkészítse őket az úszás tanulására

Múzeumi Világnap május 18.
A Múzeumok Világnapját 1977 óta ünneplik május 18-án.
A Múzeumi Világnap alap szándéka, hogy a nemzetközi figyelmet
ráirányítsa a múzeumok által végzett tevékenységre. Ez a nap
lehetőséget kínál a világ szakembereinek számára, hogy népszerűsítsék intézményüket és a múzeum ügyet. Lehetőség ez a nap a bemutatkozásra és a múzeumokban végzett munka megismertetésére.
A mezőberényi muzeális gyűjtemény ezen a napon új kiállításokkal
ingyenes látogatással és tárlatvezetéssel igyekszik közelebb kerülni a
közönséghez. Ezenkívül megpróbálja felhívni a figyelmet a
gyűjteményben található felbecsülhetetlen kulturális javakra és
értékekre, hiszen ezek valamennyi berényi örökségét képezik.
Csete Gyula

és mindeközben a testnevelés módszereivel az egészséges testi és lelki
fejlődésüket szolgálja, mindezt természetesen a játék hatékonyságával
és erejével.

Köszönetünket szeretnénk kinyilvánítani mindenkinek, aki a program sikeres működésében részt vesz és külön köszönettel tartozunk a
Mezőberényi Képviselőtestületnek, hogy szavazataikkal lehetőséget
biztosítottak, hogy programunkat a Mezőberényi Kálmán Fürdőben,
órai oktatás keretein belül díjmentesen is folytathassuk. Valamint
köszönetet mond az óvoda nevelőtestülete a szülőknek anyagi támogatásukért és segítségükért, amit a foglalkozások alkalmával nyújtottak nekünk.
Luthet úti óvoda nevelőtestülete

Mezőberényben,
a Budai N. A. u. 40. sz. alatt
háromszobás, összkomfortos
családi ház eladó.
Irányár: 4,8 millió Ft.
T: 06/30/4061150

Mezőberényi Hírmondó
Kézművesség a 21. században
Tavaszvárás a mottója kiállításnak,
hiszen mindannyian várjuk a tavaszt,
a megújulást.

Tarrné Zsuzsa Ilona hagyománytisztelő
sokoldalú kreatív kézműves.
Nemcsak hiteles másolatokat készít,
hanem újra értelmezi alkotásaiban a
népművészeti hagyományokat. Divatos
használati tárgyakon jelennek meg a hagyományos zsinórozásos díszítések Forma és
funkció hagyomány és modernség harmonikusan jelenik munkáiban. A Zsuzsa Ica
által készített tárgyakon egyszerre van jelen,
a tradíció és a korszerűség. A dísztárgyak
mellett a mindennapjainkban használatos tárgyakat és ünnepi öltözeteket is készít
megrendelésre. Csuhéból készített állat és
ember figurái ötletesek és játékosak. Emellett
a különböző tájegységek hímzési és kézimunkái is ízlésesen kivitelezettek. Szinte
kizárólag, csak természetes alapanyagokból
dolgozik. Zsuzsa Icáról elmondhatjuk, hogy
nem csak sokoldalú, hanem kísérletező és
megújulni tudó alkotó ember, sokunk
örömére.
A kiállítás megtekinthető 2011. május 20ig a Muzeális Gyűjteményben.
Csete Gyula
Foto: Vágvölgyi Mihály
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Csoportos üdülést szervezünk:
Harkányba
Szállás: Thermál Hotel Harkány
Elhelyezés: 2 – 3 ágyas szobákban
(a 3 ágyas szobák földszinten vannak)
Térítési díj: 7 nap 6 éjszaka: 2 ágyas
szobában: 50. 400 Ft/fő
3 ágyas szobában: 44. 400 Ft/fő
Ellátás:
félpanzió, svédasztalos reggeli és vacsora
Gyógycentrumban gyógykezelések vehetők
igénybe, melyek a TB által támogatottak
Fizetés módja: készpénz vagy üdülési csekk
vagy az új Széchenyi pihenőkártya
Indulás: 2011. november 6. (vasárnap)
Hazaérkezés:
2011. november 12. (szombat) kb. 19 órakor
Utazási költség: kb. 2.500 Ft/fő
Idegenforgalmi adó (18 év felett):
390 Ft/fő/éj, összesen: 2.340 Ft/ fő
Jelentkezés augusztus végéig vagy a lefoglalt
szobák számának függvényében
Megbeszélés 2011. június 3 – án,
péntek este 18 órakor
a Jeszenszky utca 21. szám alatt.
További információ:
Borgula Györgyné 06-20/2222 – 435
esti órákban: 66/ 423 - 289

MEGHÍVÓ
A Mezőberényi Városi Nyugdíjas Klub
szeretettel meghívja Önöket
2011. május 22-én (vasárnap)
12 órától
a Berény Szálló étteremben
megrendezésre kerülő

Májusi ebédre.
Menü: rövid ital, leves, berénytál
Részvételi díj: l.100.- forint / fő
Zenét szolgáltatja: Raffay Szabolcs
Zene

Tánc

Tombola

Jelentkezés: 2011. május 20. (péntek)
Borgula Györgyné: 06 20 / 22 22 435,
06 66 / 423 – 289 (esti órákban)
2011. Tánciskola bálkirálynői és bálkirályai: Weigert Norbert, Molnár Anett,
(Hajas Tibor tánctanár), Oláh Szandra, Kovács Péter
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A hajózás és a megújuló energia összefüggése
Harmadánál tart a „Geotermikus energia
hasznosítása ...” projekt kivitelezése
Amikor tavaly július 31-én
együtt
ünnepeltük
leszerelésünk
negyvenedik évfordulóját Szentesen,
még nem gondoltam volna, hogy
egykori egyetemi évfolyamtársammal
és katonatársammal nem sokára
„hivatalos” minőségben újra találkozni
fogok – mégpedig Mezőberényben.
Józsi barátom akkor kis híján lekéste
minden
idők
legkülönlegesebb
ceremóniáját, mert régi szenvedélyének
hódolva - ezúttal kalandossá vált hajózásból tért vissza Magyarországra,
nem akármilyen viharba került a Vaskaputól hazafelé tartva az Al-Dunán.
Nosztalgia-bulink az egykori laktanyában igen jól sikerült, fogadalmak
is születtek, mint minden ilyen jellegű
rendezvényen, Ördögh József azonban
nem ennek köszönhetően került
Mezőberénybe. Annak az igen gazdag
szakmai életútnak egyik állomása ez,
amelynek során számos beruházás tervezése, ellenőrzése, lebonyolítása jelzi
a megújuló energiaforrások iránti
elkötelezettségét.
Igen, a geotermikus energia
hasznosítási programja köt össze bennünket Berényben több mint két hónapja, azóta, hogy a projekt nyitórendezvényén, mint tájékoztatásért felelős
megbízott, köszönthettem őt, a
beruházás független mérnökét.
Február 16-a óta sok minden történt.
Az előkészítő munkálatok után március
10-én lépett működésbe az a fúróberendezés, amelynek feladata, hogy közel
két kilométeres mélységbe eljuttassa
azt a csővéget, amelyből a föld hője
érkezik majd a felszínre.
A geotermikus energia óriási
lehetőség, több helyen is hasznosítják ma már
Magyarországon is, hiszen hazánk nagy része
– főleg az Alföld – előnyös geológiai adottságokkal rendelkezik. A jövő a megújuló energiaforrások arányának növekedése felé
mutat, az úgynevezett „fosszilis” készletek
(szén, olaj, gáz) végesek – válaszolta
kérdésemre Ördögh József, a legutóbbi kooperációs megbeszélésen. A tervező, a
kivitelező, valamint a megrendelő képviselői
ugyanis kezdettől fogva rendszeresen
találkoznak az építkezés helyszínén, és
értékelik az előrehaladást.
Az elmúlt hónapban, többek között április
28-án tekintették át a teljes folyamatot, és

(A fúrótorony március 10. óta
1775 méterre ért le.)

egybehangzóan állapították meg:
a
kivitelezés a tervezett ütemben halad, az

eddigi eredmények még túl is haladják az
elvárásokat. Fekete Ferenc, a nyertes
ajánlattevő Aquaplus Kft. vezető
szakembere elmondta, hogy
elérték
az
1755
méteres
mélységet, ami ilyen rövid idő
alatt igen jó eredménynek számít.
Külön örvendetes, hogy a
talajrétegződés is kedvező, szinte
biztos, hogy 1800 méter körül már
100ºC os vizet találunk – tette
hozzá az Aquaplus Kft. Geotermiai és Vízgépészeti igazgatója.
Az elmúlt évben elnyert
pályázat a megvalósítás útján
halad célja felé, a teljesítés
időarányos. Hét intézmény –
összesen húsz épülete tehát minden bizonnyal már az következő
fűtési szezonban élvezheti a
beruházás
eredményét
Mezőberényben.
Régi mondás az, hogy „a céltalan hajósnak bármerről fújhat a
szél.”
Úgy tűnik, Mezőberényben
sem a céllal, sem a hajósokkal
nincsen baj. Ezt a kikötőtervező, a
hajós, az építő mérnök, a projekt
„figyelő szeme”, Ördögh József is
megerősítette.
Mácsai Sándor

A felvételen balról jobbra: Ördögh József, független mérnök; Borgula Péter, projekt
menedzser; Fekete Ferenc, Aquaplus Kft. igazgató

Mezőberényi Hírmondó
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(folytatás az első oldalról: Benépesül az új bölcsőde)
„Szívesen jövök tehát máskor is Önökhöz, kívánom, hogy erre ne
csak tízévenként kerüljön sor”- fejezte be ünnepi beszédét Nyitrai
Imre, helyettes államtitkár.
Erdős Norbert, a város és a térség országgyűlési képviselője, kormánymegbízott elmondta, rendkívül fontos, hogy egy városi be ruházás – annak eredeti célja mellett – más előnyökkel is jár, hiszen
hónapokig ad munkát az itt élő, nem könnyű helyzetben lévő
építőipari vállalkozásoknak. Ugyanakkor valóban tükrözi azt a men-

talitást, amely előre mutat, a város vezetése bízik a település megtartó
erejében, a fejlődésben, törekvései egyértelműek.
Erdős Norbert ezért köszönetet mondott a projektben
résztvevőknek, kiemelve, hogy az itt élő közösség megérdemli a
folyamatos fejlesztést – mint mondta – , a megye városai közül a
berényiek szorgalma, tenni akarása példamutató.
A nemzeti színű szalag átvágása ezúttal ta lán szimbolikus
jelentőségű volt a helybéli lakosság számára, hiszen a legifjabb generáció érdekében elkészült beruházás biztosan megtérülő befektetés
– a jövőbe!
Mácsai Sán-

Köszönjük a Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda Margaréta csoportjának, Frei Zita és Ramosné Botyánszki Edit óvónőknek,
Tóth Bettinának, a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 7.a osztályos tanulójának és felkészítő tanárának, Dr. Zubereczné
Miklya Ibolyának, a Zene- és Művészetoktatási Tagintézmény fúvósainak, Vozár M. Krisztiánnak, valamint a továbbképző 1. osztályos Radványi Nellinek, és felkészítő tanárának, Halász Valériának, továbbá a„Leg a láb"Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptáncosainak, hogy
színvonalas műsorukkal a bölcsőde ünnepélyes átadását feledhetetlenné tették.
Kovács Edina, igazgató

A bölcsőde számokban
A beruházás megvalósítója: Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A program neve: Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának
bővítése (DAOP-4.1.3/C-2f-2009-0012)
A program címe: Bölcsődei férőhelyszám növelése Mezőberényben
A beruházás összes költsége: 210 462 e. Ft.
A támogatás összege: 196 824 e. Ft.
A támogatás mértéke: 95%
A program keretében egy 48 férőhelyes bölcsőde és a hozzá tartozó játszóudvar
kialakítása történt meg. Az épület alapterülete 852 m², melyben 4 csoportszoba található.
Mindegyikükhöz fürdőszoba, gyermek átadó helyiség, matrac-játék raktár kapcsolódik.
Az orvosi szoba kialakítása lehetőséget biztosít a gyermekorvosi rendelés, és a védőnői
gondozás helyben történő biztosítására, míg a hozzá kapcsolódó elkülönítő a gyermek
megbetegedése esetén szolgálja a többi gyerek fertőződésének megelőzését.
A bölcsődében az önálló főzőkonyha, tejkonyha garanciát biztosít a minőségileg helyes
összetételű, az életkori sajátosságokhoz igazodó táplálék biztosítására. Funkcióbővülést
jelent a babakocsi tároló, a kerti játéktároló, a tűzjelző rendszer és a parkolók kialakítása
is. A jelenlegi szakmai programban foglalt feladatokon túl az intézmény vállalja a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátását, játszóház
működtetését, pszichológus és logopédus alkalmazását.

ÚJ HELYEN
A
VÁROSI BÖLCSŐDE
A Városi Bölcsőde
2011. május 2-tól
új telephelyén
a Puskin u. 11. szám
alatt működik.
Elérhetősége: 66/421-047

A MEZŐBERÉNYI
NÉMET
HAGYOMÁNYÁPOLÓ
EGYESÜLET
KÖZHASZNÚSÁGI
JELENTÉSE
2010. ÉV

EREDMÉNYLEVEZETÉS
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III. BOSCH ELEKTROMOBIL VERSENY
Miskolcon rendezték meg 2011. április 16-án a III. Elektromobil
Versenyt, melyet a R. Bosch Power Tool. Kft szervezett.A több fordulós versenyre 5 országból 130 mérnökhallgatóból álló csapat
nevezhetett saját tervezésű járgányokkal.
A kecskeméti Főiskola, Racsni néven induló 5 fős csapatának volt
tagja Bálint Gábor is. A mezőberényi fiatal 4 éve tanul Kecskeméten
a GAMF kar gépészmérnöki szakán. Csapata a szigorú szabályok
szerint lebonyolított versenyen elnyerte a a legjobb pilóta címet, a leggyorsabb elektromobil, a legjobb műszaki megoldás második
helyezését és ezáltal a döntő győzelmet is.
Gábor elmondása szerint az elért eredmény meghatározó életében,
hiszen az eddig tanultakat most gyakorlatban is hasznosította. A
tervezéstől, a járgány végső megvalósításáig mindent a csapat tagok
készítettek. Nevezéskor még nem gondolta, hogy ez mennyire
csapatépítő, kreativitást és újító ötleteket felszínre hozó, fél évet
átfogó hatalmas munka lesz. (a többi 4 fiú már tavaly is nevezett) Az
élmények, a tanultak, életre szólóak számára.
http://www.formula.hu/hirek/153/387/46576/elstartolt-a-harmadik-elektromobil-verseny

Fent balról jobbra: Juhász László, Molnár Gábor
(csapatkapitány), Kiss László (segítő tanár), Bálint Gábor
Lent Balról: Bognár Alex (pilóta), Szinok Richárd

Kick-box eredmények:
A Sportcsarnok SE Kick-box Szakosztálya részt vett Csepelen az országos Diákolimpiai döntőn, ahol a következő eredmények
születtek: Kovács János: középiskola II. korosztály 84 kg - semi-contact II. hely, light-contact II. hely, Schupkégel Miklós
középiskola I. osztály 63 kg light-contact III. hely, Solymosi László általános iskola II. korosztály +47 kg - semi-contact III. hely,
light-contact III. hely.

A Köröstarcsai Takarmányfeldolgozó Zrt.
kínálja termékeit!
Szarvasmarha, sertés, juh, nyúl, kacsa, liba, baromfi,
és egyéb takarmánykeverékeket gyártunk.
Igény szerint ömlesztve és zsákosan, 20 és 40 kg-os kiszerelésben,
dercésen, granulálva és morzsázva lehet vásárolni.
Viszonteladók és állattartó telepek részére kiszállítást vállalunk,
fixplatós és tartály felépítményű tápszállító autóinkkal.
Keressék termékeinket lakóhelyükön:
Plesovszki János Mezőberény, Vésztői út
BÖCI Bt. Mezőberény, Thököly u. és Mátyás kir. út
Telephelyünk: Köröstarcsa, Külterület 76.
Telefon: 66/480-190

MASSZÁZS
OKTATÁS
kezdőknek
és
haladóknak!
Érdeklődni:
06/30/320-8189

Mezőberényi Hírmondó
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VÁRADI LÁSZLÓ rövid munkássága:
Alapító tagja az 1983-ban Mezőberényben megalakult Törekvés SE Természetjáró Szakosztálynak,
melynek hamarosan vezetője lesz. Később, - kitartó mukája eredményeként – Alföld TE. néven
önnálló egyesületé alakítja, melynek – összességében – 20 évig vezetője. Megvalósítja Szucharda
Gyula bácsi ötletét, s főrendezője a „Körös” nevű teljesítménytúráknak, mely az első ilyen sportrendezvény az alföldön! Ő volt a rendező, aki mindenre tudott megoldást, segítséget.
Szintén a nevéhez fűződik a megyénk nevezetességeit érintő kerékpáros körtúra a „Két keréken
Békésben” kivitelezése. A millennium évében hasonló céllal megalapította az „1100 év emlékei
Békésben” című kerékpártúrát, mely szintén nagy sikernek örvend. 1999-ben, Petőfi Sándor halálának évfordulójára, megszervezett egy emléktúrát a csatatérig! Ezzel a kerékpártúrával – bár nem
tudta -, de egyúttal hagyományt is teremtett: Ezentúl minden évben szerveztünk erdélyi
kerékpártúrát!
Munkájával nemcsak az egyesületünket segítette, hanem a város más, sport, és kulturális rendezvényének lebonyolításában is aktívan közreműködött.
Tevékenyen résztvett a Békés Megyei Természetbarát Bizottság munkájában is. Párhuzamosan a
Magyar Sportturisztikai Szövetség elnökségi tagja.
Váradi László fáradságot nem ismerve dolgozott a sportturisztika, futás, és az alföldi turázás népszerűsítésén. Precizitása, mely néha
maximalizmusba hajlott, legendás volt.
Bár tragikus hirtelenséggel távozott, emléke, neve a Körös – túrákban tovább él!

2011. június 04-én KÖRÖS – VÁRADI LÁSZLÓ EMLÉKTÚRA 50/30/20 70K/100K
További információ: www.alfoldte.hu; 70/367-2977

MEGEMLÉKEZÉS

Köszönetnyilvánítás

KEGYELETTEL EMLÉKEZÜNK
CSIPKE MIKLÓSNÉ SCHAFFER JULIANNA
HALÁLÁNAK

20. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL.

LEÁNYA ÉS HOZZÁTARTOZÓI

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
KÖSZÖNETET MONDUNK MINDAZOKNAK, AKIK
CSIPKE MIKLÓS
TEMETÉSÉN MEGJELENTEK, RÉSZVÉTÜKET KIFEJEZTÉK,
RÉSZVÉTÜKKEL KIFEJEZTÉK.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak,
akik drága gyermekünk

A GYÁSZOLÓ CSALÁD

Jakusovszki János
„Jaku”
ÁPRILIS HÓNAPBAN ELTÁVOZTAK KÖZÜLÜNK:

ADAMIK

JÁNOSNÉ VÁGVÁRI MÁRIA

temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek el
és mély fájdalmunkban osztoztak.

(1937) BUDAPEST, CSIPKE MIKLÓS (1930)

BUDAPEST, KÖRÖSI MIHÁLY (1921) MB., JÓZSA ERNŐ (1925) MB., PALOTÁS
MÁRTON (1921) MB. ÓKERT 21. SZÁM ALTTI LAKOSOK.

Köszönettel:
Gyászoló család
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NŐGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Mezőberény, Luther u. 1.
Dr. Tóth Attila
szülész- nőgyógyász és klinikai
onkológus
főorvos

Rendelési idő:
kedd:
15.30 órától 17 óráig
Szülészeti és nőgyógyászati
kórképek diagnózisa
és terápiája,
komplex ultrahang diagnosztika,
nőgyógyászati rákszűrés.

A Városi Közszolgáltató Intézmény szeretettel várja 2011. április 22-től az általa üzemeltetett
Kálmán Fürdőben a fürdőzni, és pihenni vágyó vendégeit!
2011. április 30-án rendezték meg Orosházán a “II. Szülőföldünk Békés megye” Amatőr
Művészeti Fesztivál gálaműsorát. A gálaműsorra meghívást kapott a Mezőberényi Mazsorett Együttes és Lólé Alicia Beatrix Azizah hastáncos is. Az előadást rögzítette az MTV
1 Szegedi Körzeti Stúdiója. A régiós műsor 2011. május 13-án 13 óra 30 perckor, és m2-ön
május 20-án délelőtt kerül adásba.

Programajánló
7-én 10-15 óra Békés Megyei Kamrák Kincsei verseny – megyei
bor-, kolbász-, pálinka-, méz- és szilvalekvárverseny, illetve Békés
megyei gasztronómiai és népművészeti termékvásár a Békés
Megyei IBSEN Oktatási, Művészeti és Közművelődési Nonprofit Kft.
Kulturális Irodája, valamint az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
szervezésében a „Madarak Házában” és a Városi Ligetben.

7., 14., 21., 29. 14-17 óra Kézműves kör: családi foglalkozások a
„Madarak Házában”.
13-án 19 óra Huszka-Martos: Lili bárónő című operett 2 felvonásban a Kalocsai Színház előadásában. Helyszín: OPSKK színházterme.
Jegyek kaphatók a helyszínen 2.500 Ft-os áron.
14-én 9-15 óra Szépség- és egészségnap az OPSKK Művelődési
Központjában.
14-én 10 óra Dr. Lenkei Gábor: Egészségünk titkai – amit még
soha nem mondtak el Önnek! című előadása az OPSKK színháztermében. A belépés ingyenes.
15-én 7 óra Látnivalók Békés megyében: buszos kirándulás
Szelekovszky László nyugalmazott Környezeti és természetvédelmi
főtanácsossal. Szervező: OPSKK. Részvételi díj: 2850 Ft. Jelentkezés
és befizetés a Művelődési Központban.

2011. április 19-én a Békési Közkincs Kerekasztal résztvevői a
Madarak házában találkoztak. A program a Tópart Vendéglő nemzetisé26-án 17 óra Múzeumi esték: A berényi iskolák története címmel gi terének és szobáinak megtekintésével indult, majd Madarászné
a Muzeális Gyűjteményben.
Bereczki Zsuzsanna mutatta be a Nyeregben Alapítvány munkáját - a
múlt történései és a jövő terveinek felvázolásával. Siklósi István polgármester köszöntőjével vette kezdetét az építő munka, ahol a kistérség
29-én Városi Gyermeknap a Városi Ligetben.
kulturális erőforrásainak feltárása volt a cél.
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Gyermekvédelmi tanácskozás
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálata az idei évben, 2011. március 30-án tartotta meg az éves gyermekvédelmi tanácskozást, a település új beruházását jelentő Városi
Bölcsőde épületében. A tanácskozás célja, az elmúlt év gyermekvédelmi,- valamint jelzőrendszeri munkájának áttekintése,
értékelése a szakemberek által elkészített éves beszámolók alapján.
A tanácskozáson részt vettek a jelzőrendszeri tagok, köztük a
nevelési,- oktatási intézmények vezetői, gyermek,- és ifjúságvédelmi
felelősei, a gyermekorvosok, védőnők, a Városi Gyámhivatal, és
Gyámhatóság munkatársai, illetve a Rendőrőrs parancsnoka.
Jelenlété vel megtisztelte rendezvényünket a város jegyzője,
aljegyzője, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, az Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ munkatársa és az Omega Gyülekezet
lelkipásztora.
A tanácskozáson az intézmény igazgatónője, Kovács Edina
köszöntötte a jelenlévőket, s egyben felkérte a szakembereket az
együttgondolkodásra és a város gyermekvédelemi rendszerében
esetlegesen előforduló problémák megvitatására. Ezt követően a
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa, Elek Mónika számolt be az
elmúlt év munkájáról. Beszámolójában említést tett azokról a kezelt
problémákról, amik növekvő tendenciát mutattak az elmúlt 3 év
folyamán. Ezek a gyermekneveléssel, gyermekintézménybe való
beilleszkedéssel, szülői elhanyagolással, családon belüli bántalmazással, a fogyatékossággal és a szenvedélybetegséggel kapcsolatos prob-

lémák voltak.
Beszámolt arról is, hogy a Szolgálatnál továbbra is működik a
Kapcsolatügyelet, melynek az elvált szülők gyermekeikkel való kapcsolattartásában van fontos szerepe. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
munkájukat továbbra is pszichológus, mentálhigiénés szakember és
jogász segíti, mely szolgáltatások kihasználtsága jelentős a klienseik
körében.
A beszámoló ismertetését követően a gyermekvédelem területén
dolgozók megvitatták mindazokat a társadalmi problémákat, aktuális
kérdéseket, amelyekkel munkájuk során nap, mint nap szembesülnek.
A tavalyi évhez hasonlóan elsődleges problémaként fogalmazódott
meg a szülői felelősség kérdése, a szülői értékrendben mutatkozó
hiányosságok. Megnehezítette a szakemberek munkáját a családok
nehéz anyagi helyzete, a munkanélküli lét, a rendezetlen családi
körülmények, a jövőkép hiánya és az adminisztrációs többletmunkák.
A résztvevők szerint továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni a prevencióra, valamint a szülők képessé tételére.
A szakemberek egyetértettek abban, hogy a gyermekveszélyeztetettség, mint társadalmi jelenség megszüntetése érdekében a
jövőben is fontos az összefogás, a jelzőrendszeri tagok együttgondolkodása, és a közös felelősség vállalása.
Gyermekjóléti Szolgálat

Köszönet! Ezúton szeretnénk megköszönni a Tópart Vendéglőnek a Petőfi Sándor Gimnázium Sándor-báli rendezvényének támogatását. Adminisztrációs hiba miatt sajnos kimaradt a támogatói listából. Elnézést kérünk a hibáért. 12. évfolyam

Húsvét a Berény Táncegyüttesnél
A Berény Táncegyüttes már hat éve hagyományos locsolkodással ünnepli a Húsvétot. A fiúk népviseletben, lovaskocsin vonulnak a lányos házakhoz. Az idén gazdagodott
a program. Nemcsak a nagyok, hanem az
együttes utánpótlás csoportjai, a Kis- Berényke és a Berecske Táncegyüttes fiúi is végigjárták a lányos házakat és nagy sikongatások
közepette vödörből tiszta vízzel alaposan
megöntözték a néptáncos lányokat.
Mezőberény Önkormányzatának köszönhetően a Suttyomba Népzenekar fokozta a jó
hangulatot, akik a lovas kocsin végigkísérték
a locsolókat a húsvét vasárnap reggel 9 órától
este 6 óráig zeneszóval szórakoztatva a városunk lakosságát.
Este batyus locsolóbállal tették teljessé az
ünneplést, ahol a kisebbek szüleikkel és –
nemcsak táncos – barátaikkal játékos vetélkedővel, táncházzal múlatták az időt, amelybe
később a nagyobbak is bekapcsolódtak, és éjfélig rúgták a port.
Fárasztó, de remek nap volt, remélhetőleg
jövőre is hasonlóan megrendezhetjük.
A „Leg a láb” A.M.I. és
a Berény T.E.
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EBOLTÁS!

Mezőberényi Hírmondó

Felhívás!
„Szépítsük együtt Mezőberényt!”

2011. évben az ebek összevezetett kötelező veszettség elleni
oltása az alábbi időpontokban és helyszíneken kerülnek megtartásra:
május 14. (szombat) 8-12-ig: Teleki u.
május 21. (szombat) 8-12-ig: Thököly u.
május 28. (szombat) 8-10-ig: Liget bejárata
június 4. (szombat) 8-12-ig: Vésztői út (régi vásártér)
június 25. (szombat) 8-12-ig: Thököly u. (pótoltás)
Felhívjuk a tisztelt ebtartók figyelmét, hogy minden 3. hónapot
betöltött kutyát évente kötelező veszettség elleni vakcinával
beoltatni!
Az oltás ára a tavalyi évhez hasonlóan: 2700 Ft/eb
Oltási könyv: 300 Ft
Féreghajtó: 150 Ft/10 ttkg.
Csak az új, sorszámozott oltási könyvek használhatók!
Az oltási könyveket mindenki hozza magával!
Az elpusztult, eltűnt vagy új gazdához kerülő kutyákat be kell
jelenteni az oltást végző állatorvosnak és a könyveket leadni ill.
átíratni.
Aki elmulasztja az oltást, szabálysértést követ el és pénzbírsággal szankcionálható! Lehetőség van az ebek háznál ill.
rendelőben történő oltására is. Ez esetben keresse fel állatorvosát. Dr. Kis János, dr. Kreisz Ágnes, dr. Szombati László

Tegyük szebbé környezetünket, közös összefogással tisztítsuk
meg Mezőberény közterületeit!
Mezőberény Város Önkormányzata ismételten nagyszabású
szemétgyűjtési akcióra szólítja fel a város közintézményeit,
civil szervezeteit és lakosait. A cél a belterületi parkok, utcák, a
városba vezető közút menti területek megtisztítása.
Kérjük mindazok segítségét, akik tenni akarnak a város tisztaságáért és felelősséget éreznek a környezetük iránt,
támogassanak bennünket, vegyenek részt
május 19-én (csütörtökön)
szemétgyűjtési akciónkban.
A lakosságot arra kérjük, hogy a saját portájuk előtti utcarészt
tegyék rendbe!
Gyülekező: 2011. május 19-én 14.30-15 óra között a Piac téren
A szemétgyűjtés kezdete: 15 órától csoportokban vezető
irányításával
A szükséges felszerelést és eszközöket
az önkormányzat biztosítja.
A civil szervezetek részvételüket május 16-ig jelezzék az
általános iskola titkárságán, a 06/66/515-588-as telefonszámon.
Mezőberény Város Önkormányzata

FELHÍVÁS
Városi Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala
felhívja a lakatlan ingatlanok tulajdonosainak figyelmét, hogy a
vagyon elleni cselekmények megelőzése céljából az ingatlanok
vagyonvédelméről riasztó rendszer, mozgásérzékelő felszerelése,
szomszédok bevonása útján, saját érdekükben, folyamatosan gondoskodjanak.
Frey Mihály, aljegyző

TÁJÉKOZTATÁS
Felhívom a Mezőberény önkormányzat illetékességi területén
állandó jelleggel vállalkozási tevékenységet folytató vállalkozások és vállalkozók figyelmét, hogy a Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2010 decemberében
módosításra, csökkentésre került a helyi iparűzési adó rendeletben az adó mértéke.
Ennek értelmében 2011. május 31-éig benyújtásra kerülő adóbevallásban a 2010. évi iparűzési adó összege az adóalap 2%-a, viszont a 2011. évre vonatkozó adóelőleg összege az iparűzési
adóalap 1,8%-a.
Kérem, hogy a bevallásokban az adó és az adóelőleg összege
ezen adómértékek szerint kerüljön kiszámításra.
Dr. Baji Mihály
jegyző

HIRDETMÉNY
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala felhívja Tisztelt Adófizetői figyelmét, hogy
a helyi iparűzési- és vállalkozók kommunális adója bevallások
benyújtási határideje 2011. május 31.napja. A 2010-es évben
végzett tevékenységek után a bevallásokat az önkormányzati
adóhatóságokhoz kell benyújtani, valamint az adóbevallás
benyújtásával egyidejűleg az adóelőleg és a végleges adó közötti különbözetet rendezni. Amennyiben a 2010-es évben bevétel
nem keletkezett, az un. „nullás” bevallásokat is be kell adni. Az
adóbevallási nyomtatványok papír alapon nem kerülnek a vállalkozók, vállalkozások részére kiküldésre, azokat az alábbi honlapról tudják adózóink, (könyvelőik) letölteni:
http://www.mezobereny.hu/)
-Önkormányzat és közigazgatás,
-Letölthető nyomtatványok
A helyi rendeletek a honlapon megtekinthetők,
-Önkormányzat és közigazgatás,
-Letölthető nyomtatványok
-Helyi adó rendeletek
Száma: 56/2005 (XII.23.) Helyi iparűzési adó rendelet
58/2005 (XII.23.) Vállalkozók kommunális adó rendelet
A bevallások kitöltésével, illetve bármely helyi adózást érintő
kérdéssel kapcsolatban az adócsoport munkatársai készséggel
állnak Tisztelt Adófizetőink rendelkezésére.
Telefonszám: 06-66 515-512
Dr. Baji Mihály
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