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A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 102 diák fejezte be sikeresen a
középiskolát, és kezdte meg az érettségi vizsgát.
A végzõs tanulók április 30-án búcsúztak iskolájuktól, tanáraiktól.
A ballagási ünnepségen külön jutalomban – Petõfi-díjban – részesült az a tanuló, aki az 5 év alatt
kiemelkedõ tanulmányi eredményt ért el, kimagasló közösségi munkát végzett, valamint megyei,
országos és határon túli versenyeken öregbítette az iskola hírnevét.
A díjat - ezen a kritériumoknak megfelelve - az idei végzõsök közül Babinszki Bence 13.C
osztályos tanuló érdemelte ki.

2.

2010. május

Mezõberényi Hírmondó

VÁROSHÁZI HÍREK
EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT
n Március 31-én a polgármester és az alpolgármester Sándorfalván tett látogatást, ahol megtekintették az Aquaplus Kft. telephelyét. Alátogatáson jelen volt
György Zoltán tulajdonos is, aki bemutatta a két újonnan vásárolt, Kínából
érkezõ fúrótornyukat is, amelyekkel mélységi kútfúrásokat is végezhetnek. Az
említett cég a geotermikus energia hasznosításával kapcsolatban tud ismereteket
nyújtani, mivel ez a kft. az üzemeltetõje a kisteleki geotermikus rendszernek.
n Április 3-án az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban zajlott az I.
Mezõberényi "A" Kategóriás Nemzetközi Mazsorett Verseny. A versenyen a
helyi mazsoretteken kívül Debrecen, Dunaföldvár, Hajdúszoboszló, Gyál,
Gyomaendrõd, Forráskút, Makó, és a csehországi Osztrava, és a románániai
Gottlob település csapatai vettek részt. A mezõberényi lányok a versenyen elismerésre méltó módon szerepeltek. Külön említést érdemel, hogy a rendezvény
nagy tömegeket vonzott és a rendezés kifogástalan volt.
n A VÁTI UMFT Szegedi Irodája értesítette a polgármestert, hogy a
"Bölcsõdei férõhelyszám növelése Mezõberényben" címû Új Magyarországi
Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Programban benyújtott pályázatot a
Regionális Fejlesztési Program Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek
találta és 196.824.332 Ft összegû támogatást ítélt meg a program lebonyolításához.

Önkormányzattal Mezõberény város szúnyoggyérítési pályáztatással kapcsolatos teendõk ellátására vonatkozóan. A Körös-völgyi Települések Regionális
Szervezete, amely a szúnyoggyérítési feladatok ellátására jött létre, úgy döntött,
hogy a nagyösszegû közbeszerzési eljárás helyett, gesztorként a gyomaendrõdi
önkormányzat legyen megbízva a pályáztatási feladatok lebonyolításával. A
döntés alapján területarányosan, 62.800 Ft összegû díjat kell Mezõberénynek
Gyomaendrõd részére megfizetnie.
n
Egyeztetõ tárgyalás megtartására került sor a Csabai úti lakosok
panaszával kapcsolatosan. A tárgyaláson felvett jegyzõkönyv alapján megállapítható, hogy a Colas-Alterra Építõipari Zrt. képviselõje Jánosi János úr
ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a Csabai úton lévõ 8 db szennyvízakna szintbehelyezését megoldják, hogy ezáltal enyhítsék az úton áthaladó forgalom zaját.
A munkálatok - elmondása szerint - május 30-ig befejezõdnek.
n Április 20-án a polgármester az Ivóvízminõség-javító Program Projektellenõrzõ Szervezet ülésen vett részt Szegeden, ahol a munkaszervezet beszámolója, a 2010 évi munkaterv, valamint az április 29-i taggyûlésre kerülõ
anyagok kerültek megtárgyalásra.
n
A város területén jelenleg folyó építési munkálatok a mezõberényi
strand területén lévõ öltözõ építésével folytatódnak. A szokásos strandidény
kezdetéig, azaz május 15-ig meg fog történni az említett létesítmény rendeltetésszerû átadása.

n Április 7-én a Petõfi u. 27. sz. alatt lévõ Családsegítõ Központnál végrehajtott külsõ homlokzatfelújítási munkálatok mûszaki átadása zajlott. Az átadással kapcsolatban különleges problémák nem merültek fel, az említett épület a
felújítás után a város díszévé vált.
n
Április 8-án a Colas Zrt. helyi képviseletében Keresztes Csaba
üzemvezetõ tett látogatást a polgármesternél. Látogatása alkalmával szóba
kerültek az útkátyúzással kapcsolatos helyi problémák, melynek megoldására
árajánlat bekérése történt meg.
n A Szociális és Munkaügyi Minisztérium értesítette a polgármestert,
hogy az idõsek tartós bentlakásos intézményének kiegészítõ támogatására
benyújtott pályázat nyertes lett, így a Puskin utcai Idõsek Otthonának 334.275
Ft, míg a Juhász Gyula utcai Idõsek Otthonának 486.218 Ft, azaz összesen
820.493 Ft kiegészítõ támogatást ítéltek meg.
n A polgármester és a jegyzõ április 13-án a Békési Kistérségi Társulás
soros ülésén vett részt. Az ülésen elfogadásra került a Kistérségi Társulás 2009.
évi költségvetési beszámolója, valamint a 2009. évi ellenõrzési terv végrehajtásáról szóló beszámoló. ABékési Kistérségi Iroda 2009. évi munkájáról szóló beszámoló is napirendre került. Szó esett a 2009. évi közbeszerzési terv teljesítésérõl és elfogadásra került a 2010. évi közbeszerzési terv. Jóváhagyásra került a
Körös-körül Kistérési Fesztivál 2010. évi megrendezésének finanszírozásáról
szóló megállapodás. A 2009. évi kistérségi kiegészítõ normatíva is elszámolásra került, ennek alapján településünket 669.200 Ft pótnormatíva illeti meg.
n ASzombathelyi székhelyû SIEX Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
képviselõjével, Máté Ferenc ügyvezetõvel megkötésre került a cserefelépítményes rendszerû téli-nyári munkaeszközökkel ellátott kommunális gépjármû
közbeszerzési eljárással lebonyolított szállítási szerzõdés. A gépjármûhöz 1 db
önfelszedõs seprûsfelépítmény, 1 db hóeke és 1 db hintõanyagszóró felépítmény
tartozik. Aszállítási határidõ május 16-a, a szerzõdés aláírása 40 hónapos garancia vállalása mellett történt meg. A szerzõdés szerinti kifizetendõ bruttó vételár
37.687.500 Ft.
n Hozzájárulást adott a budapesti Földhõ Bt. tervei alapján szükséges útátfúrásokhoz a 47-es, 46-os számú fõközlekedési utakat érintõen a Közútkezelõ
Kht. békéscsabai részlegének osztályvezetõje, Szabó László. Az útátfúrás a
geotermikus energia rendszer kiépítésével kapcsolatos munkálatokhoz szükséges.
n Megbízási szerzõdést kötött a polgármester a Gyomaendrõdi Városi

n A Puskin utcán lévõ új bölcsõde építésével kapcsolatos munkálatok
szintén jó ütemben haladnak. (a képen az épülõ bölcsõde látványterve).
n A Sporttelep területén lévõ öltözõ építési munkálatai határidõre (június
7.) befejezõdnek.

MIRÕL TÁRGYALT A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?
2010. április 26-án tartotta soron következõ ülését Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete.
Dr. Baji Mihály jegyzõ tájékoztatta a megjelenteket, valamint a kábeltelevízió nézõit a 2010. március 29-én tartott zárt ülésen hozott döntésekrõl,
majd Cservenák Pál Miklós polgármester beszámolója következett a két ülés
között történt fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.

(folytatás a 2. oldalon)

Mezõberényi Hírmondó
(folytatás a 2. oldalról)

A képviselõ-testület elfogadta a 2009. évi költségvetési beszámolóra
vonatkozó könyvvizsgálói jelentést. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a
2009. évi hitelesített egyszerûsített pénzügyi beszámoló, mérleg közzétételérõl
gondoskodjon 2010. június 30-ig.
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a 2009. évi költségvetése
bevételeit 4.468.316.000 Ft elõirányzattal
4.625.722.000 Ft teljesítéssel,
kiadásait 4.468.316.000 Ft elõirányzattal,
2.984.476.000 Ft teljesítéssel,
az egyenleget 1.641.246.000Ft-tal jóváhagyta és a 2009. évi költségvetés
alapján a 2009. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadta.
Tarné Marosvölgyi Anita belsõ ellenõr számolt be a 2009. évben végzett
belsõ ellenõrzésekrõl. A beszámolót a testület tagjai elfogadták.
Döntés született arról, hogy a képviselõ-testület közoktatási feladatait a
következõ (2010/2011-es) tanévben a közoktatási közintézményei átszervezése
nélkül, változatlanul kívánja ellátni. A közoktatási intézményei alapító okiratát
érintõ változtatást nem kezdeményezett.

VÁLASZTÁS 2010.
Mezõberényben a választópolgárok száma: 8386 fõ
Választáson megjelent választópolgárok száma: 5021 fõ
Jelöltekre leadott szavazatok száma:
Debreczeni Lajos: Civil Mozgalom: 390
Erdõs Norbert Fidesz- KDNP: 2387
Molnár József Jobbik: 1119
Nagy László MSZP: 1083
Listára leadott szavazatok:
LMP: 211
MSZP: 970
Civil Mozgalom: 194
Fidesz-KDMP: 2359
Jobbik: 1129
MDF: 123

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS
VIAELYSIUM KFT.
Teljeskörû szolgáltatással állunk a lakosság rendelkezésére.
Éjjel-nappal hívható ügyelet: 06/20/912-3937

Vállalunk továbbá:
síremlék készítést, mosást, felújítást
I-es gránit sír: 195.000 Ft-tól
II-es gránit sír: 310.000 Ft-tól
Mûkõ keret: 110.000 Ft-tól

TEMETKEZÉSI IRODA
Mezõberény, Fõ út 33.
Tisztelettel:
Gyõri Gábor
ügyvezetõ
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A Városi Közszolgáltató Intézmény Alapító okiratának módosítása,
valamint Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítása az
elõterjesztésben foglaltak szerint, egységes szerkezetben jóváhagyásra került.
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete az idei
óvodai beiratkozások után felülvizsgálta a városban az óvodapedagógusi létszámot. A 2010/2011-es nevelési évre a jelenlegi gyermeklétszám mellett - és a december 31-re várhatóan 392 fõt figyelembe véve
a 17 mezõberényi óvodai csoportra - 35 óvodapedagógusi létszámot
biztosított a 2010. évi költségvetési rendeletében meghatározottak
szerint, ezért óvodapedagógusi létszámváltozás nem szükséges.
A képviselõ-testület a Petõfi Sándor Gimnázium idei érettségi vizsgáin - a fenntartó képviseletében - az 5 vizsgabizottságba tanácskozási
joggal delegálta Onody Gyuláné és Szekeres Józsefné önkormányzati
képviselõket.
A testület a Szalai Barna Tenisz Club részére 200.000 Ft-ot biztosított utólagos elszámolás mellett a teniszpályák felújítási/fenntartási munkálatai (salakvásárlás) fedezetére.
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a 20102011. tanévben a város általános iskolájában 4 elsõ osztály indítását
hagyta jóvá. Megbízta az intézményvezetõt, hogy a maximális osztálylétszám túllépésrõl (valamennyi évfolyamot érintõen) a júniusi
Képviselõ-testületi ülésre készítsen tájékoztatást.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta munkáját a testület,
melyen személyiségi jogot, illetve üzleti érdeket érintõ vagyoni ügyek
megtárgyalására került sor.
A következõ testületi ülés idõpontja 2010. május 31.
Jakab Krisztina

2010. MÁJUS 15-ÉN NYIT A STRAND!
Megállapításra kerültek a Kálmán-fürdõ belépõ jegyeinek 2010. évi
szezonnyitástól érvényes díjai.
Jegyárak:
a) Felnõtt napi jegy
700 Ft
b) Felnõtt kedvezményes jegy 16-19 óráig
450 Ft
c) Gyermek napi jegy 3-6 éves korig
250 Ft
d) Diák, nyugdíjas napi jegy
500 Ft
e) Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy 16-19 óráig
350 Ft
f) Felnõtt úszójegy
350 Ft
g) Diák, nyugdíjas úszójegy
300 Ft
h) Termáljegy 10-12 óráig
400 Ft
Bérletek:
a) Havi felnõtt bérlet
14.000 Ft
b) Havi diák, nyugdíjas bérlet
11.000 Ft
c) 10 alkalomra szóló felnõtt bérlet
6.000 Ft
d) 10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet
4.000 Ft
e) 10 alkalomra szóló úszóbérlet (felnõtt, diák, nyugdíjas) 3.000 Ft
Csoportos belépõ 10 fõ felett:
Szervezett rendezvények esetén: iskolák, üdülõ csoportok, versenyek,
edzõtáborok, külföldi - testvérvárosi delegációk, stb.
a) Úszó (egységesen)
300 Ft/fõ
b) Napi (egységesen)
450 Ft/fõ
Helyi oktatási intézményi jegyárak: 10-13 óráig (óvoda, iskola,
gimnázium) 200 Ft/fõ
Diákjegyet és bérletet kizárólag nappali tagozaton tanuló válthat. A
nyugdíjas kedvezményt a nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezõk
vehetik igénybe. A díjak az ÁFA - t tartalmazzák.
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Beszélgetés Erdõs Norberttel
- Elõször is engedd meg, hogy
gratuláljak. A 3. számú választókörzet országgyûlési képviseletére
kaptál újból megbízást az itt élõktõl, nem is kevés szavazattal. Mit
gondolsz, mekkora felelõsség ekkora bizalmat kapva dolgozni?
- Elõször is szeretném megköszönni minden mezõberényi
lakosnak, aki részt vett a választáson, különösen azoknak,
akik engem és Fidesz-KDNP
listáját támogatták, hogy éltek
alkotmányos jogukkal, és elErdõs Norbert országgyûlési képviselõ
mentek szavazni. A kérdésre
visszatérve, a személyes támogatottságom, és a körzetben élõk bizalma az elmúlt választáson is hasonló volt, mint a mostaniban. Nagy öröm számomra, hogy a négy év
- pontosabban már nyolc év -, közös munkája után a berényiek és a
környékben élõk bizalma töretlen irányomban. Az lehet inkább érdekes, hogy maga az új kormány mit tehet ekkora bizalommal a háta mögött. Számomra is új a helyzet, hiszen amióta országgyûlési képviselõ
vagyok, mindig ellenzékben kellett politizálnom, és ebbõl a helyzetbõl
kellett segítséget nyújtani az itt élõknek. Kormánypárti képviselõként
minden bizonnyal még a korábbiaknál is eredményesebben tudom
majd képviselni a berényieket és a közép-békésben élõket.
- A választókörzet, ezen belül Mezõberény képviseletében mit tekintesz a legfontosabb feladatodnak?
- Mindenekelõtt a legfontosabb kérdés a munkahelyteremtés. Mezõberényben is számtalan munkahely szûnt meg az utóbbi esztendõkben,
és számtalan ember veszítette el a munkáját vagy került az utcára önhibáján kívül. Rajtuk mindenképpen segíteni kell hathatós kormányzati beavatkozással, hiszen ha rajtuk segítünk, ha munkához juttatjuk
õket, akkor az országnak is segítünk. Erre a megoldást elsõsorban a
kis- és középvállalkozások megerõsítésében és támogatásában látom,
hiszen õk alkalmazták eddigi a munkavállalók kétharmadát.
A második fontos dolog, hogy meg kell erõsítenünk a családok helyzetét.
Tisztességes munkáért tisztességes fizetés járjon, hogy hónap végén egy családapának vagy egy családanyának ne azon kelljen gondolkodni, hogy iskolafüzetet vesz a gyereknek, vagy befizeti a gázszámlát. Erre hathatós segítség
lehet a családi adózás bevezetése, de mindenképpen emelni kellene a béreken
is, amikor erre lehetõség nyílik.
- Véleményed szerint erre - belátható idõn belül - mikor nyílhat
lehetõség?
- Átfogó adóreformra csak 2011. január elsejétõl kerülhet sor, de már
most június elsejétõl megjelenhetnek bizonyos könnyítések elsõsorban a kis- és középvállalkozói szektorban. Béremelésrõl akkor lehet
szó, ha sikerül fejlõdõ pályára állítani többek között az adócsökkentéseknek is köszönhetõen, és így megteremtõdik annak fedezete.
Harmadikként a csökkent munkaképességûek helyzetét kellene megemlítenem. A csökkent munkaképességûek száma Békés megyében és
különösen a választókörzetünkben jóval magasabb, mint az országos
átlag. Az õ foglalkoztatásukat is meg kell oldani, hogy õk is hasznos
tagjai lehessenek annak a társadalomnak, amely igyekszik gondoskodni róluk.

Negyedik fontos dolognak a térségben a saját erõsforrásaink hatékonyabb kihasználását tartom. Mezõberény és a térség gazdag élõ és termálvizekben, jó minõségû földekkel rendelkezik. Ezek az adottságok
munkát és megélhetést adhatnak az embereknek, gondoljunk csak a
mezõgazdaságra vagy az ehhez kapcsolódó feldolgozóiparra, nem is
beszélve arról, hogy általuk sokkal élhetõbbé tehetjük a környezetünket. Példaként mondhatnám, hogy Mezõberény önkormányzata is
adott be pályázatot a geotermikus energia hasznosítására, amelyet az
elõzõ kormányzat minden szorgalmazásom ellenére sem támogatott.
- Milyen jövõképet fogalmaztál meg magadnak? Milyennek szeretnéd látni Magyarországot 4 év múlva?
- Mindenképpen egy olyan országban szeretnék élni, amelyben mindenki munkához és megélhetéshez juthat, aki dolgozni akar. A legjobban azonban annak örülnék, ha néhány tavasz múlva Mezõberény utcáin több gyerekkocsit tologató édesanyát látnék, amely azt jelezné,
hogy a családok biztonságban látják a jövõjüket, és bátran mernek
gyermeket, gyermekeket vállalni.
- Engedd meg, hogy hozzám közelálló területrõl is kérdezzelek. A következõ négy évben álmodhatunk-e több pénzt a kultúrára, a mûvészetekre, az oktatásra?
- Kultúra, mûvészetek és színvonalas oktatás nélkül egyetlen nemzet
sem emelkedhet igazán magasra. A helyes önértékelés, identitástudat
nélkül elképzelhetetlen az ország fejlõdése, tehát mindenképpen nagyobb hangsúlyt kell adni ennek a területnek is mind országosan,
mind helyben, a helyi értékközvetítõk támogatásával.
- Sok év tapasztalatával a hátad mögött, szerinted milyen emberi tulajdonságok, értékek és hozzáállás szükséges ahhoz, hogy valaki jól
tudja képviselni választóit?
- Erre a kérdésre talán nem nekem kellene válaszolnom, de annyit elmondhatok, hogy véleményem szerint csak az vállalhatja bárkinek a
képviseletét, aki a saját személyes érdekeinél elõrébb valónak tekinti
az általa képviselt közösség érdekeit, és aki kellõ képességekkel is rendelkezik, hogy minden lehetséges eszközt felhasználjon választói érdekében. Ilyen képességek közül talán a legfontosabb a nyitottság.
Egy képviselõnek nyitottnak kell lenni az emberek problémáira, és
megértéssel kell fordulni feléjük. De én leginkább a munkában hiszek.
Nem volt véletlen, hogy én voltam az a képviselõ az elmúlt négy évben, aki a legtöbb önálló indítványt nyújtottam be a Parlamentben.
Igazi eredményt csak szorgalmas munkával lehet elérni.
- 2387 szavazatot kaptál a mezõberényiektõl. Milyen üzenetet fogalmaznál meg a szavazáson megjelent azon választópolgároknak
(2592 fõ), akik bármilyen megfontolásból nem melletted voksoltak?
- Attól a pillanattól kezdve, hogy leteszem az esküt, már nem lesz
annak jelentõsége, hogy ki szavazott rám, s ki nem, nekem minden
egyes választókerületben élõ polgárt képviselnem kell, hiszen az esküm is errõl fog szólni. Mint ahogy nincs baloldali és jobboldali munkanélküliség, úgy nincs értelme ezzel a kérdéssel a továbbiakban foglalkozni. A problémákat közösen kell megoldanunk az elkövetkezõ
idõszakban, függetlenül attól, ki hogyan szavazott.
- Erõt, kitartást kívánok munkádhoz!
Mezeiné Bátori Valéria
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"Alig van boldogabb érzés, mint másokért tenni valamit…"
-Antoine de Saint-Exupéry-

SEGÍTHETÜNK?!
Engedje meg, hogy segítsünk Önnek!
Bizonyára hallott már a Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálatról, valamint az intézmény Alapszolgáltatási Központjáról, most
azonban szeretnénk újra bemutatni - megismertetni Önnel szolgáltatá
sainkat.
A Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálatot Mezõberény Város
Önkormányzata 1994-ben alapította. Az integrált szervezeti formában
mûködõ intézmény szolgáltatásai sokszínûek és széleskörûek - segítséget nyújtunk a gyermekkortól egészen az idõskorig a szociális gondoskodás, a gyermekvédelem és az egészségügyi ellátás területén
egyaránt.
Az Alapszolgáltatási Központ valamennyi ellátási formája azt a
célt szolgálja, hogy professzionális segítséget nyújtsunk Önnek saját
otthonában, saját lakókörnyezetében önálló életvitelének fenntartásában, amennyiben egészségi állapota, idõs kora, betegsége, fogyatékossága, vagy más okból származó problémája miatt szüksége van segítségre.
Amennyiben Ön úgy érzi, hogy idõs kora miatt szociális és mentális támogatásra lenne szüksége és önmaga ellátására részben képes,
szeretettel várjuk az Idõsek Klubjában, ahol lehetõséget kínálunk
napközbeni tartózkodásra, közösségi együttlétre, a szabadidõ hasznos
eltöltésére kellemes környezetben. Az Ön igényének megfelelõen lehetõsége van napi egyszeri meleg étel elfogyasztására, valamint tisztálkodási lehetõséget is biztosítunk, illetve személyes ruházatának
tisztítása is megoldható. Segítséget nyújtunk továbbá hivatalos
ügyeinek intézésében is.
Szolgáltatásunk térítési díj köteles. Az Idõsek Klubja intézményi
térítési díja:
·
Klubban történõ ebédfogyasztással 520 Ft/nap
·
Étkezés igénybe vétele nélkül 20 Ft/nap
·
Annak az ellátást igénybe vevõ személynek, akinek havi jövedelme nem haladja meg a 85.000 Ft-ot és csak napközbeni tartózkodást vesz igénybe, intézményi térítési díja 0 Ft
Étkezés keretében tudunk Önrõl gondoskodni, ha életkora, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai-, vagy szenvedélybetegsége miatt önmaga számára tartósan vagy átmenetileg nem tudja biztosítani a meleg étkezést.
Szolgáltatásunkat igénybe veheti az ebéd elvitelével, vagy kérésének megfelelõen lakására is szállítjuk.
Az étkezés térítési díja: 390 Ft/nap.
Házi segítségnyújtás keretében Önnek saját otthonában, saját lakókörnyezetében biztosítunk olyan szolgáltatásokat, melyekkel megkönnyítjük mindennapjait és segítjük önálló életvitelének fenntartását.
A segítségnyújtás igénybe vétele gondozási szükséglet vizsgálatához
kötött, melyet Intézményünk kezdeményez az Ön kérelme alapján.
Segítséget igényelhet tõlünk:
·
háztartásának vitelében (pl. mosás, takarítás, bevásárlás)
·
személyi higiéné biztosításában (tisztálkodás)
·
háziorvosával való kapcsolattartásban (gyógyszereinek
kiíratása, kiváltása, adagolása)
·
hivatalos ügyeinek intézésében
·
alapápolási feladatok elvégzésében
·
valamint egyéni szükségleteihez igazodó szolgáltatások
nyújtásában
Szolgáltatásunk térítési díja 190 Ft/óra.
A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás keretein belül 24 órás
elérhetõséget nyújtunk Önnek saját otthonában, amennyiben arra
életkora, egészségi állapota és szociális helyzete miatt rászorul, továbbá képes a segélyhívó készülék megfelelõ használatára.
Ellátásunk veszélyhelyzet elhárítására szolgál. Biztosítjuk az ügyeletes gondozónõ 30 percen belüli megjelenését riasztás esetén, megtesszük a helyzetnek megfelelõ intézkedést (orvos hívása, krízishely-
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zet elhárítása), valamint szükség esetén további egészségügyi és szociális ellátást kezdeményezünk.
A szolgáltatás igénybe vétele szociális rászorultság vizsgálatához
kötött. Ön szociálisan rászorulónak számít, amennyiben:
·
a 65. életévét betöltötte és egyedül él
·
egyedül él és súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg
·
kétszemélyes háztartásban él, de 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg és egészségi
állapota indokolja szolgáltatásunk folyamatos biztosítását.
A szolgáltatást térítési díj ellenében veheti igénybe, melynek
összege: 600 Ft/hónap.
Támogató szolgáltatásunk keretében tudunk segítséget nyújtani
Önnek, amennyiben Ön fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, vagy magasabb összegû családi pótlékban részesül.
Tanácsadással, ügyintézéssel, információnyújtással állunk rendelkezésére a fogyatékkal élõ személyeket érintõ szolgáltatásokról, juttatásokról, eseményekrõl. Mindezt térítésmentesen veheti igénybe.
Személyi segítõ szolgálatunk keretében biztosítjuk:
·
alapvetõ ápolási-gondozási feladatok ellátását
·
otthoni felügyeletet
·
közremûködünk háztartásának vitelében (mosás, vasalás,
takarítás, bevásárlás)
·
segítjük hivatalos ügyeinek intézését
·
biztosítjuk az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutást (orvoshoz kísérés, gyógyszer íratása, kiváltása)
·
segítjük a kulturális, szabadidõs tevékenységekhez való
hozzájutást
·
gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutásban állunk
rendelkezésére
Személyi segítésünk térítési díja: 150 Ft/óra.
Szállító szolgáltatásunk keretében akadálymentesített gépkocsival
segítjük Önt, hogy elérhesse lakásán kívül a szolgáltatásokat, közszolgáltatásokat. Gépkocsink 60 Ft/km díjjal vehetõ igénybe.
Otthoni betegápolásunk keretében lehetõsége nyílik kórházi kezelést kiváltó, valamint lerövidítõ szakellátás igénybe vételére.
Szolgáltatásunkat a beteg, vagy a hozzátartozó kérésére, kezelõorvosi
javaslat alapján a beteg otthonában térítésmentesen biztosítjuk. Szolgáltatásaink:
·
szakápolás (mûtét utáni sebek, decubitus, fekélyek kezelése,
szondatáplálás, infúziós kezelés)
·
gyógyászati segédeszközök szakszerû használatának betanítása
·
gyógytorna
Professzionális segítségnyújtásunkat kiegészítik önkénteseink tevékenységei is, akikkel a Kapu Programon belül tartjuk a kapcsolatot.
Alapszolgáltatási Központunk nyitott - szívesen várjuk érdeklõdését, látogatását. Szolgáltatásainkról további információkkal a
Központ munkatársai készségesen állnak rendelkezésükre.
Elérhetõségeink:
Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat
5650 Mezõberény, Juhász Gy. u. 1.
Igazgató: Kovács Edina
Telefon: 66/ 515-528, 66/ 515-533. Telefon/fax: 66/515-536
E-mail: human@mezobereny.hu
Igazgatóhelyettes: Schäffer Mártonné
Telefon: 66/515-529
Mobil: 06-20/559-3393
Alapszolgáltatási Központ:
Wéber Gáborné - gondozási központ vezetõ
Sipos Éva - támogató szolgálat vezetõ
5650 Mezõberény, Hõsök útja 3.
Telefon: 66/352-525; E-mail: kapu@mezobereny.hu
Nyitvatartási idõ:
hétfõtõl csütörtökig 8-16 óráig; pénteken 7.30 órától 15.30 óráig.
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KULTÚRA
A TÁNCOS LÁNYOK SEM ÚSZTÁK MEG
A hûvös idõ dacára lovas kocsin érkeztek a
népviseletbe öltözött fiúk, majd a népi szokás
szerint, - bízva a víz tisztító erejében -, szódával
és vízzel locsolták meg a
lányokat hangos sikongatások közepette.
Egyes vidékeken a lányok is visszalocsolják a
fiúkat, ám a berényi táncos lányok e helyett tojással és sonkával kínálták meg a fiúkat.
Mindezek után pedig a
lányok vidám énekszóval kísérték ki az utcára a fiúkat.

A húsvét mindenki
számára mást jelent,
van akinek vallási ünnep és minden tradícióját pontról pontra
követi, van aki csak
egyszerûen falatozik
a húsvéti menübõl, és
van ahol a mai napig
locsolkodnak.
Így tettek a Berény
Táncegyüttes fiatal
táncosai is, akik a hagyományokat követve
és vödreiket kézbe véve elindultak, hogy
Táncegyüttesük lányait meglocsolják.

BERÉNYI "PULYASAROK" SZEGEDEN
Ismét Mezõberény nevétõl hangos az ország!
A Berény Táncegyüttes, mely az Orlai
Petrics Soma Kulturális
Központ és a "Leg a
láb" Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
közös
fenntartású
együttese április 17-19e között részt vett a XX.
Országos Gyermek és
Ifjúsági Néptáncfesztiválon Szegeden.
A nagyszabású rendezvény színvonalát
csak emelte, hogy
több, mint 50 résztvevõ
tánccsoport - Szeged
belvárosában, a Kárász
utcában - felvonulásával kezdõdött a három napos fesztivál.
A fesztivál feszített
tempója mellett sikerült
táncosainknak egy városnézést is beiktatni a
programba, és a Szegedi Dóm tornyából csodálhatták meg a várost.
A rendezvény záró
napjára maradt egy kis
izgalom is, hiszen ezen
a napon dõlt el, hogy kik szerepelhetnek a zsûri döntése alapján a
Gálamûsorban.

A három tagú zsûri az együttesünk értékelésében kiemelte, hogy
tánccsoportunk magasan képzett táncosokból
áll, akik stílus hû táncukkal, egyéniségükkel
és látványos, szép ruháikkal méltán jutottak
be a gálamûsor 14 produkciója közé. Itt kell
megemlíteni,
hogy
együttesünk Pulyasarok
címû számát Végsõ
Miklós - Harangozó
Gyula díjas táncos, a
Népmûvészet Ifjú Mestere - és Strack Orsolya
- Örökös Aranygyöngyös táncos - tanította
és koreografálta.
A Szabóné Kukla
Ágnes és Nedró János
által vezetett és felkészített együttes hatalmas sikert aratott a Szegedi Nemzeti Színházban tartott Gálamûsorban, majd az azt követõ
Táncházból is derekasan kivette a részét.
Az éjszakába nyúló
zárónap és a fesztivál
gazdag programjai után
együttesünk fáradtan ugyan, de sikerben és élményekben gazdagodva
tért haza városunkba.

Mezõberényi Hírmondó
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Táncvizsga 2010.

Petõfi Versmondó Verseny
az OPS Kulturális Központ Könyvtárában

A társastánc-tanfolyamok vizsgabemutatóin, április 16-án és 17-én, közel 170 diák mutatta
be tánctudását a közönségnek, nagy sikerrel. Elismerésképpen okleveleket, jelvényeket, a
legtöbb tánctudással rendelkezõk pedig érmeket kaptak. A legtehetségesebbek jövõre folytathatják tanulmányaikat a tánciskola versenytánc-klubjában, és versenyeken tehetik próbára
tudásukat.
Bemutatkoztak a legkisebbek is, a 7-12 évesek, nagy sikert aratva a közönség soraiban.
A 8. osztályos tanulók megválasztották - a hagyományoknak megfelelõen- maguk közül
2010. bálkirályait és bálkirálynõit. Az eredményekhez gratulálunk a tanulóknak, szülõknek és
Hajas Tibor táncpedagógusnak.

Az április 28-án és 29-én rendezett versmondó
verseny városkörnyéki fordulójának eredményei:

1-2. osztályosok:
I.Wéber Panna - Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, 1. a; felkészítõ tanára Frey
Andrea és Szabó Ila
II. Horvát Nóra - Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola, 2. a; felkészítõ tanára
Tomka Mihályné
III. Szabó Dorka - Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola, 1. a; felkészítõ tanára
Frey Andrea
Különdíjban részesült: Urbancsek Zalán Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, 2. a; felkészítõ tanára Tomka Mihályné
3-4. osztályosok:
I. Kohut Zsóka Tekla - Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola, 4. c; felkészítõ tanára
Braun Katalin
II. Uhrin Beáta - Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, 4. d; felkészítõ tanára Mezeiné
Szegedi Erzsébet
III. Dinya Orsolya - Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola, 3. c; felkészítõ tanára
Bálintné Dunai Erika
5-6. osztályosok:

A képen láthatóak:
Csákó Gergõ, Mihala Rebeka, Hajas Tibor táncpedagógus, Szõcs Viktória, Balogh Dávid

Térségi Gyermek és Ifjúsági Minõsítõ Népdaléneklõ Verseny
2010. április 17-én rendezte meg immár 8. alkalommal az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központ a Gyermek és ifjúsági minõsítõ népdaléneklõ versenyt, amelyre nagy örömünkre idén
is szép számmal jelentkeztek az énekelni szeretõ tehetséges fiatalok.
A versenyzõk szóló, duó és csoport kategóriában mutatták be tudásukat egymásnak és a
zsûri tagjainak.
A zsûri tagjai voltak: János Hajnalka népdalénekes, népi ének tanár Békéscsabáról, Lõrincz
Zsuzsanna népdalénekes és Kissné Bartóki Erzsébet ének-zene tanár.
Kiemelt arany minõsítésben részesültek: Borgula Benedetta (Köröstarcsai Általános Iskola)
illetve a Gál Mónika és Gál Lajos duó (Tildy Zoltán Általános Iskola, Szeghalom).
Arany minõsítést érdemeltek: Weigert Teodóra (Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi
Általános Iskola), Bellus Ferenc (Békési Kistérségi Általános Iskola), a Kéri Éva, Bélteki
Renáta, Forgács Genovéva, Varga Rita, Megyeri Beáta csoport (Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola Gyomaendrõd) és Kovács Csilla Bernadett (Békési Kistérségi Általános Iskola).
Ezen kívül 5 ezüst és 15 bronz minõsítés került kiosztásra.
A résztvevõknek ezúton is gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk!

I. Tóth Bettina - Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 6. a; felkészítõ tanár: Dr.
Zubereczné Miklya Ibolya
II. Nagy Helga - Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5. o.; felkészítõ tanár: Jakabné
Wagner Krisztina
III. Lõrincz Valéria - Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola 5. d; felkészítõ tanár:
Debreczeni Klára, és Urbancsek Adél Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5. a; felkészítõ tanár: Jakabné Wagner Krisztina
7-8. osztályosok:
I. Lõrincz Lívia - Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola 8. a; felkészítõ tanár:
Jakabné Wagner Krisztina
II. Károlyi Levente - Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola 7.o; felkészítõ tanár:
Kesztyûs Zsuzsanna, és Zanócz Mónika Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 8. b; felkészítõ tanár: Szegedi Mária
III. Benyovszki Nikolett - Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola 8. a; felkészítõ tanár:
Jakabné Wagner Krisztina, és Jakusovszki Vivien Mezõberény-Bélmegyer Kistérségi Általános
Iskola 7. a; felkészítõ tanár: Kesztyûs
Zsuzsanna
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Tantestület a 60-as évek elején.

Hegedûs tanító néni
áprilisban ünnepelte 80. születésnapját.
Marika néni kedves, mosolygós, bármikor találkozok vele. Néhány
szóra megállunk, beszélgetünk kicsit, de a kerek születésnapok valahogy mindig több idõt követelnek meg maguknak, visszaemlékezésre
ösztönznek. Megálltunk, beszégettünk a múltról, jelenrõl. Meglepõ
õszinteséggel mesél érzéseirõl.
Arról, hogy 80. születésnapján milyen gondolatokkal telt el a napja.
- Nem is gondoltam, hogy ennyit megérek. Gondoltam a szüleimre, a
testvéreimre, a férjemre, ..... de gondoltam a fiaimra, az öt unokámra,
három dédunokámra, hiszen õk teszik teljessé a jelent.
- A 80 évbõl 20 év otthon, 60 év Mezõberényben.
- Arra a családra ahol felnõttem, ahol annyian voltunk - öt testvérem volt szeretettel gondolok. Az emlék nagyon kedves, még akkor is, ha szegényes volt.
Mindegy volt, hogy nyár vagy tél volt, örültünk egymásnak, sokat énekeltünk.
Nehéz volt elszakadni a szülõi háztól. Pályám kezdetén - a Kettõs-kúti iskolában
- még honvágyam volt, amit kárpótoltak a gyerekek a kolléganõm. Mindig is
szerettem velük foglalkozni, tanítani õket. Nagyon sok élményem van!
Férjhez mentem, megszülettek a gyerekeim.
Egyre többször gondolok a kollégáimra, akikkel együtt tanítottam. Biztosan
sokan emlékeznek még rájuk. Joós Béla, Jakabné Jutka, Mészáros Ica, Henz
Lajos és Terike, Bujdosó Lajos, Dombiné Olga, Aranyiné Jutka, Komiszárné
Gizike, Juhosné Margit, Babinszkiné Sárika, Bartóki Józska, Kiszely Pali,
Hathy Tibor, Laász János, Komlódiné Irénke, Monostori Márton, Adorján
György, .... és még biztosan tudnám sorolni. Volt iskola épület a mostani Jeszenszki és Luther utcán, a mostani mûvelõdési ház helyén ..... Tanítványaim
ma már biztosan a világ minden részén élnek.
- Azt vallja, hit nélkül nem lehet élni, második otthona a templom. A
napi gondokat ”hátra teszi”. Még nagyon sok boldog születésnapot,
egészséget kívánok Marika néninek!
Mezeiné Bátori Valéria

PROGRAMAJÁNLÓ
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ programajánlója
Május 8-án 19 óra Bukor Csaba és barátai koncert. Jegyek kaphatók
a helyszínen 500 Ft-os áron
8., 15., 22. és 30-án 14-17 óra Kézmûves kör: családi foglalkozások a
"Madarak Házában"
9-én 7 óra Látnivalók Békés megyében: buszos kirándulás Szelekovszky László nyugalmazott Környezeti és természetvédelmi fõtanácsossal. Szervezõ: OPS Kulturális Központ. Részvételi díj: 1900 Ft
10-25-ig Ébredés címmel a Color Fotóklub kiállítása
15-én Viharsarki gyermek- és kisegyüttesek találkozója
22-én Békés Megyei Ifjúsági Mûvészeti Fesztivál
15-én 22 óra Nosztalgia disco. Mûsorvezetõk: Roósz Ádám és Bene D
János. Belépõjegy: 600 Ft
22-én 17 óra Pünkösdi orgonahangverseny. Helyszín: II. kerületi
Evangélikus Templom
26-án 19 óra Színházi estek - Csárdáskirálynõ c. operett az OPS Kulturális Központ Mûvelõdési Központjában. Jegyek elõvételben
kaphatók a helyszínen 2.500 Ft-ért
27-tõl december 30-ig Szendrey Júlia élete címû kiállítás. Helyszín:
Muzeális Gyûjtemény
30-án Városi gyermeknap a Városi Ligetben
30-án Vasúti modell kiállítás a "Madarak Házában"
június 3. Újkõkori kultúrák Békés megyében címû kiállítás a
Muzeális Gyûjteményben
június 5. 9-15 óra Baba- és gyermekruha börze. Jelentkezni lehet
Bartó Róbertnénál
június 6. 17 óra Az OPSKK mûvészeti csoportjainak évadzáró mûsora

Baba- mama klub mûködik az I. kerületi (német) evangélikus egyházközségben. Beszélgetés, játék, tapasztalatcsere az ifiteremben,
udvaron. Várjuk az anyukákat a kisgyerekekkel, de a kismamákat is
minden csütörtökön 9-11 között!
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CSALÁDI NAP 2010. MÁJUS 16-ÁN 10-15 ÓRA KÖZÖTT

HITÉLET

Program:
10 óra családi istentisztelet az I. kerületi evangélikus templomban
10.45 Húsvéti történet a 3. osztályos hittanosok elõadásában
11.15. Könnyûzenei istendicséret az udvaron az orosházi Immánuel
együttes tagjaival
12.15 Ebéd
13.00 Sport és egészség- ép testben ép lélek- Leczkésiné Hõgye Katalin elõadása, bemutatója
14. 00 Fogyatékkal is hittel és hasznosan- aki vaktábort szervez nem
látó társainak- Hack János és kutyája Bors
14. 00 Íjászbemutató
Egész délután gyermekprogram: kézmûvesség, sétakocsikázás
lovaskocsival, énektanulás.
Fiataloknak ping-pong és csocsóverseny.
Szerettel várunk mindenkit, azokat is akik nem tartoznak egyházunkhoz.
Töltsünk el egy pár órát a lelki- szellemi feltöltõdés jegyében. Jöjjön
el, szóljon rokonainak, barátainak!

Pünkösd
Születésnapot mindannyian szívesen ünneplünk, hiszen arról beszél, hogy
akik ünnepelnek, azok figyelnek ránk, és velünk örülnek azért, hogy megszülettünk és ma is élhetünk.
Pünkösd az egyház születésnapja. Egyházunkban a Szentlélek kitöltésének
ünnepe a konfirmáltak elsõ úrvacsorája, sok gyülekezetben a konfirmáltak
találkozójának a napja is. Lehetõség arra, hogy örüljünk egyházunk létének és
örüljünk annak, hogy ma is él, létezik az egyház, a gyülekezet közössége.
Nekünk mezõberényi reformátusoknak nemcsak az egyház, hanem templomunk születésnapja is ez a nap, hiszen 1804-ben Pünkösd napján tartották az
elsõ istentiszteletet az új templomban.
Keressük ebben az ünnepben azt, hogy mitõl létezik, él még közösségünk!
Attól, hogy hagyományokat õrizve vannak, akik még eljönnek a templomba?
Ettõl akár ki is halhatnának a gyülekezeteink. Ha csak emlékeket õriznénk,
akkor nem egyház, hanem hagyományõrzõ csoport lennénk.
SZENTLÉLEK NÉLKÜL

Ebéd igényüket május 14-ig jelezzék a lelkészi hivatalban,
a 352 040-es vagy a 20/ 8243805-ös számon.
A kétfogásos ebéd ára 700 Ft/felnõtt.
Helyszín:
Templom, templomkert, udvar Mezõberény I. kerületi Evangélikus
Egyházközség Kossuth tér 6.

Április hónapban házasságot kötöttek:
Styaszni Pál László Mb. Tavasz u. 1/B és Czerovszki Anikó Mb.
Liget tér 12., Forró Ferenc Mb. Bonyhay B. u. 2. és Varga Judit
Edison u. 8. szám alatti lakosok.

Április hónapban eltávoztak közülünk:
Matus Sándorné Zachorán Erzsébet (1918) Mb.,
Zsíros Györgyné Varga Ibolya (1956) Mb.,
Székely Lajosné Vrbovszki Ilona (1926) Mb.
Ady E. u. 41., Kokavecz Mihályné Kruzics Mária (1931)
Mb. Petõfi u. 8. szám alatti lakosok.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
KOKAVECZ MIHÁLYNÉ
KRUZICS MÁRIA
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek vagy részvétüket
bármilyen formában kifejezték:
a gyászoló család

Távoli az Isten,
Krisztus a múlté,
Az evangélium holt betû,
Az egyház egyszerû szervezet,
A tekintély uralkodás,
A misszió propaganda,
Az istentisztelet emlékek fölidézése,
A keresztyén cselekvés rabszolgamorál. (részlet, Ignatius-tól)
De az egyház, bárhol a világon azért él, mert ami az elsõ pünkösdkor történt,
az azóta is megtörténik emberekkel: kitöltetik a Szentlélek! Elvezet embereket
a hitre, érthetõvé teszi a Szentírást, ránk terheli bûneinket, hogy megmutassa
Isten szabadítását, irgalmát is. Bátorrá tesz bennünket, hogy ezt a csodát meg
merjük élni a világban.
HISZEK SZENTLÉLEKBEN
Hiszem, hogy megszabadít elõítéleteimtõl,
megváltoztatja szokásaimat,
legyõzi közömbösségemet.
Hiszem, hogy szeretettel tölti be lelkemet,
Megállít a rossz elkövetése elõtt,
Felbátorít a jóra.
Hiszem, hogy legyõzi szomorúságomat,
Szeretettel tölt be Isten Igéje által.
Hiszem, hogy elveszi kicsinyhitûségemet,
Megerõsít szenvedésemben.
Hiszem, hogy áthatja egész lényemet. (Karl Rahner)
Gyülekezetünkben erre a szép ünnepre, annak második napjára, hívjuk
azokat is, akik 5-25-50-60 éve (1950,1960, 1985, 2005) konfirmáltak, vagyis
tettek fogadalmat, hogy Jézust követik életükben. Vannak, akik valóban azt az
utat járják ma is, vannak, akik eltávolodtak az idõk során. Bízunk abban, hogy
ez a Pünkösd is lehet sokaknak a visszatalálás, a Lélekkel töltekezés alkalma,
lehetõsége. Mert egyházunknak, városunknak, népünknek szüksége van
megújult, Istentõl vezetett életû emberekre! Kívánok minden olvasónak,
felekezettõl függetlenül a Szentlélek munkája által hitünket megújító, erõsítõ
pünkösdi ünneplést!
Szabó Klára Antónia
református lelkész

10.

2010. május

Mezõberényi Hírmondó

FAIPARI GÉPEK

EBOLTÁS
2010-ben az ebek ún.összevezetéses kötelezõ veszettség elleni
védõoltása az alábbi idõpontokban és helyszíneket kerülnek

AKCIÓS ÉRTÉKESÍTÉSE

megtartásra:
Május 15.(szombat) 8-12: Teleki u.
Május 29. (szombat) 8-12: Thököly u.

Mezõberény, Hajnal u. 2-4. sz. alatti telephelyen
felszámolásból fennmaradt, értékesítésre

Június 05.(szombat)8-10: Liget u. bejárat

kijelölt faipari gépkészlet

Június 05. 10-12: Szarvasi út

2010. júliusig eladásra kerül.

Június 12. (szombat)8-12: Vásártér
Június 26.(szombat)8-12: Thököly u. (pótoltás)
Az oltás ára 3000 Ft/ eb, ami magában foglalja az új oltási könyvet,
amit az ez évtõl kötelezõ lecserélni. A féreghajtó ára 150 Ft/10 ttkg.

A gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos
érdeklõdés, megtekintési idõpont egyeztetése:
06-30/9467-605 telefonszámon.

Felhívjuk a tisztelt kutyatartó gazdák figyelmét, hogy az ebek
veszettség elleni védõoltásának beadatása a kutya tartójának kötelessége. Minden 3 hónapot betöltött ebet be kell oltatni! Az oltási
kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával szemben BÍRSÁG
szabható ki.

FALUGAZDÁSZ IRODA HÍREI

Az elõbbihez még kiegészítve lenne. Lehetõség van az ebek háznál
történõ és rendelõben történõ oltására is.

Felhívom a tisztelt gazdálkodók figyelmét, hogy a területa-

Ez esetben keresse meg háziállatorvosát:

lapú támogatás egységes kérelem beadási határideje 2010.

dr. Kis János, dr. Kreisz Ágnes, dr. Szombati László

május 15. Mivel ez a nap szombatra esik, ezért a kérelem
május 17-én (hétfõn) még beadható. Ezután módosításra

2010-ben május-júniusban kerül megtartásra az ebek kötelezõ
veszettség elleni védõoltása. A 164/2008(XII.20.)FVM rendelet
értelmében az eb tartójának kötelessége, hogy veszettség ellen
beoltassa a kutyáját az általa választott, veszettség oltásra jogosult
magán-állatorvossal. Ha az eb a 3 hónapos életkort betöltötte 30
napon belül be kell oltatni. Tulajdonos váltást, ha kutya elhullott vagy
elkóborolt, mindezeket az állatorvosnak be kell jelenteni, és az eb
oltási könyvét elhullás vagy eltûnés esetén leadni , hogy a nyilvántartásból kikerüljön a kutya. 2009-tõl egy új rendszerû Kisállat
Egészségügyi Könyv került bevezetésre. 2010. januárjától már csak
ez érvényes, ezért ebben az évben az összes régi rendszerû oltási
könyvet le kell cserélni. Ez az oltási könyv több lapos és sorszámozott, a sorszám alapján visszavezethetõ, hogy melyik állatorvos adta
ki. Az állattartó köteles az oltási könyvet megõrizni, azt a veszettség
beadását ellenõrzõ állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni. Ha új tulajdonoshoz kerül a kutya, csak az állatorvos javíthatja
ki a könyvet, ezáltal regisztrálásra kerül az új gazdi. Az oltási
kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával szemben BÍRSÁG
szabható ki. Figyelem! Közterületen az ebre felügyelõ személy tartsa magánál az oltási könyvet az oltás érvényességének bizonyítása
céljából! Ettõl az évtõl egy új hologramos matrica is bevezetésre
kerül. Ez is sorszámozott, és ez alapján is visszavezethetõ, hogy
melyik állatorvos oltotta az ebet. Az oltási könyvben veszettség oltást
igazoló oldalra dátum, hagyományos matrica, pecsét mellé
ragasztjuk. Ebben az évben a veszettség oltás ára az oltási szezonban
3000 FT/eb, ez tartalmazza az új könyvet is.A féreghajó tabletta 150Ft/ 10 ttkg. Mindezek miatt ebben ez évben az oltások kicsit több
adminisztrációval járnak, a kutyatartóktól türelmet és megértést
kérünk!
dr Kreisz Ágnes

szankció nélkül május 31-ig van lehetõség, június 9-ig viszont már szankciót von maga után a módosítás. Aki lekési
a május 15-ei határidõt (vagyis május 17-e után nyújtja be
kérelmét), annak munkanaponként 1 százalékkal csökken a
támogatása.
Amennyiben falugazdász segítségét kívánják igénybe
venni a kérelem beadásához, kérem mielõbb jelezzék
telefonon a következõ telefonszámon: 06-70/6166-524,
vagy személyesen a Falugazdász Irodában. Az egységes
kérelem beadásához szükség lesz a regisztrációs számra és a
tavalyi jelszóra, amely az MVH-tól 2009-ben kapott tájékoztató levélben megtalálható. Amennyiben nincs meg a tavalyi
jelszó, újat postai úton lehet igényelni az MVH-tól a G946os nyomtatványon.
A Falugazdász Irodában a szokásos keddi és csütörtöki
egész napos ügyfélfogadási idõ mellett május 10-én (hétfõn)
és 17-én (hétfõn) is a gazdálkodók rendelkezésére állunk,
igény szerint ügyfélfogadási idõn túl is.
Húri Timea
falugazdász
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HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY

Mezõberény Város Képviselõ-testülete megbízta a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a településen található üres ingatlanokról (üresen
álló családi ház, lakás, telek ingatlan) felmérést készítsen.
A felmérés eredménye függvényében a Képviselõ-testületnek
szándékában áll a következõkben a magánszemélyek kommunális
adója esetében az adómentességek, kedvezmények nyújtására

Mezõberény Városi Önkormányzati Képviselõ-testület Polgármesteri Hivatala felhívja Tisztelt Adófizetõi figyelmét, hogy a helyi
iparûzési- és vállalkozók kommunális adója bevallások benyújtási
határideje 2010. május 31.napja. A 2009-es évben végzett

vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálata, esetleges módosítása,

tevékenységek után a bevallásokat, még az önkormányzati

bõvítése.

adóhatóságokhoz kell benyújtani,valamint az adóbevallás

Fentiek alapján kérjük azon tulajdonosok jelentkezését, akik üresen

benyújtásával egyidejûleg az adóelõleg és a végleges adó közötti

álló családi ház, lakás, beépítetlen telek tulajdonjogával ren-

különbözetet megfizetni. Amennyiben a 2009-es évben bevétel

delkeznek, hogy 2010. május 14.napjáig az errõl szóló bejelentésüket a Városháza fszt. 8. sz. irodájába (adócsoport) leadni
szíveskedjenek. A használaton kívüliséget alapdíjas közüzemi (vil-

nem keletkezett, az un. "nullás" bevallásokat is be kell adni.
Az adóbevallási nyomtatványok, mint ahogyan arról már az elmúlt
évben is tájékoztatást nyújtottunk, papír alapon nem kerülnek a vál-

lany, víz, gáz) számlával lehet igazolni.
A bejelentési nyomtatványok beszerezhetõk személyesen az adóc-

lalkozások részére kiküldésre, azokat az alábbi honlapról tudják

soportnál, ill. elektronikus úton letölthetõk a www.mezobereny.hu

adózóink letölteni:

/önkormányzat és közigazgatás / helyi adó / helyi adó bevallás

http://www.mezobereny.hu/

nyomtatványok menüpontból.

- Önkormányzat és közigazgatás,
Dr. Baji Mihály
jegyzõ

- Letölthetõ nyomtatványok

A helyi rendeletek a honlapon megtekinthetõk:
- Önkormányzat és közigazgatás
- Jogtár
Száma: 56/2005 (XII.23.) Helyi iparûzési adó rendelet
58/2005 (XII.23.) Vállalkozók kommunális adó rendelet

A bevallások kitöltésével, illetve bármely helyi adózást érintõ
kérdéssel kapcsolatban az adócsoport munkatársai készséggel állnak a Tisztelt Adófizetõink rendelkezésére.

20 éves a Matuska Optika
1990. május 2-án nyitottam meg üzletemet.
E jubileum alkalmából én szeretném
megajándékozni Önöket. Májusban akciós
keretekkel, ajándék kemény szemüvegtokkal
és törlõkendõvel várom hûséges vásárlóimat.
Tudják:
cipõt a cipõboltból, szemüveget az Optikából.
Tisztelettel:
Matuskáné Sinka Edit mesterlátszerész
Cím: Mezõberény, Fortuna tér 18.
Tel.: 66/421-749
Nyitva tartás: H-P: 8-12 óráig és 13-17 óráig

Bobály András
épület és bútorasztalos faipari technikus
NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA, EGYEDI BÚTOROK GYÁRTÁSA,
BELSÕÉPÍTÉSZET, GIPSZKARTONOZÁS, EGYEDI IGÉNYEK KIELÉGÍTÉSE

Minden, ami FA!
Mezõberény, Kismester u. 6/a
06-30-225-7253
bobalyandras@szucsnet.hu
Italautomaták és szódagépek kihelyezése,
üzemeltetése, bérbeadása, értékesítése.
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A hazai SZEKTORLABDA életben az idei
évben egy újabb nagy eseményre kerül
sor, szeptemberben Pécsen Európa-Bajnokság lesz. Az erre történõ kijutással
kapcsolatban a válogatott csapatba kerülésért a Magyar Szektorlabda Szövetség
kvalifikációs versenyeket írt ki. A 12 érintéses kategóriában, amelyben a mezõberényiek is érdekeltek, három kva-lifikációs
versenyre kerül sor, ebbõl az elsõ kettõ
már lezajlott. A felnõttek között az elsõ
február 28-ai versenyen Pál Zsolt ötödik,
Hicz András második helyezést ért el, az
ifjúságiak között Róth Gergõ elsõ lett.
A sorozat második versenye Mezõberényben került megrendezésre március 28án, itt is kiválóan szerepeltek a mezõberényiek, felnõttek között Hicz András,
ifjúságiak között Róth Gergõ végzett az
élen.
Szeptemberben irány Pécs!

Alföld TE eredmények, rendezvények
Múlt hétvégén rendezte meg az UNIX-TSE - zsinórban immáron negyedik alkalommal - a 100 kilométeres OB-t. A 100 kilométeres magyar
bajnokságon Egyesületünk rutinos ultramaratonistája, a korábbi kétszeres magyar bajnok Zahorán János képviselte a klubunkat.
A 670 méteres szintemelkedés miatt a versenypálya önmagában is komoly akadályok elé állította a futókat. Ehhez párosult a viharos szél és
a verseny második felében szakadó félórás jégesõ.
A 24 órás futás világbajnokságára készülõ Zahorán János egy utolsó, extrém-távú dózisedzésnek szánta a 100 kilométeres országos bajnokságot a soron következõ, egy hónap múlva megrendezésre kerülõ franciaországi világverseny elõtt. A kiváló formában lévõ Zahorán végül korcsoportjában az elsõ helyen végzett, megnyerve az 50 év felettiek magyar bajnokságát. A világklasszisokat felsorakoztató abszolút versenyben
pedig hatodik lett, mindössze 18 perccel elmaradva a 100 kilométeres országos csúcstartó, az idei verseny bronzérmese, Bogár János mögött.
Zahorán János idõeredménye: 8:58:13.
Szabó László tagunk is remek eredménnyel öregbítette városunk, egyesületünk hírnevét:
Április 14-én Debrecenben, az OXIGÉN Nagyerdei Maraton keretében megrendezett Magyar Köztársaság Senior Maraton Bajnokságán
3:19:59 eredménnyel, korosztályában országos bajnok lett!

PROGRAMAJÁNLÓ:
Egyesületünk május 15-én kerékpáros túrát rendez a Két Keréken
Békésben útvonalán.
Táv: 90 km. Érdeklõdni: Bacsó József: 0670/206-6282
Június 05-én 25-ik Körös-túrák!

Ha úgy gondolja, törekvésünk,
önkéntes munkánk a tömegsport,
természetjárás, kultúra terén
támogatandó, kérjük éljen a lehetõséggel,

Kérjük támagossa 1%-val a
Pécs Normandia Lions Club kiemelten közhasznú egyesületet!
számlaszáma: 11731001-20122023
Adószáma: 19035165-1-02
A Club ingyenes szülõszállást mûködtet, ahol a Pécsett kezelt
leukémiás és tumoros gyermekek szülei lakhatnak a gyógykezelés
idõtartama alatt.

támogassa Ön is adója 1%-ával egyesületünket!

ALFÖLD TURISTA EGYESÜLET
18386114-1-04
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