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GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ!
Egészségnapot szervez 2008. június 7-én
az Orlai Petrics Soma Kulturális Köz-
pont. A rendezvényen elõadást tart Dr.
Lenkei Gábor, aki a Cenzúrázott
egészség címû könyvvel vált ismertté. 

– 2003-ban jelent meg elõször a Cenzúrá-
zott egészség, amely megdöbbentõ informá-
ciókat tartalmaz.
– Számomra is megrázó volt az a sok adat,
információ, amit hosszú évek alatt gyûjtöt-
tem össze. Negyedéves orvostanhallgató-
ként döntöttem el, hogy gyógyszerkutatás-
sal akarok foglalkozni. Ekkor került kezem-
be egy lista azokról a gyógyszerekrõl, ami-
ket kivonnak a forgalomból. A gyógyszerek
neve mellett szerepelt az indok is.  Meg-
döbbentõ volt azt olvasni: nem hatékony.
Na jó, de 15, 20 év forgalmazás után? Hogy
kerülhetett forgalomba, ha 15 év múlva ki-
derül, hogy nem hatékony? Ezek szerint
akkor sem volt hatékony, amikor forgalom-
ba hoztuk! Vagy volt egy olyan májvédõ
szer, amihez azt írták: túl gyakran okoz máj-
rákot! Nem értettem az egészet, összezava-
rodtam. Sok hasonló dolog történt, amit
nem értettem. Aztán egyszer csak letisztult
a kép. 2001-ben olvastam el Edward G.
Griffin: A világ rák nélkül címû mûvét. A
könyv egyik része a rákterápiáról szól,
nagyon izgalmas. A másik – ami még izgal-
masabb –, hogy leírja, miért harcolnak ez
ellen a szelíd és hatékony rákterápia ellen.
Itt a szerzõ kifejti, hogy hogyan alakították
az orvosképzést a gyógyszerek szolgálatá-
ba. Akkor vált számomra érthetõvé, amit
Szent-Györgyi professzor úr mondott: a je-
lenkor orvostudománya torz. Az egyetemen
a betegségekrõl kellett vég nélkül elõadá-
sokat hallgatnom, de egyre sem emlékszem,
amely az egészségrõl szólt volna. A problé-
máknak csak egyféle megoldását ismerhet-
tük meg: gyógyszer, mûtét, sugárkezelés. 
– És mit tett ezzel a felismeréssel?
– Hat év után otthagytam az állásomat. Ak-
kor azt hittem, hogy feladtam. Évek múlva
értettem meg, hogy így kerültem közelebb
az eredeti célomhoz, az egészséghez. Az
egészségügy az egészség ügye, de ez ma
nincs. (folytatás a 4. oldalon)

 

 

A délutáni megnyitót követõen került sor az
OPSKK Könyvtára által meghirdetett
Egyszer volt... címû vetélkedõsorozat ered-
ményhirdetésére. A verseny fõdíja egy
kerékpár volt, melyet a Könyvtárpártoló
Alapítvány jóvoltából vehetett át a gyõztes,
Szõcs Hajnalka. A verseny további ered-
ményei a konyvtar.mezobereny.hu web-
oldalon találhatók.

Délelõtt a piac téren aszfaltrajz-versenyen
és kerékpáros ügyességi versenyen vehettek
részt az érdeklõdõ gyerekek.

Délután a ligetben kézmûves foglalkozá-
sok – agyagozás, bõrözés, sárkánykészítés,
szövés, üvegfestés, csuhébáb- és hûtõmág-
neskészítés – és színpadi mûsorok szóra-
koztatták a gyerekeket.

A vállalkozó kedvûek többféle ügyességi
játékban is részt vehettek.

A rendezvény megvalósítását segítették: a Mezõberényi Rendõrõrs és a Polgárõrség munka-
társai, Mécses Egyesület, Papp Zoltán, Nagy Ferenc, Konyár Ádám, Földesi Fruzsina, Kéki
Gyuláné, Váradi Lászlóné, Kutasi Annamária, Fábián Andrásné, Kondász Gabriella, Schäfer
László, Tarné Zsuzsa Ilona, Falatyné Berkesi Márta, Rácz József, Fábián Martin, Földesi
Ernõ, Mezõberény Város Önkormányzata, Gergely István, Kiszely Papír, Vida Attila, Berényi
Téglaiparti Kft., TAPPE Kft., Marton Mihály, Berény Color Kft., Csaba-Berényi Gépgyártó
Kft., FÁBAFÉM Bt., Vereckei Patika, Székely és Társa Vas- és Mûszaki Kereskedelmi Kft.,
Gazda Partner Kft., Szabó László, Furtai Mária, Pocsaji Lajos, Posta Mezõberény, Pázsit Bt.,
Mûszaki és Kerékpár Szaküzlet, Lincsi ABC, Sági Zoltán, Sweet Food Édesipari Kft., Win-
ter Zoltán, Tóth János, Sziráczki Bt., Komfort ABC, BHK KKT., Zheng Nan Kft., Drogéria-
Ujhelyi Józsefné, Grosz Pékség

OPSKK
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Ez történt 
a két ülés között

AKörnyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium "Az
illegális hulladéklerakók felszámolása Mezõ-
berényben (216 m3)" címen benyújtott pályázatot
hiánypótlást követõen formailag befogadta és nyil-
vántartásba vette. 

?

Tárgyalás folyt a Nagy és Társai Tervezõ Kivi-
telezõ és Szolgáltató Bt. vezetõje, Nagy József,
Grosz László vállalkozó, Tóth Károly vállalkozó,
valamint Sáli Gábor, a debreceni Debmut kép-
viselõje között a Szolnok-Lõkösháza vasútvonal
fölötti Csabai úti felüljáró megépítésének más
módon való megvalósításáról.

?

A Károlyi és Társa Építési Vállalkozó Kft. május
hónapban elvégezte a városháza belsõ részének
nyílászárócseréit, továbbá a cserét követõ vako-
lási, festési munkálatokat. Az udvar belsõ részén
lévõ egyik bejárónál új lépcsõt is kellett készíteni.

?

A Borgula-Ép Kft. nagy erõkkel végezte a
Kálmán fürdõ területén kialakításra kerülõ ülõpa-
dos medence munkálatait. Külsõ alvállalkozók
bevonásával valósult meg a medence csempézése.
A munkavégzést nagyban akadályozta, hogy az
íves sarokcsempék nem álltak kellõ mennyiségben
rendelkezésre, és ezeket Olaszországból kellett
pótlólag megrendelni, és behozatni. Az ülõpados
medence mûszaki átadására május 16-án került
sor. A mûszaki átadással kapcsolatosan csupán
kisebb hiányosságokat állapítottak meg, amelyek
pótlása  megtörtént. Az ülõpados medence a fugá-
zással kapcsolatos kötési munkálatok miatt – jó
vízminta esetén – június 10-tõl vehetõ használatba.

?

A budapesti Magyar Pályázatkészítõ Iroda
készítette el korábban a Norvég Alaphoz benyúj-
tandó pályázatot a Wenckheim-Fejérváry-kas-
tély épületegyüttessel kapcsolatban. Mivel a
pályázat az elsõkörös megmérettetésben sikeresen
szerepelt, a második fordulóra való pályázati
anyag elkészítését szintén a fent említett cég
végezte el, és azt be is nyújtotta. A Magyar Pályá-
zatkészítõ Iroda részére nagy segítséget nyújtottak
a Polgármesteri Hivatal mûszaki irodájának dolgo-
zói, akik a pályázathoz szükséges adatok egy ré-
szét bocsátották a pályázatíró rendelkezésére. A
Magyar Pályázatkészítõ Iroda részérõl Essõsy
Zsombor ügyvezetõ megköszönte a Norvég Finan-
szírozási Alaphoz benyújtandó pályázat elkészí-
tésében való közremûködést.  A pályázat elkészí-
téséért 200.000 Ft + 40.000 Ft Áfa, összesen
240.000 Ft került kifizetésre.

?
Május 6-án rendkívüli testületi ülés megtartására
került sor. Az ülés összehívását az tette indokolttá,

hogy a Hattyú utca, Sas utca és Óvoda köz
vonatkozásában lehetõség nyílt útépítési pályázat
benyújtására, és ezen pályázathoz képviselõ-
testületi határozatra volt szükség. Az említett utcák
megépítéséhez szükséges 3.358.800 Ft önerõt az
önkormányzat a 2008. évi költségvetésében biz-
tosította felújítási címen utak és járdák felújítására
tervezett keretben. Szintén e testületi ülésen került
megállapításra a Kálmán fürdõ 2008. évre szóló
belépõjegyeinek ára.

?

Május 7-én a kondorosi sportcsarnokban tartotta
közgyûlését a LEADER Körösök Völgye
Akciócsoport. Az ülésen a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia II-es Mérföldkövének elfogadása került
napirendre. Debreceni Lajos a II. Mérföldkõig
végzett munkáról számolt be, majd az errõl szóló
beszámolót fogadták el. Az összejövetel egyben a
nonprofit szervezet alakuló ülése is volt, mivel a
rendelkezések alapján az akciócsoportnak záros
határidõn belül nonprofit szervezetté kell alakul-
nia.

?

Május 15-én Békéscsabán a Garzon Szállóban tar-
totta közgyûlését a gyulai székhelyû Körösi
Vízgazdálkodási Társulat. Mezõberényben a tár-
sulat az alábbi csatornaszakaszokra nyújtott be
pályázatot:                
Szetyénesi csatorna: 2738 m 22.447.668 Ft
Lászlózugi csatorna: 900 m 10.835.690 Ft
Lászlózugi I-es csatorna: 2092 m 10.493.555 Ft
Laposi csatorna: 2308 m      12.434.446 Ft
Összesen: 8038 m 56.211.359 Ft

?

Május 16-án a Békés Megyei Vízmûvek Zrt.
közgyûlését tartották, amelyen önkormányza-
tunkat Harmati László alpolgármester képviselte.
A cégbírósági felhívás alapján sor került a szüksé-
ges alapszabály-módosításra. A 2007. évi üzleti
tevékenységrõl, valamint a 2007. évi mérlegrõl
számolt be a menedzsment, majd a felügyelõbi-
zottság elnöke. A könyvvizsgálói jelentést, a mér-
leg- és eredménykimutatást is elfogadták, majd a
2008. évi üzleti tervrõl esett szó. A bérleti díjként
megállapított összeget Békéscsaba Város kérte
pénzben kiadni, ezt követõen minden önkormány-
zat erre az álláspontra helyezkedett.

?

A Városi Közszolgáltató Intézmény május
folyamán nagy erõkkel és igyekezettel vett részt a
parképítési és fenntartási munkálatokban. Az
intézménynek nagy terhet jelentett a fûnyírás,
mivel az esõs idõjárás miatt a fû növekedése a
szokásosnál sokkal gyorsabb volt.

?

Május 22-én Rigó Attila a K&H Bank Önkor-
mányzatok és EU Projektek Igazgatóságának
osztályvezetõje, valamint Aradszky Péter a K&H
Bank békéscsabai fiókjának vezetõje tárgyalt a
polgármesterrel. A polgármester kérésének meg-

felelõen egy 1 milliárd Ft-os kötvénykibocsátás
lehetõségérõl tettek ajánlatot. Az átadott dokumen-
tum alapján a kötvénykibocsátás lehetõségérõl a
képviselõ-testület a május 26-i zárt ülésen döntött.
A K&H Bank részérõl az elõzõekben említett két
vezetõ elmondta, hogy a mezõberényi K&H
Bank fiókjának bõvítése érdekében a szükséges
intézkedést megtették. Abankfiók melletti helyisé-
gek bérlete útján a bank alapterületét meg kívánják
növelni. Jelen pillanatban a bérleti szerzõdés
megkötése történik, és az engedélyezési eljárás
vonatkozásában a tervezés indult be. A szeptem-
beri csúcsbefizetés idõszakáig szeretnék a kibõ-
vített részt is átadni úgy, hogy a befizetések ebben
az idõszakban három pénztár mûködése mellett
történhessenek meg.

?

Tárgyalásokat folytatott a polgármester László
Mihály dunakeszi, Heim György kaposvári vállal-
kozókkal, valamint az általuk megbízott tervezõ-
vel a mezõberényi volt Bútor Rt. irodahelyisé-
gébõl kialakítandó szálloda ügyében. A tárgyalá-
son jelen volt Harmati László alpolgármester is.

?

Május 23-án Szarvason tartotta együttes ülését a
Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Tanács
és a Békési Kistérségi Területfejlesztési Tanács.
Az ülésen a polgármesteren kívül részt vett
Borgula Péter a Polgármesteri Hivatal részérõl.
Tájékoztató hangzott el a két térség fejlesztési
lehetõségeirõl, és a LEADER kapcsán lehetséges
fejlesztésekrõl.

Mirõl tárgyalt a 
képviselõ-testület?

2008. május 26-án tartotta soron következõ
ülését Mezõberény Város Önkormányzati
Képviselõ-testülete. Elõször dr. Baji   Mihály
jegyzõ tájékoztatta a jelenlévõket valamint a
kábeltelevízió nézõit a testület április 28-i zárt
ülésén hozott döntéseirõl, továbbá a május 6-i
rendkívüli zárt testületi ülésen hozott dön-
tésekrõl, majd Cservenák Pál Miklós pol-
gármester tolmácsolásában hangzott el be-
számoló a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl.

?

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy tovább-
ra is fenntartja a 92/2008(II.25.) számú ha-
tározatát a Mezõberényi Hírmondó megjele-
nésérõl (a kiadvány havi kétszeri megjelenése
6-6 oldalon) és elutasította Fábián Zsolt meg-
bízott igazgató kérelmét a havonkénti megje-
lentetés visszaállítását illetõen azzal, hogy az
újság kiadásának módjára a késõbbiekben még
visszatér.

?

A testület jóváhagyta az Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ 2008. évi munkatervét,
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valamint elfogadta a 2007. évben végzett bel-
sõ ellenõrzésekrõl szóló beszámolót. A kép-
viselõk nem hagyták jóvá az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatát, a 2008. június 30-i ülésre
kérték annak átdolgozását és benyújtását.

?

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
könyvtári állományának teljes körû
ellenõrzéséhez készült ütemtervet (július havi
zárva tartás mellett) nem hagyta jóvá a testü-
let, annak átdolgozását a júniusi ülésre kérte,
illetve elfogadták az Oktatási és Kulturális
Bizottság javaslatát, miszerint az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ 3 intézményegy-
ségének egyidejû, júliusi, egyöntetû zárva tar-
tását nem támogatják. Az intézmény zárva tar-
tását úgy kívánják módosítani, hogy egy-egy
intézményegység folyamatosan a látogatók
rendelkezésére álljon. 

?

A testület a Mezõberényi Tenisz Club részére
233.000 Ft-ot biztosít a teniszpályák fel-
újítási/fenntartási munkálatainak (salakvásár-
lás) fedezetére.

?

Mezõberény Város Önkormányzati Kép-
viselõ-testülete felkérte az Oktatási és Kul-
turális Bizottságot, hogy az 1848-as történel-
mi zászlók beszerzésére vonatkozó elõterjesz-
tésüket pontosítva és kiegészítve a soron
következõ képviselõ-testületi ülésre (2008.
június 30.) ismételten terjesszék elõ.

?

Elfogadták a 2007. évi gyermekvédelem
helyzetérõl és az intézményekben folyó
munkáról szóló beszámolót. A városi gyer-
mekvédelmi munka hatékonyabbá tétele
érdekében az Oktatási és Kulturális Bizottság
szorosabb együttmûködést javasolt a civil
szervezetekkel, melyet a testület elfogadott. A
következõ évtõl a gyermekvédelmi beszá-
molókkal egy idõben a civil szervezetektõl is
tájékoztatót kérnek arról, hogy hogyan tudnak
kapcsolódni a gyermekvédelmi munkához.

?

Módosításra került a gyermekvédelem helyi
rendszerérõl szóló 20/2006(V.29.) MÖK szá-
mú és a pénzbeli és természetbeni szociális el-
látásokról szóló 14/1997(IV.21.) MÖK számú
rendelet, valamint hatályon kívül he-lyezték a
személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátások helyi rendszerérõl szóló rendeletet,
és új jogszabály megalkotására került sor.

?

A képviselõ-testület jóváhagyta a Városi
Humánsegítõ és Szociális Szolgálat Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatát valamint
Házirendjét.

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a
gyepmesteri telep és az állati hulladék
kezelése, ártalmatlanítása tárgyú beszámolót
és az elõterjesztést elfogadja, illetve annak
ismeretében felhatalmazta Cservenák Pál
Miklós polgármestert, hogy tovább tárgyaljon
a Tappe Kft-vel a biztonságos és költség-
takarékos feladatellátás érdekében, valamint
felhatalmazta a kistérségi feladatellátás lehe-
tõségének vizsgálatára.

?

Elfogadták az állattartási rendelet hatályba
lépése utáni tapasztalatokról szóló beszá-
molót, és megbízták dr. Baji Mihály jegyzõt,
hogy vizsgálja meg az önkormányzati ren-
deletek betartásának fokozottabb ellenõrzé-
sének lehetõségeit, valamint a rendeletek meg-
sértõivel szembeni szigorúbb fellépés módját.
A helyi rendelet is módosult: az állattartók ké-
résére az anyaállat szaporulatának tartási ideje
6 hétrõl 2 hónapra, illetve 3 hónapról 5 hó-
napra nõtt.

?

A testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy a
gyermekek nyári étkeztetésére a felmelegít-
hetõ ételek beszerzése során a rendeletben
meghatározott bruttó 350 Ft/ebéd, összesen
2.688.000 Ft összegben a közbeszerzéstõl az
egyszeri cél szerinti támogatás felhasználása
során eltérjen a Petõfi Sándor Gimnázium
Közétkeztetési Központja.

?

A Petõfi Sándor Gimnázium felvételi létszá-
mai a következõ tanévre az alábbiak szerint
alakultak:
Általános tantervû osztály: 32 fõ
Két tanítási nyelvû osztály: 43 fõ
Arany János Program: 35 fõ
A gimnázium arra kérte a képviselõ-testü-
letet, hogy támogassa és engedélyeztesse a
maximális 35 fõs osztálylétszám túllépését a
2008/2009-es tanévben a magyar-német két
tanítási nyelvû ágban. A testület úgy döntött,
hogy támogatja a maximális létszámtól való
eltérés engedélyeztetését, egyben kérte az in-
tézmény igazgatóját az ehhez szükséges ada-
tok és dokumentumok megküldésére. Az in-
duló osztályok számáról a képviselõ-testület a
gimnáziumi beiratkozások után, a júniusi
testületi ülésen dönt.

?

A Körösök Völgye Akciócsoport mûködési
területe Mezõberény városát is érinti, valamint
a csoporthoz való csatlakozáskor Mezõberény
képviseletében Cservenák Pál Miklós polgár-
mester nyilatkozatot tett arról, hogy a létre-
hozandó nonprofit szervezet alapító tagja lesz.
Ezért Mezõberény Város Önkormányzati
Képviselõ-testülete úgy határozott, hogy a
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kor-
látolt Felelõsségû Társaság létrehozásához

szükséges adatokat, nyilatkozatokat megküldi,
valamint a rá esõ üzletrész ellenértékét bizto-
sítja a Körösök Völgye Akciócsoport részére.

?

A "Kölcsey Garázsszövetkezet" kérelmet
nyújtott be a garázsok mellett lévõ utak
felújítására. Döntés született arról, hogy
Cservenák Pál Miklós polgármester folytasson
további tárgyalásokat a "Kölcsey Garázs-
szövetkezet" képviselõivel a hozzájárulás
mértékérõl, majd annak sikeressége esetén a
soron következõ képviselõ-testületi ülésre
kerüljön az elõterjesztés benyújtásra.

?

A "Leg a Láb" Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény által benyújtott kérelmet a gyer-
mekek nyári táborozásához nem támogatta a
testület. Mivel a városi rendezvényekre kért
támogatási igényeket a MÖK ide vonatkozó
határozata szerint minden év február 28-ig kell
benyújtani, ezért a fenti határidõ után be-
érkezett kérelmeket az önkormányzatnak nem
áll módjában támogatni. A testület egyben fel-
hívta az intézmény figyelmét arra, hogy az
arra rászoruló családok a Szociális Bizott-
ságtól kérhetnek segítséget a rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatási keret terhére.

?

A képviselõ testület támogatta a Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretében
megjelent Esélyegyenlõségi programok végre-
hajtásának támogatására kiírt pályázaton
történõ részvételt.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta
munkáját a testület. A következõ testületi ülés
idõpontja június 30.

Jakab Krisztina

Közhasznúsági jelentés

A Mezõberényi Fúvószenekarért  Köz-
hasznú Egyesület 2007. június 15-én ala-
kult,  a Békés Megyei Bíróság 2007. októ-
ber 27-én jegyezte be.  Az egyesület célja
a fúvószene  megismertetése és népszerû-
sítése, a fúvószenekari hagyományok ápo-
lása, a Mezõberényi Ifjúsági Fúvószenekar
támogatása. Az Egyesület nonprofit szer-
vezet, 39 tagja van. Mûködését  tagdíjból
és adományokból biztosítja. Az alábbi ese-
mények szervezésében, elõkészítésében
vett részt az egyesület: 2007. július 10-én
önálló hangverseny  a Mûvelõdési Köz-
pontban, 2007. július 12-15 németországi
fellépés, 2007. augusztus 20-án  Berényi
Napok és a 2007. október 23-i Csabai Kol-
bászfesztivál. Ezúton szeretnénk megkö-
szönni mindazoknak a támogatását,
munkáját, akik segítették az egyesületet. 

Matajsz János elnök
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Nagyító alatt az otthoni betegápolás

Mi az otthoni szakápolás? Ha valaki beteg, és kórházi kezelése nem indokolt, a saját ottho-
nában is igénybe veheti a szakápolást az otthoni betegápolási szolgáltatás útján. A szolgáltatás
elõnye, hogy a beteg saját otthonában, családi környezetében lerövidülhet a gyógyulási idõ.
Hogyan vehetõ igénybe az otthonápolás? A szolgáltatást a rászorulók a háziorvos, illetve a
szakorvos javaslatával vehetik igénybe, egy betegség alkalmával legfeljebb 56 vizit erejéig.
Amennyiben az 56 vizit alatt nem gyógyult meg a páciens, lehetõség van rá, hogy az orvosa
és a szolgálat indítványát az OEP mérlegelje, és további viziteket engedélyezzen. 
A szolgáltatás ingyenesen vehetõ igénybe.
Azt, hogy milyen feladatokat végezhetnek munkatársaink a 15/1999. (VI.9.) EÜM ren-
delet tartalmazza. Ezek a következõk:
– baleseti és egyéb mûtétek utáni szakápolás, önellátó képesség korlátozottsága esetén testi 
higiéné biztosítása, mozgás segítése
– szondán át történõ táplálás
– a tracheális (légcsõhöz tartozó) kanül tisztítása, cseréje
– állandó katéter cseréjéhez kapcsolódó szakápolási feladatok
– intravénás folyadék- és elektrolitpótlás (a gyomor- és bélrendszeren kívül)
– speciális tevékenységek, például: gyógylámpák alkalmazása, TENS készülék alkalmazása
– tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai
– haldokló beteg otthonában történõ szakápolás
Szemléletes példaként az egyik leggyakoribb otthon is ellátható betegség, a lábszárfekély
kezelési folyamatát mutatnánk be röviden: amennyiben a beteg egyéb alapbetegségei miatt
nem tud eljönni a kezelésekre, akkor – a háziorvos elrendelése alapján – szakápoló végzi el a
seb kezelését a páciens otthonában, melynek gyakoriságát a fekély állapota határozza meg. A
sebellátáshoz szükséges kötszert a családnak kell kiváltania. Jogszabály alapján a betegnél el-
töltött idõ maximum 3 óra lehet – de ezt nem a család igénye szabja meg, hanem az ellátandó
feladat.
A szolgáltatást végzõ szakembereink között megtalálható diplomás ápoló, felnõtt szakápo-
ló, fiziotherápiás asszisztens, akik több éves szakmai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkez-
nek. Amennyiben a szakápoláson túl más segítséget illetve tevékenységet is kér a beteg vagy
családja, akkor intézményünk szociális szolgáltatásainak keretében számos tevékenységet el
tudunk végezni térítési díj ellenében.
További információkkal készséggel állunk rendelkezésükre.

Hornokné Braun Edit: Idõsek Klubja,  Hõsök u. 3. Tel: 66/352-525; 20/222-2632 
Schäffer Mártonné: 20/559-3393

A Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat pályázatot hirdet 
gyermekjóléti szolgálata tanácsadói munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozott idejû 1 évig tartó. Foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidõ. A munkavégzés helye: 5650 Mezõberény, Petõfi u. 27. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: gyermekvédelmi
jelzõrendszerrel való kapcsolattartás, gyermekeket veszélyeztetõ okok feltárása azok megszün-
tetésének elõsegítése, családgondozás, preventív programok szervezése, dokumentációk vezetése, 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Szervezeti és Mûködési Szabályzat ren-
delkezései az irányadók. Pályázati feltételek: felsõfokú iskolai végzettség (szociális munkás,
családterapeuta, szociálpedagógus, mentálhigiénikus), nyelvvizsga, 1 év alatti szakmai tapasztalat,
gyakorlott szintû MS Windows NT/2000/XP ismeret, büntetlen elõélet. A pályázat elbírálásánál
elõnyt jelent: mediátor képesítés, jelnyelvi tolmács, elsõsorban mezõberényi lakos. Elvárt kompe-
tenciák: jó kommunikációs, problémamegoldó és  konfliktuskezelõ képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz; végzettséget
igazoló dokumentumok másolata; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljá-
rásban résztvevõk megismerhetik.
A munkakör betölthetõ: legkorábban 2008. július 1. A pályázat benyújtásának határideje: 2008.
június 23. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ: Sinka Józsefné  66/515-533
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton,  a Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat cí-
mére (5650 Mezõberény, Juhász Gy. u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 1, valamint a munkakör megnevezését: tanácsadó. A pályázat elbírá-
lásának módja, rendje: az érvényes pályázatot benyújtókat meghallgatja a pályázatot elõkészítõ
bizottság; a pályázatok értékelése, valamint a személyes meghallgatás eredménye alapján a pályá-
zó személyérõl dönt a munkáltatói jogkör gyakorlója,  a pályázókat az eredményrõl írásban tájé-
koztatjuk. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A
pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 27. 

Az egészségügy azzal foglalkozik, hogy az
emberek meg tudják õrizni az egészségüket
és el se jussanak odáig, hogy meg-
betegszenek. Ilyen értelemben ma nincs
egészségügy. Ami van, az betegségügy. Kell
ez is, hiszen ha valaki megbetegszik, meg
kell gyógyítani. De ma csak akkor kezdünk
el foglalkozni az emberekkel, amikor baj
van. A megelõzésrõl csak beszélünk, de
nem történik semmi. 
– Mit gondol, miért nem történik semmi?
– Ma az orvostudomány és a természet-
tudomány minden szükséges tudással ren-
delkezik ahhoz, hogy az emberek meg se
betegedjenek. Már Szent-Györgyi profesz-
szor is rengeteget írt a megelõzésrõl: ahhoz,
hogy egy emberi szervezetnek esélye le-
gyen egészségesen mûködni, minimum
1000 mg C vitamint kell fogyasztani napon-
ta. Ezzel szemben a gyógyszeres dobozo-
kon feltüntetett javasolt napi adag 60 mg. A
hivatalos adatok szerint 2,5 kg citrom vagy
14,5 kg õszibarack, 20 kg alma, 1,5 kg
paprika tartalmaz 1000 mg C vitamint! 
– Ezek szerint az ember a változatos
étkezéssel nem jut elegendõ vitaminhoz,
ásványi anyaghoz?
– Az ember egyik alapvetõ problémája a
minõségi éhezés. Mennyiségre általában
eleget eszünk, de hiányoznak azok az anya-
gok – vitaminok, ásványi anyagok, nyom-
elemek –, amiktõl a szervezet jól mûködik.
Az emberi szervezetnek van egy csodálatos
beépített öngyógyító rendszere, de ez a
szerviz nem mûködik magától. Nagyon
egyszerû dolga van annak, aki javítani akar
a saját egészségi állapotán. Csak találnia
kell egy megfelelõen összeállított napi ét-
rendkiegészítõ csomagot, és a megfelelõ
adagot naponta be kell vennie. Ezért is tar-
tom nagyon jó kezdeményezésnek az egész-
ségnapot. Egy ilyen rendezvény nagyon
hasznos, hiszen adatokat, kapaszkodókat,
eligazodást segítõ pontokat ad az embe-
reknek az egészségükkel kapcsolatban.
Küldetésemnek érzem megismertetni az
emberekkel azt a tényt, hogy a vitaminok
élelmiszerek, mégpedig alapvetõ élelmi-
szerek, és hogy megteremtsek egy új egész-
ségkultúrát, ahol újra kimondhatjuk: Élni
jó!
– Köszönöm a beszélgetést! 

Karakasné Ágoston Anikó

(folytatás az 1. oldalról)

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik férjem, édesapám, 

Zolnai György 

temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek.

Zolnai Györgyné és fia

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGY
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RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

HIRDETMÉNY
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testület Polgármesteri

Hivatala értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy az évente 

KÖTELEZÕ EBOLTÁST
az alábbi idõpontokban és helyeken tartja:

2008. június 06. (péntek) 9.00 - 11.00 Liget bejárat
2008. június 07. (szombat) 8.00 - 10.00 Szarvasi úti gázátadó
2008. június 14. (szombat) 8.00 - 12.00 Thököly u.
2008. június 21. (szombat) 8.00 - 12.00 Teleki u.-József A. u. sarok
2008. június 28. (szombat)  8.00 - 12.00 Vásártér (Vésztõi u.)

PÓTOLTÁS IDÕPONTJA:
2008. július 05. (szombat) 8.00 - 12.00 Thököly u.

Az eboltásért térítési díjat kell fizetni, a szervezett oltáson ebenként
2.200,- Ft-ot. Az oltással egyidõben a tulajdonos költségére az ebek
féregtelenítését is kötelezõen el kell végezni, melynek térítési díja
150.-Ft/tabletta/10 kg.

Az oltásra az eboltási bizonyítványt mindenki vigye magával!

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy minden három hónaposnál idõ-
sebb ebet évente egy alkalommal veszettség ellen be kell oltani. Fenti-
ek betartását az önkormányzat az illetékes hatóságok közremûkö-
désével ellenõrizni fogja. Az oltás elvégzése az illetékes állatorvostól
háznál is kérhetõ. A mulasztókkal szemben szabálysértési eljárás kez-
deményezhetõ, melynek eredményeként 50.000 Ft-ig terjedõ pénz-
bírság szabható ki, valamint az eb kártalanítás nélkül, a tulajdonos
költségére leölethetõ.

Mezõberény Város Jegyzõje

A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást ren-
delt el, mert ismeretlen tettes 2008. február
27-én 19.30 óra körüli idõben Mezõberény
egyik családi házának záratlan utcai bejárati
ajtaján keresztül a ház nappali szobájába lé-
pett, ahol az asztalon talált két darab pénz-
tárcát az azokban lévõ összesen 170.000 Ft
készpénzzel, személyes iratokkal, valamint
PIN kódokkal együtt kezelt két darab bank-
kártyával együtt magához vette, s mielõtt a
lakás egyéb helyiségeiben tartózkodó lakók
ezt észrevették, az elkövetõ azokat  eltulaj-
donította. A részletes nyomozás során meg-
alapozott gyanú merült fel arra vonatko-
zóan, hogy a bûncselekményt egy békéscsa-
bai nõ követte el.
Hasonló jellegû bûncselekmény elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt folyta-
tunk nyomozást egy másik békéscsabai
nõvel szemben, aki 2008. április 15-én
17.15 óra körüli idõben Mezõberény egyik
családi házának záratlan bejárati ajtaján
keresztül a ház elõszobájába ment, ahol az
ott lakó észrevette, hogy az elkövetõ a hely-
iségben kutatást végez, majd bejelentést tett
a Mezõberényi Rendõrõrsre. A házban lakó
tulajdonos az elkövetõt a  járõrök helyszínre
érkezéséig visszatartotta.
A beszerzett adatok alapján megállapítást
nyert, hogy a fenti két bûncselekményt
ugyanazon elkövetõi körbe tartozó két nõ
követte el, akik korábban is követtek már el
több hasonló bûncselekményt vidéki váro-
sokban.

A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást ren-
delt el a sértett bejelentése alapján, mert is-
meretlen tettesek 2008. április 3-án 17.00
óra és április 4-én 08.00 óra közötti idõben
Mezõberény egyik gázcseretelep iroda
helyiségének bejárati ajtaját betörték, a
helyiségben kutatást végeztek, majd távo-
záskor az ott talált pénztárgépet a benne
lévõ 2.000 forinttal együtt a helyszínrõl el-
tulajdonították. A lopással 42.000 Ft, a ron-
gálással okozott kár 5.000 Ft. A nyomozás
során a bûncselekmény helyszíne közelében
megrongált, szétfeszített állapotban megta-
láltuk a pénztárgépet, amelybõl hiányzott a
2.000 forint. A nyomozás során megállapí-
tást nyert, hogy a bûncselekményt két fia-
talkorú mezõberényi lakos  követte el.

*****

Ugyancsak nyomozás elrendelésére került
sor, mert ismeretlen tettesek 2008. május 3-
án 22.00 óra és május 4-én 11.15 óra között
Mezõberény egyik családi házához tartozó
melléképület bejárati ajtaját kife-szítették,
ott elektromos fûnyírót, rézkábelt, elektro-
mos láncfûrészt, valamint két darab elektro-
mos fúrógépet a helyszínrõl eltulajdonítot-
tak. A lopással 50.000 Ft, míg a rongálással
okozott kár 1.000 Ft volt.
A nyomozás két napon belül eredménnyel
járt: a bûncselekményt egy felnõtt korú és
egy fiatalkorú személy követte el. A bûncse-
lekmény során eltulajdonított tárgyakat a
sértett részére visszaadtuk.

A Mezõberényi Rendõrõrs 2008. április 29-
én nyomozást rendelt el ismeretlen tettesek
ellen, akik 2008. április 29-én 1 óra körüli
idõben Mezõberény egyik italkimérõ egy-
ségének utcai kerítésén keresztül az ud-
varba másztak, az ott lévõ helyiség ablakát
betörték, majd a nyíláson keresztül az ott ta-
lált pénztárgépet kiemelték. A pénztárgép-
ben sem pénz, sem egyéb más érték nem
volt, így anélkül, hogy bármit eltulajdoní-
tottak volna, a helyszínrõl távoztak. A ron-
gálással okozott kár 60.000 forint volt.
A nyomozás során megállapítást nyert,
hogy a bûncselekményt két mezõberényi fi-
atalkorú személy követte el.

*****

Lopás vétségének megalapozott gyanúja
miatt a Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást
folytat egy felnõttkorú és két fiatalkorú
mezõberényi lakossal szemben, mert a
Mezõberényben található egyik lángossütõ
pavilonban rövid idõn belül három alkalom-
mal követtek el bûncselekményt. Mindhá-
rom alkalommal a pavilon bejárati ajtajának
ablaküvegét betörték, majd a keletkezett
nyíláson keresztül a helyiségbõl készpénzt,
valamint különbözõ élelmiszereket tulajdo-
nítottak el, illetve megrongálták az ott talált
pénztárgépet. A három esetben elkövetett
cselekmény során lopással összesen 8.000
forint, míg rongálással összesen 120.000
forint kár keletkezett. 

Mezõberényi Rendõrõrs

GYÖNGYVIRÁG EGÉSZSÉGSZALON

Tavaszi – nyári frissítõ ajánlata
Bérletakció!

Szolgáltatások: talpmasszázs, frissítõ hát- és testmasszázs, 

mágnesterápiás hát- és testmasszázs, 

nyirokmasszázs, fogyasztómasszázs, 

fül- és testgyertyázás, gyógynövénytermékek

A kezelés elõtt ingyenes állapotfelmérés!

Vámosné Kovács Róza természetgyógyász-masszõr

Mezõberény, Fortuna tér 3.

Bejelentkezés: 06-30/465-0048, 06/70-322-1990

Mûanyag nyílászáróját, 
redõnyét, szúnyoghálóját 

rendelje meg közvetlenül a gyártótól 
a régi kibontásától a visszapucolásig!

NAGYABLAK KFT. 
SARKAD, KOSSUTH U. 42.

Tel.: 66/240-486, 06-20/477-1749

A településen további értékesítéshez ügynököt keresünk!
Érdeklõdni: Nagy István ügyvezetõnél

  



Felvételi a 
Zene- és Mûvészetoktatási

Tagintézményben

A Zene- és Mûvészetoktatási 
Tagintézmény ebben az évben is felvételt

hirdet a 2008/2009-es tanévre
az alábbi meglévõ szakokra, illetve

hangszerekre:
Rézfúvós: trombita, harsona, kürt, tuba
Fafúvós: furulya, klarinét, fuvola, sza-
xofon, zongora, hegedû, cselló, elõképzõ,
grafika, festészet
A felvételi beiratkozás helye: a mezõbe-
rényi Zene- és Mûvészetoktatási Tagintéz-
mény, Tessedik tér 1. (volt Úttörõház), 
ideje: 2008. június 3. (kedd) 14.00-17.00
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

Öreg István igazgató
Matajsz János tagintézmény-vezetõ
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KISVÁROSI KAVICSOK

Május 17-én a mezõberényi Ifjúsági Parkban
került megrendezésre Roma és Problémás Fi-
atalok Napja a H.E.S.E. (Hátrányos Helyzetû
Embereket Segítõ Egyesület) szervezésében.
A rendezvény – amely az egészséges életmód
megismertetésének jegyében zajlott – színes
programokkal várta az érdeklõdõket. A
H.E.S.E. köszönetet mond azoknak a csopor-
toknak, együtteseknek, támogatóknak, ame-
lyek hozzájárultak a közel négyszáz résztvevõ
tartalmas szórakozásához. 

Nyári táborok az Orlai Petrics
Soma Kulturális Központ

szervezésében

Helyszín: "Madarak Háza" Látogató-
központ (Városi Liget)
A táborok részvételi költsége: 7 x 1.500 Ft,
azaz 10.500 Ft/fõ/hét, mely összeg nyertes
pályázat esetén még csökkenhet. A rész-
vételi díj magában foglalja a napi három-
szori étkezést is.
Az elõjelentkezéseket várjuk 2008. június
25-ig az OPSKK információs pultjánál
vagy az 515-553-as telefonszámon. 
Gyermek kézmûves és természetisme-
reti tábor: 2008. július 14. - július 20-ig.
A tábor célja a kézmûves technikák megis-
mertetése, illetve a Körösök völgye külön-
leges védett növény- és állatvilágának, ter-
mészeti értékeinek, kultúrtörténeti emlé-
keinek bemutatása. Elsõsorban általános
iskolás gyerekek jelentkezését várjuk.
Gyermek citeratábor: 2008. július 28. -
augusztus 3-ig. 
Várjuk azokat az általános és középiskolás
gyerekeket, akik szeretnének megis-
merkedni ezzel a népi hangszerrel és
annak fortélyaival, illetve azokat is, akik
bõvíteni szeretnék a már megszerzett
ismereteiket.

Felhívás

A 2008/2009-es évadban változott a
Békés Megyei Jókai Színházban a bérlet
váltásának feltétele. Kérjük a mezõ-
berényi bérleteseket, érdeklõdjenek az
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
információs pultjánál június 9-ig. 

Mezõberényi sikerek a megyei
bor- és kolbászversenyen

A Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgál-
tató Centrum Kulturális Irodája együttmû-
ködve a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közmû-
velõdési Intézménnyel 2008. május 10-én ren-
dezte meg a Békés megyei kertbarát körök
bor-  és szárazkolbász versenyét. A rendkívül
színvonalas rendezvényen a már a
Mezõberényben is kiváló eredményt elérõ
Valastyán László vékonykolbász és vastagkol-
bász kategóriában I. helyezést, vörösbor kate-
góriában pedig II. helyezést ért el. 

BERÉNYI NAPOK 2008
Münsingen-Mezõberény 

15 éves a testvérvárosi kapcsolat

2008. augusztus 20-24. között kerül megren-
dezésre a XII. Berényi Napok, mely ebben az
évben a testvérvárosi találkozó jegyében zaj-
lik. Most is – mint az elõzõ években – számos
kiállítás, találkozó, szabadtéri szórakoztató
program, egyéb kulturális és sportrendezvény
várja majd az érdeklõdõket, melyeket
testvérvárosainkból érkezõ kulturális delegá-
ciók produkciói színesítenek. A rendezvény-
sorozat központi helyszíne a városi liget lesz,
de több kísérõ rendezvény városunk egyéb
pontján kerül megrendezésre.
FELHÍVÁS: Erre az idõszakra testvérváro-
sainkból (Csantavér, Gronau, Gúta, Münsin-
gen, Szováta) vendégek érkeznek. Várjuk
azoknak a családoknak a jelentkezését, akik a
vendégek fogadásában részt tudnak vállalni
(akik vendégeskedtek már, és akik a jövõbeni
kapcsolatok építésében részt vennének). Kér-
jük jelezzék részvételi szándékukat az OPSKK
információs pultjánál, vagy az 515-553 tele-
fonszámon.
PÁLYÁZAT vendéglátói szolgáltatások ellá-
tására. Várjuk azon vendéglátóipari szolgál-
tatók jelentkezését, akik szívesen vennének
részt a rendezvény vendégeinek kulturált és
színvonalas ellátásában. A pályázatnak a kö-
vetkezõket kell tartalmaznia: a pályázó milyen
szolgáltatásban tudja részesíteni a vendégeket
(étel-, italkínálat);  ülõhelyek, asztalok száma;
hány fõ ellátását tudja biztonsággal megoldani
gyors, udvarias kiszolgálással (nem csak
ülõvendégekre gondolunk); kapcsolatai révén
mennyire tudja segíteni a rendezvénysorozatot
(szponzorok, támogatók szerzése, reklám-
tevékenység ellátása); referenciák; a pályázat-
ban meg kell jelölni azt az összeget, amit a
pályázat megnyerése esetén a rendezvény
támogatására felajánl. A pályázatot írásban,
zárt borítékban a OPSKK címére (5650
Mezõberény, Fõ út 6.) kell benyújtani 2008.
június 30-ig. A beérkezett pályázatokat 2008.
július 10-ig bíráljuk el, melynek eredményérõl
minden pályázót írásban értesítünk.

A Vakok és Gyengénlátók Mezõberényi
Kistérségi Csoportja Tavaszköszöntõ mûsorát
május 21-én tartotta az OPSKK Könyv-
tárában.

ANYAKÖNYVI HÍREK

Gschwindt Mihályné Komlódi Anna Ilona (1934) Mb. Katona J. u. 2.
Wagner Ádám (1924)

Sovák Roland (Bp. Váci u. 121.) és Püski Edit Katalin (Mb. Szántó K. u. 11.)
Benyovszki Pál (Mb. Jókai u. 21.) és Schäfer Helga (Mb. Zrínyi sgt. 7.); Pintér Zsolt és Dr.
Egeresi Zsuzsanna (Mb. Erkel u. 1.); Szabados Richárd (Mb. Arany J. u. 11/a) és Szarka Petra
(Derekegyház Dózsa Gy. u. 9.) 

**********

**********
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A lovasok sikerekkel kezdtek

A Békés megyei lovas élet 2007-ben gyermek
ügyességi lovas versenysorozattal bõvült.
2008-ban a versenysorozatba bekapcsolódtak
a mezõberényi Nyeregben Alapítvány ifjú lo-
vasai, akik elsõ versenyükön Békéscsabán
rögtön jelentõs sikereket értek el: 6 gyermek-
nek sikerült saját kategóriájában érmet szerez-
ni. A különbözõ kategóriákban rendezett ver-
senyszámokban a következõ helyezéseket
érték el: I. helyezett: Károlyi Kristóf terápiás
kategória (12 induló) II. helyezett: Gézárt
Fanni haladó kategória (29 induló), Budai
Adrienn Köröstarcsa nehéz kategória (8
induló) III. helyezett: Morava Mariann hala-
dó kat. (29 induló) V. helyezett: Gézárt Sári
kezdõ B kat.(33 induló), Madarász Balázs ha-
ladó kat. (29 induló) 
A versenyen összesen több mint 100 gyermek
indult, a mezõberényi színeket a fentieken
kívül a következõk képviselték: Vámos Mer-
cédes, Nagy Helga, Barna Zsófi (Békés),
Károlyi Krisztián, Kõszegi Kriszti, Csapó Ara-
bella, Faragó Kitti, Kohut Veronika, Madarász
Karola. A gyermekek felkészítése Balázs Atti-
la edzõt, az alapítvány kuratóriumának tagját
dicséri. Valamennyi versenyzõnek és felké-
szítõjüknek gratulálunk! A versenysorozat 5
fordulóból áll, melynek mezõberényi for-
dulójára a Berényi Napok Programja kertében
augusztus 23-án (szombaton) kerül sor.

Siklósi István

2008. június 7-én ismét

KÖRÖS TELJESÍMÉNYTÚRÁK

XXIII. Körös 50, XIX. Körös 30, 
XII. Körös 20 alföldi gyalogos, 

valamint VIII. Körös 100 és a VII. Körös
70  országúti kerékpáros 

teljesítménytúrák

Rajt és cél valamennyi távon: Mezõberény
Szabadidõs Központ, Tessedik tér 1-2.
Indítás: K50:5.00-9.00, K30, 20: 6.00-9.00,
K100: 8.00-10.00, K70: 9.00-10.00 óra.
Információ:  honlap: www.alfoldte.hu, e-mail:
alfoldte@alfoldte.hu, illetve Varga Judit
70/262-4424, Földes Péter 30/269-0061,
Váradi László 30/644-8927.

Alföld Turista Egyesület Mezõberény

Elsõ osztályú maradhat a
Mezõberényi FC

Vasárnapi, 2:1-es gyõzelmének köszön-
hetõen szinte biztosra vehetõ, hogy a
Mezõberényi Football Club a következõ
idényt is a megyei élvonalban kezdheti
meg. A klub decemberben megválasztott
elnökével, Zolnai Györggyel beszélget-
tünk a csapat helyzetérõl és jövõjérõl.
– Milyen feladatok hárulnak a klub elnökére?
– Az elõzõ elnökségbõl hárman mondtak le
2007 õszén, így egy rendkívüli bizottságot
voltunk kénytelenek létrehozni. Tulajdonkép-
pen novembertõl már én voltam a megbízott
elnök, ekkor kértem fel Krcsmárik Tibort a
csapat vezetésére. Korábban is vezetõségi tag
voltam, illetve 2007 elejétõl töltöttem be az
elnökhelyettesi tisztséget, így volt némi rálátá-
som az ehhez szükséges dolgokra. December
3-a után az elsõdleges feladatunk az volt, hogy
bõvítsük a keretet, így új játékosok érkeztek a
csapatba. Meg kellett erõsítenünk az együttest,
ideértve a felnõtt és az ifjúsági csapatot is. Az
esetleges sérülések, eltiltások miatt szükség
volt a minél nagyobb létszámú keret létre-
hozására. Emellett szponzorokat kellett
szerezni, hisz annak ellenére, hogy egy idény
õsztõl tavaszig tart, az önkormányzati támo-
gatások naptári évre szólnak, tehát ügyesen
kell gazdálkodnunk, hogy mindkét félévben
helyt álljunk. 
– Nehéz volt véghezvinni ezeket a változtatá-
sokat?
– Igen, az volt, hisz a gazdasági és a
könyvelési feladatok elvégzése is az új veze-
tõség dolga volt, mivel a lemondott elnökség
mandátuma december 31-én le is járt. Tulaj-
donképpen a nulláról kellett átvennünk az
irányítást, de szerencsére nem volt tartozá-
sunk, így nem indultunk hátrányból.
– A csapatot tehát Krcsmárik Tibor irányítja?
– A vezetõedzõi posztot Vrbovszki János tölti
be, így ketten állnak a gárda élén. Heti három
alkalommal tartunk edzést, hétfõn, szerdán,
illetve pénteken este hat órától. Jelenleg úgy
tûnik, hogy a játékosok hallgatnak Tiborra,
illetve a tanár úrra is, így jól szerepel a csapat.
Amikor átvettük az irányítást, az utolsó helyen
álltunk a bajnokságban, mára viszont sikerült
feljebb küzdeni magunkat. 
– Hány fõs keret áll az igazolások után jelen-
leg az edzõk rendelkezésére?
– Huszonöt igazolt ifjúsági játékos és huszon-
négy felnõtt csapatban szereplõ futballista
alkotja az így negyvenkilenc fõs keretet. Szük-
ség van ennyi emberre, hisz ahogy már
említettem, a sérülések, eltiltások, családhoz
kapcsolódó elfoglaltságok miatt 18-20 fõ az,
akire mindig számíthatunk. A versenyhelyzet
szempontjából is elõnyös a bõ keret, hisz így
mindenkinek küzdeni kell a csapatba
kerülésért.
– Ezek szerint nagy hangsúlyt fektettek az
utánpótlásra.

– Igen, ez egyértelmûen fontos. A Gyermek
FC-t Kajlik Péterék remekül vezetik, de akkor
lehetne igazán jó csapatot építeni, ha a tehet-
séges játékosok itt maradnának Mezõberény-
ben. Ennek az eléréséhez a jó légkör elenged-
hetetlen. A gárda átlagéletkora egyébként 23-
24 év, ami fiatalnak mondható. 
– Elégedett vagy az együttes munkájával?
– Az eredmények alapján igen, de akkor
lennék még elégedettebb, ha a heti három
edzésen legalább a csapat nyolcvan százaléka
részt venne. Jelenleg körülbelül 20 fõ jelenik
meg a tréningeken, ami betudható annak, hogy
a játékosok közül senki sem profi, amatõr fut-
ballistákról van szó, így egy fõiskolás nyilván-
valóan csak a pénteki tréningen tud készülni,
ha hétvégére jön haza. Az edzések természete-
sen ingyenesen megtekinthetõk, sõt bárki
beállhat, részt vehet akár a taktikai, vagy a lab-
dás edzésen is. 
– Szerepelt a csapat az utóbbi idõben valami-
lyen egyéb rendezvényen?
– Egy futsal-tornán szerepeltünk márciusban
Kondoroson, ahol végül ezüstérmesek lettünk.
Ezen kívül május 1-jén rendeztünk egy kispá-
lyás kupát, amin összesen nyolc csapat vett
részt. Kieséses rendszerben bonyolítottuk le,
délelõttõl egészen délután öt óráig tartott, a
kilátogató nézõktõl pedig pozitív vissza-
jelzések érkeztek. 
– Milyen volt a hangulat a vasárnapi 2:1-es
gyõzelmet követõen? 
– Egyelõre úgy tûnik, hogy a legtöbb játékos
maradni szeretne, illetve 3-4 futballistával
egyezkedtünk, akik szeretnének visszatérni
Mezõberénybe. Leginkább a szponzorokon
múlik a továbbiak alakulása, hisz ha látnak a
csapatban fantáziát, akkor minden bizonnyal
támogatni fognak minket. Ennek az együttes-
nek az elmúlt hónapokban sikerült összerázód-
nia, tehát mindenképpen jó lenne, ha sikerülne
a megkezdett utat folytatni.
– Mennyien szoktak kilátogatni a hazai
mérkõzésekre?
– Õsszel, amikor a csapatnak rosszul ment,
sajnos csak körülbelül 30-40 nézõ volt a mecs-
cseken. Az elsõ tavaszi találkozóra 60-an
voltak kíváncsiak, a következõ két összecsa-
pásra csaknem 100-100 fõ látogatott ki, majd
az ezt követõ mérkõzésen majdnem 200-an
voltak kint. Ennek rendkívül örülök, hisz az,
hogy a csapat jól teljesít, küzd a gyõzelemért,
az a közönségnek is tetszik.
– Hogyan lehetne még népszerûbbé tenni
Berényben a futballt és a csapatot?
– Ha a gárda jól teljesít, akkor nyilvánvalóan
több embert vonzanak a meccseink, lehet
jönni buzdítani, szurkolni a fiúknak. Szerin-
tem talán annak is betudható a javuló tenden-
cia ezen a téren, hogy az emberek egymás
között is beszélnek az együttesrõl, így jönnek
ki egyre többen. 
– Köszönöm a beszélgetést!

Szurovecz Illés 
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HITELÜGYINTÉZÉS
KOMOLY BANKI és ÜGYINTÉZÉSI HÁTTÉRREL, 

8 ÉVES GYAKORLATTAL!
LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ

HITELEK
ALAPKAMAT 1,99%-tól!

Pl.: 1 millió Forint lakáscélú hitel esetén (JPY = japán Yen) 
alacsony törlesztéssel az elsõ 4 évben

10 évre 7.050,- Ft/hó, 15 évre 4.830,- Ft/hó, 
20 évre 3.730,- Ft/hó, 25 évre 3.050,- Ft/hó

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

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

PLUSZ HITELLEHETÕSÉG
FÖLDVÁSÁRLÁSRA HITEL,                BIRTOKFEJLESZTÉSI HITEL

(NFA PÁLYÁZATRA IS) stb. 

Banki költségek teljes vagy részleges elengedése
(AKÁR TELJES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG)

Mindenkori aktuális akciónkról érdeklõdésére telefonon vagy személyesen 
tájékoztatjuk

Több bank ajánlata közül választhat!
ÚJ NYÁRI AKCIÓ! ÚJ NYÁRI AKCIÓ!

2008.05.13. - 2008.06.27.
? FORINTALAPÚ HITELEK (ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSE, ÚJ ÉS

HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSA)
? LAKÁS- ÉS SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITELEK

(CHF, JPY)
? VILÁGHITELEK (lakáslízing, visszlízing, világlízing,

lakás- és szabadfelhasználású hitelek)
ÉRTÉKBECSLÉSI DÍJ 0 Ft, KÖZJEGYZÕI DÍJ 0 Ft

TULAJDONI LAP (terhelt) 0 Ft, 
FÖLDHIVATALI BEJEGYZÉSI ILLETÉK 0 Ft

HITELKIVÁLTÁS ESETÉN TELJES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG
Hitelkihelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének 100%-ig!

Passzív BAR, végrehajtás és APEH tartozás megoldható!
Hitelek már minimálbértõl vagy jövedelem igazolása nélkül is igényelhetõek!

FONTOS! A hitelszerzõdések mellé életbiztosítás kötése 
NEM szükséges!

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

Jelzáloghitelek ügyintézése SORON KÍVÜL akár 1 hét alatt is!
LEINFORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNK! 

HÍVJON BIZALOMMAL! AZ ELVÉGZETT MUNKÁNKÉRT
FELELÕSSÉGET VÁLLALUNK!

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

Plusz szolgáltatásunk: INGATLANKÖZVETÍTÉS ÉS ÉRTÉK-
BECSLÉS

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

TÓTH JÁNOS irodavezetõ 06/20-922-0990,
BOROS KRISZTINA iroda/ügyviteli asszisztens 

06/20-455-1211 v. 06/70-558-9247
Tel./fax: 66/424-314

Irodánk címe:

5650 MEZÕBERÉNY, FORTUNA TÉR 11.

Mezõberényben a Bajcsy-Zs. utcában 120m2-es összkomfortos családi ház eladó.Irányár:13M Ft
Mezõberényben a Tulipán utcában 89m2-es új építésû (2000-ben épült) összkomfortos családi
ház eladó. Irányár: 13,5M Ft 
Mezõberényben a Gyõri J. utcában 119m2-es komfortos, teljesen közmûvesített társasházi lakás
eladó. Irányár: 5,3M Ft.     
Mezõberényben a Gyõri J. utcában 77m2es komfort nélküli társasház eladó. Irányár: 3,2M Ft  
Mezõberényben a József A. utcában 1178m2-es telek eladó. Irányár: 2,5M Ft
Mezõberényben a József A. utcában 114m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 6M Ft
Mezõberényben a Szántó Kovács János utcában 94m2-es komfortos családi ház eladó.Irányár:
8,5M Ft    
Mezõberényben a Táncsics M. utcában 120 m2-es összkomfortos családi ház SÜRGÕSEN eladó.
Irányár: 16M Ft   
Mezõberényben a Vasút utcában 72m2 + 58 m2 beépíthetõ padlástérrel családi ház eladó.Irányár:
9M Ft 
Mezõberény központjában, frekventált helyen, igényesen, exkluzívan felújított 130m2-es családi
ház beépíthetõ padlástérrel eladó. Az ingatlan garázzsal, melléképülettel, gyönyörûen parkosított
udvarral vállalkozás céljára is alkalmas. Irányár: 24M Ft       
Mezõberényben a Deák Ferenc utcában 147m2-es komfortos polgári ház eladó. Irányár: 8,5M Ft
Mezõberényben a Kereki utcában 122m2-es tetõteres komfortos családi ház 54m2-es mel-
léképülettel, önálló garázzsal SÜRGÕSEN ELADÓ. Irányár: 14,2MFt
Mezõberényben a Gutenberg utcában 100m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 5,5M Ft 
Mezõberényben a Szénáskert utcában 55m2-es komfortos udvari házrész felújított állapotban
eladó. Irányár: 4,2MFt
Mezõberényben a Kunhalom utcában 160m2-es családi ház eladó, befejezetlen  állapotban (50%-
os készültségi fokú). Irányár: 12,5M Ft
Mezõberényben a Puskin utcában I. emeleti 59m2-es teljesen felújított, igényesen kialakított
lakás (új nyílászárók, felújított fürdõszoba stb.) 10 m2-es önálló tárolóval eladó. Mezõberény
központjában lévõ, jó állapotú kertes ház csere is érdekel. Irányár: 11,8 M Ft + garázs 1,2M Ft
Mezõberényben a Vörösmarty M. utcában összkomfortos 2 szobás családi ház eladó. Irányár:
6,5M Ft 
Mezõberényben a Rákóczi sugárúton 110m2-es komfortos, 3 szobás családi ház eladó. Irányár:
4,3M Ft
Mezõberényben a Szénáskert utcában 114m2-es összkomfortos családi ház nagy melléképülettel,
önálló garázzsal eladó. Irányár: 8,9M Ft
Mezõberényben a Madarász utcában 110m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 5,8M Ft
Kengyelen a Táncsics utcában félkomfortos családi ház eladó. Irányár: 5,8M Ft
Köröstarcsán a Széchenyi utcában 81m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 5,8M Ft
Körösladányban a Bem utcában 69m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 3,2M Ft
Körösladányban a Bem utcában 105m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 6,8M Ft
Körösladányban a Széchenyi utcában 85m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 5,5M Ft
Békésen a Hajnal utcában 54m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 5M Ft
Békéscsabán a Tessedik utcában 180m2-es összkomfortos sorház eladó. Irányár: 28M Ft        
Békéscsabán a Botyánszki Pálné utcában 98m2-es komfortos családi ház eladó.Irányár:13,5M Ft 
Csárdaszálláson - Félhalmon zártkert eladó, 16m2-es komfort nélküli, átlagos kivitelû használt
épülettel. Villany van. Irányár: 1,7M Ft 
Gyomaendrõdön a Vasvári P. utcában 100m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 9M Ft  
Gyomaendrõdön a Vasvári P. utcában 60m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 3M Ft
Gyomaendrõdön a Korányi utcában 120m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 9M Ft
Gyomaendrõdön a Zrínyi utcában 160m2-es összkomfortos családi ház eladó. Irányár: 12,7M Ft
Gyomaendrõdön az Endrõdi utcában 80m2-es hagyományos fûtéssel családi ház eladó. Irányár:
7,5M Ft
Gyomaendrõdön a Sallai utcában 97m2-es komfortos családi ház eladó. Irányár: 5,5M Ft 
Gyomaendrõdön a Tompa utcában 86m2-es igényesen felújított félkomfortos családi ház önálló
garázzsal eladó. Ipari áram van.  Irányár: 12,8M Ft
Dévaványán a Madách utcában félkomfortos családi ház eladó. Irányár: 3M Ft
Dévaványán az Eke utcában 140m2-es félkomfortos családi ház eladó. Irányár: 3,5M Ft
Dévaványán a Viharsarok utcában 40m2-es félkomfortos családi ház eladó. Irányár: 2,5M Ft
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Folytatódik a radiátorcsere-akció!
Horganyzott esõcsatorna még TAVALYI  áron!

Hagyományos és korszerû fûtésszerelési anyagok,
víz-, gáz-, villanyszerelési anyagok nagy választékban,

villanymotor-tekercselés, idomacélok forgalmazása
HITELLEHETÕSÉG! BANKI PARTNEREINK: OTP, BUDAPEST BANK, CETELEM, CREDIGEN

Minden kedves érdeklõdõt és vásárlót szerettel várunk!
ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKÜZLET

Mezõberény, Luther Márton tér 4. Tel./Fax: 66/424-166


