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Münsingen-Mezõberény
15 éves a testvérvárosi kapcsolat
2008. augusztus 20-24. között kerül
megrendezésre a XII. Berényi Napok, mely
ebben az évben a testvérvárosi találkozó
jegyében zajlik. Most is, mint az elõzõ
években, számos kiállítás: Az indiánok világa napjainkban; Természetfotó kiállítás;
Pünkösdi Gabriella (keramikus) tárlata; a
Mezõberényi Color fotóklub kiállítása, az
ATE: 25 éve az úton 1983-2008 várja az
érdeklõdõket. Találkozók, szabadtéri szórakoztató programok – a Békés Megyei
Jókai Színház mûvészeinek estje, spinningés rendõrkutyás bemutató – színesítik a
programot. Vendégünk lesz Puskás Peti,
L.L. Junior és a United együttes is. A Leg a
láb AMI néptáncosainak gálaestje és tûzijáték is emeli a rendezvények színvonalát.
Egyéb kulturális és sportrendezvények várják majd a látogatókat, melyeket a
testvérvárosainkból érkezõ delegációk produkciói gazdagítanak. A rendezvénysorozat központi helyszíne a liget lesz, de
több kísérõrendezvényre városunk egyéb
pontján kerül sor. Ilyenek lesznek a gyermeklovasverseny és a fogathajtó háziverseny, vagy az autós tuning találkozó.
FELHÍVÁS: Erre az idõszakra testvérvárosainkból (Csantavér, Gronau, Gúta,
Münsingen, 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.
Kérjük, jelezzék részvételi szándékukat az
OPSKK információs pultjánál, vagy az 515553 telefonszámon.

A Szivárvány csoport

Szõcs Viktória, az együttes legeredményesebb tagja

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
Mazsorett Együttese 12 éve alakult meg. Jelenleg 65 fõvel, négy csoportban dolgoznak
az óvodás korosztálytól a középiskolásig.
Az amatõrként mûködõ berényi mazsorettek rangos magyar fesztiválokon, számos
nemzetközi versenyen, több Európabajnokságon vettek már részt igen szép
eredménnyel.
A külföldi tánciskolák, egyesületek, mûvészeti iskolák mazsorettjei a botforgatás és
koreográfia órák mellett rendszeres
klasszikus balett és társastánc-oktatásban
részesülnek. A csoport nagy álma vált valóra ebben az évadban azzal, hogy kéthetenkénti váltásban Novák Éva balettmester
vezetésével klasszikus balettet, Pelle
András versenytáncos irányításával pedig
cha-cha-cha és szamba lépéseket tanulhattak a gyerekek.
A lányok a mûvészeti vezetõ és a szülõk
által meghatározott programterv alapján
készülnek az ez évi versenyekre. Idei kiemelt versenyüknek a Magyar Mazsorett
Bajnokságot tekintették, amely egyben
kvalifikációt is jelent az Európa-bajnokságra. Májusban a Veszprémi Gyermekmûvészeti Fesztiválon és a horvátországi
Opatiában megrendezett Grand Prix-en való
részvétel a felkészülést segítette. A program
sikerességét a június 7-8-án Oroszlányban
lezajlott Magyar Nemzeti Bajnokságon
elért eredményeik igazolják.
A két napos bajnokságon 20 település közel
500 mazsorettje mérette meg magát botos
vagy pomponos versenyszámok négy
kategóriájában (szóló, duó, mini-formáció,

csapat), három korcsoportban (cadet, junior,
szenior).
A rendkívül jól szervezett, színes programokkal tarkított rendezvény az oroszlányi HÉBÉ Tánccsoport vezetõjét, segítõit,
Oroszlány város és lakosságának példamutató összefogását dicséri. A nyílt Nemzeti
Verseny programját három külföldi (horvát,
szlovák, cseh) csoport mûsora is színesítette. Az elismert szaktekintélyekbõl
álló zsûri a nemzetközi szabályzat szerint a
koreográfia, a tánctechnika és az eszközhasználat követelményeinek megfelelõen
értékelte a produkciókat életkornak és
kategóriának megfelelõen. A 14 számban
induló Mezõberényi Mazsorett Együttes 11
versenyszámban ért el dobogós (7 arany, 3
ezüst, 1 bronzérem) helyezést, amely az
Európa-bajnokságon való részvétel lehetõségét jelenti. Mindezek mellett három
különdíjat is kiérdemeltek: A legszebb
jelmez díját Molnár Zsuzsanna és Gyurkó
Brigitta duó ruhája nyerte el – a ruhákat
Aggott Noémi füzesgyarmati szabómester
tervezte és készítette. A legjobban
megoldott bakiért különdíjban részesült
Hoffmann Anna. A legszimpatikusabb férfi
csoportsegítõ díjat Mezei Józsefnek – az
együttes hangtechnikusa, videósa, csoportvezetõ helyettese, az együttest segítõ
alapítvány elnöke – ítélték.
Még ki sem pihenték igazán magukat a
lányok, már kézhez is kapták a nyári fellépési- és felkészülési programtervet.
Legközelebb július 4-én láthatja õket a
közönség Békéscsabán a CSABANAPOKON.
(folytatás az 5. oldalon)
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Ez történt
a két ülés között
Megbízási szerzõdést kötött a polgármester
a "Bölcsõdei ellátást nyújtó intézmények
fejlesztése és kapacitásának bõvítése"
címû pályázat teljes körû, kétfordulós kidolgozására a békéscsabai Sikerpálya Pályázatíró és Szolgáltató Kft. ügyvezetõjével,
Belanka Csabával. Az elsõ fordulóra
30.000 Ft, a második fordulóra 78.000 Ft
megbízási díj, míg a megvalósíthatósági
elõtanulmány elkészítése címen 120.000 Ft
megbízási díj fizetendõ. E pályázat a DAOP
"Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex - valamint
bölcsõdék önálló fejlesztése" címû intézkedés keretében valósulna meg. A munka
elkészítésének határideje 2008. június 16., a
pályázat beadási határideje június 17.

?

Fajzi Zsuzsanna a Fajzi Építész Stúdió Kft.
munkatársa tett látogatást a polgármesternél
Kovács Edinával, a Humánsegítõ és Szociális Szolgálat vezetõjével, és bemutatta a
Puskin utcai telken felépítendõ bölcsõde
látványtervét és telekbeosztását. A bemutatott dokumentumok alapján a megvalósulás esetén Mezõberénynek egy szép és a
mai kor követelményeinek megfelelõ bölcsõdéje lesz.

?

Bemutatkozó látogatást tett a polgármesternél Vargáné Jámbor Andrea a
békéscsabai Duplex Kft. részérõl. Látogatásának célja a mezõberényi I-es és II-es
csatornahálózati ütemen túl megvalósítandó
fõgyûjtõ-csatornák tervezésének lehetõsége
volt.

?

Május 29-én került sor a Tappe Kft. közgyûlésére, ahol a polgármester megemlítette az állati hullák kezelésével kapcsolatos rendezetlen problémát. A Tappe Kft.
részérõl Gyurkó Csaba ígéretet tett, hogy
rövid idõn belül tájékoztatót küld az állati
hullák kezelésének kistérségi szintû megoldási lehetõségérõl.

?

Június 2-án tett látogatást a polgármesternél
Puskás Sándor, a Hódút Kft. békéscsabai
részlegének vezetõje. Látogatása során a
Békés-Mezõberény közötti kerékpárút
munkaterületének átadása szerepelt. Közvetítõ szerepet vállalt, illetve ajánlatot tett a
nyomvonalon lévõ erdõterület erdõüzemi
tervének elkészítésére. Puskás úr e terv
elkészítésére ajánlotta a Gyula-Erdõ Kft.-t,
valamint annak erdésztechnikusát, Bujdosó
Károlyt, aki meg is jelent a polgármes-

ternél, és az említett üzemterv elkészítésére
a polgármester ajánlatot kért tõle.

?

Június 5-én Kondoroson zajlott a Körösök

Völgye LEADER Akciócsoport ülése. Az
ülésen a III-as Mérföldkõig elvégzett tevékenységrõl szóló beszámoló hangzott el
és került elfogadásra. Megtörtént a kötelezõen elõírt gazdasági társassággá való átalakulás. Az ülésen a polgármester mellett
részt vett Borgula Péter, a Polgármesteri
Hivatal dolgozója is.

?

Rajki Diána, a Wienerberger marketing PR
vezetõje értesítette a polgármestert, hogy a
Munkácsy utcai bölcsõde felújításához
benyújtott pályázat nem nyert.

?

Június 11-én került sor a Békési Kistérségi
Tanács és a Békési Kistérségi Fejlesztési
Tanács ülésére. Az ülésen a GVOP beruházás keretében megvalósuló szélessávú
internethálózat kiépítésérõl volt szó. Törvényességi észrevételek megtárgyalására,
és nagy részben azok elfogadására is sor
került. Egyes szabályzatok módosítását is
napirendre tûzte a testület. Az ülésen részt
vett Dr. Baji Mihály jegyzõ is. A polgármester az ülésen a Békési Kistérségi Társulásnál betöltött mindennemû tisztségérõl
(társulat elnökhelyettesi, közbeszerzési
bizottsági elnöki, közbeszerzési bizottsági
tagsági) lemondott.
Június 18-án tartották a Kistérségi Tanács
ülését, ahol a Békési Kistérségi Társulás
szélessávú internethálózat kiépítése kapcsán elrendelt közbeszerzés ügyében született döntés.

?

Június 12-én Bánszky József és Papp László

tervezõk, a békéscsabai Struktúra-Bau-Typ
Kft. képviseletében tárgyaltak a polgármesterrel a fürdõfejlesztési koncepció
alapján megvalósításra váró fõépület tervezésérõl és a fejlesztés lehetõségeirõl.

?

Helyszíni bejárással egybekötött egyeztetés
folyt a mezõberényi Sporttelep felújítási
munkálatairól. A hamarosan megjelenõ
pályázathoz szükség lenne a sporttelep felújításának ütemezésére és a pályázathoz
szükséges tervek elkészítésére. Ezzel kapcsolatban kirajzolódott a lehetõsége annak,
hogy esetleg a Svájci Alaphoz lehetne pályázatot benyújtani e cél megvalósítása érdekében.

?

Június 16-án soron kívüli testületi ülést
tartottak. Az ülésen a LIDL áruház mezõ-

berényi helyszínével kapcsolatban folyt
megbeszélés, valamint 1 milliárd Ft zárt
végû kötvény kibocsátásával kapcsolatban
döntött a képviselõ-testület. E mellett a
Békést és Mezõberényt összekötõ kerékpárút építéséhez szükséges földterületek
megvásárlásáról is megszületett a döntés.
Az ülésen tárgyaltak továbbá a vasúti
felüljáró mezõberényi oldalán lévõ körforgalomról és az ehhez kapcsolódó létesítmények helyzetérõl is.

?

A dunakeszi SAQQARA Bútoripari Rt.
egyeztetõ tárgyalást folytatott telephelyén.
A tárgyaláson részt vett Gergely Pál felszámolóbiztos és munkatársa, továbbá László
Mihály és Heim György tulajdonosok,
valamint fõkönyvelõik. Az ülésen képviseltette magát a K&H Bank is, mint a majdani
szálloda-beruházás finanszírozója. Jelen
volt még Dévai György kaposvári tervezõ,
aki a szálloda terveit mutatta be. Az egyeztetõ tárgyalások eredményeként megvan
minden remény arra, hogy egy hónapon belül a tulajdoni viszonyok rendezõdnek, és a
beígért beruházás megkezdõdhet.

?

Egyeztetõ tárgyalás folyt a SzolnokLõkösháza vasútvonallal kapcsolatban a
mezõberényi Panoráma Étteremben. Az
ülésen jelen volt Karsai Mihály, a Közlekedési Felügyelet, Buka Tamás a Közút
Kht. képviselõje, Nagy József tervezõ, az
Agrograin képviselõje, a Debmut képviselõje, a Harangozó Kft. tulajdonosa, Grósz
László tulajdonos, a Német Finompékárú
Kft. egyik tulajdonosa Szikora János, a
Rövid utca telkének és házának tulajdonosai, valamint a Csabai út 60. sz. alatti ingatlan tulajdonosai. Az egyeztetõ tárgyaláson a
kiépítéssel kapcsolatos elképzeléseket vázolták fel.

?

Június 18-án rendkívüli ügyrendi bizottsági
ülést tartottak, melyen meghallgatták az aljegyzõi pályázatot benyújtókat: Dr. Kiss
Mihály vésztõi, Frey Mihály gyomaendrõdi,
valamint Hegedûs László békési jelöltet. A
miskolci pályázó a meghallgatáson nem kívánt részt venni.

?

A "Belvízrendezés az élhetõbb településekért" címû kiemelt békés megyei projektrõl volt tájékoztató Békéscsabán, a
Megyeházán. A tájékoztatást Domokos
László megyei elnök, valamint Sziklai
Zoltán, a Területfejlesztési Osztály vezetõje
tartotta. Elmondták, hogy a projekt megvalósítása körül komoly aggályok merültek
fel, a 16 települést magába foglaló projektet
már öt alkalommal dolgozták át teljesen.

Mezõberényi Hírmondó
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Jelenleg a projekt elfogadtatásának az utolsó szakaszába érkeztek, és ha rosszabb
pozíciók mellett is, de a megvalósítás
megtörténhet. Remélhetõleg a projekt
nyertessé való kihirdetése után még az õsz
folyamán megkezdõdhet a nem kis munkát
adó közbeszerzési eljárás lefolytatása, majd
2009. tavaszán az effektív munka is.

?

Csák Gyula, a Békés Megyei Vízmûvek Zrt.
vezérigazgatója tartott egyeztetõ tárgyalást
a kistelepüléseken felmerülõ hálózatjavítási munkákról, és felvetette annak lehetõségét, hogy a bérleti díjak kifizetése helyett a települések fogjanak össze, és egy
közös alapban lévõ összegbõl történhessenek meg a szükséges vis major munkálatok. Természetesen a településekkel való elszámolás 3 vagy 5 év alatt meg kell, hogy
történjen. E felvetéssel kapcsolatban további tárgyalások várhatók.
Június 24-én ismét Csák Gyula, a Békés
Megyei Vízmûvek Zrt. vezérigazgatója volt
az elõadója annak az ülésnek, amelyen a
közép-békési regionális rendszerhez tartozó
települések polgármesterei vettek részt. A
településen belüli vis major munkák esetében a Zrt. döntése alapján a települési önkormányzatot terheli a javítás költsége, de
meghibásodás történhet a településen kívüli
regionális közmûszakaszon is. Itt az azon
lévõ települések vízfogyasztásának arányában történõ megbontás látszik elfogadhatónak, mivel a tulajdoni viszonyok teljesen
rendezetlenek. E témával kapcsolatban is
várható további tárgyalás.

?

Június 25-én a Dél-alföldi Ivóvízminõségjavító Program Szentesen tartotta közgyûlését. Az ülésen a DARFÜ Kht. megtartotta beszámolóját az I. féléves munkáról,
valamint a Konzorciumi Tanács és a Projekt
Ellenõrzõ Szervezet is beszámolt I. féléves
tevékenységérõl.

?

Június 30-án minden településen átadták a
Békési Kistérségi Társulás szélessávú internethálózat kiépítésével érintett részeket.

?

A Gyoma-Békéscsaba vasútvonalon tervezett aluljáró üzemeltetési költségeinek
megosztása tárgyában üzemeltetési nyilatkozatot adott a polgármester a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. részére a
Mezõberény állomásnál a 683+62 hm
szelvényben létesítendõ új gyalogos
aluljáróhoz. Az érvényben lévõ rendelkezések szerinti költségmegosztás tekintetében majd üzemeltetõi megállapodás köttetik a forgalomba helyezés helyszíni
eljárásának megkezdése elõtt.

Mirõl tárgyalt a
képviselõ-testület?
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete nyári szünet elõtti utolsó
ülését tartotta 2008. június 30-án. Az ülés
közmeghallgatással kezdõdött, melynek
témája az orvosi ellátás és a közlekedési
koncepció volt, majd az elõbbi témához
kapcsolódóan beszámoló hangzott el Mezõberény egészségügyi ellátásáról és az orvosi
ügyelet helyzetérõl Kovács Lászlóné, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
tolmácsolásában. A testület a beszámolót
módosításokkal és kiegészítésekkel együtt
elfogadta. A "Mezõberény Város Népegészségügyi helyzete, és közegészségügyi állapotának bemutatása az ÁNTSZ Békéscsabai, Békési, Szeghalmi Kistérségi Intézete
tevékenységének tükrében" címû magas
színvonalú, igényes, gondos elõterjesztést
köszönettel tudomásul vette. A Közlekedési
koncepciót módosításokkal fogadta el a
testület.

?

Dr. Baji Mihály jegyzõ tájékoztatót tartott
az elõzõ zárt ülésen, valamint a június 16-i
soron kívüli zárt ülésen hozott döntésekrõl,
majd Cservenák Pál Miklós polgármester
ismertette a két ülés között történt fontosabb eseményeket, intézkedéseket.

?

Megtörtént az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatói állására kiírt pályázatok értékelése, továbbá a két fordulós
titkos szavazás az igazgató személyérõl. A
testület Benyovszky Pál Mártont kizárta,
mivel nem csatolta 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványát a pályázatához. Így
csak Gyõri Erika neve került fel a szavazólapokra, de a pályázó a szavazás során
egyik körben sem kapta meg a képviselõtestület tagjai által leadott szavazatok
minõsített többségét (legalább 10 szavazat).
Új pályázat kiírására az augusztus 25-i
ülésen kerül sor.

?

A testület kiegészítéssel elfogadta Mezõberény-Bélmegyer társulási közoktatási
esélyegyenlõségi programját, továbbá felhatalmazta a polgármestert az Oktatási és
Kulturális Minisztérium esélyegyenlõségi
szakértõjével egyeztetésre kerülõ (esetleges) változtatás jóváhagyására.

?

A képviselõ-testület a Bélmegyer-Mezõberény Óvodai Mikrotérségi Intézményi
Társulási megállapodást elfogadta. Az
Összevont Óvodák 53/2008.(I.28.) számú
határozatával elfogadott Alapító Okiratát

2008. július 31. napjával hatályon kívül
helyezi, és az Összevont Óvodák új Alapító
Okiratát 2008. augusztus 1. napjával jóváhagyja. A Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselõ-testülete által 2008. július
31. nappal megszüntetendõ Bélmegyer,
Szabadság tér 1. szám alatti óvoda jogutódja 2008. augusztus 1. napjától az Összevont
Óvodák.

?

A testület támogatta, hogy a Petõfi Sándor
Gimnáziumban a 2008/2009-es tanévben
évfolyamonként két osztály induljon 21-22
fõvel. A két osztályból a csoportbontott
órákra a szokásos négy csoport helyett három, egyenként 14-15 fõs csoport kerül kialakításra. A további órákon a 21-22 fõs osztályok vesznek részt. Amennyiben lemorzsolódás lesz, és az osztályok összevonhatóak, egy osztály halad tovább.

?

Döntöttek arról, hogy a történelmi zászlók
gyûjtésével kapcsolatos tárgyalására az
augusztusi testületi ülésen kerüljön sor,
addig további árajánlatok beszerzését kérte
a képviselõ-testület.

?

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatát
szintén az augusztusi ülésre kérte a testület
elkészíteni.

?

Elfogadták az Egyedi turisztikai program
fejlesztési elképzeléseirõl szóló beszámolót, és felhatalmazták Valentinyi Károly
alpolgármestert a további tárgyalások és
egyeztetések lefolytatására.

?

Mezõberény Város Önkormányzatának aljegyzõi állására 4 jelentkezõ nyújtotta be
pályázatát. A miskolci Dr. Szentkatolnay
István Kristóf, a vésztõi Dr. Kiss Mihály, a
gyomaendrõdi Frey Mihály, valamint a békési Hegedûs László. A szavazólapra a Dr.
Baji Mihály jegyzõ által javasolt Hegedûs
László neve került fel. Mivel az egyfordulós
titkos szavazás során a pályázó nem kapta
meg a képviselõ-testület tagjai által leadott
szavazatok minõsített többségét, a szavazás
eredménytelenül zárult, és új aljegyzõi
pályázatot írtak ki.

?

Megtörtént az önkormányzati rendeletek
felülvizsgálata, deregulációja. A képviselõtestület megbízta Dr. Baji Mihály jegyzõt,
hogy az új zajvédelmi rendelet-tervezet
mûszaki elõkészítéséhez zaj- és rezgésvédelmi szakértõt bízzon meg.
(folytatás a 4. oldalon)
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VÁROSHÁZI HÍREK
A testület tudomásul vette, hogy elmaradt
az a lengyelországi nemzetközi labdarúgótorna, amelyre a Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskola Diáksport
Egyesülete pályázott az önkormányzatnál.
A képviselõk a támogatásként megítélt és
fel nem használt 50.000 Ft összeggel a
2009. évi nemzetközi kapcsolatok önkormányzati támogatásának pályázati alapját
megemelték.

?

A képviselõ-testület tudomásul vette a
2008. évi Berényi Napok rendezvényeirõl
szóló tájékoztatót.

?

Elfogadták az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslatát, miszerint az önkormányzat csatlakozzon aláíróként a Tolna Megyei
Közgyûlés elnöke által kiadott felhíváshoz
a kisiskolák megmentéséért.
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a Békéscsabai Mentõalapítvány részére anyagi támogatást nem tud
biztosítani. Szintén elutasították a Sclerosis
Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezetének támogatás iránti kérelmét.

?

A testület a Körösök Völgye Natúrpark
Egyesület PEA pályázat, a Körösök lágy
ölén – Ökoturisztikai fejlesztési program
elszámolása során a VÁTI Kht. által tett
megállapítás alapján fizetési kötelezettség
teljesítéséhez 2.282.253 Ft-ot biztosít a
2008. évi költségvetés általános tartaléka
terhére.

TANÉVZÁRÁS
A 2007/2008. tanév
a Mezõberény-Bélmegyer
Kistérségi Általános Iskolában
Június 14-én elballagtak 8. évfolyamos
diákjaink. A legkiemelkedõbb tanulók
ekkor vehették át jutalmukat.
Kiváló tanuló díjat tantestületünk azoknak
a tanulóknak ítélte oda, akik az 5-8.
évfolyamon év végén összesen legfeljebb
három jó érdemjegyet szereztek, a többi
jegyük jeles vagy kitûnõ. Magatartásuk,
szorgalmuk példás, versenyeken rendszeresen és eredményesen szerepeltek, közösségi munkájuk kimagasló.
A díj mellett tantestületi dicséretben is részesültek.
Kitüntetettjeink:
Borgula Tekla

Zsibrita Dávid

Weigert Judit

Kovács Krisztina

Bagita Ákos

Csibor Erzsébet

Hoffmann Flóra

Jenei Bence

Zuba Viktor

Nagy Krisztián

?

Döntés született arról, hogy a képviselõtestület a DARFT által kiírt "Akadálymentesítés támogatására (Egyenlõ esélyû
hozzáférés a közszolgáltatásokhoz)"
pályázaton részt kíván venni, melynek fedezetét – 1.111.000 Ft-ot – a 2008. évi költségvetés (általános tartalék) elõirányzata
terhére biztosítja.

?

Interpelláció benyújtása történt meg két
ügyben. Az egyik a város területén elszaporodott kóbor kutyák ügyét érintette. A testület a téma újratárgyalását augusztusi ülésére tûzte ki. A másik ügy tárgya a helyi
posta mûködésének problémái a befizetések
során. A képviselõk döntést hoztak arról,
hogy az adott témában ismételten meg kell
keresni a Debreceni Postaigazgatóságot.
A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta
munkáját a képviselõ-testület. A következõ
testületi ülés idõpontja augusztus 25.
Jakab Krisztina

Német nemzetiségi díjat olyan nyolcadikosok kapnak, akik az
5-8. évfolyamon kitûnõ,
vagy jeles tanulmányi eredményt értek el német
nemzetiségi nyelvbõl év
végén. Legalább három
Oláh Vivien
alkalommal dicséretben részesültek, és nyelvi versenyeken, bemutatókon rendszeresen szerepeltek, vagy
sikeres nyelvvizsgát tettek.
A díj mellett német nemzetiségi tantárgyból dicséSzéplaki Norbert retben részesültek kitüntetettjeink.
Jó sportoló díjazásban részesülnek azok a
nyolcadikos tanulók, akik az 5-8. évfolyamon év végén legalább 4,00 átlagot értek

el, magatartásuk, szorgalmuk jó vagy példás, s a választott sportágukban kiemelkedõ eredményeket értek el. A díj mellett testnevelés tantárgyi dicséretben részesültek:

Kádas Adrienn

Kiss Erzsébet

Dombi Erika

A tanévet a mezõberényi alsó és a felsõ tagozatos tanulók két tagintézményben, külön
épületben kezdhették meg. A speciális tagozat a Martinovics utcai felújított iskolaépületet kapta meg. Törvényi kötelezettségünknek tettünk eleget, amikor a 2007.
december 31-ig a módosított Nemzeti Alaptanterv alapján felülvizsgáltuk Pedagógiai
Programunkat, és a szükséges változtatásokat megtettük. Szakszolgálatunk Egységes
Pedagógiai Szakszolgálatként lát el kistérségi feladatokat, ennek keretein belül Nevelési Tanácsadót is mûködtetünk. Büszkék
lehetünk Zene- és Mûvészetoktatási Tagintézményünk kiváló minõsítésére, amelyet
szigorú elõírások szerint állapítottak meg a
szakértõk.
Gyógypedagógusaink az elsõ osztályosok
közül azokkal, akiknél az alapkészségek
fejlesztését a késõbbiekben hangsúlyosabban kell támogatni, elvégezték a DIFER-rel
(Diagnosztikus fejlõdésvizsgáló rendszer)
történõ vizsgálatot. 2008. május 28-án minden osztályt mértünk. A 4., 6. és 8. évfolyamos tanulóink országos kompetenciamérésen vettek részt. A negyedikeseknél
alapvetõ képességeket, készséget teszteltek,
a hatodikosok és a nyolcadikosok körében
pedig a matematikai eszköztudást és a szövegértést vizsgálták. Részt vettünk a Mezõberény-Bélmegyer Társulási Közoktatási
Esélyegyenlõségi program elkészítésében.
Az iskolánkban folyó érdemi munkát tükrözik a tanulmányi eredmények. Kiváló
tanulmányi elõmenetelû minõsítést ért el 73
fõ az 1-3. évfolyamon, a 4. évfolyamon
kitûnõ 16, jeles 14 fõ. A felsõ tagozaton 46
kitûnõ és 31 fõ jeles minõsítést kapott.
Diákjainknak a tanulás mellett maradt még
energiájuk a versenyekre való felkészülésre
is. A eredmények megtalálhatók iskolánk
honlapján:www.mbkai_mezobereny.extra.hu.
Ezúton is köszönöm az intézmény minden
dolgozójának azt a lelkiismeretes munkát,
odafigyelést, segítséget, amellyel hozzájárultak a tanév sikeres zárásához.
Köszönöm a szülõi munkaközösségek,
szülõk támogató segítségét.
Az intézmény valamennyi tanulójának,
munkatársaimnak jó pihenést, kellemes
nyarat kívánok!
Öreg István igazgató
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TANÉVZÁRÁS

SPORT
Tisztelt Sportbarátok!

Eredményes esztendõt zárt a
"Leg a láb" Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény

2008. május 30-án 140 táncos mutatta be
tudását az Orlai Petrics Soma Kulturális
Központban. A színültig megtelt színházteremben Erdõs Norbert képviselõ köszöntötte a vendégeket. A zenei kíséretet Barbócz Sándor és barátai biztosították. Az elõadás során láthattunk a legkisebbektõl mesejátékot, népi játékokat, a nagyobbacskáktól ugrós-, szatmári, rábaközi, dél-alföldi,
illetve a helyi nemzetiségek kultúrájából
szlovák és német táncokat. A bemutatót a
Berényke táncegyüttes mûsora zárta.
Az együttes nagy sikert aratott Balatonbogláron, a XII. Méta Fesztiválon május 10.
és 12. között. A zsûri kiemelte a táncosok
erõteljes, fiatalos elõadásmódját, a zenéhez
való pontos igazodását, a tánc kemény férfiszólóit, melyet remekül egészített ki a
lányok nõies, harmonikus alkalmazkodása
párjaikhoz. A pünkösdi király és királynõ
választáson pedig megmutathatták folklorisztikai tudásukat és talpraesettségüket
is, hiszen a Szugyiczki Julietta - Számfira
Máté páros a második helyet szerezte meg.
Az együttes a futó méta bajnokságon második lett.
A fesztiválok és a nyári pihenõ után
szeptemberben újult erõvel folytatjuk a néptáncoktatást, ahová minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Eiler Mihály és Jászai Mária
augusztus 15-én ünnepli
55.
házassági évfordulóját.
Ezúton köszönti õket, és sok erõt, jó
egészséget kíván:
szomszédjuk, János

Bondár Sándor (1922, Mb. Petõfi u. 33.),
Toldi István (1928, Mb. Báthory u. 9.),
Czinkóczki János (1923, Mb. Báthory u.
27.), Szûcs Gyula (1973, Mb. Ókert 61.), Pálföldi György (1936, Mb. Kölcsey u. 21.), Hamza
Piroska Erzsébet (1957, Mb. Ady u. 17.), Székely Lajosné Mizsik Judit (1923, Mb. Ady u.
68.), Földesi Elemérné Bereczki Erzsébet (1926,
Mb. Juhász Gy. u. 1.)

(folytatás az 1. oldalról)

2008. június 23-án, hétfõn került sor a
Mezõberényi Football Club évadzáró közgyûlésére. A közgyûlést azért kellett összehívni, mert a januárban megválasztott
elnökség mandátuma június 30-án lejárt. Az
akkor frissen összeállt elnökség, Zolnai
György elnök, Vrbovszki János elnökhelyettes, Pántya Sándor technikai vezetõ,
valamint Harmati László és Debreczeni
Gábor elnökségi tagok fél év munkát
követõen újra, immáron két éves mandátummal megbízva újraválasztásra kerültek.
A felnõtt csapat sikeresen vette az akadályt,
bent tudott maradni a megyei I. osztályú
bajnokságban, sõt a játékosok egybehangzó
véleménye alapján az õszi szezonban is
megmérettetik magukat, és hasonlóan eredményes szereplésre készülnek. A közgyûlésen megköszönték az elnökség, a
játékosok, a szakmai vezetés és minden
kedves labdarúgást szeretõ sportbarát segítségét, akik támogatásukkal lehetõvé tették a
jó szereplést.
Az õszi idényben is várunk minden kedves
sportbarátot. Jó szurkolást kívánunk mindenkinek!
Debreczeni Gábor

A gyerekek nyáron is hetente próbálnak,
augusztustól pedig megkezdõdik a felkészülés az aug. 29-30-31-én megrendezésre
kerülõ Mazsorett Eb-re. A felkészülés mellett még a ruhatárat is fel kell újítani, mivel
a legújabb nemzetközi szabályzat szigorította az Eb-n részt vevõ versenyzõk megjelenését az "uniformis" tekintetében. Ez
anyagilag igen megterhelõ, de összefogással már a ruhák feléhez sikerült elõteremteni a szükséges pénzt.
Példaértékû az a hozzáállás, amit ezek a lányok és szüleik a csoportvezetõvel és szakmai segítõkkel együtt már évek óta tesznek
mind erkölcsi, mind anyagi tekintetben.
További munkájukhoz sok sikert kívánunk.
Karakasné Ágoston Anikó

DARTS HÍREK
Véget ért a 10 fordulós utánpótlás verseny
az OPSKK-ban. Eredmények: I. Tóth Tibor
II.Váradi Miklós III. Baji Zoltán
Az utánpótlásedzés 18 év alattiaknak
szeptembertõl indul újra, elõzetes jelentkezés alapján. Jelentkezni az OPPSK információs pultjánál lehet. Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!
UZO

HITÉLET
Terjed a halálba menekülés vágya
Világszerte egyre többet hallunk, olvasunk
az eutanáziáról. Mindnyájan tudjuk, hogy
elõbb utóbb meg kell halnunk, de ma egyre
többen akarják a halál bekövetkeztét. Az
orvosoknak feladatuk, hogy harcoljanak az
életért. Mit hoznak fel általában az
eutanázia mellett? Minden ember legfõbb
vágya a halál közeledtével, hogy ne
szenvedjen. A halál elkerülhetetlen, de
haljunk meg méltósággal. Ki-ki akkor,
amikor még emberként tud viselkedni,
amikor még nem szorul senkire, nincs
kiszolgáltatva, nem érzi magát fölöslegesnek. Mindenki – érthetõen – el akarja kerülni a testi-lelki szenvedést, megaláztatást. A
lelki szenvedés lehet olyan mértékû, hogy a
beteg inkább meg akar halni, mint tovább
viselni a megaláztatást, kiszolgáltatottságot,
a feleslegesség érzését. A fájdalmat mindig
igyekezni kell csillapítani!

Más, ha a beteget, akit, mint lelkipásztor,
mint hozzátartozó, gondozó, elkísérem utolsó óráig és fogom a kezét és más, ha
belelököm a halálba. A haldoklót valóban
nem szabad magára hagyni. Tudomásul kell
venni, hogy el kell választanunk a "halálig
kisérést" a halálba segítéstõl. Világot kell
gyújtani, akár a háztetõkrõl is kell hirdetni!
Nekünk, keresztyéneknek ismernünk kell a
keresztyén többletet érveléseink során. Tudnunk kell, hogy az élet szent, hogy Istentõl
kaptuk, Neki vagyunk érte felelõsek. Isten
saját képmására teremtett minket. A "Ne
ölj!" parancs a legrégebbiek közé tartozik,
mégis de sokan megszegik az élet kezdetén,
végén, háborúban!
Az életért Isten elõtt felelünk, mert ezt
mondja Jézus: Én vagyok az élet és a feltámadás, aki hisz énbennem, az soha meg
nem hal.
Fejér Sándor
evangélikus lelkész

Tóth András és Csõke Anita (Mb. Galilei u. 13.), Házi Benjámin (Sarkad, Vasút
u. 44.) és Bodó Anna (Mb., Kereki u. 35/2.), Lakatos Imre és Csendes Adrienn
(Mb., Gárdonyi u. 3.), Rigler Zoltán (Békés, Karacs T. u. 5.) és Vida Ágnes
(Békés, Ady u. 12), Hegedüs Pál (Mb., Rákóczi sgt. 19) és Tóth Magdolna (Gyula, Wesselényi u. 24), Fehér Péter István (Mb., Jeszenszky u. 1.) és Püski Sarolta Györgyi (Mb., Szív
u. 12.)
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PROGRAMAJÁNLÓ
Csárdaszállási Falunap
2008. július 12.
9.00 HIMNUSZ az iskola udvarán
9.05-tõl a Kárpát-medence magyarlakta településeinek virtusvetélkedõ
elõdöntõjének megnyitója az iskola udvarán. Köszöntõt mond: Horváth
Gyula MTTOSZ ügyvezetõ elnök Petneházi Bálintné polgármester
9.30-tól a Kárpát-medence magyarlakta településeinek virtusvetélkedõ
elõdöntõjének versenye az iskola udvarán
10.00-tól HIMNUSZ a sportpályán
10.05-tól a Békési Kistérség 4 településének nagypályás labdarúgó minitornája a sportpályán. Résztvevõ csapatok: Csárdaszállás, Bélmegyer,
Köröstarcsa, Tarhos. A tornát megnyitja és köszöntõt mond: Izsó Gábor a
Békési Kistérség elnöke. Köszöntõt mond: a négy település polgármestere
10.00-tól Cél az egészség! a Községháza épületében (AVON termékek,
ÖKONET termékek, FLAVANTIC termékek, SUNRIDER termékek, Jódis
víz, Welnett termékek, jobb agyféltekés rajz, energia-masszázs, vércukor- és
vérnyomásmérés)
10.00-tól Gyermekprogramok az óvoda udvarán (légvár, ugráló, arcfestés,
lufifújás, zenés gyermekmûsor, stb.)
13.00-tól ebéd a Mûvelõdési házban
Kb. 15.00 óra a Békési Kistérség 4 településének nagypályás labdarúgó
mini-tornájának eredményhirdetése a sportpályán
Kb. 16.00 óra a Kárpát-medence magyarlakta településeinek virtusvetélkedõ
elõdöntõjének eredményhirdetése az iskola udvarán
17.30-tól Komáromi István mûsora az iskola udvarán
20.00-tól Bál a Mûvelõdési házban. A zenét szolgáltatja: PÓKER zenekar
22.00 -tól Tûzijáték - fellövés a Mûvelõdési ház udvaráról

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 ÁRFOLYAMGARANCIÁVAL vagy 5 ÉVES FIX TÖRLESZTÉSSEL

HITELEK-HITELEK-HITELEK
ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁS,
ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉS,
HITELKIVÁLTÁS,
HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁS,
LAKÁS FELÚJÍTÁS,
LAKÁSKORSZERÛSÍTÉS,
LAKÁSBÕVÍTÉS,
IDÕSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK,
KÖZALKALMAZOTTI HITELEK,
VÁLLALKOZÓI HITELEK,
FÖLDVÁSÁRLÁSRA HITEL,

ADÓSSÁGRENDEZÉS,
SZOCPOL ÜGYINTÉZÉS,
GYORSHITELEK (AKÁR 3 NAP ALATT),
FÉSZEKRAKÓ HITELEK ( 35 ÉVES KORIG),
SZEMÉLYI HITELEK,
LAKÁSLÍZING, VISSZLÍZING , VILÁGLÍZING,
GÉPKOCSILÍZING ÉS -HITELEK,
IDÕSKORI ÉLETJÁRADÉK,
KÖZTISZTVISELÕI HITELEK,
TERHELT INGATLANRA IS
PLUSZ HITELLEHETÕSÉG
BIRTOKFEJLESZTÉSI HITEL
(NFA PÁLYÁZATRA IS) stb.

FOLYAMATOS AKCIÓ!
Banki költségek teljes vagy részleges elengedése
(AKÁR TELJES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG)
Mindenkori aktuális akciónkról érdeklõdésére telefonon vagy személyesen
tájékoztatjuk

? FORINTALAPÚ HITELEK (ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSE, ÚJ ÉS
Több bank ajánlata közül választhat!

HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSA)

FELHÍVÁS
Mezõberény Város Önkormányzata felhívja a
16 m3/h felett vételezõ lakossági és
nem lakossági fogyasztók figyelmét,
hogy a MOL Rt. a szállításrendszerén végzett
karbantartási- és javítási munkálatok akadályozzák a folyamatos
gázszolgáltatást. Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

? LAKÁS- ÉS SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITELEK
(CHF, JPY)
? VILÁGHITELEK (lakáslízing, visszlízing, világlízing,
lakás- és szabadfelhasználású hitelek)

Hitelkihelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének 100%-ig!
Passzív BAR, végrehajtás és APEH tartozás megoldható!
Hitelek már minimálbértõl vagy jövedelem igazolása nélkül is igényelhetõek!

2008. augusztus 11. 10.00 óra és 14.00 óra között

FONTOS! A hitelszerzõdések mellé életbiztosítás kötése
NEM szükséges!

a MOL Rt. karbantartási munkálatokat végez
a Mezõberény gázátadón.

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!

A TMK munkálatok miatt az érintett gázátadóról ellátott települések
felé a földgáz betáplálása szünetelni fog,
amely 4 órás gázszünettel jár.

LEINFORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNK!
HÍVJON BIZALOMMAL!
AZ ELVÉGZETT MUNKÁNKÉRT FELELÕSSÉGET VÁLLALUNK!

Az elosztóhálózat teljes leürülésének elkerülése érdekében kérjük a
lakosságot, hogy a fenti idõpontban ne vegyék igénybe a gázszolgáltatást.

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

Dr. Baji Mihály jegyzõ

Plusz szolgáltatásunk: INGATLANKÖZVETÍTÉS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS

Összkomfortos családi ház családi okok miatt sürgõsen eladó! Érdeklõdni a
Galilei u. 25. szám alatt vagy a 06/20-435-9285 telefonszámon.

TÓTH JÁNOSNÉ üzleti fõtanácsadó, ingatlanközvetítõ, értékbecslõ 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

Keresek: két gyönyörû kismacskának szeretõ gazdát Érdeklõdni a 06/20-8072019 telefonszámon.

Irodánk címe:
5650 MEZÕBERÉNY, FORTUNA TÉR 11.

Lakossági apróhirdetés

Kihúzható sarok ülõgarnitúra eladó. Érdeklõdni: 06/20-434-2986
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