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Münsingen-Mezõberény
15 éves a testvérvárosi kapcsolat
Immár tizenötödik éve áll testvérvárosi kapcsolatban Münsingen és
Mezõberény. A hagyományoknak megfelelõen az idén augusztus 20tól 24-ig megrendezésre kerülõ Berényi Napokon látjuk majd
vendégül a Németországból érkezõket, ám Gronauból, Szovátáról,
Gútáról és Csantavérrõl is fogadunk látogatókat a program ideje
alatt.
Hosszú évek óta beszélünk testvérvárosi viszonyokról, arról azonban, hogy miért hasznos és fontos az effajta kontaktusok kialakítása,
meglehetõsen kevés szó esik.

A münsingeni városháza

Testvérvárosi kapcsolat alapvetõen két földrajzilag egymástól távol
esõ, kis- vagy nagyváros között jöhet létre, melynek célja mindkét
fél részérõl a másik település lakóinak közelebbi megismerése,
valamint az emberek közti kulturális kapcsolatok kiépítése. Az
ötletet Európában a II. világháborút követõen valósították meg, az
együttmûködés egyik korai és kezdetleges formájú példája pedig
1947-re tehetõ, amikor egy amerikai és egy német város között

alakult ki a kapcsolat. 1989 óta az Európa Unió is támogatja ezen
kontaktusok létrejöttét. Természetesen a világ egyéb területein más
és más kifejezésekkel illetik a fogalmat, hisz kontinensünk bizonyos
szegleteiben ikervárosoknak, barátságvárosoknak, vagy – épp a német nyelvterületeken – partnervárosoknak nevezik ezt a fajta viszonyt. Fontos megemlíteni, hogy ugyan nem kikötés, leggyakrabban a testvérvárosi kapcsolat két tagja közel azonos számú lakossággal bír. A gyakorlatban ez – ahogyan az Mezõberény esetében is
látható – évenkénti látogatásokban vagy levelezésben teljesedhet ki,

Mezõberény, Polgármesteri Hivatal

de az sem ritka, hogy két város diákcsere-programokat is létrehoz a
minél szorosabb összefonódás érdekében.
A kulturális és társadalmi hasonlóságok, vagy éppen azok különbözõsége miatt bizonyossággal állítható, hogy a testvérvárosi viszonyok kialakítása rendkívül fontos célt szolgál, tekintve, hogy
talán épp az összefogás napjaink egyik leglényegesebb jelszava.
Szurovecz Illés
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BERÉNYI NAPOK
Élményekben gazdag napokat tölthetünk el együtt a Berényi Napok 2008 alkal-mából. Színvonalas és változatos kulturális, sport és
szórakoztató programok részesei lehetünk augusztus 20. és 23. között.
Ízelítõ a programokból:
Kiállítás
"Virágom virágom"
címmel Pünkösdi
Gabriella elszármazott mezõberényi
keramikus kiállítását
nézhetik meg az OPSKK Mûvelõdési Házában.
“Az indiánok világa” címmel kiállítás
tekinthetõ
meg 2008. augusztus 19-tõl 2008.
októ-ber 31-ig az
Orlai Petrics Soma
Kulturális Központ Muzeális Gyûjteményében. Kutasi Kovács Lajos Amerikában élt neves író gyûjteményét csodálhatjuk meg.
Gálamûsor
Nemzeti értékeink kincseit – a
népdalok lelket
erõsítõ ritmusait,
kacagtató, tanulságos történeteket, lendületes, ropogós néptáncot – a "Leg a láb" néptáncgála keretén
belül, augusztus 20-án 19 órai kezdettel tekinthetik meg.
Paczuk Gabi
A Békés Megyei Jókai Színház mûvésznõje Cserháti
Zsuzsa dalokból ad önálló zenés mûsort augusztus 21-én
(csütörtökön) 19 órától.

15 éves testvérvárosi évforduló
Ez alkalomból közös felvonulás, vacsora és gálamûsor
lesz a testvérvárosi küldöttek és
a mezõberényiek részvételével
augusztus 22-én (pénteken).
Ezeken a programokon erõsebbé, tartalmasabbá válhatnak a
testvérvárosi kapcsolatok.
Pörköltfõzõ verseny
A hagyományoknak megfelelõen idén is lesz pörköltfõzõ verseny. Várjuk
a nevezõ csapatok jelentkezését!
LL Junior
A népszerû Fekete
Vonat együttesben
játszott, majd annak
felbomlása után sikeres szólókarrierbe
kezdett. 2008-ban a
Viva Comet legjobb férfi elõadó díját kapta.
Holló együttes
A vándormuzsikusok címû
zenés gyermekmûsorban magyar
költõk
énekelt versei,
népdalok illetve
a világ legszebb
gyermekdalai csendülnek fel. A gyerekek
végig az elõadás szereplõi, akikkel játszik,
énekel az együttes.

HIRDETMÉNY

Puskás Peti
Puskás Peti 2006-ban tûnt
fel a Megasztár 3. szériájában, ahol a döntõig jutott,
mint legfiatalabb férfi elõadó.
Szereplõje az 56 csepp vér címû rockmusicalnek, illetve minden nap láthatjuk a Jóban
rosszban c. sorozatban.
United
A United zenekar
1999 óta a magyar
popzene élvonalbeli,igényes képviselõje. Elsõsorban fúziós
popzenét játszanak, azaz minden benne van:
funky, pop, jazz, blues és egy kis rock and roll.
Az együttes frontembere Pély Barna, akit a
Megasztár zsûrijébõl is ismerhetünk.
Tûzijáték
Aranyesõ, üstökösök, krizantémok, pálma égi fényeiben gyönyörködhet
mindenki augusztus 23-án
(szombaton) 22 órakor.
Lovas rendezvények
A megye legjobb gyermeklovasa cím elnyeréséért küzdhetnek a versenyzõk augusztus 23-án. Várunk minden
lóbarátot, drukkert és érdeklõdõt a Vésztõi út buszforduló és a körgát közötti gyepes területre.
Másnap amatõr fogathajtó verseny, városi
felvonulás fogatokkal és lovas-íjász bemutató
lesz.

FELHÍVÁS

Az ÁNTSZ adatai szerint évrõl-évre több egészségi problémát okoz a parlagfû pollenje. A június közepétõl október elejéig tartó virágzási idõ alatt
egyre több embernél jelentkezik a szénanátha, amely sok esetben súlyos asztmás betegségbe torkollik. A betegség megelõzhetõ az allergiát kiváltó okok
megszüntetésével, ezért következetesen
irtani kell kapálás, kaszálás, gyomlálás útján a parlagfüvet!
A növényvédelmi tevékenységrõl szóló 5/2001. (I. 16.) FVM , valamint az
önkormányzat a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások
kötelezõ igénybevételérõl szóló rendelete elõírja, hogy minden ingatlantulajdonod, használó köteles a gyommentesítést a területén elvégezni.
A Polgármesteri Hivatal ezúton kéri a T. Lakosságot,
hogy az allergiás megbetegedésben szenvedõ gyermekek, felnõttek
és a ma még egészségesek védelme érdekében
irtsa a parlagfüvet!
A védekezés a település kül- és belterületén egyaránt kötelezõ!
Fentiek végrehajtását külterületen a Békés Megyei Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság felügyelõi, belterületen a Polgármesteri Hivatal munkatársai
ellenõrizni fogják, és a mulasztókkal szemben szankciókat kezdeményeznek.

Mezõberény jegyzõje

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
2008. augusztus 11.
10.00 óra és 14.00 óra között
a MOL Rt. karbantartási munkálatokat végez
a Mezõberény gázátadón.
A TMK munkálatok miatt az érintett gáz-átadóról ellátott települések
felé a földgáz betáplálása szünetelni fog, amely
4 órás gázszünettel jár.
Az elosztóhálózat teljes leürülésének elkerülése érdekében kérjük a lakosságot, hogy a fenti idõpontban ne vegyék igénybe a gázszolgáltatást.
Dr. Baji Mihály jegyzõ
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KISVÁROSI KAVICSOK
Osztálytalálkozó

Vasutasnap

Az 1943-ban végzett Polgári Leány- és Fiúiskola növendékei ez év
májusának utolsó szombatján látogattak el volt iskolájukba, hogy 65
év után a még élõk együtt örüljenek egymásnak.

2008. július13-án, vasárnap bonyolították le az 58. vasutasnap alkalmából megrendezett hivatalos ünnepséget. A nap hangulatára rányomta a bélyegét a MÁV jelenlegi, meglehetõsen nehéz helyzete.
Az ünnep igen csendes volt, ráadásul a médiában is szûkszavú említést kapott. Manapság a Magyar Államvasutak értelmezése egészen más
jelentõséget képvisel. A mozaikszóból a "magyar" ugyan megmaradt,
de a gazdasági helyzet miatt, illetve a külföldi tõke beáramlásának
köszönhetõen hazai, valamint külhoni érdekeltségûvé is vált. Mivel a
MÁV az utóbbi idõben több önálló szervezetre bomlott, immár igen
kevés ágazat tartozik közvetlen irányítása alá. Ez azt jelenti, hogy a
szervezeten belül sok önállóan gazdálkodó részterület alakult ki. Az
e pillanatban látható állapotot nem megfelelõen átgondolt elõkészületi intézkedések elõzték meg, ami néha a szervezetlenség látszatát kelti.
Jelenleg – a fent említett okok miatt – a MÁV gyakorlatilag mélyponton
van, ám a helyzet, legalábbis a jövõre tekintve, korántsem reménytelen. Erre utal a gazdasági ágazatok többféle mûködése és nem utolsó
sorban az Európai Uniós tagság érezhetõ elõnye is.
A Szolnok-Lõkösházi vasútvonal nemzetközileg is kiemelt, Észak-és
Dél-Európát összekötõ modern fõvonallá válik, melynek eredménye
a közeljövõben Mezõberényben is tapasztalható lesz.
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik lehetõvé tették, hogy a
vasutasok munkájának elismeréseként vasutasnapot tarthattunk
A vasút volt, van, és – reméljük – jobb lesz!
Gurmai Sándor ny. állomásfõnök

Kegyelettel emlékeztünk a lányok és a fiúk osztályfõnökére, Irányi
Dezsõné Palugyai Ilona tanárnõre és Makai János tanár úrra, és mindazokra,
akik már nem lehettek közöttünk.
Az évforduló tiszteletére dr. Tordai Lajos egy verssel kedveskedett az
osztálynak.
Vers a 65. évfordulóra (részlet)
Egy évvel készült korábban
Indokolt az óvatosság,
Hátha nem lesz ki megírja,
Vagy nem lesz már hallgatóság.
Mert az idõnk fogyóban van,
Hosszú távra ne tervezzünk,
Nagykabátot, tartós tejet
Mi már magunknak ne vegyünk.
De félre bút, úgysem segít,
Tûrnünk kell, ha itt-ott fájna,
Biztosak lehetünk abban,
Hogy már kevesebb van hátra.

LAKATOSOKAT, HEGESZTÕKET
CEGLÉDI MUNKÁRA FELVESZÜNK
Tel : 30 / 239-3203

A kellemes hangulatban elköltött ebéd után úgy váltunk el, hogy:
"Jövõre ugyanitt…".
Sajnos, az elmúlt napokban a fénykép bal oldalán álló Balogh Ferenc
eltávozott közülünk, és a vers íróját, dr. Tordai Lajost és feleségét
súlyos autóbaleset érte.
Kiszely Jánosné
Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
pályázatot hirdet
TAKARÍTÓ
munkakör betöltésére.
Közalkalmazotti jogviszony idõtartama: 2009. 03.11-ig szóló határozott idejû
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidõ, heti 35 órás.
A munkavégzés helye: OPS Kulturális Központ Könyvtára,
5650 Mezõberény, Fõ út 4.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény szerint.
Pályázati feltételek: 8 általános; magyar állampolgárság; büntetlen elõélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: iskolai végzettséget igazoló okirat;
önéletrajz; erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. augusztus 19.
A munkakör legkorábban 2008. augusztus 20. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen, zárt borítékban az OPS Kulturális Központ címére (5650 Mezõberény, Fõ út 6.)

ISMÉT FELNÕTTKÉPZÉS
A PETÕFI SÁNDOR GIMNÁZIUMBAN
Képzési kínálatunk a 2008/2009-es tanévre:
Gimnáziumi képzés:
esti (heti 2-3 alkalom)
ÚJ! levelezõ (kéthetente 1 alkalom)
Szakképzés vizsgagaranciával:
szociális gondozó és ápoló
pénzügyi-számviteli ügyintézõ
számítógép-kezelõ (használó)
számítástechnikai szoftverüzemeltetõ

Tel.: 30/2079-637
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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

Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítõ
ANGOL ÉS NÉMET
NYELVTANFOLYAM
indul szeptembertõl Mezõberényben
egyetemi tanárok bevonásával,
próbanyelvvizsgával, kis létszámú csoportokban.
Két típusú akkreditációval rendelkezünk, amely
minõségi garanciát és Áfa mentességet is jelent.

SVÁJCI FRANK (CHF) ALAPÚ HITELEK ÁRFOLYAMGARANCIÁVAL vagy 5 ÉVES FIX TÖRLESZTÉSSEL

A tanfolyam díja 700 Ft/óra (havi részletfizetés).
A vizsgára bejelentkezett tanulóink 95 %-a sikeres nyelvvizsgát tett!

HITELEK-HITELEK-HITELEK

A nagy érdeklõdésre való tekintettel a jelentkezési határidõ
meghosszabbítva 2008. augusztus 12-ig!

ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁS,
ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉS,
HITELKIVÁLTÁS,
HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁS,
LAKÁSFELÚJÍTÁS,
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)

Érdeklõdni és jelentkezni lehet:
hétköznap az OPSKK Mûvelõdési Központjában Kovács Anettnél
személyesen vagy a 66/515-553-as telefonszámon,
vagy a hét minden napján 8-19 óráig a nyelviskolánál: 30/931-87-74
Referenciáink:MÁV,

Matávcom, Posta, FMF, Videoton, HBM Közigazgatási

Hivatal, Pioneer, Polgármesteri Hivatalok, Illetékhivatalok, Egészségbiztosítási
Pénztárak, Szállodák, Államháztartási Hivatalok, Földhivatal, Hûtõipari Rt., Vám- és
Pénzügyõrség, Vízmû, Metrisoft, Linnemann, Erdészeti Szolgálat, Környezetvédelmi

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

Felügyelõség, Minisztériumi Világ-Nyelves csoportok, Gallicoop Rt., HungaroConrtol
Magyar Légiforgalmi Szolgálat, Kunszöv Kft., Rehab Rt., Takarékszövetkezetek
01-0183-05, AL - 0467, PL-2148, PL-1974

Mindenkori aktuális akciónkról érdeklõdésére telefonon vagy személyesen
tájékoztatjuk

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

HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSA)

? 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!

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 ÉRTÉKBECSLÉS

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
HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYÜNK!

Irodánk címe:
5650 MEZÕBERÉNY, FORTUNA TÉR 11.
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