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MEZÕBERÉNYI
HÍRMONDÓ INGYENES

A Petõfi Sándor Gimnáziumban a
2007/2008-as tanévet 565 diák és 54 tanár nyitotta
meg szeptember 2-án. 

Az igazgatói beszéd után a tizedikesek a hagyo-
mányokhoz híven egy-egy szál virággal és a
beilleszkedést segítõ jó tanácsokkal köszöntötték a
kezdõ évfolyam tanulóit. 

A tantestület 7 új kollégával bõvült. Új taná-
raink: Komódi Andrea (magyar-történelem), Kris-
tóf Viktória (német), Kóra Judit (biológia), Sinkó
Gábor (angol), Kiss Richárd (rajz), Elmar-Kim
Eisele (deutsch-geschichte). Amerikai vendégtanár-
nõnk a második héten kapcsolódik be a munkába.
Alkalmazásukra nyugdíjba vonulás, szülési szabad-
ság igénybevétele, igazgatóhelyettesi megbízás,
illetve a külföldi kollégák esetében a magyarországi
tartózkodás lejárta miatt került sor. 

Tantestületünk névsora az új tanévben: Szilágyi
Tibor (igazgató), Tóth Julianna (igazgatóhelyettes),
dr. Baukóné Baksai Edit (igazgatóhelyettes),
Balogh György, Baloghné Bozsik Katalin, Barna
István, Csonkáné Bíró Éva, Bisztricsányi Gizella,
Boda Péter, Bokorné Tóth Gabriella, Braun Róza,
Darányi Katalin, Darvas Gábor, Egeresiné Vas
Ildikó, Elmar-Kim Eisele, Földesi Richárd, Gyaraki
Etelka, Hajdú Szilvia, Hidasi László, Homoki Ág-
nes, Inge Reinmüller, Kaszás Gábor, Kecskeméti

Gizella, Kiss Richárd,
Kiss Timea, Kolozsi
Tamás, Komódi And-
rea, Kóra Judit, Kovács
Erika, dr. Kovács Gá-
bor Csabáné, Kristóf
Viktória, Molnár Zita,
Palotai Mariann, Péter
Nóra, Petra Willer,
Bernathné Pocsai Judit,

Lévainé Rindzák Anett, Schäfer Anett,
Sinkó Gábor, Süle Gabriella, Szabó Ilona,
Székely Mária, Székely Szilvia, Szekeres-
né Szilágyi Zsuzsanna, Szugyiczkiné Ba-
logh Edit, Takács Tibor, Váradiné Szász
Julianna.
Kilencedikes diákjaink a tanév kezdetét
megelõzõ hétvégén gólyatáborban vettek
részt, ahol igyekeztünk a különféle progra-
mok segítségével megismertetni õket in-
tézményünkkel, Mezõberénnyel, segíteni
beilleszkedésüket a számukra új környe-
zetbe. Bízunk benne, hogy minden új diák-
nak emlékezetes marad ez a hétvége.

Szilágyi Tibor igazgató

BecsengettekBecsengettek

Az általános iskolában összesen 1026 diák kezdte meg 
(77 Bélmegyeren) a 2007/2008-as tanévet, 

ebbõl 118 az elsõ osztályos.

Biztos vagyok benne, sokak számára maradt emlékezetes egy-egy ese-
mény a négy napból. Az újság hasábjai - legnagyobb sajnálatomra - ezek
közül csak néhány  kiemelésére ad lehetõséget. Hármat emelnék ki: a
múzeumban rendezett kiállítást, amely az elmúlt években vásárolt, ado-
mányozott és gyûjtött anyagból nyújt válogatást, a székelykapu állítását,
amellyel az Erdélyi Kör régi álma teljesült, és a magyar-csehszlovák
lakosságcsere 60. évfordulójára emlékezõ emléktábla-avatást. Arra kértem
Onody Gyulánét, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét és két, a ren-
dezvényen résztvevõt, értékeljék a négy napot, mondják el, hogy tetszett
nekik a program. (A felvételen a szovátai GONG színjátszó csoport).

(folytatás a 4-5. oldalon)

Berényi Napok 2007Berényi Napok 2007
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EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

Megkezdõdött a mezõberényi Boldisháti
holtágnál fekvõ földterületek megvásárlása. A pol-
gármester számos adásvételi szerzõdést kötött a
telkekre az elmúlt két hónap folyamán.

A polgármester tárgyalást folytatott a Magyar
Pályázatkészítõ Iroda régió vezetõjével Piskolty
Tibornéval Essõsy Zsombor ügyvezetõ igazgató ké-
résére. A következõ találkozás idõpontjáig elviek-
ben három téma megvizsgálását engedélyezte. A
Norvég Alaphoz benyújtható pályázat tekintetében
a Fõ u. 1. sz. alatt lévõ Wenckheim-Fejérváry kas-
tély régi épületrésze és az egész épület felújítása tar-
tozna a hozzátartozó kertépítési tervvel egye-
temben. A jelenlegi Norvég Alap pályázati rend-
szere örökségvédelem címen erre nyújt lehetõséget.
Egy második ütemben ugyanezen a területen új
épületként az Alapfokú Mûvészeti Iskola épülete
kerülne kialakítása a Paksi-Team által elkészített ter-
vek alapján, amely a késõbbiekben megjelenõ
pályázat keretében lenne benyújtható. Harmadik
témaként a mezõberényi strandnál lévõ területen
egy fedett tanuszoda, valamint egyéb fejlesztési és
más komplex lehetõségek vizsgálata történhetne
meg a gyógyvízzé nyilvánítás függvényében. Erre a
területre jelen pillanatban még pályázat nem került
kiírásra. 

Megbízási szerzõdés jött létre a mezõberényi
székhelyû Körös Road Mérnöki, Tervezõ,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. megbízottjával ifj.
Károlyi Lászlóval utcai burkolatmegerõsítési
munkálatok mûszaki ellenõrzésére. 

A polgármester vállalkozási szerzõdést kötött a
Mezõberényi székhelyû Gulyás Szaki Bt. ügyveze-
tõjével Gulyás Antallal a Martinovics u. 25. sz. alat-
ti iskolaépület szükségszerûen a tanévnyitásra
elkészítendõ munkálataira. A munka befejezési ha-
tárideje július 2., amely idõpontig az említett feladat
elvégzésre került.

Tervezési szerzõdés kötöttek a Mezõberényi
székhelyû Körös Road Tervezõ, Kereskedelmi, és
Szolgáltató Kft. megbízottjával ifj. Károlyi Lász-
lóval a Mezõberény Kinizsi utcán és Vésztõi úton
megépítendõ, a Köröstarcsai úttól a Kettõs Körös
hídjáig megépítendõ 4300 m hosszú kerékpárút
tervezési munkálataira. 

A Budapesti Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmények Szakmai Minõsítõ Testülete az
elõminõsítõ eljárást lefolytatta a Mezõberény -
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú
Zenei és Mûvészetoktatási Intézmény Kollégium és
Pedagógiai Szakszolgálat esetében. A minõsítési
eljárás megvalósítására irányuló kérelmet a megyé-
ben egyedülállóan elfogadta. A minõsítés szeptem-
ber 1. és december 31. közötti idõszakban történik
meg.

A polgármester megbízási szerzõdést kötött
Mochnács Pállal a békéscsabai székhelyû Békés
Mérnök Kft. ügyvezetõjével a Békési u. 17. sz. alat-
ti 400 m2 - ebbõl lakások 281 m2, irodák 119 m2 -
alapterületû épület átalakításának mûszaki ellenõr-
zési feladataira. 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt
"Könyvtárak érdekeltségnövelõ támogatása - 2007"
címû pályázaton a Mezõberényi Városi Könyvtár
230.000 Ft támogatást nyert.

Megbízási szerzõdés jött létre a mezõberényi
székhelyû Körös Road Mérnöki, Tervezõ, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetõjével ifj. Ká-
rolyi Lászlóval a Mezõberényben még földútként
szereplõ utcák tervezési munkálataira. A tervek el-
készítésének határideje augusztus 20. volt.

Június 28-án a Vízmû Rt. Felügyelõ Bizottság
soros ülésére került sor Békéscsabán. Szó esett a te-
lepüléseken lévõ elhagyott és megszüntethetõ
kutakról, esetünkben a Békési útnál a Pennyvel
szembeni kutak megszüntethetõk, amennyiben
vállaljuk a kút betemetésének költségeit. Az említett
mûszaki lehetõségekrõl Solymosi Ernõ mûszaki
igazgató számolt be, míg dr. Moskovits Sándor gaz-
dasági igazgató a vízterhelési díjjal kapcsolatos
lehetõségeket boncolgatta. 

Július 4-én a polgármester valamint Valentinyi
Károly alpolgármester elõtt jelent meg Csák Gyula
a Vízmû Rt. vezérigazgatója, Moskovits Sándor
gazdasági igazgató és Krizsán György a Vízmû Rt.
Gyomaendrõdi Üzemmérnökségének vezetõje.
Megbeszélésre került a vízterhelési díj megállapítá-
sának módszere. Közös megegyezés alapján megál-
lapodtak abban, hogy az önkormányzat a következõ
testületi ülésre elõterjeszti a vízterhelési díj megál-
lapításának módszerét, a Vízmû Rt. vezetése pedig
vállalta, hogy idõszakonként elszámol a vízterhelési
díj alakulásáról. Amennyiben szennyvízkibocsátás
csökkenés következik be, és ez által túlfizetés kelet-
kezik, azt a következõ idõszak megállapításainál fi-
gyelembe veszik.

Július 4-én a Magyar Pályázatkészítõ Iroda
részérõl megjelent a polgármesternél Piskolty Tibor-
né és Újvári Ferenc pályázati tanácsadó. Apályázati
tanácsadó mind a három témát - egyrészt a Norvég
Alapban, másrészt a késõbb kiírandó pályázatokban
- támogatandónak ítélte meg és ehhez a szerzõdés-
tervezet elkészítését ígérte, majd az önkormányzat
részére történõ megküldését.

A polgármester tárgyalást folytatott Taba Illés
Herbertnével a mezõberényi Mécses Szolgáló Kö-
zösség Egyesület intézményvezetõjével. Atárgyalás
alkalmából az intézményvezetõ elõadta, hogy
igényt tartanának a Deák F. u. 1. sz. alatti ingatlanra,
amelyet szeretnének igényesen felújítani és ebben
pályázattól függõen 30 fõ pszichiátriai beteg nap-
pali ellátását végeznék, és 20 fõ fogyatékkal élõ
ember rendszeres szakmai feltételrendszerének el-
veit szeretnék ott kialakítani.

Bérleti szerzõdést kötöttek - mint a tulajdonos
képviselõje - Fekete József intézményigazgatóval -,
a Közszolgáltató Intézmény vezetõjével, mint bér-
beadó - a Mezõberényi Omega Gyülekezet -, mint
a Pünkösdi Gyülekezetek Hálózata képviselõjeként
eljáró Süveges Szabolcsgyülekezeti lelkipásztorral a
Mezõberényi 1267 hrsz. alatt felvett és a Deák u. 5-
7. sz. alatti épület bérbeadásáról 2007. július 1. és
2017 június 30-a közötti idõre. Az ingatlanért havi
10.000 Ft. + 2.000 Ft ÁFA, összesen 12.000 Ft bér-
leti díjat köteles a bérlõ megfizetni, az említett tu-
lajdonon ezen idõszakra felújítási és bérleti joggal
rendelkezik, és külön rögzített felújítási munkákat
kell elvégeznie. 10 év után a szerzõdõ felek elszá-
molnak egymással, és mindkét fél megelégedése
esetén az ügylet további 10 évvel meghosszab-
bítható.

A "Kisebbségi nyelv- és irodalom, népismeret,
valamint a kisebbségi nyelvi közismereti tanköny-
vek beszerzésének térítése - 2007" címû igénylés
alapján az általános iskola 1.077.383 Ft összegû
támogatásban részesült. 

Tárgyalás folyt Paluska Zoltánnal a Békés Me-
gyei Önkormányzat dolgozójával, a békés megyei
tizenhét település belterületi vízrendezésével kap-
csolatosan, és a polgármester bejelentette szándékát
a pályázatra. A testületi döntésrõl hozott határozatot
a rendkívüli testületi ülés összehívását követõen kül-
di meg a titkárság.

Támogatási szerzõdést kötött a polgármester
Budapesten július 19-én a Holcim Hungária
Alapítvány elnökével, Fegyverneky Sándorral, va-
lamint Richard Skene kuratóriumi taggal az önkor-
mányzati bérlakás-program keretében elnyert
17.600.000 Ft támogatása tárgyában. A projekt tel-
jes költsége a lakások tekintetében 35.397.145 Ft,
amelybõl 17.600.000 Ft támogatást 2 részletben utal
át az alapítvány. 8.800.000 Ft-ot 2007. december
31-éig, és 8.800.000 Ft-ot 2008. január 31-éig. A
szerzõdés aláírásánál jelen volt dr. Hantos Katalin
jegyzõ, valamint a Holcim Alapítvány részérõl dr.
Takács Ildikó vezetõ jogtanácsos és Varga Gabriel-
la kommunikációs asszisztens.

A Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság igazgatójának, Bak Sándornak a
közlése szerint ismét látogatható a Kettõs Körös-
nél a Bodoky Károly Vízügyi Múzeum. 

Július 24-én rendkívüli testületi ülés meg-
tartására került sor. Az ülésen a Mezõberény és
Békés között kiépítésre kerülõ kerékpárút tekinteté-
ben kellett testületi döntést hozni, valamint a békés
megyei tizenhét települést érintõ belterületi vízren-
dezéssel kapcsolatban is. Döntés született további-
akban a mezõberényi játszótér bekerítése, valamint
a városháza tetõszerkezetével kapcsolatban felme-
rülõ pótmunkák végzését illetõen is, eladásra került
kijelölésre a Báthory út 60. szám alatti ingatlan. 

Vállalkozási szerzõdést kötöttek a Károlyi és
Társa Építési Vállalkozás ügyvezetõjével, Károlyi
Lászlóval a Mezõberény Kussuth tér 1. szám alatt
levõ Mezõberényi Városháza tetõfedési és bádogo-
zási munkái elvégzésére. A vállalkozó a munkála-
tokat 2.667.174 Ft, valamint 533.435 Ft Áfa, össze-
sen 3.200.609 Ft-os áron tartozik elvégezni 2007.
szeptember 30-ig úgy, hogy a bádogozási munkák-
ra 3 év, a többi munkálatokra 1 év garanciát vállal. 

Július 30-án a Közbeszerzési Bizottság ülést tar-
tott, mely ülésen a Békési út 17. szám alatti ingat-
lannal kapcsolatos közbeszerzési eljárás, valamint a
két belterületi úttal kapcsolatos közbeszerzési eljárás
megtárgyalása szerepelt.

Augusztus 17-én szerzõdés jött létre a szarvasi
Integrál Kft. ügyvezetõjével Bõdi Jánossal a Békési
út 17 sz. alatt lévõ hat db önkormányzati bérlakás
kialakítása, valamint a Közszolgáltató Intézmény
irodahelyiségeinek kialakításáról. Aszerzõdés alap-
ján 50.415.000 Ft-os bruttó áron kell a vállalkozó-
nak a feladatot megoldania 2007. december 20-áig.

Augusztus 1-jén a burkolatmegerõsítéssel
kapcsolatosan elnyert két db belterületi út pályáza-
tára benyújtott ajánlatok egyfordulós kiválasztása
tartott. 
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A Vésztõi út, Luther tér, a Szent István utca és
Köl-csey utca egy-egy szakaszának burkolat-
megerõsítési munkálataira kiírt pályázat nyertese a
Swietelsky Építõipari Kft. lett 14.347.950 Ft-tal.

Megállapodás jött létre a TESCO-Global Áru-
házak Rt. vezetõjével. A megállapodás értelmében
az áruház 1.600.000 Ft összeget utal át az önkor-
mányzat részére két egyenlõ részletben, közérdekû
kötelezettségvállalás címen. Az említett összeget a
Mikszáth Kálmán u. folytatásaként a Hõsök útjával
való 4 m szélességû összekötõ út kiépítésére kell
fordítani - a szükséges útterv elkészülte után.

Augusztus 13-án a polgármester és a jegyzõ
Gyomaendrõdön járt , mivel a Gyomaendrõd Város
Önkormányzata által benyújtott 18.678 m
hosszúságú kerékpárút tervezési pályázata nyertes
lett, és 7.608.000 Ft támogatásban részesül. Arról
folyt tárgyalás, hogy az említett tervezési feladatra,
valamint az azt követõ kivitelezési feladatra - mely-
re majd ismételten pályázatot kell benyújtani -
együttmûködési megállapodást kell kötni. E téma a
testületi ülésen elõterjesztésre kerül.

AVésztõi utca, Luther tér, a Szent István utca és
Kölcsey utca egy szakaszának aszfaltozási
munkálatait a Swietelsky Építõ Kft. nyerte el. Az
idõközben felvett jegyzõkönyv alapján 1 cm vastag-
ságú erõsítõ réteg megépítése is szükségessé vált, és
a Vésztõi út egy szakaszának talajmegerõsítésére is
szükség volt. Ezek figyelembe vétele mellett az
elõbb említett céggel megtörtént a szerzõdés meg-
kötése 16.957.169 Ft plusz 3.391.433 Ft Áfa, össze-
sen 20.348.592 Ft összegben.

A Magyar Pályázatíró Iroda értesítette a pol-
gármestert, hogy korábbi megbeszéléseik alapján a
Norvég Kulturális Örökségvédelmi Igazgatóság,
illetve a Norvég Kulturális- és Egyházügyi Mi-
nisztérium felé jelzéssel élt egy norvég partnerség
kialakítása érdekében. Erre a kastély örökségvédel-
mi pályázatának Norvég Alaphoz való benyújtása
érdekében lenne szükség, mert ez az elbírálásnál
külön pontokat jelentene.

Az Összevont Óvodák részérõl Gubis Andrásné
adott tájékoztatást arról, hogy a Békés Megyei
Közoktatásügy Közalapítványhoz benyújtott három
pályázatuknál A gyerekek, tanulók személyiségfej-
lesztõ programjára benyújtott pályázatuk 239.000
Ft, a Közoktatási intézmények állománygyarapítá-
sára benyújtott pályázat 103.000 Ft, és A közokta-
tásügyi intézmények kötelezõ eszközeinek be-
szerzésére benyújtott pályázat 375.000 Ft támo-
gatásban részesült, így a Közalapítványtól összesen
717.000 Ft támogatást kapott.

A polgármester fenntartói hozzájárulást biztosí-
tott Szilágyi Tibornak a mezõberényi Petõfi Sándor
Gimnázium igazgatójának, aki nyilatkozatban iga-
zolta, hogy a gimnáziumban a felnõttképzéshez
szükséges minden feltétel biztosítva van.

A Tappe Szállítási és Feldolgozó Kft.
értesítést adott arról, hogy ez évben is meg
szeretné oldani az egy évben egy alkalommal
szervezett közös lomtalanítást. A tavalyi évben
igen sok televízió, rádió és hûtõszekrény került lom-
talanításra. Az egyeztetõ tárgyalások folynak,
október elsõ felére várható a lomtalanítási nap
kitûzése.

MIRÕL TÁRGYALT A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?

2007. augusztus 27-én tartotta a nyári szünet
utáni elsõ ülést Mezõberény Város Önkormányzati
Képviselõ-testülete.

Elsõ napirendi pontként dr. Hantos Katalin
tájékoztatót tartott az elõzõ zárt ülésen hozott dön-
tésekrõl, majd Cservenák Pál Miklós polgármester
számolt be a két ülés között történt eseményekrõl,
intézkedésekrõl.

Ezt követõen a testület jóváhagyta 50 lejárt
határidejû határozat végrehajtását.

Döntés született arról, hogy a városi kulturális
intézmények összevonásával létrejövõ új intéz-
mény neve alapító okiratának tervezetében Orlai
Petrics Soma Kulturális Központ legyen. A kép-
viselõ-testület a Kulturális Központ igazgatói állá-
sára pályázatot írt ki.

A testület elõirányzat-átcsoportosításokról,
fedezetbiztosításokról rendelkezett Mezõberény
Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése te-
kintetében.

Egyetértés jött létre a vízterhelési díj kiszámítá-
sának és áthárításának módjával kapcsolatban. A
testület a Békés Megyei Vízmûvek Zrt. részére al-
kalmazásra javasolja a vízterhelési díj megállapítá-
sának módját azzal, hogy amennyiben az áthárítás
módszerében változás történik, arról a képviselõ-
testület új döntést kíván hozni.

A Városi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat
2007. évi költségvetésében 93 fõ létszám keretre
kapott engedélyt a kistérségi feladatellátás miatt.

Elfogadásra került a 2007. évi költségvetés
alapján a 2007. I. félévi gazdálkodásról szóló beszá-
moló. A2007. évi költségvetés bevételeit 2.755.628
eFt elõirányzattal, 1.989.399 eFt teljesítéssel; kiadá-
sait 2.755.628 eFt elõirányzattal, 1.838.721 eFt tel-
jesítéssel; az egyenleget 150.678 eFt-tal jóváhagyta
a testület.

A Városi Közszolgáltató Intézmény 2006. 03.
01-tõl 2007. 06. 30-ig terjedõ idõszakban végzett
munkájáról és tevékenységérõl szóló beszámolót a
képviselõ-testület elfogadta.

A Békési Rendõrkapitányság Mezõberényi
Rendõrõrse a 2007. szeptember 22-én megrende-
zésre kerülõ Közlekedésbiztonsági Nap megtartásá-
hoz 100 eFt támogatásban részesül, a 2007. évi költ-
ségvetése általános tartaléka terhére, valamint enge-
délyt kaptak  ingyenes közterület-használatra a Me-
zõberényi Piactér és a Vásárcsarnok területén.

Aképviselõ-testület a Városi Közszolgáltató In-
tézmény 2007. évi költségvetésében a liget fenntar-
tásához szükséges eszközök beszerzéséhez a felhal-
mozási kiadásokat megemelte 816 eFt-tal.

AMezõberényi Football Club kiegészítõ támo-
gatás biztosítás iránt benyújtott kérelmérõl a
szeptemberi testületi ülésen hoznak döntést.

A város képviselõ-testülete egyetértett azzal,
hogy Gyomaendrõd Város Önkormányzati Képvi-
selõ-testülete, valamint Csárdaszállás Község Kép-
viselõ-testülete társulási megállapodást kössön a
Gyomaendrõd - Csárdaszállás - Mezõberény tele-
püléseket összekötõ kerékpárút tervezésének, maj-
dani kivitelezésének megvalósítására. 

A"Mazsorett Varázs Alapítvány" Szivárvány és
Mini-Manó csoportjainak a 2007. szeptember 6-10.

között, a lengyelországi Opoléban megrendezésre
kerülõ Mazsorett Európa Bajnokságon való rész-
vételéhez 200.000 Ft támogatást szavaztak meg a
képviselõk a 2007. évi költségvetése általános tar-
taléka terhére.

A képviselõ-testület tudomásul vette, hogy el-
maradt a Városi Könyvtár könyvtárosi konfe-
renciája, melyet a város magyar testvérvárosainak
könyvtárosai részére szerveztek volna. A támo-
gatásként megítélt és fel nem használt 80.000 Ft
összeggel a 2008. évi nemzetközi kapcsolatok
pályázati alapja kerül megemelésre.

A képviselõ-testület vállalta, hogy a ROP 1.1
Turisztikai vonzerõk fejlesztése keretében megvaló-
suló "AKörösök lágy ölén" címû ROP.-1.1.1.2005-
05-0003/34. számú projekt által érintett vagyontár-
gyat a projekt befejezéséig az önkormányzat törzs-
vagyonában tartja. A fejlesztéssel érintett vagyon-
tárgynak az önkormányzat törzsvagyonából történõ
kikerülése szerzõdésszegésnek minõsül, amely a
támogatónak a szerzõdéstõl való elállását ered-
ményezi.

A Hõsök útjai játszótér bekerítéséhez fedezetki-
egészítésként 254.000 Ft-ot biztosít a képviselõ-
testület a 2007.évi költségvetése általános tartaléka
terhére.

A Városi Közszolgáltató Intézmény közösségi
busz díjtételeinek felülvizsgálatát kimutatás
csatolásával kérték a szeptemberi ülésre benyújtani.
Az intézmény igazgatóját megbízták, hogy Hoff-
mann Dániel képviselõ bevonásával a busz legjobb
kihasználtságára törekedve készítsék el számítá-
saikat.

Aképviselõ-testület, mint a Gyomaendrõd gesz-
torságával létrejött szúnyoggyérítési társulás tagja,
más társulás, így a Közép-Békési Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás által, közös szúnyog-
gyérítési feladatok ellátása céllal szervezett társulás
létrehozásában nem kíván részt venni.

A polgármester felhatalmazást kapott a Békés
Megyei Temetkezési Vállalat vagyonának rende-
zése érdekében a megküldött tartalommal mege-
gyezõ szerzõdés aláírására.

A Békés Megye Képviselõtestületének elnöke
által megküldött, a Dél-alföldi Ivóvízjavító Program
helyzetérõl, valamint az elkövetkezõ idõszak
aktuális feladatairól szóló tájékoztatót a képviselõ-
testület tudomásul vette.

Anyagi forrás hiányában elutasításra került a
Magyar Nemzetõrök Országos Szövetségének
támogatás iránti kérelme.

Megbízták a polgármestert, hogy a Békés
Megyei Vízmûvek Rt. illetékes képviselõjével
vegye fel a kapcsolatot, és egyeztessen arról, hogy a
közkifolyók megszüntetése okán közvetlen
vízellátás nélkül maradó ingatlanok víz-
bekötési díját mérsékeljék.

A képviselõ-testület elviekben támogatja a
Mécses Közösség Szolgáló Egyesülete
Mezõberény Deák F. utca 1. szám alatti ingat-
lan használatba vételére vonatkozó kérelmét,
továbbá felkéri az egyesületet, hogy a
használatba vételre vonatkozó részletes aján-
latát a képviselõ-testület szeptemberi ülésére
nyújtsa be.
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A képviselõk tudomásul vették a Gúta pol-
gármesterétõl érkezett. A felvidéki kitelepítettek és
deportáltak VI. országos találkozójával kapcsolatos
meghívást. Aváros képviselteti magát a 2007. szeptem-
ber 7-9-én megrendezésre kerülõ ünnepségen.

A Bátszi Motor és a Motorosok Baráti Köre támo-
gatást kap a 2007. szeptember 29-én tartandó street-
fighter rendezvényükhöz. Aképviselõ-testület biztosítja
számukra a rendezvény lebonyolításához kért
közterületek használatát, az áramellátást, valamint a
Városi Közszolgáltató Intézmény segítségével a szemét
elhelyezésére szolgáló konténer kihelyezését.

AVárosi Humánsegítõ és Szociális Szolgálat támo-
gatásban részesül az Országos Foglalkoztatási Köza-
lapítvány meghívásos pályázata keretében a Kapu-
Program továbbfejlesztésének pályázata benyújtását
illetõen.

A képviselõ-testület a CSABA BIKE Békéscsabai
Kerékpár Klub által rendezett augusztus 3-i kerékpár-
verseny utófinanszírozását nem támogatja, részükre
anyagi támogatást nem tud nyújtani.

A képviselõ-testület hozzájárult a Békéscsaba
0594/13 hrsz.-ú Mezõberény Önkormányzatát érintõ
4,95 % tulajdoni hányad közmûvagyon -kútcsoport-
leselejtezéséhez, közmûvagyonból való kivételéhez,
kisajátítás engedélyezéséhez, a Békéscsabai 44-es fõút
elkerülõ szakaszának 470-es közúti keresztezési
csomópontjába tervezett körforgalom kialakítása ér-
dekében.

A képviselõ-testület módosította szervezeti és
mûködési szabályzatát, valamint a helyi építési elõírá-
sokról szóló rendeletét.

A nyílt ülés végeztével zárt ülésen folytatta
munkáját a testület.

Akövetkezõ testületi ülés idõpontjaszeptember17.

Jakab Krisztina

(folytatás az elsõ oldalról)

Csete Gyulát, az Orlai Petrics Soma Muzeális Gyûjtemény igazgatóját arra kértem, mutassa be az
Elõdeink öröksége címmel nyílt kiállítást:Agyûjtemény 2000-ben került a Mezõberényi önkormányzat
fenntartásába, az azóta eltelt idõszakban az intézmény számtalan mûtárggyal, textíliával, dokumentum-
mal gyarapodott. Agyûjteménybe a rendszeres gyûjtés mellett vásárlás és adományozás útján kerültek a
tárgyak. Külön említést érdemelnek a textíliák és a viseleti darabok, melyek fõként az 1900-as évek ele-
jén készültek, vagy ekkor viselték õket. A szlovák, német szõttesek és hímzések mellett találunk szép
számmal magyar textíliákat is. Ahímzéseken jól nyomon követhetjük a polgári ízlés és az új motívumok
megjelenését. Az öltözetek között különösen értékes a berényi cigányzenészek magyaros fellépõ ruhája,
a két sujtásos mellény és a Bocskai-kabát. Abemutatott tárgyak közül kiemelkedik egy az 1900-as évek
elején készült szecessziós üvegkancsó. A sok dokumentum közül említésre méltó az 1775. évi és az azt
követõ évek üléseit tartalmazó, berényi Városi Tanács jegyzõkönyve. Aszámtalan családi iratból néhány
darab az 1760-as évekbõl származik, ezért jelentõs helytörténeti értékkel bírnak. Akét világháború között
és az azt megelõzõ idõszakban készült archív fényképek jól reprezentálják a korabeli berényi családok
társadalmi és vagyoni állapotát. A képzõmûvészeti alkotások fõként berényi vonatkozásúak és Jeney
István rajztanár nagyszámú hagyatékából kerültek bemutatásra A kiállítás az elmúlt években vásárolt,
adományozott és gyûjtött anyagból nyújt válogatást. Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik
adományaikkal vagy felajánlásaikkal támogatták a gyûjtemény gyarapodását.

- Amikor megláttam valós szépségében, kérdések fogalmazódtak meg bennem. Milyen
motívumokkal, felirattal készült ez a székelykapu? Ki készítette? Mit üzen? - Kajlik Pétert, az Erdélyi
Kör elnökét kérdeztem meg, kértem meg, válaszolja meg kérdéseimet.

- Pap Jenõ fafaragó mester alkotása a Székelyudvarhely melletti Nyikómalomfalváról érkezett. Váza
tölgyfából, zsindelytetõs födéme fenyõfából készült. Eredeti székely motívumokkal díszített. A címer-
mezõben Mezõberény, valamint a Napot és Félholdat ábrázoló Székely Címer látható, jelképezve életünk
eddigi színterét. Egyedülálló, mert tudomásunk szerint ez az egyetlen székelykapu, melyen városunk
címere található. 

"Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne", olvasható a felirat. Talán számunkra,
Erdélybõl elszármazottakra leginkább vonatkozik az idézet. Hányatott sorsunk, viharos történelmünk,
egyre zsugorodó országunk és népünk mondatták Tamási Áronnal a fenti sorokat. Aki székelykaput állít,
a jövõt építi, de ugyanakkor tiszteli múltját, ápolja felmenõi hagyományait, kultúráját, nem feledve gyö-
kereit.

Legtöbben a '90-es évek elején települtünk Mezõberénybe. Azóta gyermekeink születtek, akik
idõközben felcseperedtek, lassan felnõtté válnak. Sokan közülünk elvesztették szüleiket, szeretteiket.
Velük együtt lezárult egy fejezet életünkben. Atöbb nemzetiségû Mezõberény azonban befogadott ben-
nünket. Új kapcsolatok, igaz barátságok alakultak ki: mondhatni otthonról hazajöttünk.

Aszékelykapu állításával egyrészt a 15 éves Mezõberényi Erdélyi Körnek állítunk emléket, másrészt
a jövõ nemzedékére gondolva sugalljuk azt a csodálatos összefogást, aminek eredményeképpen meg-
valósulhatott elképzelésünk. Nemzetünk már sok tragédiát megért, ezért megmaradásunk egyetlen zálo-
ga a szebb jövõbe vetett hitünk. Wass Albert szerint: "Békességben és igazságban éljünk mindnyájan egy
födél alatt. S kiket egyformán ver a zivatar, egyformán süssön azokra a nap is."

Onody Gyuláné, önkormányzati képviselõ,  az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
Mezõberény egyik kiemelkedõ eseménye - immár 11. éve - a Berényi Napok.

Ami számomra az idei rendezvénysorozatot még különlegesebbé tette, annak két oka van. Az egyik,
hogy elõször vettem részt képviselõként a rendezvényen, s így feladataim is voltak. A másik ok a
programok színhelye. A legtöbb berényi nosztalgiával gondol a régi ligeti majálisokra, augusztus
huszadikákra, a bulikra… Úgy gondolom, hogy mindenki, aki részt vállalt a négy nap szervezésében,
rendezésében, jelesre vizsgázott. 

A párhuzamosan futó programok jó alkalmat teremtettek arra, hogy a különbözõ életkorú és érdek-
lõdésû emberek is jól érezhessék magukat, és ez a négy nap önfeledt kikapcsolódást jelenthetett szá-
mukra. Nagyon ötletesnek tartom a tér elosztását, így a különbözõ korosztályok is jól megfértek egymás
mellett, és mindig találtak maguknak elfoglaltságot. Ugyanakkor lehetõség nyílt a pihenésre, sétára is a
ligeti fák között. 

Külön szeretném megemlíteni a kiállítások színvonalát, és témáját, melyek jól alkalmazkodtak a
helyszínekhez, magas szakmai hozzáértésrõl tanúskodtak.

Ami nem tûnik elsõdlegesnek, de mégis az egyik legfontosabb, a vendéglátás. Szinte mindig foglal-
tak voltak a helyek a nagy sátor alatt, a mérsékelt árak mellett is finom ételekbõl választhattunk.

Aközponti mûsorok természetesen a szabadtéri színpadon zajlottak. Avendégmûvészek változó tet-
szést arattak, a helyi kulturális csoportjaink azonban kitettek magukért.

Jó érzés volt hallani a szovátai, gútai, csantavéri, gronau-i képviselõk elismerõ szavait; szép a váro-
sunk, irigylésre méltó a ligetünk, követést érdemlõ a kulturális értékeink és hagyományaink ápolása.

Azt, hogy sikeres volt a rendezvénysorozat, bizonyítja a nagy számú résztvevõ.
Jómagam kellemesen elfáradva búcsúztam el kedden reggel a szovátai küldöttektõl és a kulturális

csoporttól.
Köszönetemet szeretném kifejezni a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ és a Közszolgáltató

Intézmény vezetõinek és valamennyi munkatársának!

FORRÓSÁG UTÁN ÖZÖNVÍZ!
Az idõjárás hektikussága nem adott okot panaszra. A
július havi forró, kánikulai napok után, augusztus
hónapra a hirtelen lezúduló, intenzív csapadékok lettek
a jellemzõek. Ahó 11-napjáig nem hullott esõ, azonban
ami ezen a napon történt, az igen ritka eseménynek
számít. Jómagam a 2005. augusztus havi felhõszakadá-
sokhoz hasonlíthatom. Augusztus 11-én délután 16 órát
követõen egy igen intenzív felhõszakadásban volt része
Mezõberénynek. 1,5-2 óra alatt 70 mm csapadék hul-
lott, a legerõsebb periódusban 52,3 mm esõ esett 1 óra
alatt. Ezt a hatalmas intenzitást nem nagyon bírták a
lefolyórendszerek, így több helyt is belvíz keletkezett.
Azonban az is igaz, hogy a 2005. augusztus havi
csapadéközönt követõen - mely erõs belvizet okozott -
mára sokkal kevesebb helyen keletkezett víztükör. A
lefolyórendszer jórészt tisztításra került, ezért volt
kisebb a kár. Valószínûleg, ha nem lett volna a korábbi
rendezés, tisztítás, akkor most is hasonló képekkel kel-
lett volna szembesülnünk, mint 2 évvel ezelõtt. A hó
további napjaiban még 3 alkalommal esett kisebb-
nagyobb "hirtelen" csapadék. 
Összességében az augusztus havi csapadékmennyiség
közel 130 mm lett, mely igen tekintélyes a többi hónap
átlagához hasonlítva.

Valnerovicz Rajmund meteorológiai észlelõ 
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Berényi Napok 2007

Pintér Zoltánné:Anégy napos ünnep alatt ugyan
nem mindig voltam jelen a Berényi Napok ren-
dezvényein, de amiket láttam, azok tetszettek. 

Meglepetésként ért bennünket Somló Tamás fel-
lépése, aki a nézõkkel együtt hõsiesen állta az
idõnkénti áramszünetet, melyet a vihar okozott. A
berényi fúvósok egyszerûen remekeltek, vagy em-
líthetném a szlovákul éneklõ berényi kórust is.

Akiállításokat mindig nagy érdeklõdéssel várom,
s végig is látogattam a múzeumban, a Mûvelõdési
Központban kiállított anyagokat. Természetesen
örömömre szolgált, hogy a kiállítóhelyek száma a
Madarak Házával bõvült, melyet szintén megtekin-
tettem - sajnálom, hogy a tárlatvezetésen nem tudtam
részt venni.

Az idei évtõl újdonság, hogy a színpad a ligetben
lett kialakítva. Valahogy emberközelibbnek éreztem
az egészet, talán azért is, mert körbe lehetett járni. Jó,
hogy a mezõgazdasági kiállítással egy helyen van,
mert nem kell ide-oda járkálni. Aszínpad, a Madarak
Háza és a környék is szépen lett kialakítva. A fedett
hely létrehozása is hasznos volt, így az esõ elõl be
lehetett menekülni alá.

Hûen tükrüzte a tanyasi udvar hangulatát a ha-
szonállatok közelében kialakított „házikó” és az
„asszony” és az „ember” egy-egy élethelyzetének
megformálása.

Összeségében örülök, hogy a ligetbe került a ren-
dezvény, de aggódom is: remélem, hogy a szép
épület, a liget növény- és állatvilága nem sínyli meg,
hogy a programok zöme itt kerül megrendezésre.
Vigyázzunk rájuk! A színvonalas programhoz pedig
gratulálok a szervezõknek és a résztvevõknek
egyaránt.

Gyõri Katalin Debrencenbõl: A nyüzsgõ
nagyváros után teljes kikapcsolódást nyújt számomra
a Berényi Napokon való részvétel. 

Mezõberényt a „barátnõm szemén” keresztül
ismertem meg. Az elsõ ittlétem elõtt én már tudtam,
hogy szeretem ezt a várost, mert csak jót és szépet hal-
lottam róla és azóta is visszatérek ide és az augusztusi
rendezvénysorozatra.

Ritkán van lehetõségem ilyen nagyszabású, csalá-
dias jellegû rendezvényen részt venni, úgy, hogy
közben kitûnõen és felszabadultan érzem magam.
Nekem a nyaralásom fontos állomása Mezõberény
és az itt lévõ programokon való részvétel. Már jó
elõre elkérem a rendezvény programjait és válogatok
belõle, hogy mit szeretnék megnézni. Egyikbõl sem
szeretnék kimaradni, de ez sokszor lehetetlen - amit
nagyon ssajnálok.

Elõször meglepõdtem, de aztán nagyon tetszett,
hogy a ligetben vannak a rendezvények. Rájöttem,
nagyon jó döntés volt, mert kint lehettünk a ter-
mészetben. Tetszett, hogy rövidek voltak a távolsá-
gok, könnyen átlátható és bejárható volt a liget. Egy
helyen volt minden. Ha kedvem volt, akkor a ren-
dezvényt nézhettem, vagy elidõzhettem a háziálla-
toknál, ami számomra külön érdekes volt, mivel én
bérházban élek.

Fontos számomra a hagyományõrzõ programok
megtekintése, hiszen ezen keresztül megismerhetem
a térség iparmûvészetének múltját és jelenét. A
szervezõk figyeltek arra is, hogy minden korosztály

megtalálja a hozzá közel álló programokat és a min-
dennapjainkhoz már-már hozzátartozó mûvészeket
hívjanak meg.

A város évrõl-évre szemlátomást fejlõdik és
feltûnõ a tisztasága. Az itt élõ emberek nagyon barát-
ságosak.

Ötletként talán annyit mondanék, hogy szervezni
még olyan programot, ami még kiemelkedõbbé
tenné ezt a kisvárost. Pl. valami legek rekordjába bek-
erülhetõ eseményt kellene kitalálni!

Összeállította: Mezeiné Bátori Valéria

A rendezvénysorozat az Agrár- és Vidékfe-
jlesztési Operatív Program Vidéki Térségek
Fejlesztése támogatásával
valósult meg. 

További támogatók: 
OTP Bank Rt., Békési Rendõrkapitányság Me-

zõberényi Rendõrörse, Mezõberényi Polgárõr
Egyesület, Városi Önkéntes Tûzoltóegyesület, Me-
zõberényi Lovasbarátok Egyesülete, Mezõberény
Vadásztársaság, Tappe Kft., Berény KTV, Ili Virág-
ház, Flexo Trend, Mezõberény-Bélmegyer Kistérsé-
gi Általános Iskola, "Leg-a-láb" AMI, Berényi Tég-
laipari Kft., Vértes Tej, M-PLASTBt., Grosz Pékség,
Piramis Üzletház, Selyem Egér Fehérnemûbolt,
Szenteszki György, Komócsin István, Kõszegi
Ádám, Székely István, Wagner Márton

Segítõk:
Földesi Tamás, Kornyis Béláné, Papp Zoltán,

Braun Hajnalka, Braun Nikoletta, Frankó György-
né, Barna Lajosné, Véha Béla, Savoltné Földesi
Zsuzsanna, Földesi Ernõ, Mátyás László, Rácz Jó-
zsef, Tímár Attila, Garam Pál, Kakukk József, Fá-
bián Martin, Zavada János, Kiszely Jánosné, Kar-
dos Ferencné, Konyár Ádám, Birinyi Brigitta, Végh
Judit, Aissen Anikó, Szugyiczkiné Balogh
Edit, Mécses Szolgáltató Közösség Egyesüle-
tének munkatársai

60 ÉVE MEZÕBERÉNYIEK

A Felvidéken született berényiek és a Berénybõl elszármazott felvidékiek 
2007. augusztus 20-án az emléktábla avatása után 

1. sor (balról jobbra haladva): Schäffer Miklósné Vincze Lídia (Km), Tóth Lajosné Varga Margit (G), Lanka
Gézáné Varga Irma (G), Csontos Sára (Ng) 2. sor: Eõry István (Kh), Bajkai József (Cs), Leczkési Mária
(G), Várhalmi Mártonné Varga Ilona (G), Néveri Gyuláné Tóth Mária (G), Néveri Gyula (G), Szabó Zsig-
mondné Holop Irén (Cs), Bajkai Ferencné Németh Irén (Cs), Bajkai Ferenc (Cs), Nagy Ferencné Takács
Irén (G), Madari Lászlóné Varga Anna (V), Leczkési Imréné Fördõs Mária (G), Vincze Imre (Km) 3. sor:
Varga Terézia (G), Madari Lászlóné Varga Mária (G), Madari László (G), Horváth Géza (G), Palotai
Andrásné Sztraka Mária (Cs), Pikó Andrásné Németh Mária (Cs), Leczkési Béláné Néveri Gizella (G),
Mórocz György (G), Pallagi Sándorné Fördõs Mária (G), Rigó Gézáné Néveri Mária (G), Babinszki János-
né Takács Mária (G), Barna Lajosné Takács Erzsébet (G), Bereczki Istvánné Vas Irén (G), Kiss Mihályné
Harcsa Ilona (G), Madari Gyula (G) 4. sor: Ollé Kálmán (G), Ollé Péter (G), Rigó Imre (G), Rigó Imréné
Bukor Irén (G), Ollé Istvánné Fülöp Teréz (G), Ollé István (G), Németh Gyula (G), Pecze Barnabás (K),
Petrics Andrásné Szabó Teréz (G), ismeretlen, Szépe Ferenc (G), Lengyel Ilona (G), Szépe Sándor (G),
Holop Sándor (Cs)
Települések: (G) - Gúta, (Cs) - Csata, (K) - Kálna, (Kh) - Királyhelmec, (Km) - Kismácséd, (Ng) - 
- Nagygéres, (V) - Vízkelet (A fotók Csávás István üzletében szeptember 10-tõl átvehetõk.)
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KOMFORT ABC AKCIÓJA
Mezõberény, Kodály Z. u. 2. www.komfortabc.hu 

Kozmetikai napok:
Camay szappan, 2-féle 100 g 79,-
Nivea szappan, 2-féle 150 g 159,-
Blend-a-med fogkrém, 3-féle 75 ml 249,-
Camay tusfürdõ, 2-féle 250 ml 249,-
Nivea tusfürdõ,  8-féle 200-250 ml 439,-
Nivea borotvahab normál 200 ml 559,-
Nivea stift, roll-on, 3-féle 40-50 ml 599,-
Nivea deo spray, 3-féle 150 ml 599,-

Élelmiszer:
Sütõpor CBA 12 g 9,- 
Marhamájaskrém konzerv 65 g 29,-
Mazsola "CBA" 250 g 69,-
Háztartási keksz "CBA" 250 g 75,-
Falcotrade löncshús 400 g 115,-
Ringa löncshús 400 g 135,-
Csemegeuborka üveges 720 ml 139,-
Maggi fix 8-féle  csg 169,-
Coffeeta kávékrémesítõ utt.  200 g  179,-
Lipton gyümölcsteák 3-féle  20 filt. 219,-
Tchibo Family õrölt kávé  250 g  349,-
Nescafé 3in1 Strong  180 g 349,-
Instant  kakaó CBA 800 g 439,-
Merido Mokka õrölt kávé 1 kg 999,-
Napraforgó Étolaj "CBA" 5 l 1099,-

Vegyi áru:
Bip mosogatószer utt. 2-illat 500 ml 145,-
Cif mosogatószer utt. 3-illat 500 ml 149,-
Cif súrolókrém normál, citromos 250 ml 209,-
Bip mosópor white, color 600 g 249,-
Bip öblítõ koncentrátum 7-illat 750 ml 249,-
Komfort padlóápoló 500 ml 299,-
Biopon mosópor 2-féle 600 g 299,-
Flóraszept folyékony natúr, citrom 1 l 299,-
Pur combipack mosogató 2x500 ml 349,-
Coccolino öblítõ összes illat 1 l 399,-
Pronto falemosó 3-féle 750 ml 399,-
Bip Viola folyékony mosószer 750 ml 499,-
Ultra Aktív tisztítópor 500 g 499,-
Bref Power Universal tisztítópor 500 g 599,-
Calgon vízlágyító por 500 g 779,-
Dosia mosópor white, color 2,3 kg 879,-
Cillit Bang tisztítószerek 6-féle 750 ml 899,-
Bonux mosópor 2-féle 2 kg 959,-
Biopon mosógél normál 1,5 l 1199,-
Dosia mosópor 2-féle 5 kg 1549,-
Dosia mosópor 9 kg 2599,-
Bonux Compact mosópor 8 kg 3269,-

Akciós áraink a készlet erejéig érvényesek!

Az alábbi  utalványokat korlátlanul beváltjuk: ENNI-KÉK
Étkezési utalvány, Sodexho Pass Ajándékutalvány, Sodexho Pass
Extra Ajándékutalvány, Sodexho Pass Iskolakezdési támogatás
utalvány, Ticket Restaurant Étkezési utalvány, Ticket Compliments
Top Premium Ajándékutalvány, Ticket Service Beiskolázási utalvány,
Chéque Déjeuner Étkezési utalvány, CADHOC Ajándék-csekk,
CADHOC Sulicsekk, Önkormányzati Utalvány (Mezõberény), CBA
Étkezési és Vásárlási Utalvány, Komfort Abc Étkezési és Vásárlási
Utalvány
Bankkártyás fizetési lehetõség! Az alábbi bankkártyákat elfogad-
juk:  MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Elec-
tron, OTP Bank Pont, American Express

HITELÜGYINTÉZÉS
KOMOLY BANKI- ÉS ÜGYINTÉZÉSI HÁTTÉRREL! 

LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK!

ALAPKAMAT 1,75%-TÓL!

ÁRFOLYAMGARANCIÁVAL (CHF), 5 ÉVES FIX TÖRLESZTÉSSEL

HITELEK: új lakás vásárlás, új lakás építés, hitelkiváltás,
használt lakás vásárlás, felújítás, korszerûsítés, bõvítés,
idõskori jelzálogjáradék, közalkalmazotti hitelek, vállalkozói
hitelek, földvásárlás, adósságrendezés, szocpol ügyintézés,
gyorshitelek (akár 3 nap alatt), fészekrakó hitelek (35 éves
korig), személyi hitelek, lakás lízing, visszlízing, életjáradék,
köztisztviselõi hitelek, terhelt ingatlanra is plussz hitelle-
hetõség, birtokhitel (NFA páláyzatra), stb.

AKCIÓ AKCIÓ! AKCIÓ! 2007. 09. 03. - 2007. 09.30.
* forint alapú hitelek esetén (új lakás építése és új lakás
vásárlása)
* lakás- és szabad felhasználású deviza (CHF alapú)
HITELEK benyújtása esetén)

ÚJ! ÚJ! ÚJ! JPY= JAPÁN YEN deviza alapú hitelek!

Nincs értékbecslési díj, bejegyzési illeték, tulajdoni lap
költség (40.000,- Ft MEGTAKARÍTÁS!)
Egyéb jelentõs kedvezmények, akár teljes banki költség-
mentességgel (pl. régi típusú hitelek kiváltása ingat-
lanfedezettel, stb.)

Folyamatos akció! (alapkamat + kezelési költség-kedvezmény,
egyéb banki költségek jelentõs kedvezménnyel, akár teljes banki költ-
ségmentességgel, hitel típusától függõen, stb.)

Hitelkihelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének 100%-ig!
Hitelek minimálbérrel, vagy jövedelem igazolása nélkül is igényel-
hetõk!
FONTOS! A hitelszerzõdések mellé életbiztosítás kötése nem szük-
séges!
A hitelügyintézés az Ön kényelmének és igényének megfelelõen
lakásán, vagy irodánkban történik - személyre szabottan, gyorsan,
szakszerûen!

INGATLANKÖZVETÍTÉS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS

Leinformálhatóak és mobilak vagyunk!

Hívjon bizalommal!

Az elvégzett munkáért felelõsséget vállalunk!
Ügyfélfogadás és teljes körû tájékoztatás bármikor (hétvégén is),
idõpont egyeztetéssel!

Tisztelettel: 
TÓTH JÁNOSNÉ

üzleti fõtanácsadó, ingatlanközvetítõ, értékbecslõ
06/20/-9-37-67-38

TÓTH JÁNOS irodavezetõ 06/20/-220-990

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 5. 

(SPAR áruház mögött)
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ARCOK A VÁROSBÓL

Konyár Ádámról, gondolom, a mezõberényi-
eknek, mint nekem is, az agyagplakettek jutnak
eszébe. 

A Berényi Napokon a ligetben felállított kéz-
mûves csûrben Ádám próbálta az érdeklõdõ
gyerekeket és felnõtteket az agyagozás, a koron-
gozás rejtelmeibe beavatni. Mondhatom, sikerrel,
hiszen minden nap, amikor arra jártam és ahogy
hallottam is, "teltház" volt. Az elkészült munkák
sokasága (plakettek, ál-
latfigurák, edénykék,
gyertyatartók, hamutar-
tók, macskatányérok ... )
- az alkotók legnagyobb
örömére - kiégetésre ke-
rültek, így haza is vihet-
ték kincseiket a gye-
rekek. 

Döméné Geszti Pi-
roska is fáradhatatlanul
dolgozott, magyarázott
a gyerekeknek. 

Láthatóan jól érez-
ték magukat õk is. Köz-
ben beszélgetésre, me-
sélésre is szorítottak idõt.

MH: Hogy kerültetek a Berényi Napokra?
DGP: Az úgy volt, hogy a takarék szövetkezet

50 éves évfordulójára rendelt plaketteket, és éppen
azon munkálkodtunk, amikor eszünkbe jutott, jó
lenne a Berényi Napokon kézmûves mûhelyt
csinálni, illetve Ádám régebbi plakettjeibõl kiállítást
rendezni. 

KÁ: Agondolatot tett követte, elõszedtem a régi
nyomóformákat, és készítettem mindegyikbõl egy-
egy nyomatot, ezek kerültek a kiállításra. Az az
igazság, nekem nem szokott maradni plakett, mert a
gyûjtõk elkunyerálják. Hiszen tudjuk, a suszter
cipõje is lyukas, a szabó ruhája is foltos ...

DGP: Egy kivétel volt, ami a Palotai Tibor
gyûjteményébõl való, mert annak a plakettnek a
nyomóformáját Tibor megsemmisítette, hogy egye-
di maradjon. 

KÁ: A "felbújtó" Piroska volt, a kiállítást is õ
rendezte be. Én lehet, hogy 10 perc alatt végeztem
volna, de belátom, így nagyon "profi" lett.

MH: A kiállított plaketteket érdekes volt meg-
nézni, egy-egy eseményt felidézni általuk. Például a
gimnáziumi eseményekbõl egy-egy kosaras vagy
kézilabda tornát, a LIMA-bálat, BAB-SHOW-t stb.

KÁ: A plakettkészítés számomra eleinte hobby
és játék volt. Csak ebbõl megélni nem lehet, de a
szobrászkodáshoz jó ujjgyakorlat. Ugyanúgy, mint
a tervbe vett egyedi kályhacsempe . 

MH: Mibõl is készülnek ezek a plakettek?
KÁ: Nagyon sokan

megkérdezik, mibõl
van, mert egy olyan ha-
tást kelt elsõ ránézésre,
mintha bõrbõl, bronzból
lenne. Ez szürke agyag-
ból van, ezután jön a pa-
tinázás vagy antikolás. 

MH: Mit jelent ez?
KÁ: A dióburkot

megfõzöm, aztán bele-
mártom a kiégetett mun-
kát, majd ecsettel átke-
nem, és egyenként törlök
át minden darabot, ezzel
árnyalom, ecettel fikszá-
lom Így szinte nincs is
két egyforma színû da-
rab. Ezt a technikát Ze-
begényben, egy alko-
tótáborban tanultam.

MH: Akkor hányszor is veszel a kezedbe egy-
egy darabot?

KÁ: 14-15 alkalommal. Igen idõigényes munka.
Nem is a sokszorosítás, inkább a tervezés folyamata,
amíg a nyomóformát meg-
álmodom, megtervezem,
megcsinálom, illetve a pa-
tinázás folyamata.

MH: Tanítod is a fa-
zekas mesterséget? 

KÁ: Igen. Fazekas sza-
koktató vagyok és van ját-
szóház-vezetõi képesíté-
sem is. 

Ilyen bemutatót már
többször csináltam és most
újabb igények merültek
fel. Sõt, Szilágyi Tibor, a
gimnázium igazgatója is
megkérdezte, hogy vezet-
nék-e a gimnáziumban új-
ra szakkört.

MH: Piroska, te hogy kerültél kapcsolatba az
agyaggal?

DGP: Tõlem nincs messze ez a dolog, hiszen
amíg Budapesten dolgoztam az Angyalföldi Gyer-
mekházban, ott rendszeresen voltak kézmûves
foglalkozások, saját égetõkemencénk is volt. Illetve
öt évig dolgoztam a mesterségek ünnepe szervezõi
között. 

Amikor megismertem Ádámot, a közös érdek-
lõdés barátsággá alakult. Azóta együtt dolgozunk.

MH: Jövõre?
DGP: Igen. Szeretnénk jövõre is itt lenni. 
MH: Tervek?
KÁ: Én foglalkozom a gondolattal, hogy egye-

di kályha- és kandalló csempéket tervezzek, készít-
sek, igény szerint, mert vizsgázott kályha-, kan-
dalló- és kemence építõ vagyok.

DGP: Amit tudok, segítek Ádámnak. Abemuta-
tók, kézmûves foglalkozások szervezését pedig sze-
retném magamra vállalni.

MH: Jó volt látni, ahogy egy marék agyagból
készültek nagyon szép, kedves dolgok. 

Mezeiné Bátori Valéria

MESETARISZNYA A NÉPMESE NAPJÁN

Várjuk mindazoknak a mesemondóknak a jelentkezését, akik
szeretik a magyar népmeséket és szívesen elmondanának egy 

számukra kedveset a könyvtár közönsége elõtt.

A mesemondók bármilyen korú gyerekek, fiatalok, felnõttek 
(pl. szülõk, nagyszülõk is) lehetnek.

A mese elmondása, elõadása - lehetõleg - ne haladja meg az 5
percet, s az elmondott mû magyar népmese legyen!

A rendezvény idõpontja, helye: 
szeptember 28. (péntek) du. 3 óra, Városi Könyvtár

Jelentkezni lehet 2007. szeptember 15-ig a kiválasztott mese
címével a Városi Könyvtárban, a könyvtár nyitvatartási idejében

személyesen v. telefonon (66)515-558.

ZENEISKOLÁSOK FIGYELEM, 
ÓRABEOSZTÁS ÉS PÓTFELVÉTELI!

A mezõberényi Zene- és Mûvészetoktatási Tag-
intézmény ebben az évben is pótfelvételt hirdet a
2007/2008-as tanítási évre, alábbi meglévõ sza-
kokra ill. hagszerekre: Zenemûvészeti tagozat:
rézfúvós: trombita, harsona, kürt, tuba
Zongora, fafúvós: furulya, klarinét, fuvola,
szaxofon, hegedû, cselló, elõképzõ
Képzõmûvészeti tagozat: grafika, festészet
A felvételi beiratkozás helye és ideje a
mezõberényi Zene- és Mûvészetoktatási Tagin-
tézmény Tessedik tér 1. Sz. (volt Úttörõház),
2007. szeptember 7-én (pénteken) 14 órától-18
óráig. Órabeosztás a zeneiskolás illetve koráb-
ban felvett növendékek részére: 2007. szeptem-
ber 7-én (péntek) 14 órától - 18 óráig.
Az órabeosztásra sziveskedjenek megjelenni. 
Zeneiskolai bizonyítványt hozzák magukkal!

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket.
Öreg István igazgató

Matajsz János tagintézmény vezetõ
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ANYATEJES VILÁGNAPI RENDEZVÉNY A VÁROSHÁZÁN

Kedves Olvasóim!

Újra jelentkezem. Egy hónapos szünet után most egy teljesen újszerû meg-
mozdulásról szeretnék beszámolni Önöknek. Augusztus elseje az anyatejes
táplálás világnapja. Már l3 éve a világban számos helyen megemlékeznek errõl
a természetes táplálási formáról, ami csak egy anya és csecsemõje között jöhet
létre. 

Mi, mezõberényi védõnõk elõször kapcsolódtunk be ebbe a rendezvény-
sorozatba. Szépet, újat, emlékezeteset és valami "mást" szerettünk volna ren-
dezni a példamutatóan szoptató édesanyáinknak és kisbabáiknak. Így utólag
már minden szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy sikerült. Ehhez a siker-
hez a rengeteg szervezõmunka mellett sok-sok támogatásra volt szükségünk,
amit önzetlenül több igaz embertõl meg is kaptunk. Elsõ perctõl mellettünk állt
Kovács Edina igazgatónõnk, ötletekkel, tanácsokkal, személyes jelenléttel,
anyagi támogatással. Kotroczóné Antal Teréz régiós vezetõ védõnõ prezentá-
ciós elõadásával, amit az anyukák kedves érdeklõdéssel, a babák annál na-
gyobb ricsajjal fogadtak. A jegyzõnõnk, Dr. Hantos Katalin, olyan szeretettel,
gondoskodással adott otthont a rendezvénynek a Városháza dísztermében,
mintha egy nagy családot fogadott volna. Polgármesterünk számtalan elfoglalt-
sága mellett többször is bejött a rendezvényre, invitálta a résztvevõket az új ját-
szótérre. Megtisztelõ volt Dr Nédó Erika tiszti fõorvosnõ, Dobos Katalin
vezetõ védõnõ, Kovács Lászlóné és Csávás István képviselõk részvétele.
Kedves színfolt volt Salai Ildikó gyermekorvosunk személyes megjelenése, aki
emellett anyagi támogatásával is segített minket. Minden meghívott
vendégünknek tudtunk kedveskedni egy emlékplakettel, amit önzetlenül,
kedves természetességgel kaptunk Ladányi Julianna vállalkozótól. Köszönjük
Julika! Természetesen a virág sem hiányozhatott ezen a napon, mindenki
kapott egy szál szép rózsát. Az asztalt egy gyönyörû virágkompozíció díszítette
Tóth Kati jóvoltából. Ezután szerény állófogadásra hívtuk meg vendégeinket
Dr. Oláh Erzsébet, Dr. Hegyi Ibolya, Valentinyi Károlyné és Dr. Zuberecz
Zoltán anyagi támogatása segítségével. Köszönjük! Külön szeretném megem-
líteni Sziráczki Magdolna doktornéninket, aki szponzorálása mellett üdvö-
zletét, lélekben együttlétét küldte az ünneplõ megjelenteknek.

"Természetesen anyatejjel" - gyönyörû gondolat! Tessenek elképzelni e
gondolat köré egészséges, mosolygós, duci kisbabákat, vidám, boldog
édesanyákat, kacagást és zsivajt!

Ez történt 2007. augusztus elsõ napján városházánk impozáns díszter-
mében.

Végül szeretnék vendégkönyvünkbõl pár kedves szót idézni:
"Õszintén örülök a kezdeményezésnek. Az édesanyák megérdemelnek egy-

egy ilyen találkozót! Köszönjük a fáradozást! Isten áldása kísérjen ben-
neteket.” /Lázárné Skorka Katalin/

„Nagyon jól éreztük magunkat. Hálásak vagyunk a lányommal, hogy ilyen
segítõkész szakemberek vesznek minket körül. Köszönjük. Köszönjük az új
kezdeményezést.” /Verasztóné Rózsavölgyi Mariann/

Jó egészséget kívánok! Puskelné Ollé Ilona védõnõ

Dr. Tóth Attila

szülész-nõgyógyász és klinikai onkológus

keddenként 15.30-tól 

a Luther u. 1. szám alatt 

magánrendelést tart

NÕGYÓGYÁSZATI RÁKSZÛRÉS ÉS

KOMPLEX ULTRAHANGDIAGNOSZTIKA

HELYBEN!

A VÉDÕNÕ TOLLÁBÓL

AJÁNLAT GYAPJÚ TERMÉKEKBÕL!

* Birkagyapjú garnitúra 36.900 Ft
* Mágneses lepedõ 9.900 Ft
* Báránygyapjú garnitúra 53.300 Ft
+ ajándék Weekend szett
* Natúr fenyõ ágykeret 38.500 Ft
* Vákuummatrac 39.900 Ft
* Gyermek bárány garnitúra 24.900 Ft
* Natúr fenyõ ágykeret 81.000 Ft
+ ajándék 2 db ágyrács
* Kasmir nyáritakaró 19.900 Ft
Új termék: 
Tempur párna 24.900 Ft
Bayer matrac (80,90x200 cm) 61.900 Ft
Pamut ágynemûhuzat 5.900 Ft
Pamut lepedõ 2.970 Ft

AKCIÓ: 2007. 08.01-tõl a készlet erejéig tart.

Békéscsaba, Petõfi u. 2.

Tel.: 66/442-967

TESCO ÁRUHÁZ üzletsorán

Tel.: 66/453-943

CSOPORTOS ÜDÜLÉS HARKÁNYBAN
2007. november 4-10-ig(vasárnaptól szombatig) (6 éjszaka), 
2  ill. 3 ágyas szobákban, Thermál Hotelben félpanziós ellátással. A
hotelben használható gyógymedence, uszoda, szauna, pezsgõfürdõ.
Szobák felszereltsége: törölközõ, hajszárító, TV, telefon, minibár,
széf.

Árak: 2 ágyas szoba 40.000 Ft/fõ, 3 ágyas szoba 35.500 Ft/fõ
Idegenforgalmi adó 70 év alatt 330 Ft/éjszaka

Fizetés készpénz és üdülési csekk.
Külön autóbusz költség kb. 2000 Ft/fõ, amely a hotelig szállít
(oda-vissza).

Gyógykezelésre is van lehetõség.

Megbeszélés és jelentkezés szeptember 10-én (hétfõn) 17 órától
a Jeszenszky úti idõsek otthonában.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Érdeklõdni: Borgula Györgyné, Mb. Jókai u. 64.
Tel.: 06/20/2222-435
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk a rokonoknak, ismerõsöknek, 
szomszédoknak, munkatársaknak, akik 

HÕGYE LÁSZLÓ ÉS HÕGYE LÁSZLÓNÉ BOTYÁNSZKI KATALIN

temetésére eljöttek és sírjukra koszorút, virágot helyeztek, vagy

más módon fejezték ki együttérzésüket: fiuk, lányuk és családja

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

ID. OROSZ PÁLNÉ HEGEDÛS MÁRIA

temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,

valamint azoknak, akik részvétüket egyéb módon fejezték ki,

ezzel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek:

a gyászoló család

Augusztus hónapban eltávoztak közülünk: Schäfer Mártonné
Lengyel Julianna (1922) Mb. Juhász Gy. u. 1.Földesi István (1938)
Mb. József A. u. 40., Bereczki Imréné Ökrös Mária (1922) Mb.
Oltványkert u. 39., Bihari Józsefné Braun Julianna (1910) Mb.
Puskin u. 1. szám altati lakosok.

Jöjj Szentlélek Úristen
A távozni készülõ Jézus jelzi apostolainak, elküldi a vigasztaló Szentlelket.

Semmi újat nem fog mondani, megérteti, megmagyarázza Jézus tanítását.
Három évig hallgatták az apostolok Jézus tanítását. Megcsodálták isteni

hatalmát. Mikor Jézus bejelenti, most megyünk Jeruzsálembe, ott engem elfog-
nak, megostoroznak, tövissel koronáznak, keresztre feszítenek - nem értik. Nem
értik, mindezt önként érettünk, helyettünk teszi. Magára veszi minden bûnünket
és jóvá teszi. Annyira nem értik, Péter le akarja beszélni, Jézus tõle soha nem
hallott szigorral szól rá: Távozzál sátán! Nem isten jósága szerint gondolkodol.
Az apostolok képtelenek megérteni, Jézus megvált bennünket. Átveszi minden
bûnünk és örökre eltörli azokat. Ezért amikor bekövetkezik a kínszenvedés,
szertefutnak. 

Jézus feltámadása után 40 napot itt marad a földön. Mindenki gyõzõdjék
meg, helyettünk, értünk, miattunk szenvedett! Az apostolok örülnek, de még
mindig nem értik igazán a megváltást.

Jézus mennybemenetele után tizedik nap megérkezik a Szentlélek. Most
értik meg, miért szenvedett, miért halt meg Jézus. Ugyanaz a Szent Péter, aki
nem értette a megváltást, le akarta beszélni Jézust, az összegyûlt hatalmas
tömegnek a Szentlélektõl kapott felvilágosítással magyarázza: Jézus helyettünk,
értünk, megmentésünkért szenvedett és még aznap több, mint ötezer férfi
mélységes bûnbánattal megkeresztelkedik. Mert Jézus tanított, Jézus szenvedett
helyettünk, érettünk, de ezt a nagy igazságot a Szentlélek tudja megértetni
velünk.                                                                                     Dr. Marosi Endre

MEGHÍVÓ
Idõnként nehéz eldönteni, hogyan kell a legjobban szeretni, irányítani gyer-

mekünket. Viselkedése összezavarhat, idegesíthet, vagy akár meg is ijeszthet
minket. A gyermeknevelésnek nincs egyetlen helyes útja. Szülõként felelõsek
vagyunk gyermekeink testi, lelki, szellemi fejlõdéséért, egészségéért. 

Afelelõsségvállalásra szeretné a figyelmet felhívni és a gyermeknevelésben
segítséget nyújtani a Humánsegítõ Szolgálat Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálata "Mit tegyünk, hogy a deviancia ne váljon divattá?" címû 3 napos ren-
dezvénysorozattal, melyre szeretettel meghív minden érdeklõdõ szülõt. 

"Amit minden szülõnek hallania kell!"

Dr. Csernus Imre - pszichiáter

Idõpont: 2007. október 3. (szerda) 18.30

Helye: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ (Mezõberény, Fõ út 4-6.)

"Acsalád értékközvetítõ szerepe, azaz mindennek oka van"
Dr. Sziráczki Magdolna - gyermekorvos
Ferenczné Szarvas Anikó - pszichológus

Idõpont: 2007. október 18. (csütörtök) 14.00
Helye: Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat (Mb. Petõfi u. 27.)

Bemutatkoznak a gyermeknevelési problémákkal foglalkozó helyi
és megyei civil szervezetek és intézmények. Idõpont: egyeztetés alatt

Helye: Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ (Mb. Fõ út 4-6.)

KEDVES GYERMEKEK

ÉS KEDVES SZÜLÕK!
A 2007/2008-as tanévben is lehetõség van

arra, hogy a gyermekek felekezetüknek megfelelõ
hitoktatásban vegyenek részt.

Az evangélikus, református és római katolikus hittanórák:

* 1-2. osztályosok részére csütörtökön 5. órában

* 3-4. osztályosok részére csütörtökön 6. órában

* felsõsök részére pénteken 6. órában

* a speciális tagozaton csütörtökön 1. órában kerülnek megtartásra.

Minden gyermeket szeretettel várnak a hitoktatók!

Augusztus 15-én 

ünnepelte 

20. 

házassági évfordulóját

VEREBI MÁRTON

ÉS

BAZSÓ ELEONÓRA.

Ez alkalomból 

gratulálnak 

és jó egészséget 

kívánnak szüleik, 

gyermekeik 

és testvéreik.

Augusztus hónapban házasságot kötöttek: Perei Sándor Mb.
Puskin u. 6. A lh. Fsz. 1/a és Kovács Éva Mb. Budai N. A. 12., Kis
József Mb. Békési u. 9-11. B. lh. 1/6. és Péter Nóra Mb. Békési u.
9-11. B lh. 1/6., Cs. Nagy József Mb. Deák F. u. 71. és Matuska
Edina Békéscsaba Békési u. 18., Szalai Gyula Budapest Lányai u.
15. 28/A és Furtai Annamária Budapest 14. Utász u. 7. Fsz. 12/A,
Varga Sándor és Schupkégel Mária Mb. József A. u. 21., Safrány
György és Gyebnár Judit Mb. Dózsa Gy. u. 31., Péter Zoltán és
Komoróczki Adél Mb. Báthory u. 78. szám alatti lakosok.

HITÉLET ANYKÖNYVI HÍREK
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OLVASÓINK ÍRTÁK

Tábor tanuLÓknak
Anyár legizgalmasabb, de legfárasztóbb hete volt számunkra a július 30-tól

augusztus 4-ig tartó idõszak: a Nyeregben Alapítvány által szervezett
lovastáborban vettünk részt.

A 6 nap alatt Madarász Feri bácsinál megtanultuk, hogyan gondoskodjunk
a "szél fiairól".

Reggelente karámtakarítással, lóápolással, takarmányozással kezdtünk.
Többen életünkben elõször toltunk talicskát gõzölgõ lócitrommal, és a paták
"pedikûrözésében" is jártasak lettünk.

Balázs Attila lovas oktató szakértelmének és türelmének köszönhetõen
sokat ügyesedtünk a lovaglásban. Minden nap alig vártuk, hogy lóra pattanjunk:
Olga, Rita és Cézár békésen viselte, hogy mi 16-an gyakorlatozzunk rajtuk.
Fáraó, Pajkos és Szellõ a szomszéd karámból irigykedve figyelt bennünket.

A napokat különbözõ programok tették változatossá. Henger Péter tanár
bácsival kerékpártúrán voltunk. Pauló Erika tanár néni játékos fejlesztõ
foglalkozásokat tartott nekünk, Kissné Wagner Mária óvónénivel pedig
kézmûveskedtünk.

Jártunk kovácsnál, és a pósteleki lovastanyára is ellátogattunk.
A programokhoz az energiát a "Zsuzsi-Kati-Babi néni BT." által sütött-

fõzött finomságok garantálták.
S bár a táborzáróra tervezett szalonnasütést elfújta a szél, azért szombat este

megmutathattuk szüleinknek, hogy mire vagyunk képesek lóháton.
Reméljük, jövõre ismét jöhetünk!
Asegítségért köszönetet mondunk még Siklósi Istvánnak, Madarász Magdi

és Olejné Mertz Judit néninek.
Gézárt Fanni és
Kohut Veronika

Hol volt, hol nem nem volt, sehol senki, aki valamilyen formában figyelt
volna a Báró Wenckheim-Fejérvári Celestina nyári kastély felújítására.
(Ugyanis az épületrõl régi fényképek vannak). Csak oda kell figyelni a dolgok-
ra a városvédõknek és a város illetékeseinek! Mindezeket azért közlöm, mert a
Hõsök útja felõli kémény helyesen van felépítve, de a másik kettõ már nem,
ugyanis az eredeti kémények párhuzamosan épültek a gerinccel, és csak két
kémény volt, nem három. (lásd az ábrát)

Az elõbbi cikkem alapján ide kívánkozik, hogy meg-
ismertessem az olvasót egy neves építésszel, id.
Czigler Antallal, aki jelentõs építésze volt Mezõbe-
rénynek is. 

Id. Czigler Antal (a képen) született 1767. jú-
nius 13-án Csereviesen, meghalt 1862. május 29-
én Kígyóspusztán. 

Szokatlanul széleskörû építészeti tevékenysé-
get fejtett ki Békés, Arad, Bihar vármegyékben.
Az 1801-es gyulai nagy tûzvész után gróf Wenck-
heim Ferenc Gyulára hívta. Ettõl fogva 60 éven át
a Wenckheim család szolgálatában állott. Építészeti
alkotásai közül jelentõs Mezõberényben a Wenck-
heim-Fejérvári Nyári Kastély építése, amely copfstílus-
ban épült. A másik jelentõs épülete a mezõberényi református
templom, amely késõ barokk stílusban épült 1804-ben. (A kastély építési
idõpontját nem tudtam pontosan kikutatni).                                    Bartóki József

Kérem segítsen!
Lakatos Laura

Laura 10 éves mezõberényi kislány. Nor-
mális lefolyású születése volt, de bal oldala gör-
csöt kapott. Ennek ellenére egészséges cse-
csemõként adták ki a kórházból. A szülõk nyolc
hónapos korában vették észre, hogy az elindulás
gondot okozott neki, már a felállásra is képtelen
volt. Ekkor megállapították, hogy gerincvelõ-
sorvadásban szenved. Ma is súlyos mozgáskor-
látozott, szellemileg ép gyermek. Magántanulóként kapja meg a korának
megfelelõ iskolai oktatást.

A kijevi klinikán Pichkur professzor véleménye szerint Laurának õssejt-
beültetésre lenne szüksége a javuláshoz. A kijevi klinika 2007 decemberére
tudna mûtéti idõpontot adni a kislánynak A család azonban nem rendelkezik a
gyógykezelés finanszírozásának költségével. 

A Kijevbe való kiutazás lebonyolítást az S.O.S. Szolgálat Alapítvány
Közhasznú Nemzetközi Társadalmi Szervezet vállalta, amelynek célja a csak
külföldön gyógykezelhetõ, gyógyítható beteg gyermekek segítése. 

Tisztelettel kérjük az Ön/Önök segítségét, hogy lehetõségükhöz képest
Lakatos Laura gyógykezelése költségeihez járuljanak hozzá, ezzel segítve gyó-
gyulását. 

Befizetésüket megtehetik folyamatosan az S.O.S. Alapítvány Bank-
számlaszámára, Lakatos Laura Bankszámlaszámára, készpénzátutalási meg-
bízáson (csekk), vagy a városban elhelyezett gyûjtõurnákba.  Az S.O.S.
Alapítvány Bankszámlaszáma: 11600006 - 00000000 - 07010055

Lakatos Laura Bankszámlaszáma: 11773339-00499840

Készpénzátutalási megbízás (csekk) kérhetõ: 
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat Mezõberény, Petõfi u. 27.
Polgármesteri Hivatal (porta) Mezõberény, Kossuth tér 1.

Reményi Zsolt
Zsolt 14 éves mezõberényi kisfiú. Izom-

betegsége miatt mára már csak pár métert
tud segítség nélkül megtenni. Állapota
miatt lehetõséget kapott, hogy a kijevi
klinikán gyógykezelésen vegyen részt. Az
elsõ 16 napos kezelés az Önök támogatásá-
nak köszönhetõen 2007. június elején meg-
valósulhatott.                        

Zsolti állapotától függõen azonban
további kezelésekre lenne még szükség. A
következõ kezelés várható idõpontja 2007. év vége. 

Tisztelettel megköszönjük eddigi támogatásukat, és kérjük tovább-
ra is az Ön/Önök segítségét, hogy lehetõségükhöz képest segítsék
Reményi Zsolt teljes gyógyulását. 

Befizetésüket megtehetik az OTP Bank Zrt-nél vezetett bankszám-
lára, valamint a városban elhelyezett gyûjtõurnákba.

Reményi Zsolt Bankszámlaszáma: 11773339 - 00468866

Információ kérhetõ: Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Mezõberény, Petõfi u. 27., Tel.: 66/ 352 - 462
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RENDÕRSÉGI FELHÍVÁS

AMezõberényi Rendõrõrs nyomozást rendelt el
egy motorkerékpárral közlekedõ köröstarcsai lakos-
sal szemben jármûvezetés ittas állapotban vétség
megalapozott gyanúja miatt, akit Mezõberény bel-
területén 2007. augusztus 19-én 21.00 óra körüli
idõben vontak intézkedés alá a szolgálatban lévõ
járõrök. Az intézkedés során megállapítást nyert,
hogy az igazoltatott személy szeszesitaltól nagy
mértékben befolyásolt állapotban vezette a motor-
kerékpárt, ezért õt az intézkedõ rendõrök elfogták,
majd további eljárási cselekmények végrehajtása
miatt a Békési Rendõrkapitányságra elõállították.

Garázdaság vétség megalapozott gyanúja miatt
rendeltünk el nyomozást egy mezõberényi fiatalko-
rú személlyel szemben, aki 2007. augusztus 19-én
03.00 óra körüli idõben a Mezõberény Fõ úton talál-
ható egyik irodahelyiség utcai ajtaját berúgta, a
közelben lévõ italkimérõ helyiség ablakát kézzel
betörte, majd az ugyancsak közelben lévõ szemét-
tárolóba rúgott. Acselekmény során okozott kár kb.
20.000.-forint.

2007. augusztus 24-én 21.00 óra körüli idõben
Mezõberény egyik családi házában otthon tartózko-
dó három gyermekes élettársak között szóváltás ala-
kult ki, amely során a férfi személy ittas állapotban
agresszív magatartást tanúsított, és egy 15 cm pen-
gehosszúságú késsel a kezében trágár szavakat kia-
bált. Az egyik pillanatban a nõi személy kivette a
férfi kezébõl a kést, és egy alkalommal hónalj tájé-
kon a férfi oldalába szúrt, illetve több alkalommal
megvágta a férfi testét. Amegszúrt férfi nyolc napon
belül gyógyuló könnyû sérüléseket szenvedett. A
helyszínre érkezõ járõrök az elkövetõt elfogták,
majd sor került gyanúsítottkénti kihallgatására. Az
elkövetõvel szemben szakértõk bevonásával súlyos
testi sértés bûntett kísérlet megalapozott gyanúja
miatt került sor nyomozás elrendelésére.

2007. július 25-én 22.30 óra körüli idõben
rendõri intézkedésre került sor, mert Mezõberény
egyik utcájában egy családi ház utcai ablakát isme-
retlen tettesek egy közelben talált szilvával betörték.

A cselekmény elkövetése után a helyszínrõl
menekülõ személyeket a szolgálatban lévõ járõrök
visszatartották, majd igazoltatták. Ennek során meg-
állapítást nyert, hogy a cselekményt másik hét fiatal-
korú és egy gyermekkorú társa jelenlétében egy fia-
talkorú mezõberényi lakos követte el. Arongálással
okozott kár 2.000.-forint volt, ezért a fiatalkorú
személlyel szemben rongálással elkövetett tulajdon
elleni szabálysértés miatt Mezõberény város
jegyzõjéhez feljelentést tettünk.

AMezõberényi Rendõrõrs több esetben intézke-
dett korábban is hasonló módszerrel elkövetett mo-
tiválatlan rongálás, vagy garázda jellegû magatartás
miatt. A Mezõberényi Rendõrõrs felhívja a gyer-
mekkorú és fiatalkorú személyek szüleinek, gondo-
zóinak figyelmét, hogy fordítsanak kiemelt figyel-
met gyermekeik magatartására a jogsértõ cselek-
mények elkövetésének és nem utolsó sorban az
áldozattá válás megelõzésének érdekében.     

A 2007/2008. évi tanév megkezdésével a
közlekedés minden résztvevõjének fel kell készül-
nie és számítania kell arra, hogy a nyári viszonyok-
hoz képest több gyermekkel, iskolással találkozik az
utcákon: tanítási napokon elsõsorban 07.00 óra és
08.00 óra közötti, valamint 12.00 óra és 13.00 óra
közötti idõszakban.

Felhívjuk a jármûvezetõk figyelmét, hogy foko-
zott óvatossággal, körültekintõen közlekedjenek, és
segítsék a gyermekek közlekedésben való részvé-
telét. 

Kérjük a szülõket, hogy amennyiben lehetséges,
kísérjék figyelemmel gyermekeik közlekedését,
illetve személyes példamutatással járuljanak hozzá,
hogy gyermekeik elsajátítsák a gyalogos, vagy
kerékpárral történõ helyes közlekedést. 

A Mezõberényi Rendõrõrs fokozott és
célirányos közterületi jelenléttel hozzá kíván járulni
a gyermekek balesetmentes közlekedéséhez.

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2007.
szeptember 22-én 09.00 órától 16.00 óráig a
mezõberényi Vásárcsarnokban és piactéren a
mezõberényi és környezõ települések általános
iskolás tanulói részére ismételten megrendezésre
kerül a Közlekedésbiztonsági nap elnevezésû
egész napos rendezvény.

A változatos és játékos program keretén belül a
gyermekek különbözõ állomáshelyeken adhatnak
számot közlekedési ismereteikrõl, mely során min-
den állomáson teljesítményük alapján játékpénzben
részesülnek. Az összegyûjtött játékpénzt a helyszí-
nen berendezett "Filléres Áruház"-ban költhetik el,
ahol kerékpárfelszerelést és egyéb hasznos tár-
gyakat vásárolhatnak. 

A rendezvényen
megjelenõ szülõk, taná-
rok és más felnõttek
számára is lehetõség
nyílik arra, hogy a ré-
szükre kialakított állo-
máshelyeken játék-
pénzt gyûjtsenek a
gyermekek számára. 

Arendezvényen egyebek közt 
* számítógépes és hagyományos tesztlap kitöltés 
* közlekedési társasjátékok 
* kerékpáros ügyességi pályák 
* bohóc és artista kerékpáros ügyességi pálya 
* segédmotoros ügyességi pályák 
* biztonsági öv szimulátor, közlekedési darts, 

baleset-megelõzési kiállítás 
* gyermekrajz kiállítás 
* mentõs bemutató 
* tûzoltó bemutató 
* gépjármû-technikai bemutató 
* ingyenes kerékpár gravírozásra kerül sor. 

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk !

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Békés
Megyei Baleset Megelõzési Bizottság szervezésé-
ben 2007. október 05-én megrendezésre kerül a
"Megvilágosodás napja" elnevezésû rendezvény. 

Arendezvény lényege, hogy ezen a napon 8.00
órától 18.00 óráig a Mezõberény, Petõfi S. utca 9.
szám alatt lévõ Mûszaki és kerékpárszaküzlet-
ben világító berendezést vásárlók a helyszínen
sorsjegyet kapnak, amely alapján sorsoláson
vesznek részt. Az ajándékcsomagok sorsolására
2005. október 05-én 18.30 órakor kerül sor.

A Mezõberényi Rendõrõrs köszönetét fejezi ki
a lakosságnak a Rendõrõrs munkájában nyújtott
segítség miatt, hiszen az állampolgári bejelentések
és észrevételek miatt több esetben volt lehetséges a
bûncselekmények megelõzése, vagy közlekedés-
biztonsági szempontból történõ hatékony
intézkedés megtétele.

A Mezõberényi Rendõrõrs továbbra is számít a
tisztelt lakosság segítségére, ezért kérjük, hogy
amennyiben gyanús személyt, vagy jogsértõ cselek-
mény elkövetésével kapcsolatba hozható gyanús
körülményt látnak, vagy tapasztalnak, soron kívül
tegyenek bejelentést a 352-522 telefonszámra, vagy
a 107-es segélyhívó számra. 

Mezõberényi Rendõrõrs 

ÁRZUHANÁS A VIDEÓTÉKÁBAN!
DVD sikerfilmek kölcsönzése már 300 Ft-tól

Videókazetták már 70 Ft-os ártól eladók.

Akciós tagsági igazolvány megújítás: 
- aki szeptember 30-ig megújítja tagsági igazolványát, az

10%-os kedvezményt kap (600 Ft - 10% = 540 Ft).

Kedvezményes tagsági igazolvány akció:
- aki tagsági igazolványát kedvezményes igazolványra

cseréli, az két hónapig minden kedden 50%-os kölcsönzési
kedvezményt kap (1000 Ft).

VIDEÓTÉKA Mezõberény, Petõfi út 6.
Nyitva: hétfõtõl péntekig 13-21 óráig
Munkaszüneti napokon 10-21 óráig

Csak egy telefon, és félretesszük kiválasztott filmjét:
06/20/561-8064

A MÉRLEG KÖNYVELÕIRODA
teljeskörû ügyintézéssel vállalja társaságok (Bt., Kft., Kkt. ...)

könyvelését, elektronikus adóbevallását. 

Érdeklõdni: munkanapokon 8-16 óráig

Békéscsaba, Mikszáth u. 47. 

Tel.: 06/30/413-1049



12. 2007. szeptember Mezõberényi Hírmondó

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ v közéleti információs lap v A szerkesztésben segítséget nyújt a társadalmi szerkesztõbizottság  
v Szerkesztõség: 5650 Mezõberény, Fõ u. 4. v Telefon: 66/515-559 v E-mail: ujsag@mezobereny.hu v Lapzárta: minden hónap 25-e 
v Szerkesztõ-tördelõszerkesztõ: Mezeiné Bátori Valéria v Kiadja: Mezõberény Város Önkormányzata megbízásából a Városi Könyvtár 
vFelelõs kiadó: Pallagi Mária v Készült a Berény Nyomdaüzemben 3000 példányban v Cégt.: Hegyi Márton vHU ISSN 1215-0266

CSEMPECENTRUM 
ÉS CSILLÁRSZALON

5500 Gyomaendrõd, Toldi út 1/1.
(a mezõberényi úton, a helységtábla után 200 m-re)

MINÕSÉGI FALICSEMPÉK, PADLÓLAPOK, KÁDAK, ZUHANYKABINOK

ELÉRHETÕ ÁRON!

EGY GYÖNYÖRÛ FÜRDÕSZOBA ELKÉPZELHETETLEN NÉLKÜLÜNK!

Hidromasszázs fürdõkádak: 127.900 Ft-tól

Hidromasszázs zuhanykabinok: 99.000 Ft-tól

Fürdõszobai kiegészítõk, szekrények, zuhanypanelek, 

szaniterek, csaptelepek, ragasztók, fugázók, 

kenhetõ szigetelések, alapozók széles választékban!

MEDITERRÁN BURKOLÓ KÖVEK

UTÓLAGOS HÕSZIGETELÕ RENDSZEREK

Ne feledje, nálunk a minõség az elsõ!

Ingyenes házhozszállítás Békés megyében 
50.000 Ft feletti vásárlás esetén.

Nyitva: hétköznap: 8-17-ig, szombat: 8-12-ig. 

Tel.: 66/284-528, 06-20/9-667-647

LÁZÁR ÚJRUHA ÉS APRÓCIKK VÁSÁR

október 2-án (kedden) 9-16 óráig
a Mûvelõdési Központban.

Keresünk megvételre 

kizárólag Mezõberény központjában 

30-60 m
2
-es üzlethelyiséget.

Ajánlatokat a 66/443-800-as telefonon 

várjuk hétfõtõl péntekig 8-16 óráig. 

SZEREZZE BE TÉLI

TÜZELÕJÉT TAVALYI ÁRON

A

HEGEDÛS TÜZÉPEN!
NYITVA: HÉTKÖZNAPOKON 7-16.30,

SZOMBATONKÉNT 7-12 ÓRÁIG.

TEL.: (66)532-940

BÁTSZI BT. MOTOROS BOLT
Mezõberény, Bonyhay u. 2/A

(bejárat a zsákutca felõl)

Tel.: 06/309037050

Új és használt motorkerékpár-gumiköpenyek, 
IGOL kenõanyagok, FERODO fékbetétek, 

NGK gyertyák, motoros ruházat és kiegészítõk
széles választékban.

MINDEN, AMI MOTOROZÁS!

STREETFIGHTER-NAP
2007. SZEPTEMBER 29-ÉN 12 ÓRÁTÓLALIGET TÉREN

Már harmadik alkalommal rendezzük meg motoros 
bemutatónkat, melynek 25 fellépõje az idén is mindenki

számára INGYENESEN megtekinthetõ.
A sok meglepetésprogram mellett a sportpálya elõtti területen

használt és új motorokból kiállítás lesz, 
tesztmotorozás lehetõséggel (egyeztetés a helyszínen).
9.30-tól már az edzéseket is figyelemmel kísérhetik 

az érdeklõdõk.
Az utcát 8 órától lezárják, kérjük az ott lakókat, a rendezvény

ideje alatt gépjármûveikkel e területen kívül parkoljanak.
Este 9 órakor a KOFA Sörözõ szervezésében 

ingyenes rock-koncert lesz a piaci csarnokban.

Köszönjük minden eddigi és leendõ támogatónk segítségét!
Nagy szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

BÁTSZI MOTOR és a MOTOROSOK BARÁTI KÖRE
MEZÕBERÉNY


