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Ki mit vár,
remél,
kíván?
Cservenák Pál Miklós, polgármester
Mezõberény lakossága hozzászokott már
ahhoz, hogy beruházások, felújítások történnek a városban azon túlmenõen, hogy az
intézmények mûködése biztosított.
Ahogyan most látom, 2005 igen nehéz
esztendõnek ígérkezik. A kormány – az ország gazdasági helyzete miatt – egyre kevesebbet vállal magára a települések gondjaiból, a problémákat magunknak kell
megoldani.
Mi sem tehetünk mást, mint a kormány! Szigorító intézkedéseket kell tenni, mi ebben már tettünk is lépéseket. Az adókat
megpróbáltuk növelni, természetesen, a teherbíró képesség határán belül. Így is félõ, hogy nem tudunk annyit beruházni,
amennyit eddig. A régi épületeinkre is ráférne bizonyos felújítás!
Nem beszéltem még a város üzemeltetése szempontjából
néhány fontos dologról!
Építettünk egy csomó utat, ezek kezdenek tönkremenni – javítani kell. Javítani kell a régi járdákat, 10-20 esztendõ is elmúlhat, mire valamennyivel készen leszünk.
Éppen ezért én ezekben a feladatokban jelölöm meg a legfontosabb tennivalókat és azt kívánom, hogy az a dinamikus
fejlõdés, ami a város életében volt, ne szakadjon meg. Találjuk

meg a lehetõségét annak, hogy az itt élõ emberek – mint Mezõberényben mindig – jól érezzék magukat, szeressenek itt élni.
Azt remélem, hogy a nehéz gazdasági körülmények ellenére
is, közös munkával megtaláljuk a megfelelõ utat.

Bálint Anna ifjúságvédelmi felelõs, önkormányzati képviselõ
Ismét elmúlt egy év az életünkbõl. Mindenki – ha
csak pillanatokra is – számot vet azzal, mit tett és
mit nem tett meg az elõzõ évben. Mi volt helyes, mi
volt helytelen. Ez a visszatekintõ értékelés mindenkinek a sajátja.
De ezekbõl a tettekbõl, sikerekbõl és kudarcokból meríteni is lehet,
új célokat megfogalmazni a jövõre nézve. Így teszek én is.
Munkámból adódóan a szülõknek azt kívánom, legyenek képesek
arra, hogy felelõsséget vállaljanak gyermekeikért, s tudják megtanítani nekik, mi a jó és mi a rossz.
Mindannyiunknak azt kívánom, hogy céljaink eléréséhez olyan társakat találjunk, akikhez bizalommal fordulhatunk, tetteink jövõt
megalapozók legyenek és legyen erõnk értékeinket, valóra vált álmainkat megõrízni.
(folytatás a 8. oldalon)
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Beszámoló a két ülés közötti legfontosabb eseményekrõl,
intézkedésekrõl a Képviselõ-testület 2004. december 18-i ülésére
(legutóbb testületi ülés 2004. november 26.)
November 29-én a Liget úti óvodában az oda járó gyermekek szülei
megbeszélésen vettek részt, ahol az Oktatási és Kulturális Bizottság
elnöke, Siklósi István, valamint az óvodai gondnokság vezetõje, Gubis
Andrásné is megjelent. A megbeszélés témája az a képviselõ-testületi
határozat volt, amely 2005. nyári óvodakezdéstõl egy óvodai csoporttal csökkenti az engedélyezett óvodai csoportok számát.
November 30-án a Közútkezelõ Kht. békéscsabai székházában
folyt megbeszélés a Vésztõi út elkövetkezõ munkálatairól. Buka
Tamás, a Kht. elõadója és Komjáthy László tervezõ ismertette a
mûszaki paramétereket a mezõberényi hídfõtõl a Vésztõi út, valamint
annak folytatásaként a Kinizsi Pál utcának a Köröstarcsai útig terjedõ
szakasz vonatkozásában. Az utat 6 méterre szélesítik ki, megtörténnek
az útjavítások, kátyúzások és az útfelújítás, ill. terhelés szempontjából
egy magasabb osztályba tartozó B típusú terheléssel tervezik meg az
utat a várható forgalomnövekedés miatt. A munkálatok teljes bekerülési költsége 590 millió Ft lesz, mely tartalmazza 2 db buszmegálló és
egy buszforduló felújítását is. A külterületen pedig útjelzõ oszlopokat
állítanak majd az út mentén, és megtörténik az út mellett a fásítás is.
Elõzetes számítások szerint 580 m2 javítás és 2800 m2 az útszélesítés,
az egy folyóméterre esõ bekerülési költség 10 460 Ft.
Támogatási nyilatkozatot adott Cservenák Pál Miklós polgármester
az 1. Számú Általános Iskola részére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségének Elõsegítése PHARE 2003 támogatási pályázathoz,
melyben hozzájárult a Molnár Miklós Sportcsarnoknak a megvalósíthatósági tanulmányi tervben foglaltak szerinti átalakításához.
December 2-án Pillanatok címen Tóth László fotográfus, ezüstdiplomás festõmûvész kiállítása nyílt meg a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Központban.
Mezõberény város polgármestere támogató nyilatkozatot adott ki
Debreceni Gábor mezõberényi lakos részére a békési kistérségi megbízotti állás betöltéséhez.
Az OTP Dél-alföldi Régió Békéscsabai Igazgatósága és a
Mezõberényi Csatornamû Társulat közötti november 30-ig érvényes
szerzõdésének módosítását írta alá Cservenák Pál Miklós polgármester az Önkormányzat nevében. A szerzõdés módosítására azért került
sor, mert a szennyvízcsatorna építésével kapcsolatos számlák ezen
idõpontig nem érkeztek meg teljes mértékben, így a 37 960 208 Ft-os
rendelkezésre tartási keretet 2005. március 31-ig meg kellett hosszabbítani.
Az NRZST Építészmûhely Kft. részérõl megküldött építési-, tervezési megbízási szerzõdést írt alá Cservenák Pál Miklós polgármester 910 000 Ft tervezési díj, valamint 227 500 Ft ÁFA, összesen 1
137 500 Ft összegrõl. A szerzõdés értelmében a strand ülõpados
medencéjének engedélyezési- és kivitelezési terveinek határideje
december 31., és a teljesítést követõ 10 napon belül megtörténik az
ellenérték kifizetése.
Mezõberény város polgármestere Bécsi Gábor úrral, a Wiener Center ügyvezetõjével folytatott megbeszélést a befejezéséhez közeledõ
szennyvízhálózat belsõ bekötési munkálatainak elszámolásáról.
Hamarosan elkészül egy telkenkénti megbontású összesítõ jegyzék a
kiépített vezeték folyóméter hosszának ismertetésével, és ennek
figyelembevételével történik meg az elõleg jelleggel már átutalt
összeghez való viszonyítás.
A mezõberényi ligeti pavilon bérleti szerzõdése a régi vállalkozóval Szabados Tamás úrral felbontásra került, és 2005. december 31-ig
új vállalkozó részére adták ki a ligeti pavilont. A bérleti szerzõdés
szerint a csökkentett havi bérleti díj összege bruttó 100 000 Ft.
Budaörs Város polgármestere, Wittinghoff Tamás úr meghívására a
Habsburg Ottó Önkormányzati Díszpolgári Baráti Kör rendezvényén
vett részt Cservenák Pál Miklós Budaörsön a Jókai Mór Mûvelõdési
Központban, ahol Habsburg Ottó az Európai Unióhoz való csatlakozásunk aktuális kérdéseirõl szólt, mint Felsõ-Bajorország Európai
Uniós képviselõje. A rendezvényen részt vett fia, Habsburg György

Európai Uniós rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, aki 2005 tavaszán ellátogat Mezõberénybe is. A találkozón megjelent Kátai Géza
úr, a Német Finompékáru Kft. egyik tulajdonosa, akiknek az üzemavató ünnepségén részt vett Habsburg Ottó az elmúlt évben.
A STRABAG Rt. évzáró kiértékelõ megbeszélésére került sor
Békéscsabán a Garzon Szállóban, amelyen megjelent Cservenák Pál
Miklós polgármester is. A cég jelentõs eredménnyel zárta az évet, és
továbbra is számít Mezõberény Önkormányzatára mint megrendelõre.
2004-ben a szennyvízhálózat-építés miatt meghibásodott útszakaszok
felújítási munkálatait és egyéb karbantartási munkálatokat végezte a
STRABAG Mezõberényben.
A Mezõberényi Lovasbarátok Egyesülete képviseletében Madarász
Ferenc és Hájas Nándor urak tárgyaltak a polgármesterrel, és kérték
az egyesülettel megkötött - temetõ melletti területek bérletére
vonatkozó – szerzõdés felbontását, mivel az egyesületet támogató
egyik szponzor kilépett a támogatók sorából. Az egyesületi tagok által
fizetett tagdíj a legminimálisabb költségek fedezetére elegendõ, így a
vállalt 60 000 Ft/év bérleti díjat nem tudják megfizetni. Kérésüket indokolja az is, hogy a jelenlegi körülmények között 2-3 éven belül nem
tudják vállalni országos lovasverseny lebonyolítását.
A Békési Kistérségi Társulás december 7-én taggyûlést tartott, ahol
a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról szóló anyagot tárgyalták. A nyilvános közbeszerzési eljárás keretében a Békési Kistérség terület- és
gazdaságfejlesztési programjára 2 millió Ft, a Békési Kistérség
területfejlesztési koncepciójára 4 millió Ft, a Békési Kistérség turisztikai fejlesztési programjára 3 millió Ft, az állati hullák, hulladékok
gyûjtésének, elhelyezésének, megsemmisítésének kistérségi szintû
megvalósíthatósági tanulmányára 2,8 millió Ft, a kistérségi hulladékgyûjtési rendszer kialakításának megvalósíthatósági tanulmányára és a
szükséges rekultivációs tervek elkészítésére 3,7 millió Ft, így összesen
15,5 millió Ft összegrõl szól. A közbeszerzési eljárás keretében a fenti
projektekre együttesen és külön részekre is beadható a pályázat.
A Láncszem Hátrányos Helyzetûeket Támogató Egyesület Mezõberény város javára budapesti lakosok által felajánlott adományt,
bútort, ruhanemût és gyógyászati segédeszközt juttatott el városunkba.
Az adomány ingyenes, csupán a szállítási költségként felmerülõ
100.000 Ft fuvardíj megfizetését kellett vállalnunk. A bútort raktárban
helyezték el, annak egy részét a Luther út 1. sz. alatt átadásra kerülõ
externátus szobáiban helyezik el.
November 30-án – az utolsó napon, amelyen még aszfaltot kevertek – fejezõdött be a kátyúzási munka a STRABAG Rt. közremûködésével. A korábban közölt Liget tér, Tessedik tér, Röntgen utcai
kátyúzás mellett ilyen munka elvégzésére került sor a Szénáskert,
Szent István, Vésztõi, Körgát, Kérhalom, Gárdonyi, Rózsa Ferenc,
Szent János, Nyárfa és Nádas utcákban is. A fenti okok miatt jelzett
idõpontig a nagyobb gödrök kátyúzását lehetett csupán elvégezni.
Gyér érdeklõdés mellett tartott beszámolót a Magyar Államvasutak
Rt. EU-programirodájának két munkatársa a Szajol - Békéscsaba –
Lõkösháza vonalon közeljövõben végbemenõ vasútvonal korszerûsítésrõl. Mezõberény állomás vonatkozásában a korszerûsítés a
peron meghosszabbítását érinti, valamint az állomáson kívül a
második sínpáron közlekedõ vonatok sebességnövelése érdekében
történõ újjáépítés. Az egész szakasz megépítése 2010-ig kell, hogy
megtörténjen, az elsõ ütemben a Tiszatenyõ – Csugar közötti szakasz
második vágánypárja kerül kiépítésre.
December 4-én tartott Télapó ünnepséget a Leg a láb Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény, és ezen a napon rendezte meg a
Berényke Táncegyüttes az I. Berényi Folklórbált.
Cservenák Pál Miklós polgármester tárgyalást folytatott a Brókernet képviselõjével, Kõrösiné Szvoboda Zsuzsannával. Megbeszélésük
tárgya a Brókernet által folytatott tevékenység Békés megyei területre
való kiterjesztése volt, és ezen belül is Mezõberény központtal való
mûködtetés lehetõsége. Kõrösiné Szvoboda Zsuzsanna, mint a
bankokhoz közel álló személy, egy esetleges bankfiók telepítésének
(folytatás a 3. oldalon)
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lehetõségét is vázolta. A Békési út 3. sz. alatti volt közszolgáltató intézmény eladásával – melyet megtekintett – a vázolt elképzelés viszonylag rövid idõn belül megvalósítható.
Vassné Fejes Dóra PR-menedzserrel a Dél-alföldi Mérnöki Iroda
Kft. alkalmazottjával tárgyalt a polgármester a Mezõberény – Hunya
10,5 km közút szélesítési- és felújítási munkálatairól. A tárgyaláson
jelen volt Hunya Tiborné, Hunya község polgármester asszonya is. Az
út az elképzelések szerint a SAPARD program keretein belül lenne
megvalósítható, a pályázat ide kerülne beadásra. Hunya község
gesztórsága alatt 85 %-os vissza nem térítendõ beruházási támogatás
lenne elérhetõ.
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület december 8-án sajtótájékoztatót tartott, ekkor került aláírásra az a keretszerzõdés, amelyet a
Lyon-i Fenntartható Fejlõdés Egyetemmel kötöttek. A sajtótájékoztató
keretében bemutatták az egyesület honlapját is.
A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület keretében benyújtott PEA
pályázattal kapcsolatos projektalternatívák egyeztetésére került sor. A
Mezõberény városára kidolgozott 3 alternatíva közül a tervezõk által
is javasolt 1. sz. alternatíva megvalósítását támogatta Cservenák Pál
Miklós polgármester. Az elõmegvalósíthatósági tanulmány pontosítását január közepéig kell megoldani. A tényleges megvalósítás a
2006. év feladata lesz.
Cservenák Pál Miklós polgármester vállalkozói szerzõdést írt alá a
RIVAL Biztonságtechnikai Kft.-vel a Békési út 3. sz. alatti irodaépület
tûzjelzõ berendezésének tervezésére és kivitelezésére bruttó 448.000
Ft-os áron. A szerzõdés szerint a rendszer ez évben mûködõképes lesz,
jelenleg egy telefonvonal bekötését végzik, mert ez feltétele annak,
hogy egy megfigyelõrendszert mûködtetõ céghez a rendszer mûködtethetõ legyen, mivel a tûzoltóság ilyen feltételek mellett járul hozzá a
használatbavételi engedély megadásához.
A Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédõ Kör ajánlatot tett
helyi vagy térségi hulladékgazdálkodási terv elkészítésére és hatósági
egyeztetésére. Azáltal, hogy a közeljövõben elfogadásra kerül Mezõberény város hulladékgazdálkodási terve, az ajánlat elõvezetése okafogyottá vált.
A Körös Volán Autóbuszközlekedési Rt. részérõl Gémesi Tibor
személyszállítási igazgató és Szalai Norbert menetrendi csoportvezetõ
értesítése alapján az Axe-Tronic Kft. szállítási igényének teljesítése
miatt menetrendváltoztatást javasolnak. Az Axe-Tronic dolgozóinak
szállítását 2005. január 3-tól biztosítja a cég, de a menetrendváltozás
december 12-tõl érvénybe lép.
A Kör-Kövizig részérõl Szabóné Wiszt Mária ellenõrzést tartott a
szennyvízhálózat-építés és szennyvíztelep-bõvítés kapcsán megítélt
VICE támogatás felhasználásáról. A mûszaki átadást követõen ezen
keretbõl még fennálló 31 643 871 Ft összegû támogatás kiutalásának
szabad utat engedett.
A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács 2004. évi területi kiegyenlítést szolgáló kerete terhére nyújtott 2004. évre vonatkozó 5
523.763 Ft, 2005. évre vonatkozó 30.785 644 Ft, összesen 36.309 407
Ft összegû támogatási szerzõdést írt alá a polgármester a 48 millió Ft
összegû városi strandon épülõ gyermekmedence építése érdekében.
Aláírásra került a Körös Volán autóközlekedési Vállalat Rt. személyszállítási igazgatója által megküldött és Szarvas Péter vezérigazgató által aláírt közszolgálati szerzõdés, amely az Önkormányzat és az
autóbuszközlekedési vállalat közötti viszonyt szabályozza.
A Tempero Építõipari és Uszodatechnikai Részvénytársaság elnökvezérigazgatója, Hajdú István úr tett látogatást Cservenák Pál Miklós
polgármesternél. Látogatásának célja a tanuszoda építésével kapcsolatos kérdések megbeszélése volt. Elmondása alapján jó lehetõség kínálkozik egy angol mintára bevezetett pályázati rendszerben való közremûködésre, melynek keretein belül lehet megvalósítani a tanuszodát. Megtekintették a strandfürdõ területén lévõ lehetõséget, de feltérképezésre került a Martinovics utcai tornaterem e célra való igénybevétele és a mellette kiépítendõ rész.

Kmetykó István úr beszámolt arról, hogy a Vésztõi úti 12 db szociális lakásban megtörtént a villany és a víz bekötése, és hamarosan
bekötik a gázt is. Kiépült a hidegpadló, a melegpadló kiépítése folyamatban van. A gáz bekötése után egy-két napos elõmelegítés után
történik meg az épületen belüli víz bevezetése, és a szükséges
vízminta beszerzése. A külsõ járdaszakasz építése az idõjárás függvényében valósul meg. Valószínûleg még az idén sor kerül az átadás –
átvételre.
A Luther út 1. sz. alatti ingatlan 3 lakásának kialakítása folyamatosan halad, a külsõ homlokzat és belül a burkolási munkák elkészültek,
festési munkálatok végzése folyik jelenleg. Az ingatlan átadás –
átvétele várhatóan a január 5-ig való kollégiumi visszaérkezésig történik meg.
Az elmúlt évi advent idejére beszerzett díszkivilágítás folytatásaként további elemek beszerzésére került sor. A Városháza – Békési út
2. sz. alatti ingatlan közötti szakaszon egy csillaghullás motívumot
helyeztek ki, míg a Kossuth téren a Szálló elõtti megmaradt japán
akácfa egyike, valamint az áruház sarkán lévõ platánfa kapott díszkivilágítást a beszerzett 15 db 12 m hosszúságú füzérlánccal.
A Vízmû Rt. felügyelõ bizottságának soros ülésén vett részt Cservenák Pál Miklós polgármester, ahol az Rt. egy éves mûködésének
kiértékelése folyt. Összefoglalva: a cég eleget tett szolgáltatási kötelezettségének és teljes felkészültséggel várja az új esztendõ feladatainak
megoldását.
Bemutatkozó és érdeklõdõ látogatást tett a polgármesternél a Dr.
Kovács József körzeti orvos helyére pályázó orvosok közül Dr. Zagyi
Károly, Dr. Oláh Erzsébet és Dr. Várkonyi Tibor. A bemutatkozó látogatással az volt a céljuk, hogy megismerjék a polgármester és általa a
képviselõ-testület elvárásait a körzeti orvos ellátásával kapcsolatos
ügyben. A pályázóknak Dr. Kovács Józseffel kell elviekben megállapodniuk a praxis vételével kapcsolatban, és az orvosi rendelõ megvásárlásáról vagy bérletérõl kell gondoskodniuk. Az Önkormányzat korábban beindította a privatizációt, rendelõit értékesítette, újabb rendelõ
megépítése nem áll szándékában. Ezek után várjuk a Dr. Kovács
József úrral való megegyezésüket.
Az elmúlt évekhez hasonlóan Idõsek Karácsonya ünnepség volt
Mezõberényben, mely ünnepségen a polgármester köszöntötte
idõsebb városlakóinkat, erõt és egészséget kívánt és még hosszú ideig
tartó munkálkodást.
A Békés Megyei Hírlap évértékelõ találkozóra hívta a megye polgármestereit. A békéscsabai Party étteremben megtartott kiértékelõn a
megye számos polgármestere mellett Cservenák Pál Miklós polgármester képviselte Mezõberény Város Önkormányzatát. Az ünnepségen kihirdették a Békés Megyei Hírlap elõfizetésre indult verseny
gyõztesét is.
A Mezõberényi Tenisz Club megtartotta évzáró értekezletét, ahol
köszönetét fejezte ki a város képviselõ-testületének a négy teniszpálya
mellé épült 2 db villanyfénnyel ellátott teniszpálya, valamint a hozzá
csatlakozó tenisz öltözõ megépítéséhez nyújtott erkölcsi és anyagi
támogatásáért.
A 2005. évi költségvetés elõkészítésével kapcsolatos megbeszélésre hívta az Államkincstár a polgármestereket és a hivatalnál mûködõ
pénzügyekkel foglalkozó munkatársakat. Városunkat Hidasi Zoltán
irodavezetõ képviselte, aki megfelelõ tájékoztatást kapott a költségvetés tervezéséhez.
A gyomaendrõdi Sebõk & Sebõk Kft. a Caminus Rt. megbízásából
ajánlatot tett Mezõberény önkormányzati intézményeinek világításkorszerûsítési felmérésére. A Kft. 2004. december 16-án megkezdte a
felmérést az intézményeknél, annak eredménye után teszi meg konkrét
ajánlatát.
A korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan a Mezõberényi Önkormányzat nevében Cservenák Pál Miklós polgármester ez évben is
meghívta az adófizetõk közül azokat, akik befizetéseikkel nagymértékben hozzájárultak a tervezett feladatok megvalósításához. Decem(folytatás a 4. oldalon)
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2005. január

VÁROSHÁZI OLDALAK
(folytatás a 3. oldalról)
ber 30-án, a két ünnep között kerül lebonyolításra a kötetlen elbeszélgetõ találkozó a vállalkozókkal.
Dr. Csermely Miklós a vállalt szerzõdési kötelezettségének eleget
tett, és a strand kútjának gyógyvízzé minõsítése szempontjából szükséges anyagot a mûszaki rész kivételével elkészítette. Az utóbbi munka elvégzésére a polgármester felkérte Musitz László várpalotai vállalkozót árajánlatának megtételére.
MIRÕL TÁRGYALT A KÉPVISELÕ-TESTÜLET?
A napirendi pontok elfogadása után kiegészítésekkel elfogadták
Cservenák Pál Miklós polgármester két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl, intézkedésekrõl szóló beszámolóját, valamint az elõzõ
zárt testületi ülésen hozott döntések tájékoztatóját.
A polgármester ismertette, hogy a Dégáz Rt. ügyeleti szolgálatot
szervez, így ha valaki gázszivárgást észlel, azt a 80-820-141-es ingyenes telefonszámon jelentheti be.
A testület elfogadta a lejárt idejû határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl szóló beszámolót.
A képviselõ-testület elfogadta a 2005. évi költségvetés tervezetét, a
költségvetési törvény pontos ismerete után a januári testületi ülésen
tárgyalják a módosításokat. Az intézményvezetõknek el kell készíteniük intézményük költségvetésének részletes kimutatását (megjelölve az önként vállalt feladatokat), valamint a 2005. januári testületi
ülésre konkrét javaslatot kell tenniük az intézményükre vonatkozóan a
bevételek növelésére ill. a kiadások csökkentésére.
Elfogadták Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testületének 2005. évi munkatervét. A terv szerint 2005-ben január 28-án,
február 25-én, március 25-én, április 29-én, május 27-én ülésezik a
testület. Június 24-én közmeghallgatásos ülést tartanak az állattartás
témájában. A nyári szünet után augusztus 26-án, szeptember 30-án,
október 28-án november 25-én és december 23-án lesz képviselõtestületi ülés.
A testület felkérte Szilágyi Tibort, a Petõfi Sándor Gimnázium igazgatóját, hogy a januári ülésre terjessze be a gimnázium alapító okiratának módosítását. A gimnázium volt tanári szobája feletti rész beépítésérõl a költségbecslés ismeretében tárgyal a testület.
A Liget téri tagóvoda 2005. június 30-i bezárása miatt a testület
megbízza Gubis Andrásné óvodavezetõt, hogy a 2005-2006-os nevelési évben a Luther úti óvodában 4 csoport elhelyezését biztosítsa, míg
a többi négy tagóvoda 3-3 csoporttal mûködjön. Az átszervezéssel
kapcsolatos teendõk, adminisztratív intézkedések és a gyermekek áthelyezését érintõ kérdésekben a szülõkkel való egyeztetés is az intézményvezetõ feladata. Az Összevont Óvodák átszervezése miatt
módosítani kell az alapító okiratot. A testület megvizsgálja a 2005.
június 30-ával megüresedõ Liget téri óvoda épület elsõsorban
nevelési-oktatási célú hasznosítási lehetõségét.
Felülvizsgálták és módosították a helyi díjakat. A közterület
használat díjak közel 8 %-kal, a köztisztasági díjak 6,6 %-kal
emelkednek 2005. január 1-tõl.
A térítési díjak felülvizsgálata során a díjak legalább a tervezett
inflációval történõ megemelését rendelte el a képviselõ-testület.
Megállapították a 2005. évi élelmezési nyersanyagnormát. Módosításra került a személyes gondoskodást (benne a térítési díjak is) nyújtásáról szóló 8/1996.(IV.22.) MÖK sz. rendelet, a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló (benne a térítési díjak is) 9/1998.(VI.02.) MÖK
sz. rendelet és az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló rendelet. A rendeletek megtekinthetõk a Polgármesteri Hivatalban.
A helyi adórendeletek felülvizsgálata és módosítása során a helyi
iparûzési adóról, a vállalkozók kommunális adójáról, az építményadóról, a telekadóról, az idegenforgalmi adóról, a magánszemélyek kom-

munális adójáról és a talajterhelési díjról határozott a testület, az adómértékek változását az alábbi táblázat tartalmazza. (A rendeletek a
Polgármesteri Hivatalban megtekinthetõk.)
A helyi adók mértékének alakulása
2004.

2005.

Építményadó mûhely (üzemcsarnok),
raktár, garázs, gazdasági épület:
30 Ft/m2/év
Üzlet:
500 Ft/m2/év
Iroda, mûterem:
800 Ft/m2/év
Egyéb:
150 Ft/m2/év

nincs változás
nincs változás
nincs változás
nincs változás

Idegenforgalmi adó
Vendégéjszakánként

100 Ft/fõ/éjszaka

120 Ft/fõ/éjszaka

Helyi iparûzési adó

az adóalap 1,6 %-a

az adóalap 1,8 %-a

Magánszemélyek kommunális adója
Lakásonként, építési telkenként 6.000 Ft/év

6.600 Ft/év

Telekadó
Építési telkenként 30 Ft/m2/év

35 Ft/m2/év

Vállalkozók kommunális adója
Korrigált átlagos statisztikai állományi
létszámra vetítve 2.000 Ft/fõ/év

nincs változás

Átcsoportosításokat, fedezetbiztosításokat szavaztak meg a
képviselõk értékpapír értékesítés bevételemelés, általános tartalékfeltöltés illetve telek visszavásárlásához fedezet biztosítása
céljából.
A képviselõ-testület a 2004. évi gyermekélelmezési intézményi
többletkiadásokra fedezetet biztosított, a 2004. évi tanulói helyi
autóbusz közlekedés támogatás intézményi elszámolása alapján
elõirányzat csökkentésrõl döntött.
Elfogadták az 1. Számú Általános Iskola téli szüneti munkarendjét. Az iskola ügyelet és sürgõsségi elérhetõség biztosítása
mellett a 2004. december 27-31. közötti héten zárva lesz.
A Tour de Hongrie 2005. nemzetközi kerékpárverseny rendezvényen való részvételt nem támogatja a képviselõ-testület.
Elfogadásra került Dr. Salai Ildikó házi gyermekorvos kérelme
az 1. sz. gyermekorvosi körzet rendelési idejének módosítására.
Az új rendelési idõ:
hétfõ: 8-12-ig rendelés,
kedd 8-12-ig rendelés,
tanácsadás 13-15-ig,
szerda 8-11-ig rendelés,
Csárdaszállás 11.30-12.30-ig,
csütörtök 8-12-ig rendelés,
péntek 10-14-ig rendelés.
A képviselõ-testület megszavazta a 2005. évi pályázati kiírásokat városi rendezvények, valamint a nemzetközi kapcsolatok támogatására. A pályázóknak ezentúl egy egységes adatlapot is
csatolniuk kell a pályázati anyaghoz.
Elfogadták az Orlai Petrics Soma Muzeális Gyûjtemény téli
munkarendjét. Az intézmény 2004. december 21. és 2005. január
4. között zárva tart.
A képviselõ-testület ezután zárt ülésen folytatta munkáját, ahol személyiségi jogot és üzleti érdeket érintõ vagyoni ügyekben tárgyaltak.
Következõ képviselõ-testületi ülés idõpontja 2005. január 28.
Fesetõné Sipos Judit
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PÁLYÁZAT
PÁLYÁZAT VÁROSI RENDEZVÉNYEK
ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TÁMOGATÁSÁRA

Mezõberény Város Képviselõ-testülete pályázatot írt ki 2005. évi városi
rendezvények és nemzetközi kapcsolatok támogatására. A pályázat
meghirdetésével és bonyolításával megbízta az Oktatási és Kulturális
Bizottságot.
A pályázat célja városi rendezvények esetében: Olyan közérdekû
rendezvények támogatása, amelyekhez résztvevõként, nézõként vagy
egyéb más módon Mezõberény Város lakóinak lehetõségük van csatlakozni. Kulturálódásra, szórakozásra, szabadidõ eltöltésére, sportolásra
nyújt lehetõséget, vagy a város értékeit védi, gyarapítja. A pályázók köre:
Bármely mezõberényi illetõségû intézmény, jogi személy, szervezet, aki a
pályázat céljával egyezõ rendezvényt szervez és a pályázati feltételeket
elfogadja.
A pályázat célja a nemzetközi kapcsolatok területén: A város nem
hivatalos külkapcsolatainak támogatása. A pályázók köre: Bármely
mezõberényi illetõségû intézmény, jogi személy, szervezet, aki
Mezõberény város nemzetközi kapcsolatok koncepciója 1. sz. mellékletében 2005. január 1-jén regisztrálva van, és élõ kapcsolattal rendelkezik,
valamint a pályázati feltételeket elfogadja.
Benyújtási határidõ: 2005. február 28. A pályázatok tartalmi és formai követelményeirõl részletes felvilágosítás kérhetõ a Városházán és
a Mûvelõdési Központban.

HIRDETMÉNY
Az utóbbi idõben elszaporodtak a külterületi termõföldek ill. a laposi
kertekben a szabálytalanul lerakott trágyakazlak. Ezért a Polgármesteri
Hivatal felhívja a termõföldtulajdonosok/használók figyelmét, hogy szerves trágyát mezõgazdasági tábla/földterület szélén - legfeljebb 2 hónap
idõtartamra - olyan helyen lehet tárolni elszivárgás elleni védelem nélkül, ahol a talajvíz legmagasabb szintje 1,5 m alatt van és felszíni víz nincs
100 m-en belül. Egyéb helyeken az elszivárgás elleni védelmet fóliával,
vagy egyéb módon meg kell oldani. A trágyacsomót épületbõl (pl. terménydaráló stb.) minimum 10 m távolságra lehet csak elhelyezni. Az istállótrágya kijuttatásának jellemzõ ideje augusztus-november. Tavasszal az istállótrágya kijuttatás csak homoktalajon történhet. A kijuttatott istállótrágyát lehetõleg azonnal, de legfeljebb 14 napon belül a talaj felsõ
szerkezetes rétegébe egyenletesen be kell dolgozni.
Tilos a trágya kijuttatása december 1. és február 15. között.
A környezetvédelmi hatóság a szabályok megszegõivel szemben szigorú szankciókat alkalmazhat.
Dr. Hantos Katalin
Mezõberény város jegyzõje

RENDELET
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testületének
34/2004./XI.29./ MÖK sz. rendelete
a hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló,
módosított és a 25/2001./XII.29./ MÖK sz. rendelettel módosított és
egységes szerkezetbe foglalt 15/1996./VIII.30./ MÖK sz. rendelet
módosításáról
A helyi járatú autóbusz közlekedési díjai :
a./ menetjegy
b./ összvonalas /teljes árú/ bérlet ára
c./ T/Ny kedvezményes bérlet ára

5.

2005. január

88.-Ft/db
2.460.-Ft/db/hó
700.-Ft/db/hó

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de az új tarifákat
2005. január 1-tõl kell alkalmazni.

RENDELETEK
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete
37/2004 (XI.29.)MÖK számú rendelete
Egyes gépjármûvek önkormányzati közúton tárolásának
tilalmáról
Mezõberény Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében,
valamint a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX tv. 1.§-ban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
(1) E rendelet hatálya kiterjed Mezõberény Város közigazgatási
területére, az önkormányzat tulajdonát képezõ és kezelésében lévõ közutakra. ( továbbiakban: közút)
(2) E rendelet hatálya a közúti közlekedési szolgáltatást végzõ, illetõleg
közúti jármûvet üzemben tartó természetes személyre, jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságra terjed ki. (továbbiakban: üzembentartó)
(3) Nem minõsül tárolásnak a megállás, valamint az árurakodás idõtartama.
2.§
Mezõberény város közútjain az 1,5 tonna önsúly feletti gépjármûvet,
közúti szolgáltatást végzõ gépkocsit, mezõgazdasági haszonjármûvet,
illetve gépjármû, mezõgazdasági haszonjármû szerelvényét, utánfutót, vontatmányt, 17 órától reggel 6 óráig közúton tárolni tilos.
Aki engedély nélkül tárol a város közútjain e rendelet hatálya alá tartozó
gépjármûvet, az szabálysértést követ el, és 30.000.-Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható. Ismételt elkövetés esetén a bírságot ismételten ki lehet szabni.
Az e rendeletben meghatározott szabálysértés miatt a Rendõrség
helyszíni bírságot szabhat ki.
3.§
E rendelet 2004 december hó 1 napján lép hatályba, de a szabálysértési
eljárás alkalmazására csak 2005. január 1-je után kerülhet sor.
Mezõberény Város Önkormányzata Képviselõ-testülete
31/2004(XI.29.)MÖK számú rendelete
Mezõberényben a közterületi nevek megállapításáról, házszámozásról, valamint házszám és névtáblák elhelyezésének rendjérõl
Mezõberény Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16.§.(1) bekezdésében,
valamint az 1991.évi XX.tv 39.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján Mezõberény városában a közterületi nevek megállapítására,
megváltoztatására, valamint a közterületek névtábláinak elhelyezésére és a
házszámozások meghatározására az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet hatálya, célja
Jelen rendelet hatálya Mezõberény város közigazgatási területére terjed
ki. E rendelet célja , hogy a város közigazgatási területén egységesen szabályozza a város bel- és külterületén a közterületek elnevezését, azok megváltoztatását, a név- és házszámtáblák elhelyezéséhez fûzõdõ hatásköröket,
feladatokat, jogokat és kötelezettségeket.
2.§
Elnevezések megállapítása, megváltoztatása
Városrészek, közterületek nevének megállapítása, megváltoztatása
Mezõberény Város Képviselõ-testülete hatáskörébe tartozik.
Az elnevezés megállapítására, illetve megváltoztatására vonatkozó
javaslatokat az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottsággal együttesen terjeszti a Képviselõ-testület elé határozatban történõ döntés céljából.
(folytatás a 6. oldalon)
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RENDELETEK
(folytatás az 5. oldalról)
Új közterület elnevezésére felkérés nélkül javaslatot tehet a képviselõ,
a város lakosa, valamint bármelyik mezõberényi szervezet.
Az elnevezéssel kapcsolatos eljárásban biztosítani kell, hogy az érintett
lakóközösség véleményt nyilváníthasson.
Új közterület elnevezésérõl szóló döntés elõkészítését a telekalakítási
engedélyezési eljárással egyidejûleg meg kell kezdeni és a földhivatali bejegyzés elõtt döntést kell hozni.
3.§
(1) A városrészek és közterületek elnevezése, illetve megváltoztatása az
egyértelmû tájékozódást szolgálja.
(2) Új közterületek és magánutak elnevezésénél figyelemmel kell lenni
a településen belüli elhelyezkedésére, a hagyományokra és a helytörténeti
vonatkozásokra, törekedni kell a tömörségre és a közérthetõségre. A
közterület nevének tartalmaznia kell elõtagként az azonosító tulajdonnevet, utótagként a közterület jellegére utaló elnevezést (pl. tér, utca, dûlõ
stb.). Hiányos szerkezetû közterület név nem adható.
(3) Közterületek élõ személyrõl nem nevezhetõk el, továbbá nem
kaphatnak arab vagy római számot.
(4) A város közigazgatási területén két azonos elnevezésû utca, tér nem
lehet..
Közterületek nevének nyilvántartása
4. §
(1) Mezõberény város közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni és
a változásokat napra készen kell vezetni. A nyilvántartást a város jegyzõje
"Utcanév jegyzék" címmel vezeti és döntésrõl szóló határozat alapján,
közhitelû nyilvántartáshoz a Földhivatalnak adatot szolgáltat.
(2) Az "Utcanév jegyzék" melléklete a folyamatosan karbantartott
térkép, melyen fel kell tüntetni a közterületek neveit, az épületek körvonalait és számozását, továbbá a közintézmények nevét.
(3) Városrendezési okból megszûnõ vagy más közterületekhez kapcsolódó közterületek nevét - külön döntés nélkül - a nyilvántartásból törölni kell.
A házak számozásának szabályai
5. §
(1) A lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket - a továbbiakban: ingatlanok - házszámmal kell ellátni.
(2) A házszámozást belterületen új utca esetén annak keletkezésével,
illetõleg a telekalakítás engedélyezésével, külterületen új épület építési
engedélyezési eljárásával egyidejûleg kell elvégezni.
(3) Az ingatlanok házszámmal való ellátásáról és a házszámozás nyilvántartási térképre történõ bejegyzésérõl jelen rendelet szabályai szerint a
város jegyzõje gondoskodik.
(4) Az utcák vagy utca jellegû közterületek házszámai 1-gyel kezdõdnek, a jobb oldal páratlan, a bal oldal páros számozást kap.
(5) A csak egyik oldalon beépíthetõ utcák házszámai folyamatosak.
(6) Terek vagy tér jellegû közterületek házszámait az ahhoz
legközelebb esõ utca torkolatának jobb oldalán kell kezdeni és a
házszámok emelkedése az óramutató járásával azonos irányú.
(7) Ingatlan megosztása esetén - ha az újonnan kialakuló telkek ugyanarra a közterületre esnek - a házszámot az ABC betûivel kell megkülönböztetni. Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.
(8) Azokon a helyeken, ahol a tájékoztatás szükségessé teszi, az egy
ingatlanon lévõ több bejáratot (lépcsõházat) az ABC nagybetûivel kell
megkülönböztetni.
(9) Külterületen az ingatlant házszám illetve a helyrajzi szám alapján
kell azonosítani.
(12) Belterületbe vont ingatlan a belterületi számozási rend szerint új
számozást kap.

Névtáblák és házszámtáblák elhelyezése
6.§
(1) Az utcanév tábla elhelyezésérõl, karbantartásáról és szükség szerinti cseréjérõl Mezõberény Város Polgármesteri Hivatala gondoskodik.
(2) Az utcanév tábla szövegének és a házszámnak a nyilvántartásban
szereplõvel megegyezõnek kell lenni.
(3) A házszám táblák közterületrõl jól látható helyen, az épület bejárati
oldalán történõ elhelyezésérõl, karbantartásáról, pótlásáról az ingatlan tulajdonosának, illetve kezelõjének kell gondoskodni.
(4) Tereken vagy tér jellegû közterületeken, továbbá külterületen a
házszám táblán a közterület nevét is fel kell tüntetni.
Egyéb rendelkezések
7.§
(1) Új utcanév megállapításáról vagy meglévõ megváltoztatásáról a
lakosságot, a helyben szokásos módon tájékoztatni kell. Az érintett nyilvántartási-, közlekedési-, postai szervek, mentõk, orvosi ügyeletek és
tûzoltók tájékoztatása közterület esetén Mezõberény város jegyzõjének a
feladata.
(2) Megváltoztatott utcanév esetén a régi névtáblának piros átlós vonallal áthúzva a változásról szóló döntést követõ egy évig az eredeti helyén
kell maradnia.
(3) Új névtáblát a közterület nevének megállapításáról vagy megváltoztatásáról hozott döntést követõen a tájékozódást szolgáló ütemezés
szerint kell elhelyezni.
(4) Utcanévtáblák elhelyezését az ingatlanok tulajdonosa (használója)
tûrni köteles.
(5) Azon ingatlan tulajdonosok, használók, akiknek ingatlanán a
házszám hiányzik, vagy nem látható, kötelesek azt e rendelet kihirdetésétõl számított 60 napon belül pótolni. A házszám jelzése történhet táblával, festékkel jól látható és olvasható módon. Aki e kötelezettségének nem
tesz eleget, szabálysértést követ el, és 30.000.-Ft-ig terjedhetõ pénzbírsággal sújthatja a város jegyzõje.
Záró rendelkezések
8. §
(1) Jelen önkormányzati rendelet 2004. december hó 1. napján lép
hatályba.
Rendelkezéseit a hatályba lépését követõen kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
3

Mezõberény Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
30/2004./XI.29./ MÖK sz. rendelete
az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési
szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes
kérdéseirõl szóló 23/2003./XI.24./ MÖK sz. rendelete módosításáról
Mezõberény Város Képviselõ-testülete Az önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvényben, az árak megállapításáról
szóló, módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében
foglaltakra, valamint a módosított 38/1995. (IV.5.) számú Kormányrendeletre - a továbbiakban „R” - figyelemmel az önkormányzat tulajdoni
érdekeltségekben lévõ vízi közmûrõl szolgáltatott ivóvíz- és csatornaszolgáltatás egyes kérdéseivel kapcsolatos szabályairól szóló 23/2003./XI.24./
MÖK sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A rendelet 2. § /1/ bekezdésének a.), b.), és c.) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„/1/ A szolgáltatás díjai, mint legmagasabb hatósági díjak 2005. évre
vonatkozóan a következõk:
a.) Alapdíjak a vízszolgáltatásban, az ÁFA nélkül

(folytatás az 7. oldalon)
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Vízmérõ mérete
13-20

25-40

2005. január

7.

RENDELETEK

RENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

(folytatás az 6. oldalról)

* A Mezõberényi Rendõrõrs nyomozást folytat R.R., K.S., valamint
M.P. mezõberényi lakosok ellen, akik megalapozottan gyanúsíthatók azzal,
hogy 2004. december 27-én 14.00 óra körüli idõben a Mezõberény külterületén lévõ Laposi kertek VI. kapujában lévõ egyik hétvégi telek sövénykerítésén keresztül a telekhez tartozó udvarba mentek, ahonnan az ott lévõ
vasból készült kazánokat a gépkocsijuk után kötött utánfutóra helyezték,
majd a kazánok elszállítása céljából lakásuk felé indultak, azonban a
helyszínrõl történõ távozás során a járõrök elfogták õket. A lopással okozott
kár 170.000.-forint, a rongálással okozott kár pedig 2.000.-forint.
* Nyomozást folytatunk P. K. mezõberényi lakos ellen, aki a rendelkezésre álló adatok alapján megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy
2004. december 21-én 02.00 óra körüli idõben a Mezõberény, Luther utca
21. szám alatt lévõ Hangulat italbolt ablaküvegét betörte, a keletkezett nyíláson keresztül a helyiségbe mászott, ahol eltulajdonítási szándékkal kutatást
végzett, azonban a cselekmény elkövetése során a rendõrök tetten érték.
Rongálással okozott kár : 10.000 Ft.
* 2004. december 08-án 08.30 órától 09.00 óráig a Mezõberény,
Köröstarcsai úton végzett forgalom-ellenõrzés során kellemes meglepetésben volt része azoknak, akiket a jelen lévõ rendõrök ellenõrzés alá vontak,
és nem tapasztaltak szabálysértést, hiányosságot. Az ilyen gépjármûvezetõk
egy-egy sárga színû láthatósági mellényt, öntapadó országjelzést, valamint
hasznos közlekedési tanácsokat tartalmazó újságot kaptak ajándékba.
A decemberben végrehajtott közlekedési akciók során az intézkedés alá
vont gépjármûvezetõk részére a közlekedésben résztvevõknek szóló
hasznos tanácsokat tartalmazó újságot, valamint jégkaparót ajándékoztunk.
Az ilyen jellegû propaganda tevékenységgel is a helyes közlekedési magatartások betartására kívánjuk felhívni a jármûvezetõk figyelmét.
A megváltozott közlekedési körülmények váratlan helyzet elé állíthatják
a jármûvezetõket, éppen ezért idõben fel kell készülni arra, hogy egyik pillanatról a másikra olyan idõjárási- és útviszonyokkal találkozhatunk, melyek
a nyári vezetési stílustól lényegesen eltérõ vezetéstechnikát igényelnek.
A vezetési szokásokban és a vezetési stílusban az elõrelátásnak, az
óvatosságnak és a biztonságnak kell érvényesülnie.
Talán a téli idõjárási viszonyok között történõ közlekedés során van
leginkább szükség a másik közlekedõ partnerrel szemben tanúsított
elõzékenységre, messzemenõ toleranciára.
A téli idõszakban a hidakon, felüljárókon, az erdõsávval védett útszakaszokon fokozottan számolni kell az úttest eljegesedésével. A vizes útszakaszról a jeges útszakaszra való ráfutás ismertetõ jelei lehetnek az úttest
felületének színváltozása, valamint a jármûvek kerekeinek gördülése által
okozott hanghatás csökkenése.
Haladásunk során az autó stabilitása jeges útszakaszra való ráfutáskor
váratlanul megváltozik. Az autó remegni kezd. Ebben az esetben a kormánnyal, a fékkel, illetve gázpedállal okozott hirtelen mozdulat tragédiához
vezet. Gázelvétellel és motorfékkel csökkentsük a sebességet.
A téli idõszakban nagyobb gondot kell fordítani a jármûvek mûszaki
állapotára, a jármû biztonsági berendezéseinek üzemképességeire, használhatóságára.
Nagyon fontos a téli gumiabroncs, amely lágyabb összetételénél és
mintázatánál fogva megfelelõ tapadást biztosít.
A téli idõszakban fontos útitársunk lehet a hólánc, a jégoldó, a jégkaparó,
a lapát, homok, valamint a seprû is, azonban a mindenre felkészült jármûvezetõ egy meleg takarót is elhelyez a gépkocsiban, és elindulás elõtt
meggyõzõdik arról, hogy a jármûben van-e elegendõ üzemanyag.
A közlekedésben résztvevõknek különbözõ fronthatással is számolni
kell. Az arra érzékenyek a hidegfront hatását a front átvonulása után csak
néhány órával érzékelik. Ez esetekben megnõ a reflexidõ, késve reagálnak
konkrét szituációkban, állandó álmosságérzet, szédülés, kábultság és
fejfájás is jelentkezhet. Ilyenkor a megszokottnál is óvatosabban és
figyelmesebben közlekedjenek.
A fentiekben foglaltakat tartsák szem elõtt. Tartsák be a közlekedési
szabályokat, hiszen a baleset-megelõzés legfontosabb tényezõi magunk
vagyunk, így elsõsorban rajtunk múlik, hogy elõidézünk vagy megelõzünk
baleseteket.
Balesetmentes közlekedést és sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánunk!
Mezõberényi Rendõrõrs

Értékesítési irány

Alapdíj
(Ft/db/hó)

Lakossági

520

Nem lakossági

721

Lakossági és nem lakossági

5.090

50-80

14.840

100-200

24.170

Kombinált vízmérõknél a nagyobb méretû mérõt kell az alapdíjszámlázásnál alapul venni.
Ha két vagy több bekötési vízmérõje van a számlázási helynek (ingatlannak), úgy valamennyi vízmérõ szerinti alapdíjat érvényesíteni kell.
Ha a fogyasztási helyen a vízfogyasztás több mellékmérõn keresztül
történik, havonta csak egy, a legnagyobb vízmérõméret szerinti alapdíjat
kell felszámolni.
Lakossági fogyasztóknál a mellékmérõ nélküli és az egyedi átalányos
(méretlen bekötés) vízfogyasztási helyen a legkisebb vízmérõ mérete szerinti alapdíjat kell felszámolni.
Csoportos fogyasztóknál a bekötési mérõ és mellékmérõ kapcsolatban
bekötési mérõre történõ számlázáskor lakossági fogyasztók esetén a
bekötési mérõ után alapdíj nem számítható fel, nem lakossági fogyasztó
esetén a bekötési mérõ méretét kell alapul venni.
Nem lakossági fogyasztóknál a mellékmérõ nélküli és az egyedi
átalányos (méretlen bekötés) vízfogyasztási helyen a bekötõvezetékek
méretével azonos mérõméret szerinti alapdíjat kell felszámolni.
Közkifolyóknál lakossági alapdíjat kell felszámolni, mérõ nélküli közkifolyók esetén a lakossági módot kell alkalmazni.
b.) Fogyasztás mennyiségétõl függõ hatósági víz- és szennyvízdíjak:
Megnevezés:
vízdíj :

2005. év
174,90 Ft/m3

csatornadíj:

222,90 Ft/m3

c.) Szippantott szennyvíz kezelési- és tisztítási (fogadási) díja, amely a
mindenkor érvényes csatornadíj másfélszerese, 2005. évben: 334,40
Ft/m3”
/2/ Az /1/ bekezdésben megállapított díjakat az általános forgalmi adó növeli.
2.§
A rendelet 4. §-a a következõ /3/ bekezdéssel egészül ki:
„/3/ A szolgálatatás jogellenes igénybevétele esetén a társaság a jogellenes igénybevétel idõpontjától, de legfeljebb 5 évre visszamenõleg jogosult az aktuális évi díj ötszörösét felszámítani, megkövetelni.”
3.§
A rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

HIRDETMÉNY
A Polgármesteri Hivatal felhívja a T. Külterületi és Laposi kerti
földtulajdonosok/földhasználók figyelmét, hogy a földutak rendeltetésszerû használata érdekében, azokon esõs-sáros idõben,
mindennemû gépjármûvel közlekedni tilos!
Aki-e szabályt megszegi, szabálysértést követ el, és ötvenezer
forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
A kárt okozó köteles a megrongált utat - pénzbírság fizetése
mellett - saját költségén helyreállítani.
Fentiek betartását a mezei õrszolgálat munkatársai fokozottan
ellenõrzik.
Dr. Hantos Katalin
jegyzõ

8.

2005. január

Mezõberényi Hírmondó

MEGKÉRDEZTÜK
(folytatás az elsõ oldalról)
Bondár Zsolt gimnáziumi tanuló
Én harmadéves gimnazistaként a jövõbe tekintek. A tanuláshoz kapcsolódóan az érettségi kiszámíthatóbbá válását, illetve a továbbtanulási lehetõségek bõvülését várom.
Az iskolai életen kívül leginkább több szerencsét remélek. Az új év nevében újabb célokat tûztem ki magam elé,
és szeretnék minél több segítségre találni ezek elérésében. Elsõ lépésként (ami mindig a legnehezebb) minél
eredményesebben szeretném betartani ezen évre szóló
fogadalmaimat. A második lépésben pedig megpróbálom úgy rendezni az
évet, hogy a végén már kevesebb dolgot kelljen megfogadnom, mint idén.
Ehhez kell a több szerencse.
Falatyné Berkesi Márta tanítónõ
Mint ahogy fogadalmat sem szoktam tenni az új év kezdetén, nem fogalmazok meg nagy álmokat és terveket sem.
Eredendõen optimista vagyok, szeretnék az is maradni.
Hiszem és bízom abban, ha a szeretteimet egészségben,
békében tudhatom magam körül, nem lesz olyan akadály, gond, amelyet ne tudnék megoldani, leküzdeni.
Engedjék meg tisztelt olvasók, hogy az alábbi idézettel
kívánjak valamennyiüknek békés, boldog, örömteli
újévet: „Élvezd a téli napok csillogó szépségét, a nyár tikkasztó napjait,
mert hamarabb mint gondolnád, minden évszak, minden nap, minden pillanat történelemmé válik, és pontosan olyan nem lesz soha többé.”
(Marcus Editus)
Hegyi Márton nyomdász
Most divat az általános sírás-rívás szinte mindenki részérõl. Én csak annyit mondok, hogy remek évem volt a
2004-es szakmailag is és a magánéletben is.
Sikerült óvatos fejlesztést végrehajtanom a hivatásomon
belül. A privát életemben pedig – bár pirulás nélkül nem
tudom leírni – elértem házasságkötésem 23. évfordulóját.
Nagy szó ez manapság!
Ami a 2005-ös évvel kapcsolatos várakozásokat illeti, jó
lenne, ha megismétlõdnének az elõzõ év tûrhetõ eredményei minden vonalon.
Szeretnénk egy unokát, de ha a gyerekek nemet mondanak, majd mi …..
A nyomdászaton belül pedig minél több esküvõi meghívót csinálni, ezzel
hozzájárulva a már rég várt demográfiai robbanáshoz.
Speck József õstermelõ
Mit várok? Mit kívánok? Én nagyon rövid leszek! Jó
idõt, jó termést, jó felvásárlást, tisztességes árakkal.
Ennyi éppen elegendõ lesz a következõ gazdasági évben!
Családi életemben békességet, szeretetet, a fiamnak sikeres érettségit, és azt, hogy kedve, hajlama, tehetsége
szerint haladhasson tovább felnõtt életében.

Szabó Endre református lelkész
Röviden és egyszerûen azt kell mondanom: azt, hogy
minden nap meg tudom tenni, amit aznap tenni kell –
hiszen minden napnak elég a maga gondja.
Kicsit részletesebben:
- szeretnék a Mindenható Istentõl lehetõséget kapni arra,
hogy legalább egy lépést tehessünk a templom felújításában. Annak ugyanis régen kész van az engedélyezett felújítási terve, megvalósítása 100 millió forint, és legfeljebb 15 milliós részletekre lehet bontani. Miután jelenleg csak 1 millió áll
rendelkezésünkre, sok lehetõséget kell nyernünk az elkezdéshez.
- szeretném, ha tehetnék azért, hogy gyülekezetünk még összeforrottabb,
és egyre növekvõ családként élhessen és szolgálhasson.

- szeretnék minden tõlem telhetõt megtenni azért, hogy a gondjaimra bízott
gyülekezet, szeretetszolgálatunk, az Idõsek Otthona, az Idõsek Klubja és az
egyházmegye érdekében velem együtt dolgozó 52 munkatársammal jó békességben (és egészségben), igazi szolgálatként végezhessük feladatunkat,
és hogy mindenkinek ezután is biztosíthassunk munkát.
- szeretném, ha mindent meg tudnánk tenni az Idõsek Otthonában és Klubjában magukat ránk bízók lelki és testi ellátásában, s hogy szép, nyugodt,
békés öregségük legyen – és hogy tudjunk segíteni azon a 16 családon,
akinek fogyatékossággal élõ családtagjának Napközi Otthont készítünk, s
hogy azt július 1-tõl tudjuk is üzemeltetni.
- szeretném, ha befejezhetnénk az Idõsek Otthonának udvarát, mihamarabb elhelyezhetnénk a szökõkutat és a csobogót, beszerezhetnénk a kerti
bútorokat, és megtarthatnánk a hálaadó napot, melyen a meghívottaink
részt is tudnának venni.
- szeretném, ha Isten kegyelmével és áldásával tudnánk családi életünket,
gyermekeink boldogságát és boldogulását élni és segíteni.
T. Wagner Márton ügyvezetõ igazgató, önkormányzati képviselõ
Az élet megtanította nekem, hogy nem a fordulónapok
érdekesek, hanem a tendenciák!
Ha visszanézek, nálunk a 2003 egy nagyon felfutó év
volt, míg 2004 piaci szempontból egy beszûkülõ év.
Ugyanakkor 2003-ban még nem mertünk beruházni,
2004-ben már bátrabbak voltunk, de nem estünk túlzásokba. Így lett a két év együtt a Berényi Tégla Kft számára viszonylag jó!
Sok tervünk volt év elején, ennek kb. 80 %-át meg tudtuk valósítani.
A legnagyobb eredmény, hogy még VAGYUNK! Hozzá mertünk nyúlni
olyan dolgokhoz, amely a 2005-öt és a 2006-ot is meg fogja alapozni. A
legfontosabbak: alapanyag, energiatakarékosság, a minõségbiztosítási
rendszer bevezetése és a környezetvédelem. Összességében nyereséges
lesz a 2004 évünk.
Ha a gyár lehetõségeit nézzük, a következõ évnek jobbnak kell lennie.
Talán kicsit kevesebb energiával, jobban megfelelve a környezetvédelemnek és a kihívásoknak (minõségbiztosítás!), tudunk majd termelni.
Jól kell dolgozni, jót kell csinálni és lehetõleg sokat!
Van aki csinálja, van mivel csinálni, a kérdés az mostmár: kinek?
Ez függ a lakásépítési politikától, az ebbõl adódó kereslettõl. Nehezíti a
dolgunkat, hogy a fizetési morál sokat romlott, nagyon hosszú az önkormányzati- és állami beruházások kifutása, és a vállalkozók egy része
másokkal finanszíroztatja a beruházását. És az, hogy amit mi készítünk:
maradandó, ha jól dolgozunk, 10 évig sem jönnek vissza az ügyfeleink!
A kérdés: a beruházásokban és lakásépítésekben megáll-e a lassulás és
lesz-e növekedés?
Ha igen, lesz munkánk és reméljük jókedv, erõ, egészség is 2005-ben!
Ezt kívánom minden partnerünknek és magunknak is!
Képviselõként, a város életében hasonló hullámzást látok.
Pályázatokat írnak ki, aztán visszavonnak. Pályázatokat nyerünk és nem
nyerünk.
2004. év nagy tette az a beruházás volt, ami ugyan nem látványos, hiszen
a szó szoros értelmében a „felszin alatt” ment végbe (csatornázás), de
hosszútávon rendkívül jelentõs környezetvédelmi szempontból is.
Nem lehet nem szólni az Unióhoz való csatlakozás jelentõségérõl, ez is a
jövõt szolgálja.
Jelentõs a lakásépítésben való részvételünk. Elindult a beruházás a strandon – lám, már nemcsak a felszínek alatt akarunk jó vizet, hanem felszín
fölött is.
Maradt feladat bõven a következõ két évre is. Lakásokat kellene még
építeni, mert többszörös igény van.
Az úthálózatot fejleszteni kell, a járdahálózatot kell felújítani, segíteni kell
a munkahelyteremtést.
Jövõképet kell adni az intézményeknek. A beruházásuk után ez lesz az
egyik legnagyobb feladata a városnak.
Közgazdász berkekben az a mondás járja: egészség legyen, a többit
megvesszük! Én még hozzátenném: szeretet és barátság, bár az EGÉSZ-ségben ez is benne van. Jó évet és egészséget kívánok mindenkinek!
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HIT ÉS ÉLET
NAPTÁRCSERE /EF.5.15-17./
Még ne dobd el! Még ne! Hátha érdemes legalább egyszer végiglapozni
a 2004. évi naptáradat? Meglepõdsz, mennyi mindenre adott erõt Urad!
Hitted volna? Sûrû volt a program. Bejegyzésektõl feketéllik az elõjegyzési
rész. Nem voltál elég biztos, hogy lesz-e elég erõd megfelelni a kihívásoknak? Mégis túl vagy a legtöbb eseményen! Sokat dolgoztál. A Te programod is zsúfolt volt, mint a többieké. Kérlek: ne csak magadon csodálkozz,
ne csak sikereiden érezz megelégedettséget, ne csak számokban, statisztikai adatokban fejezd ki a „teljesítményt”. Csodálkozz Istenen és az Õ
nagy tettein. Téged is felhasznált, nem azért, mintha Te lettél volna alkalmas, alkalmasabb mindenki másnál, hanem mert így tetszett Neki.
Még ne dobd el! Még ne! Mert sok mindent elmulasztottál. Akad
néhány bejegyzés „ami nincs kipipálva”. Elszalasztott alkalmak, ki nem
használt lehetõségek. Naptárad errõl is árulkodik. „Nem ültem le
gyerekeim mellé, unokáim közé, pedig szívesen beszélgettünk volna …
Nem volt idõm drága feleségemre, pedig érte is felelõs vagyok, õ mindenben segítséget nyújt, hátteret biztosít, hogy jól tudjak dolgozni ...” Nem
ismerõsek ezek az elmulasztott alkalmak?
Soha többé nem jön vissza 2004! Új naptáram már készen áll. Naptárcsere következik De szívcsere nem lesz, fejcsere sem, identitásom
marad. Ugyanez leszek 2005-ben is, bár sokszor szerettem volna más
emberré lenni. A folytatás biztosabb, mint a gyökeres változás, tudom már
józanul vigasztaljuk egymást! Az a fontos, hogy Õ, a mi Urunk ugyanaz
marad, tegnap, ma és mindörökké, tehát a 2005. évben is.
Tudom-e mondani Reményik szavait: „Akarom fontos ne legyek magamnak?” Panaszkodom-e állandóan: nincs idõm! Uram Te látod, hogy
nincs idõm! - s viaskodom tovább és vádolom az idõ Urát, hogy rosszul
mérte ki az idõt – kevés a 24 óra, valami hibát követett el, s mégis lehet,
hogy csak mosolyog rajtunk, hiszen Õ kívül van az idõn, s Nála csak egy
szempillantásnyi idõ, ami nálunk akár ezredévnek számít.
Vagy tudom-e azt mondani: „Igen van idõm Uram! Minden idõ az
enyém, amit nekem adtál: életemnek évei (2005 is), éveimnek napjai, napjaimnak órái. Uram nem kérek Tõled idõt … csak kegyelmet kérek, hogy
a nekem adott idõben (2005) azt tegyem, amit Te akarsz … ” Ámen!
„Jól vigyázzatok, hogyan éltek: ne esztelenül, hanem bölcsen,
kihasználván az alkalmas idõt, mert az idõk gonoszak … ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata”. (EF5,15-17)
Feyér Sándor István ev. lelkész
Farsang
A lunáris (holdhoz igazodó) idõszámítás maradványai naptárainkban a
mozgó ünnepek: a húsvét, az ehhez igazodó farsang és pünkösd is. Húsvét
vasárnapja a tavaszi napéjegyenlõséget – március 21. – követõ elsõ
holdtölte utáni elsõ vasárnap. Így a húsvét évenként változó idõpontja március 22. és április 25. között van. Ettõl visszafelé számított hetedik vasárnap a farsangvasárnap, és az ezt követõ szerda hamvazószerda. A hamvazószerda elõtti nap a húshagyó kedd, ez zárja le a vízkereszttel kezdõdõ
farsang heteit.
Örvendetes, hogy óvodáinkban, iskoláinkban e népszerû idõszak hagyományait ápolják: jelmezbálokat, különféle vidám rendezvényeket
szerveznek. A gyerekek ezen alkalmakkor válhatnak lélekben kedvenc
mesehõsükké: királykisasszonnyá, Piroskává, Batman-né, pókemberré.
Pedagógusok, szülõk támogatásával készítik el jelmezeiket, színes álarcaikat, szervezik a jelmezbál programjait, melyeknek fontos szerepük van
a hagyományainkkal való megismerkedésben, az osztályok és csoportok
közösséggé kovácsolásában.
Igen helyes, hogy a hagyományok tiszteletben tartására tanítjuk gyermekeinket, éppen ezért méltányos, hogy az ezer éves magyar keresztény
hagyomány szellemében nagyböjt idején keresztény embertársaink is
részesüljenek ebben a figyelemben. Nagyböjtkor — hamvazószerdától
húsvétvasárnapig — már nem illendõ farsangi mulatságokat, vigasságokat
tartani, az idõszak szellemiségét megzavarni.
Ebben az évben a farsangvasárnap február 6-ára esik: igen rövid lesz a
farsang. Célszerû lenne tehát, mégha rövid is az idõ, tervezett programjainkat a fenti idõpontokhoz igazítani.
Pallagi Mária

ARCOK A VÁROSBÓL
NAGY LÁSZLÓNÉ KLÁRI NÉNI
Nem véletlen, hogy mindig frissnek és szépnek látom, hiszen csak négy évente ünnepli a
születésnapját (február 29-én)!
Évek óta – amióta csak ismerem - úgy
emlékszem rá, hogy hol a hímzõ szakkörbe
sietett, aminek 32 éve a tagja, hol a népdalkör
próbájára vagy fellépésre – a népdalkörnek
27 éve tagja -, hol a BEM rendezvényére,
vagy esetleg a Vakok és Gyengénlátók kultúrcsoportjával lép fel, de részt vett a Vöröskereszt
munkájában is. Emellett képeslapokat, színészek
fotóit is gyûjti.
Közelebbrõl õt is a Mezõberényi Hírmondó révén ismertem meg,
hiszen régóta segtségünkre van az újság postázásában és helyi terjesztésében is.
Budapestrõl került Mezõberénybe 1962-ben, azóta itt él. Családjáról,
fõleg négy fiú unokájáról szívesen mesél.
Mindig csodálom, hogy annyi fele megy, annyi minden belefér az idejébe, hogy olyan jól tudja az idejét beosztani. Talán mindaz, ami hiányozhat egy nyugdíjas életébõl, a változatosság, a társaság, a beszélgetések, a
kapcsolatok, az érzelmek, Klári néni mindennapjaiban jelen van. ........
Kívánom, hogy sokáig legyen még akt\v részese mindannak, ami
számára fontos! Kívánok neki jó egészséget!
Mezeiné Bátori Valéria

VRBOVSZKI PÁL GYÛJTÕ
Vrbovszki Pál, amikor húsz évvel ezelõtt egy elhanyagolt állapotban
lévõ kocsira/szekérre rátalált, mindjárt arra gondolt, hogy keres egy
bognárt vagy egy kovácsot, aki segít neki rendbehozni. Ez egy dorozsmai
kocsi volt, amely valaha piacos kocsiként szolgált. Szép lett. Így nem
csoda, hogy újabb és újabb darabbal bõvítette gyûjteményét. Késõbb egy
lõcsöskocsit talált, amelyet mezõgazdasági munkáknál vettek igénybe, ma
már ez is gyönyörûen mutat. A harmadik egy Károlyi vagy fóti típusú
kocsi, amit még nem sikerült teljesen restaurálnia.
Régi álma vált ezzel valóra, hiszen szabadidejét azzal töltheti, ami tetszik neki, amire szívesen odafigyel, már csak azért is, mert szeretné, ha a
jelenlegi állapotukban megmaradnának.

Ezeken kívül még egy nagyon szép darab, egy úri szánkó is van a tulajdonában, amellyel régen földesgazdágat szállítottak télvíz idején (a
felvételen).
Büszke gyûjteményére, örül annak, hogy a Berényi Napokon megmutathatja õket. Aki még nem látta, reméljük, lesz alkalma megcsodálni
ezeket a szép kocsikat! Egy kicsit rácsodálkozni arra, hogy a 20. század
elõtt - az utak rossz állapota ellenére - az egyszerû, erõs, de gyors és könnyû, némileg díszes jármûvek milyenek is voltak.
Mezeiné Bátori Valéria
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OLVASÓINKTÓL

A mezõberényi Petõfi Sándor Gimnázium 1969-ben érettségizett 4.b osztálynak tagjai,
2004. november 6-án rendeztük meg – sorrendben a hetedik – ötéves találkozónkat.
E kerek évforduló alkalmából tartott rendezvényen tanárainkkal együtt emlékeztünk az iskolai évek szép élményeire és az azóta eltelt idõszak kellemes eseményeire.

Holánszki Matild és Mihalik György
2004. december 4-én ünnepelte
50. házassági évfordulóját.

ANYAKÖNYVI HÍREK

REJTVÉNY ÉS RECEPT

December hónapban házasságot kötöttek: Schupkégel László Mb. és
Csík Tünde Mb-i lakosok.

Mindenki abból fõz, amije van!
Én a legutóbbi lapszámban a családi (német) hagyományból
„fõztem”, elismerve, hogy a MÁKOS GUBA (Oplikantze,Opekanæe)
másképpen is készülhet, úgy is, ahogyan a szlovákok tudják.

December hónapban eltávoztak közülünk: Endrõdi Gyula Mb.
Madarász 80., Pálovics Kálmán (1928) Mb. Köröstarcsai u. 88., Juhász
Mihályné Braun Julianna (1951) Mb. Tanya u. 116., Barta Ádám Mihály
(1914) Mb. Puskin u. 1., Pázsit Zsigmond (1933) Mb. Vasút u. 4., Kõvári
Mártonné Sziráczki Ilona (1923) Mb. Táncsics 20., Hoffmann József
(1936) Mb. Petõfi 55. szám alatti lakosok.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Örülnék, ha olvasóink csatlakoznának hozzánk! Régi, hagyományõrzõ, egy-egy népcsoportra jellemzõ receptekkel látnának el bennünket, amelyet az elõzõhöz és a mostanihoz hasonló módon leközölnénk.
A közös játék mellett (mi az étel neve?) év végére egy ránk, mezõberényiekre jellemzõ gyûjtemény állhatna össze!
A megfejtés mellé – ami nem okoz nagy gondot - várom az ételleírásokat is a Mezõberényi Hírmondó szerkesztésének helyszínén, a
Városi Könyvtárban! A megfejtés és a közlésre ajánlott recept a
könyvtár postaládájába is bedobható január 25-ig.
Várfalvi Erzsébet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
PÁZSIT ZSIGMOND
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek:
a gyászoló család: felesége, fia, lánya és három unokája.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik
MOLNÁR ISTVÁNNÉ
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek:
gyászoló férje és családja

E havi receptünket Buczkó Jánosné adta:
Hozzávalók:
1kg liszt, 50 dkg darált háj, 4 evõkanál cukor, 1lapos evõkanál só, 0,5
l tej, 5-6 dkg élesztõ
Elkészítése:
A lisztet összemorzsoljuk a hájjal, a tejet meglangyosítjuk, egyik
részébe beletesszük a sót, másikba a cukrot és az élesztõt, ez utóbbit
felfuttatjuk. A sós tejet a hájas liszt szélére, a cukros-élesztõs tejet
középre öntjük (ne keveredjen a só és az élesztõ), elkeverjük, jól kidolgozzuk. Addig dagasztjuk, amíg a kezünk tiszta nem lesz. Duplájára
kelesztjük. Miután megkelt, átgyúrjuk, kinyújtjuk, a tetejét éles késsel
bevagdossuk, kerek szaggatóval kiszaggatjuk, tojással megkenjük,
meleg sütõben sütjük.
Ebbõl a tésztából lehet szilvalekváros papucsot is sütni.
Elmúlt havi nyertesünk: Varga Imréné, Budai Nagy A u. 44. sz.
Nyereményét átveheti a Városi Könyvtárban.
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KULTÚRA
9 ÉV TÖRTÉNETE
- Kevesen lehetnek
azok városunkban,
akik még nem látták
a mezõberényi mazsorettek valamelyik
mûsorát. Évek óta
rendszeresen szerepelnek városi rendezvényeken, de az
ország sok településén és külföldön is
felléptek.
2005. január 8-án újévi mûsort adtak a helyi közönségnek. A fellépés után
beszélgettem az együttes alapítójával és vezetõjével, Mezeiné Szegedi
Erzsébet tanítónõvel.
Gratulálok a mûsorhoz! Telt ház, fergeteges mûsor, vastaps: ez az est mérlege. Valamikor, valahol elkezdtétek és ide jutottatok. Mesélj errõl!
- 1996-ban, kicsit a véletlen hozta, egy nyári napközis mazsorett táborból
indultunk. Aztán szeptembertõl 16 lelkes gyerekkel indult az elsõ csoport.
Rövidesen kettõ lett. Az elsõ városi fellépésünk 1997-ben volt. Végigvonulva a város fõterén és piacán, kicsit bátortalanul, de lelkesen. Ehhez a szerepléshez a Landmark vásárolta a fellépõ ruhát. Tanultunk, gyakoroltunk,
szerepeltünk, egyre többen csatlakoztak hozzánk. Ma 83 fõvel, 5 csoportban dolgozunk. Óvodásoktól egészen középiskolásokig.
- A gyerekek láthatóan maguk is élvezik, amit csinálnak. Fellépnek, utaznak, de mit kapnak még?
- Sok munkát és elfoglaltságot jelent nekik, de büszkén mondhatom, valamennyien jó tanulók. Hihetetlen közösségformáló ereje van egy ilyen csoportnak. Felelõsség egymásért, közösen küzdeni és megdolgozni a sikerért.
Ezenkívül a gyönyörû tartást, harmonikus mozgást, jó megjelenést is kihozza a gyerekekbõl. A külföldi szereplések nyelvgyakorlásra adnak
lehetõséget és közben barátságok szövõdnek.
- Nem lehet megkerülni a személyed. Ez az életed, a mindennapjaid errõl
szólnak. Amit elértél nem adták „ingyen”.
- 1999-ben az országban elsõk között szereztem meg a mazsorett oktatói
végzettséget, koreográfusi képzésben is részt vettem. De továbbképzésekre
folyamatosan kell járni. Nagyon sokat köszönhetek a családomnak, különösen a férjemnek. Nemcsak „eltûri”, komoly segítõm is ebben.
- Kik a támogatóitok?
- Fõ támagatók a szülõk. A helyi önkormányzat és vállalkozók , de a megye
nagyon sok jelentõs pénzügyi-, keresekdelmi- és gazdasági intézménye is
támogat bennünket nagyobb összeggel. Nem tudnám teljességgel felsorolni õket, nagyon sokan vannak.
- A fellépéseken korábban gépzene szólt. Ma élõzene volt, ami még fokozta
a hangulatot. A zenei közremûködõk az orosházi fúvosok voltak.
- Velük 2003-ban kerültünk kapcsolatba. Hosszas keresgélés közepette mely természetesen a helyi fúvószenekar megkeresésével indult - találtunk
rájuk. Versenyeken és fesztiválokon csak zenekarral együtt lehet fellépni.
E rövid idõ alatt is már több közös fellépésünk volt, nagyon jó kapcsolat
alakult ki közöttünk.
- Ez látszott is. Nagyon lelkesek, kiváló musikusok. Öröm lehet együtt
dolgozni.
A helyi zeneiskola fúvósaival nem terveztek közös fellépést?
- Már voltak közös fellépéseink Mezõberényben és Münzingenben. Én
bízom benne, hogy lesznek még közös szerepléseink.
- Ez az újévi mûsor nagyon sikeres volt. Nem gondoltatok arra, hogy hagyományt teremtsetek?
- De, gondoltunk rá. Ez volt az elsõ. Elképzelhetõ, hogy minden év januárjában így köszöntjük a közönséget és köszönjük meg támogatóink segítségét.
- Mit szeretnétek 2005-ben megvalósítani?
- Szeretnénk az idén is kijutni a lengyelországi EB-re és jól szerepelni.
- Így legyen! Kívánom, hogy a közönségnek még sok hasonló kellemes órát
szerezzetek. A csoportnak sikereket és nagyszerû fellépéseket kívánok.
Köszönöm a beszélgetést.
Sinkáné Bayer Márta

A Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ
szeretettel meghívja Önt és barátait
2005. január 22-én (szombaton) 17 órára
a MAGYAR KULTÚRA NAPJA
alkalmából rendezett
MODERN TÁNCMÛVÉSZETI GÁLÁRA
Ünnepi beszédet mond:
Cservenák Pál Miklós polgármester
Közremûködnek:
„Acid” Jazz Dance Company, Békéscsaba
Mariann Balettiskola, Békéscsaba
Sziluett Táncsport Egyesület, Békéscsaba
Modern Táncmûvészeti Alapítvány, Gyula
József Attila Általános Iskola
Modern Tánccsoportja, Békéscsaba
A belépés díjtalan.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
* Filmklub:
Találkozzon Mészáros Márta filmrendezõvel, mi most meghívjuk rá! A
kistérségi együttmûködés keretében lehetõség nyílik a Temetetlen halott
címû, Nagy Imre életérõl szóló film megtekintésére a gyomaendrõdi Apolló moziban 2005. január 20-án (csütörtökön) 18.30 órától. A vetítést
követõen közönségtalálkozó keretében beszélgetés folytatható a film rendezõjével, Mészáros Mártával.
A mezõberényi résztvevõknek csak az útiköltséget (850 Ft oda-vissza)
kell vállalniuk!
Jelentkezni lehet 2005. január 18-ig Õszi Andreánál a Mûvelõdési
Központban.
* Felnõtt társastánc: ISMÉT! ISMÉT! ISMÉT!
TÁRSASTÁNC FELNÕTTEK RÉSZÉRE!
Felnõttek részére indul társastánc tanfolyam a Mûvelõdési Központban
2005. február 4 – én (pénteken) 20.15 - kor. A tanfolyam indításának
feltétele: 20 pár jelentkezése. A kurzus során (8 alkalom x 2 óra) a
következõ táncok lépéseit sajátíthatják el vagy frissíthetik fel: bécsi keringõ, angol keringõ, fox, blues, jive, cha-cha-cha, country, shake. A tanfolyamot vezeti: Felczán Béla táncpedagógus.
Részvételi díj: 5.500.- Ft.
Jelentkezni lehet 2005. január 31-ig a Mûvelõdési Központban.

KÖNYVAJÁNLÓ
a Városi Könyvtár új könyveibõl:
* Alcott, Louisa May: Kisasszonyok
* Darvasi László: Trapiti és a borzaszó nyúl
* Jonah Black fekete naplója I.-II. kötet
* Kalász Márton: Téli bárány
* Kertész Ákos: Brúnó, Borcsa, Benjámin ...
* Vámos Miklós: Márkez meg én
* Závada Pál: A fényképész utókora
* Soóky Andrea: A kézírás hangjai
* Bokor József: Európai Uniós ismeretek középiskolásoknak
* Holzinger, Andreas: A multimédia alapjai
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HIRDETÉS
AKCIÓ-AKCIÓ-AKCIÓ-AKCIÓ-AKCIÓ-AKCIÓ

KOMFORT ABC
Januári akció…
Dr. Torok fodormenta-méz 100g 69,Étkezési lencse 500g 89,Rizs „A” Olasz 1kg 129,Csemege uborka „Ja” 720 ml 139,Ász parasztkolbász kg 599,Alapvetõ élelmiszer:
Linco light margarin 500g 125,Étkezési sertészsír 500g 149,Vital étolaj 1L 199,CBA étolaj 5L 989,Húsáru:
Parasztkolbász kg 599,Pápai disznósajt vf. kg 749,Sajtos füstölt pulyka párizsi kg 789,Fõtt-fst. császárszalonna vf. kg 799,Mexikói csemege rúd kg 799,Sajtos tavaszi pulyka rolád kg 849,Pizza sonkás szelet kg 899,Tejtermék:
Sole Túró csoki domino 30g 36,Oké! Ivójoghurt 5 íz 150g 45,Milli kefír 175g 49,Sole gyümölcsjoghurt 3 íz 150g 59,Farmer tejfõl 20% 375g 139,Toasty szeletelt sajt 7íz 150g 163,Parmalat vajkrém 3 íz 250g 209,Oké! Fzs. Túró 500g 329,Mirelit:
Fritar leveszöldség 450g 125,Nowaco túrógombóc 320g 155,Nowaco hasábburgonya 1kg 209,Nowaco császármorzsa 350g 239,Tengeri sütõhal 1kg 399,Virslivel töltött palacsinta 900g 539,Rántott csirkeszárny Hungerit 900g 599,Vasi vagdalt Sága Rt. 1kg 599,Sajttal-sonkával tölt. pulykahús 1kg 799,Sajttal töltött pulykamell Sága 1kg 999,Italok:
Reiter sör 0,5 L 79,-+ü.
Hansegold sör dobozos 0,5 L 89,Sió õszibarack nektár 1 L 155,Hey-ho alma, narancsital 2 L 179,Coca-Cola visszaváltós 11 íz 2 L 199,-+ü.
Kölyök pezsgõ 3-ízben 0,75L 229,-+ü.
Contri spumante édes pezsgõ 0,75L 289,Törley pezsgõk 7-féle 0,75 L 589,-+ü.
Unicum Zwack 0,2 L 819,Akciós áraink a készlet erejéig érvényesek!

SPORT
ÉVÉRTÉKELÕ A SAKKOZÓKNÁL
A 2004-es évben folytatódott szakosztályunk töretlen fejlõdése. Sikerült a csapatba beépíteni további tehetséges fiatalokat és a már meglévõ
játékosok is jól teljesítettek. Továbbra is alapelvünk az, hogy elsõsorban
helybeli sakkozókra támaszkodunk és igyekszünk Mezõberényben mind
szélesebb körben népszerûsíteni ezt a játékot.
Megyei csapatbajnokság: Az átszervezett, jóval erõsebb megyei
bajnokságban is sikerült megvédeni a bronzérmes helyezésünket.
Egyéni versenyek: Nagy Sándor növelni tudta értékszámát a különbözõ
tornákon illetve Komlódi Ivett személyében újabb nemzetközi (FIDE)
minõsítésû játékost üdvözölhetünk szakosztályunkban.
Ifjúsági versenyek: Mezõberény továbbra is „nagyhatalomnak” számít
a megyében, amelyet igazol a diákolimpiákon és megyei versenyeken
szerzett sok-sok érem. Ezek közül a legjelentõsebbek: Komlódi Ivett az
országos diákolimpián tagja volt a 4. helyezett Békéscsabai Belvárosi iskola leánycsapatának, illetve a megyei ifjúsági csapatbajnokságon az elsõ hat
között három berényi csapat volt (2., 3. és 6. helyezett). A középiskolás fiú
mezõnyt szinte teljesen uraljuk Békés megyében, és örömteli, hogy hosszú
évek után az 1. Sz. Iskola is egy ezüstérmet tudott szerezni az alsós megyei
csapat diákolimpián!
Rendezvényeink: Hagyományos versenyeinket ebben az évben is
megrendeztük. A Berényi Rapid nemzetközi viadal mára már országos
hírnevet szerzett, de egyre népszerûbb a Pünkösd Kupa is. A Lékó - Kramnyik mérkõzés élõ közvetítésével olyan illusztris társaságban találtuk
magunkat, mint Szeged, Debrecen, Miskolc!
Külkapcsolatok: Szovátai sporttársainkkal kölcsönösen meglátogattuk
egymást az elmúlt esztendõben is. Példaértékû lehet az, ahogyan a sakk
képes áthidalni a generációk közti különbségeket.
Jozaf Csaba szakosztályvezetõ

Figyelem!
A Berény-Color Papírboltban
minden hónapban 20 termék KIÁRUSÍTÁSRA kerül!

Keresse akciós termékeinket!

Berény Color Papírbolt
Mb., Fortuna tér 20. T.: 20/258-1441

HÁZ ELADÓ
Mezõberényben a Gyomai út 21. szám alatt!
(Két család részére vagy vállalkozásra is alkalmas).

Érdeklõdni lehet:
66/352-430 vagy 66/ 352-189

KOMFORT ABC Mezõberény, Kodály Zoltán út 2.

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ v közéleti információs lap v A szerkesztésben segítséget nyújt a társadalmi szerkesztõ bizottság
v Szerkesztôség: 5650, Mezôberény, Fô u. 4-6. v Telefon: 66/352-417 v E-mail: ujsag@mezobereny.hu v Szerkesztõ-tördelõszerkesztõ:
Mezeiné Bátori Valéria v Kiadja: Mezõberény Város Önkormányzata megbízásából a Városi Könyvtár v Felelõs kiadó: Várfalvi Erzsébet
v Készült a Berény Nyomdaüzemben 3100 példányban v Cégt.: Hegyi Márton v HU ISSN 12 15-0266
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OKTATÁS
„SZERESD EGÉSZSÉGEDET…”
Iskolánk, a mezõberényi Orlai Petrics Soma Általános Iskola pedagógiai programjában fõ feladatként jelölte meg az egészséges életmódra
nevelést a felsõ- és alsó tagozaton egyaránt.
A 6. és 8. évfolyamon modultárgyként egészségtani ismereteket is tanítunk. Ez az idõszak a serdülõkor kezdete. Ebben az életkorban lényeges
változásokon megy keresztül a gyermek szervezete. Az emberi testrõl tanultakat éppen ezért olyan ismeretekkel bõvítjük, amelyek során jobban
megismerik a tanulók saját szervezetük mûködését, a változások okait.
Ezzel összefüggésben a személyes higiéniáról is sokat beszélgetünk, hiszen ez általános közérzetüket, önértékelésüket, kapcsolataikat is lényegesen befolyásolja. Éppen ezért témánknak tekintjük, hogyan kell, hogyan
illik viselkedniük, mit kell tenniük annak érdekében, hogy kiegyensúlyozottan, harmonikusan teljenek napjaik és élvezzék az emberi életnek ezt
a nagyon szép szakaszát.
Ezen gondolatok jegyében szerveztünk diákjaink számára egészségügyi vetélkedõt december elején.
A felsõ tagozat 72 tanulója vett részt ezen a rendezvényen, ahol a
játékos feladatokon keresztül hasznos ismeretekhez jutottak. Mindannyian
jó hangulatban töltöttük el ezt a délutánt.
A felsõsök versenyének eredménye:
I. helyezett az Ördögi Angyalok csapat (Braun Krisztina, Oláh Vivien,
Ötvös Anna, Szûcs Judit)
II. helyezett a Signal csapat (Gombkötõ Tímea, Kordik Brigitta, Megyeri Kitti, Plavecz Vivien)
III. helyezett a Colgate-White csapat (Hlásznyik Erika, Kóta Kitti, Ritz
Lilla,Tóth Katalin)
Kisiskolás korban is elengedhetetlen, hogy a tanulók ismerjék saját
testüket, a helyes tisztálkodás kívánalmait, az idõjárásnak megfelelõ
öltözködés elvárásait, a helyes viselkedési módokat, a gyermekbalesetek
kiváltó okait, megelõzését és számos más hasznos ismeretet, amelyek
elengedhetetlenül szükségesek az egészséges életmódra nevelés területén.
Hagyományainkhoz híven számukra az alsó tagozatos tanító nénik
szervezték meg az egészségügyi vetélkedõt. A verseny lebonyolítása
évfolyamonként történt - életkori sajátosságaiknak, ismereteiknek
megfelelõ módon, - így egyenlõ esélyekkel indulhatott a 8 csapat.
Elõkészítésként novemberben tanórák keretében beszélgettünk az
egészséges életmódról, a helyes táplálkozásról, a test- és szájápolásról,
videofilmeket néztünk a témához kapcsolódóan. Kiválasztottuk a
résztvevõ csapatok tagjait az osztályvetélkedõn mutatott teljesítményük
alapján.
A verseny nagyon jó hangulatban zajlott. A gyerekek élvezték a változatos feladatokat, amelyeket természetesen játékos keretek között oldottak meg: a kisebbek rajzoltak, kirakóztak, színeztek, a nagyobbak logikaiés tréfás feladatokon törték fejüket. A nagy küzdelem végeredménye, a
gyõzelem megszerzése néha csak egy-egy ponton múlott.
Az „a” osztályosoknak kedvezett a szerencse, õk lettek az elsõ
helyezettek, második helyezést pedig a „b” osztályosok szerezték meg,
mind a négy évfolyamon.
A díjazás is méltó volt a vetélkedõ szelleméhez: Túró Rudi, alma, az
ÁNTSZ által felajánlott léggömbök, könyvjelzõk, matricák és egyéb
ajándékok.
Bízunk benne, hogy az elméletben megszerzett tudásukat a mindennapi
életük során is tudják majd alkalmazni.
Egészségnevelési programunk keretében más versenyeken is részt
veszünk, többek között második alkalommal a „NUTRIKID - Együnk sok
gyümölcsöt!” felhívásban. Az idei tanévben az 5.a osztály tanulói oldják
meg ezeket - az ÁNTSZ által kibocsájtott – feladatokat, Hanó Pálné
tanárnõ vezetésével.
Az országos Signal Iskolaprogramban egy alsó-, illetve egy felsõ
tagozatos csapatunk vesz részt 15-15 fõvel, Kovácsné Nagy Krisztina
tanárnõ és Hoffmann Sándorné tanítónõ vezetésével. A verseny során
olyan feladatokat kell megoldani, amelyek az iskola összes tanulóját, dolgozóját, sõt még az óvodákat is megmozgatják.
Köszönjük a segítségüket!

Mi, pedagógusok egészségnevelési munkánkat annak tudatában végezzük, talán ha többet nevelünk, több lesz az egészséges gyermek és jövõ felnõtt társadalma.
„Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. / Védd a kisgyerekeket, mert ez a jövõ.
Õrizd szüleid egészségét!- mert / A múlton épül fel a jelen és a jövõ.”
(Bárczi Gusztáv)
Kovácsné Nagy Krisztina tanárnõ
Szenteszki Györgyné
alsó tagozatos munkaközösség-vezetõ

5 ÉVES A VÁROSI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR
A Városi Ifjúsági Fúvószenekart a Városi Önkormánmyzati Képviselõtestület és a mezõberényi Zeneiskola közös együttmûködése hozta létre
1999-ben. A zenekar vezetõje Matajsz János. Az akkor 18 fõbõl álló csapat mára már 30 fõre bõvült. A zenekar tagjai: tanárok, zeneiskolások,
zeneiskolát végzett visszajáró egyetemisták és dolgozó fiatalok.
Az együttes alapítása óta rendszeresen fellép a városban mûködõ
intézmények rendezvényein és többször szerepelt a megye más rendezvényein is.
Az 5 év során a németországi testvérvárosokban vendégszerepeltek.
2001-ben és 2003-ban Gronauban, 2004 nyarán Münsingenben. A
zenekar célul tüzte ki, hogy 2005-ben, az évenként megrendezésre
kerülõ fúvószenekarok versenyén minõsítést szerezzen.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghíjuk Önt és kedves Családját,
zenét kedvelõ Ismerõseit
A MEZÕBERÉNYI VÁROSI IFJÚSÁGI

FÚVÓSZENEKAR

2005. január 29-én 17 órakor
a Mûvelõdési Központban megrendezésre kerülõ

ELSÕ ÖNÁLLÓ HANGVERSENYÉRE
A belépés díjtalan.

14.
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KONFERENCIA A TEHETSÉGRÕL
2004. december 3-4-én rendezték meg Békéscsabán a Magyar Tehetséggondozó Társaság keretein belül mûködõ ECHA Diplomások Mûhelyének
idei rendezvényét, „A tehetség fejlesztése Európában és Békésben – 2004”
címmel.
A rendezvényen mintegy 70 pedagógus és 10 elõadó próbált választ adni
a tehetséggondozás aktuális kérdéseire. A programban a tehetséggondozás
igen széles skáláját bemutató foglalkozások, valamint elõadások szerepeltek.
Így sor került a csabai tornászpalánták, a Bartók Béla Zeneiskola és
Mûvészeti Szakközépiskola növendékeinek bemutatkozására, különbözõ
elõadásokra, többek között a tanulásmódszertani stratégiák közül a kooperatív tanulás módszerérõl.
A konferencia elõadói között a legrangosabb Dr. Balogh László, a Debreceni Egyetem Pedagógia-Pszichológia Tanszékének vezetõje, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke volt, aki „A tehetség fejlesztése Európában”
címû elõadásában kitekintést nyújtott a kontinensen folyó tehetség-fejlesztõ
munkára.
Mezõberényt „másfél” elõadó is képviselte a konferencián. A„fél” elõadó
Mihályi István gyógypedagógus volt, aki néhány évvel ezelõtt a mezõberényi
speciális tagozaton dolgozott, s most „A haranggörbe túlsó oldalán” címmel,
a tehetséggondozás lehetõségeirõl és sajátosságairól, a tanulásban akadályoztatott tanulók oktatásában, nevelésében témában tartott igen érdekes
elõadást.
A másik mezõberényi elõadó Siklósi István, az 1.Sz. Általános Iskola
igazgatója volt. Elõadásában bemutatta az iskolában folyó komplex, az országban egyedülálló módon integrált keretek között mûködtetett tehetségfejlesztõ programot. Az elõadás a „Négy év után” címet kapta, s kísérletet tett
az iskolában folyó program teljes bemutatására, az indulás motivációitól, az
eredményeken át az eltelt idõszak következtetéseinek levonásáig.
Elõadásában az eredményeket számszerûen, és a tanulók szubjektuma oldaláról sorolta fel.
A jelenlévõ hallgatóság és a konferencia szervezõi az elõadásokat
lendületesnek, élvezetesnek, szuggesztívnek és lényegre törõnek értékelték,
melyet köszönõ levelükben erõsítettek meg. n

SIKERES PÁLYÁZATRÓL
A Gyermekétkeztetési Alapítvány X. Karácsonyi Élelmiszercsomag Küldõ
Akciója keretében Mezõberényben 55 rászoruló óvodáskorú és 54 gimnáziumi tanuló vehetett át élelmiszercsomagot egy sikeres pályázatnak köszönhetõen.
A csomagokban többek között burgonya, száraztészta, rizs, liszt, kristálycukor, szaloncukor, konzerv volt.
Sokkal több gyermeknek szerettek volna adni, de most ennyire volt lehetõség
- tudtuk meg Kissné Wagner Mária óvónõtõl. n

LÁZÁR ÚJRUHA VÁSÁR
A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN

2005. január 28-án (pénteken) 9-16 ÓRÁIG
Szakképzett ápolónõ
- nagy gyakorlattal idõsek és betegek házi ápolását,
gondozását vállalja.

Tel.: 424-295, 06/30/2926034

VENDÉGÜNK EPERJES KÁROLY
December 6-án
Eperjes Károly
színmûvész látogatott el a Petõfi
Sándor Gimnázium kollégiumába.
„Az
igazat
mondd, ne csak a
valódit” címû mûsora - mely a XX.
század Istenkeresõ költõinek mûveibõl összeállított rendhagyó zenés irodalmi est érdekes színfolt
volt
iskolánk
életében. A Kossuth-díjas színmûvésszel egy interjút is készíthettünk,
melybõl sok érdekes dolgot tudtunk meg.
- Tudatosan készült a színészi pályára? Ugyanis azt olvashattuk Önrõl,
hogy a szülei tanárok voltak. Nem akart ezért Ön is tanár lenni fiatalabb
korában?
- De, diákkoromban sokáig földrajz - rajz szakos tanár akartam lenni, mint
apám, a színészi pálya késõi hivatás. Az érettségi után számítástechnikával
foglalkoztam és csak 21 éves koromtól készültem tudatosan a színészi
pályára.
- Miért akart színész lenni?
- Eleinte nem szerettem volna az lenni. Vonzott ugyan a mûvészet,
versmondó versenyt is nyertem, de nem láttam reményt arra, hogy onnan
Sopron környékérõl színész lehessek. Aztán találkoztam Montágh Imrével, aki egy nagyon hiteles tanár volt, és elhitette velem, hogy sikerülhet.
- A színházat vagy a filmeket szereti jobban?
- Ezt rendszerint megkérdezik tõlem, és én ilyenkor mindig azt kérdezem,
hogy az ember az édesanyját vagy az édesapját szereti jobban? 100 %-osan
szereti mind a kettõt, nem 50-50 %-osan. Remélem a színház és a film is így
van velem. A kettõ között tulajdonképpen csak technikai különbség van.
- Melyik volt a legemlékezetesebb forgatása?
- Sok emlékezetes volt. Amiket elvállaltam, azokat szeretem. Ha ki kellene
emelni párat, akkor A tanítványok, Eldorádó, Csapd le csacsi, 6:3, A
Hídember. „A tanítványok”-at különösen kiemelném, ugyanis önazonos
elemeket tartalmaz. A fõszereplõ egy fiatal vidéki fiú, aki felkerül a
nagyvárosba, és a film arról szól, hogy miként alakul ott az élete. Velem is
valami hasonló történt.
- Melyik a kedvenc színdarabja?
- (Húú!) Nehéz. Plautus: A hetvenkedõ katona, amiért a III. Világszínházi
Találkozón különdíjat kaptam; Moliére: Tartuffe; Goldoni: A hazug; Bulgakov: Álszentek összeesküvése, ezeket mind nagyon szeretem.
- Ugyebár „Szamóca” a beceneve. Honnan jött ez?
- Egyszerû. Volt egyszer egy kollégiumi tanárom, akinek nem állt a szájára,
hogy Eperjes, ezért lettem Szamóca.
- Mennyi ideig próbálnak egy-egy új darabot, mielõtt bemutatják a közönségnek?
- Ez a darabtól és a rendezõtõl függ. De általában 2-3 hónapot.
- Jómaga szeret színházba vagy moziba járni?
- Igen, ha tehetem. Persze válogatva, ami igényes.
- Mennyi ideig szeretne még színészettel foglalkozni?
- Összetéveszt a Jóistennel.
- Ön hogyan érzi? Elért már mindent, amit szeretett volna, vagy még van
valamilyen kitûzött cél?
- Úgy gondolom, az ember sohasem lehet megelégedett, amíg van
lehetõség, tenni, tenni kell!
- Hol láthatjuk legközelebb?
- Színházban: az Új Színházban, ahol már hetedik éve játszom számos
darabban.
Horányi Beatrix

