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Télűző farsang

Az OPSKMM február 12-én tar- A Kacagó Bábszínház nagyon 
totta meg a városi farsangot, ez színvonalas előadással szórakoz-
igazi családi rendezvény volt. tatta a kicsiket és a nagyobbakat.
A gyerekeknek Tücsök Peti zenélt Közben Miénk itt a tér! címmel 
és rajzolt, sőt a gyerekek vele digitális játszótér várta a fia-
együtt tapsoltak, énekeltek. A talokat, játszhattak Xbox-szal, 
Városi Nyugdíjas Klub tagjai két PS4-gyel, VR szemüveggel, 
vidám műsort is adtak. illetve léghokizhattak, ping-
Az OPSKMM kicsinknek és pongozhattak. Farsangi fánkból 
nagyoknak is hirdetett jelmez- bőven volt, azt mindenki megkós-
versenyt. A jelmezeket három- tolhatta. 
tagú zsűri értékelte: Kissné Wag- A Görbeszék Társulat tagjai: 
ner Mária, Mertz Judit és Pócs Mahovics Tamás és Nagy András 
József. A gyerekek közül tizen- Balázs népi hangszerbemutatót 
hárman öltöztek be, közöttük a tartottak.
zsűri a legötletesebbnek Papp A program tűzgyújtással zárult az 
Dóra Zsófia, a legviccesebbnek Eötvös utca és Gyomai út sarkán. 
Papp Félix, a legijesztőbbnek A tél elűzésében boszorkányok 
Papp Flórián jelmezét találta. A segítettek, akik – Mahovics Ta-
felnőttek közül hatan bújtak mas- más vezetésével és Nagy András 
karába , a legötletesebbnek Kő- Balázs tekerőmuzsikája mellett – 
falvi Lászlóné, a legviccesebbnek a résztvevőkkel együtt körbe-
Földesi Ernő bizonyult, a leg- táncolták a tüzet, hangoskodással 
ijesztőbb jelmezt Sziráczki Zsu- űzték el a telet. Reméljük, ered-
zsanna öltötte magára. ményesen! 

Meghívó

SPAR parkolója

  8.30 PETŐFI-EMLÉKTÚRA 
A KÖRÖS-PARTRA az 
Alföld Turista Egyesület 
szervezésében

OPSKMM 
(Mezőberény, Fő út 6.)

  9.30 ÖKUMENIKUS 
ISTENTISZTELET

10.00 VÁROSI ÜNNEPSÉG

Köszöntőt mond: SIKLÓSI 
ISTVÁN polgármester

10.00 VÁROSI ELISMERÉSEK 

ÁTADÁSA

Közreműködik a Berény 
Táncegyüttes és Gulyás 
Attila színművész

11.00 KOSZORÚZÁS A 

PETŐFI-SZOBORNÁL

Kísérő műsorként 
Kerek Vivien színésznő, 
a Berényi Népdalkör és 
a Berény Táncegyüttes 
dalköre látható.

Körös-part

12.00 KOSZORÚZÁS A 

PETŐFI-EMLÉKMŰNÉL

a Baráti Egylet Mezőbe-
rényért szervezésében

A helyszínre jutást autó-
busz és a Madarász 
Lovastanya lovaskocsik-
kal segíti. Indulás a ko-
szorúzás után a művelő-
dési központ mögötti ut-
cából.

Tisztelettel meghívjuk 
Mezőberény város 

lakosságát az 
1848-49-ES FORRADALOM 

ÉS SZABADSÁGHARC

174. ÉVFORDULÓJA 
ALKALMÁBÓL

2022. március 15-én 
megrendezésre kerülő 

ünnepségre

Ünnepeljünk együtt!

Arany beszámítás rendkívül magas áron:

13.500,- Ft/g (14k)

Ezüstékszer beszámítás szenzációsan magas áron:

390,- Ft/g (925%)

SZOLGÁLTATÁSAINK

- Ékszerek javítása helyben, akár azonnal
- Ingyenes értékbecslés
- Polírozás, tisztítás, ékszerek újjávarázsolása
- Kézi vésés
- Minden javított ékszerre 6 hónap garancia
- Több, mint 950 db, felpróbálható karikagyűrű, 3 év garancia
- Rugalmas ékszer megoldások

Cím: 5700 Gyula, Semmelweis u. 24., a kórházzal szemben
Telefon: +36 70 370-6592

00 00 00 00Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8 -13 , 14 -17
00 00                        szombat: 9 -12

Nézzen szét honlapunkon is: www.zsigovitsekszer.hu
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Ez történt a két ülés között
Február 4-én Gottschick Mihályné milyen formában az intézmények 
Lenke nénit gyermekei körében, vagy fenntartóik ebből a többlet-
otthonában köszöntötték 90. kiadásból vállaljanak át.
születésnapja alkalmából. A  
köszöntésen Siklósi István polgár- Február 17-én a temetői feladatok 
mester átadta az Orbán Viktor mi- átadásáról tartottak egyeztető 
niszterelnök úr által aláírt emlék- megbeszélést az érintettekkel, a 
lapot, valamint a város nevében kft. és a hivatal alkalmazottaival. 
egy ajándékkosarat és képesköny- A feladatok elosztása megtörtént, 
vet. Ezúton is egészségben eltöl- illetve Majoros Beáta beszámolt 
tött éveket kívánunk neki! arról, hogyan áll az átadás do-
 kumentációinak előkészítése, 
Február 7-én az egyházi óvodák és illetve annak gyakorlata. A kft. 
a gimnázium vezetőivel egyez- ügyvezetőjétől is kaptak tájékoz-
tetett Siklósi István polgármester a tatást. A március elsejei átadásnak 
megemelkedett étkeztetési költsé- nem látszik akadálya. Fontosnak 
gekről, ahol részt vett Szvitán tartották, hogy megfelelően le-
Zoltán, a pénzügyi osztály veze- gyen hirdetve a feladat kft.-hez 
tője is. A megbeszélésen tájékoz- kerülése. Azóta több felületen is 
tatták az intézményvezetőket megtörtént a lakosság tájékozt-
arról, hogy a „külsős” étkezők atása, a feladatátadás hirdetése.
kiszolgálása az önkormányzat  
számára nem számít kötelező Február 24-én munkaterület 
feladatnak, így többletköltsé- átadásra került sor a volt busz-
geinek finanszírozása sem. A fordulónál az épülő pavilon kivite-
megemelkedett rezsi és alap- lezője részére. A munkák megkez-
anyagárak miatt az idei évre dése előtt rövid időre újra megnyi-
mintegy 50 millió Ft többlet- tásra kerül a terület (buszforduló) 
költséggel kell számolni, amely- a buszok számára, mivel a Kölcsey 
nek mintegy fele a „külsős” ét- utca - Liget utca kereszteződése a 
keztetés miatt keletkezik. A ve- szennyvíz-rekonstrukció miatt 
szélyhelyzet idején térítési díjat maximum két hétig le lesz zárva.
nem lehet emelni, ezért kérték az 
intézményvezetőket, hogy vala-

Miről tárgyalt a 
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után urat és feleségét. Futó Zoltán már 
Mezőberény Város Önkormány- korábban helyettesített a mező-
zati Képviselő-testülete tudomá- berényi reformátusoknál.
sul vette Debreczeni Gábor Ügy- Ezt követően a beszámolóhoz kap-
rendi, Jogi, Közbiztonsági és csolódó kérdések és válaszok 
Esélyegyenlőségi Bizottság elnök hangzottak el.
tájékoztatását a 2022. évi önkor-  
mányzati képviselői vagyon- Elfogadták a lejárt határidejű ha-
nyilatkozatokkal kapcsolatos tározatok végrehajtásáról szóló 
vizsgálat eredményéről. beszámolót és a Humánügyi 
Elfogadták dr. Kállai-Csarnai Bizottság, valamint a polgár-
Judit jegyző tájékoztatását a 2022. mester által, átruházott hatáskör-
január 31-i zárt, valamint a 2022. ben hozott döntésekről szóló 
február 21-i rendkívüli nyílt beszámolókat.
ülésen hozott határozatokról, majd  
Siklósi István polgármester Mezőberény Város Önkormány-
számolt be a két ülés között történt zati Képviselő-testülete a követke-
fontosabb eseményekről, intézke- zők szerint határozott:
désekről. Az írásos beszámolóhoz 1. A 2022. évi szúnyoggyérítés 
kiegészítést tett: február 27-én védekezését elvégző szervezetnek 
lelkészbeiktatásra került sor a a legkedvezőbb ajánlatot adó 
református templomban. A gyüle- SZEMP Air Kft. céget választja, az 
kezet előtt iktatták be a presbi- alábbi ajánlati árak alapján:
térium által egyhangúlag megvá- a) Földi kémiai irtás ULV (600 ha) 
lasztott Futó Zoltánt. Az ese- bruttó 2.032,- Ft/ha
ményen Siklósi István polgár- b) Földi kémiai irtás melegköd 
mester köszöntötte a Mezőbe- képzéssel (345 ha) bruttó 2.032,- 
rényben feladatot vállaló lelkész Ft/ha

c) Légi biológiai irtás (35 ha) 
bruttó 3.810,- Ft/ha
2. A szúnyoggyérítéssel kapcso- napirendi pontot az igényelt ada-
latos szakértői feladatok ellátá- tok pontosítását követően a zár-
sával Betyó János szúnyog- számadás után tárgyalja újra.
gyérítési szakértőt bízza meg  
185.000,- Ft/év díjazás ellenében. Mezőberény Város Önkormány-
3. A védekezési munkákat a zati Képviselő-testülete megerő-
szakértő által jelzett tartalommal sítette, illetőleg ismételten egyet-
és időpontban évi maximum két értett azzal, hogy a költségvetési 
alkalommal megrendeli a SZEMP helyzet javítása érdekében a Me-
Air Kft. ajánlata szerint. zőberényi Polgármesteri Hivatal-
4. A költségekre a 2022. évi tól 4 db Munka Törvénykönyve 
kö l t ségve tésben  maximum hatálya alá tartozó álláshely át-
5.000.000,- és 350.000,- Ft, össze- helyezésre kerüljön Mezőberény 
sen 5.350.000,- Ft forrást biztosít. Város Önkormányzatához 2022. 
5. Felhatalmazza Siklósi István február 1-i hatállyal.
polgármestert a szükséges jog-  
nyilatkozatok megtételére, illetve Elfogadásra került Mezőberény 
a vállalkozási és megbízási szer- Város Önkormányzata 2022. évi 
ződés aláírására. költségvetése, melynek főösszege 
 i n t é z m é n y f i n a n s z í r o z á s s a l  
Forráspontosítás miatt módosí- 8.453.672.963 Ft.
tásra került a 438/2021.(XI.29.)  
sz. határozat: Mezőberény Város Mezőberény Város Önkormány-
Önkormányzati Képviselő-tes- zati Képviselő-testülete tudo-
tülete támogatja a BetűNet Média másul vette a közmunkások fog-
és Hírügynökség Kft. kérelmét és lalkoztatásának 2021. évi tapasz-
a Békés megyei kötődésű Wenck- talatairól, valamint a 2022. évi ter-
heim családról szóló film elké- vekről szóló tájékoztatót.
szítéséhez 381.000.- Ft összeget  
biztosít a 2022. évi költségvetés Elfogadták a 2021. évi pályázati 
terhére, működési célú támo- munkáról szóló beszámolót azzal, 
gatásként. hogy a 2021-ben elkezdett és még 
 le nem zárt pályázatokról – amikor 
Mezőberény Város Önkormány- azok lezárásra kerülnek – ké-
zati Képviselő-testülete lezárta a szüljön pénzügyi beszámoló a 
Mezőberény Településrendezési képviselő-testület felé a Pénzügyi, 
Eszközeinek 2022. évi 12. számú Gazdasági Bizottság által  elkészí-
módosítására vonatkozó part- tett formanyomtatvány alapján.
nerségi egyeztetési szakaszt, mi-  
után a tervezett módosításokkal Mezőberény Város Önkormány-
kapcsolatban a településfejlesztési zati Képviselő-testülete, mint 
koncepcióról, az integrált telepü- fenntartó a Mezőberény Város Ó-
lésfejlesztési stratégiáról és a vodai Intézményébe történő 2022/ 
településrendezési eszközökről, 2023-as nevelési év beiratkozási 
valamint egyes településrendezési időszakának 2022. április 20. és 
sajátos jogintézményekről szóló április 21. napját határozta meg.
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet-  
ben és a településfejlesztéssel, te- Jóváhagyták Mezőberény Város 
lepülésrendezéssel és település- Óvodai Intézménye Alapító 
kép-érvényesítéssel összefüggő Okiratának módosítását, egyúttal 
partnerségi egyeztetés helyi sza- felhatalmazták Siklósi István 
bályairól szóló 25/2017. (VIII.29.) polgármestert, hogy az Alapító 
önkormányzati rendeletben meg- Okirat módosításáról szóló 
határozott partnerségi vélemé- határozatot, valamint a Módosító 
nyezésre biztosított határidőn be- Okiratot és az egységes szerkezetű 
lül a partnerségi egyeztetésbe be- Alapító Okiratot a Magyar 
vontak részéről észrevétel nem ér- Államkincstár részére küldje meg.
kezett.  
 Mezőberény Város Önkormány-
Módosították Mezőberény Város zati Képviselő-testülete a belte-
Önkormányzati Képviselő-testü- rületi avar és kerti hulladékok 
lete 34/2022. (I. 31.) sz. határo- nyílttéri égetéséről szóló önkor-
zatának 3. pontját a Magyar Ál- mányzati rendelet tervezetét az 
lamkincstár hiánypótlása felhí- előterjesztéshez mellékelt formá-
vása alapján. ban továbbtárgyalásra alkalmas-
 nak tartotta. A képviselő-testület 
A képviselők úgy döntöttek, hogy megbízta Siklósi István polgár-
a Mezőberény Város Önkormány- mestert, hogy a rendelettervezetet 
zatának kötelező és önként vállalt küldje meg tájékoztatásként az 
feladatai pénzügyi adatokkal című érintett önkormányzatoknak, vala-
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mint véleményezésre a Békés Me- Módosították a köztemetőről és a Mezőberényben” tartalommal, seként a Körös-menti Települések 
gyei Kormányhivatal Környezet- temetkezés rendjéről szóló 7/ bruttó 200 millió Ft igényelt tá- Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-t 

2012.(II.28.) önkormányzati mogatással, 100 %-os támoga- nevezte meg, aki a legalacsonyabb védelmi, Természetvédelmi és 
rendeletet, mivel a Városi Közte- tási intenzitással, önerő nélkül. ellenszolgáltatást tartalmazó aján-Hulladékgazdálkodási Főosz-
mető temetkezési szolgáltatói 2.) Mezőberény Város Önkor- latot tette bruttó 889.000 Ft aján-tálya, mint környezetvédelmi 
ügyintézésével kapcsolatos fel- mányzata, mint főkedvez- lati áron.igazgatási szerv és a Békés Me-
adatokat 2022. március 1. naptól a ményezett és konzorciumveze-gyei Katasztrófavédelmi Igaz-

Mezőberény Város Önkormány-Mezőberény ’17 Városüzemel- tő, konzorciumban a Körös-gatóság, mint tűzvédelmi hatóság 
zati Képviselő-testülete a „Csapa-tetési Kft. látja el. menti Települések Fejleszté-részére.
dékvíz megtartása a Mezőberényi I. séért Nonprofit Kft.-vel a 

Mezőberény Város Önkormány- számú tározóban” megnevezésű Mezőberény Város Önkormány- „Hosszú-tó környezetének ren-
zati Képviselő-testülete nem tá- TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 zati Képviselő-testülete határo- dezése és a Kossuth tér fejlesz-
mogatta Nagy József lakos kéré- azonosító számú projekt keretében zatot hozott a Szervezeti és Műkö- tése Mezőberényben” tartalom-
sét, a Hősök útján való parkolást a közbeszerzési eljárás lefolytatása dési Szabályzata felülvizsgála- mal, bruttó 342 millió Ft igé-
kérelmező számára sem enge- tárgyában indított ajánlatkérési táról. nyelt támogatással, 100 %-os 
délyezi. eljárás nyerteseként a Körös-menti támogatási intenzitással, önerő Jóváhagyták a Városi Humánse- Települések  Fej lesz téséér t  nélkül.Mezőberény Város Önkormány-gítő és Szociális Szolgálat Kame- Nonprofit Kft.-t nevezte meg 3.) Mezőberény Város Önkor-zati Képviselő-testülete megis-raszabályzatát. 2.300.000,- Ft + 621.000,- Ft Áfa = mányzata, mint főkedvez-merte és elfogadta az Orlai Petrics 

2.921.000,- Ft ajánlati árral. A ményezett és konzorciumveze-Mezőberény Város Önkormány- Soma Könyvtár, Muzeális Gyűj-
feladat ellátásához szükséges fe-tő, konzorciumban a Körös-zati Képviselő-testülete, mint a temény és Művelődési Központ 
dezet a 2022. évi költségvetésben menti Települések Fejlesztésé-Városi Humánsegítő és Szociális könyvtár egységének 2021. évi 
biztosított a TOP-2.1.3-16-BS1-ért Nonprofit Kft.-vel a „III. beszámolóját, valamint jóváhagy-Szolgálat fenntartója, az intéz-
2021-00049 Csapadékvíz megtar-Ipari terület létesítése Mező-ta annak 2022. évi munkatervét.mény által biztosított rendeleti 
tása a Mezőberényi I. számú táro-berényben” tartalommal, bruttó szabályozási tárgykörön kívül eső,  

A képviselő-testület felhatalmazta zóban 047410-6 részletező számon.350 millió Ft igényelt támo-a Városi Humánsegítő és Szociális 
Siklósi István polgármestert a gatással, 100 %-os támogatási Szolgálat Közétkeztetési Köz- Tudomásul vették a 2021. évi jelenleg a Városi Humánsegítő és intenzitással, önerő nélkül.pontjában történő étkeztetés té- egyéb támogatások felhasználá-Szociális Szolgálat keretei között 4.) Mezőberény Város Önkor-rítési díjainak összegét az aláb- sáról szóló, 9-ből 8 szervezet, ellátott étkeztetés esetleges más mányzata, mint főkedvezmé-biak szerint határozta meg: egyesület által benyújtott pénz-formában történő ellátásával nyezett és konzorciumvezető, 6. EGYÉB ÉTKEZTETÉS ügyi beszámolót (1 egyesület: az kapcsolatos tárgyalások lefoly- konzorciumban a Körös-menti (Nyersanyag kts.+ÁFA, Bruttó 1.000.000,- Ft-ot elérő vagy meg-tatására. Települések Fejlesztéséért Non-nyersanyagnorma, Önkormány- haladó támogatással külön határo-

profit Kft.-vel a „Leromlott Vá-Mezőberény Város Önkormány-zati ny.a. támogatás, Fizetendő zattal elfogadva).
rosi Területek rehabilitációja zati Képviselő-testülete a polgár-térítési díj nyersanyag+ÁFA, a) Mezőberény Város Önkormány-
Mezőberényben” tartalommal, mester előterjesztése alapján Ko-106%, b) 114%, c) 52,5%, d) zati Képviselő-testülete a Pénz-
bruttó 300 millió Ft igényelt tá-vácsné Nagy Krisztinát választotta ÁFA, a)+b)+c)-ből önkormány- ügyi Gazdasági Bizottság által 
mogatással, 100 %-os tá-a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság – ellenőrzött Körösi Vízgazdálko-zati h.j., 2021.évi rezsiköltség 
mogatási intenzitással, önerő nem képviselő – tagjának. Az dási Társulat (5700 Gyula, Mun-alap+ÁFA) étkeztetés tényleges 
nélkül.újonnan megválasztott külsős kácsy M. u. 19. sz.) 2021. évi e-összköltsége alap+ÁFA

5.) Mezőberény Város Önkor-bizottsági tag letette az esküt. gyéb támogatások felhasználásá-
a.) FELNŐTT (felügy. intézm. mányzata, mint főkedvezmé- ról a 253-14/2021. ügyiratszámú A választási eljárásról szóló 2013. dolg.) ebéd: (normál) nyezett és konzorciumvezető, támogatási szerződésben megha-évi XXXVI. törvény 24.§-a alap-(396+107, 503, 74, 322+87, konzorciumban a Körös-menti tározott 1.934.062,- Ft összegről ján a Mezőberényben működő 420, 0, 0, 113, 85, 335+90) Települések Fejlesztéséért Non- szóló 54/2022.(II.23.) sz. PGB ha-szavazatszámláló bizottságokba profit Kft.-vel az „Alapellátás 816+220 tározattal elfogadott, 253-16/ választott tagként az alábbi szemé- infrastrukturális feltételeinek b.) FELNŐTT (vendég-külsős) 2021. ügyiratszámú elszámolását, lyeket választották meg: Andrési- javítása Mezőberényben” tarta-napi 3x: (879+237, 1116, pénzügyi beszámolóját jóvá-né Daru Ilona, Balázs Györgyné, lommal, bruttó 388 millió Ft 164, 715+194, 0, 1001, 0, hagyta.Balázsné Dankó Hédi, Balog igényelt támogatással, 100 %-270, 186, 815+220) 

Mihályné, Bányai József, Benyó Mezőberény Város Önkormány-os támogatási intenzitással, 1880+507 
Istvánné, Binder Anikó, Fábián zati Képviselő-testülete úgy dön-önerő nélkül.Ebből: 
György, Frankóné Gubis Ida, tött, hogy a tulajdonát képező, pil-- reggeli (216+58, 274, 40, A Mezőberény Város Önkor-Füzesi Krisztina Éva, Gézárt Sára, lanatnyilag üresen álló 6 darab ön-176+48, 0, 246, 0, 66, 45, mányzata ajánlatkérő által a Guba Julianna, Gubis Andrásné, kormányzati bérlakást 2022. má-201+54) 462+124 „Mezőberény tömegközlekedés-Gyurkó Csaba Lászlóné, Hajkó Já- jus 31-ig nem adja bérbe, azokat az - ebéd (396+107, 503, 74, sel érintett szakaszok burkolatfel-nosné, Henger Péter, Hoffmanné esetlegesen Mezőberényben elhe-322+87, 0, 451, 0, 122, 84, újítása, valamint a Kereki u. Czirbuly Mária, Huszka Bettina lyezendő orosz-ukrán konfliktus 367+99) 847+229 részleges felújítása” tárgyában Kitti, Jakab Krisztina, Kis Sán- miatt menekülők átmeneti elhe-- vacsora (267+72, 339, 50, indított ajánlatkérési eljárás nyer-dorné, Kmellár Zoltánné, Komó- lyezésére tartja fenn. További in-217+59, 0, 304, 0, 82, 57, tesekén, a STRABAG Általános csin Istvánné, Kopányi Bálint tézkedéseket a háborús helyzet 247+67) 571+154 Építő Kft.-t nevezték meg, aki a Imréné, Kovács Gabriella, Kozma alakulásától függően hoz a kép-c.) EBÉD (396+107, 503, 74, legalacsonyabb ellenszolgáltatást Mária, Mikó Ida, Nun Mihályné, viselő-testület.322+87, 0, 451, 0, 122, 84, tartalmazó ajánlatot tette bruttó Pilisiné Kruzics Mónika, Puskás-

367+99) 847+229 38.774.402 Ft ajánlati áron. A képviselő-testület által tárgyalt né Kovács Magdolna, Szilágyi 
napirendek és az elfogadott Sára, Tóth Mónika, Tóthné Guba A szociális és gyermekjóléti szol- Mezőberény Város Önkormány- rendeletek megtalálhatók a Ágnes, Turbucz József Mihályné, gáltatások intézményi térítési dí- zati Képviselő-testülete a Mező-
www.mezobereny.hu honlapon.Varga Mária, Zubáné Gál Márta.jainak változása miatt módosításra berény Város Önkormányzata 

került a személyes gondoskodást ajánlatkérő által a „Piaccsarnok A soron következő képviselő-Mezőberény Város Önkormány-
nyújtó szociális ellátások helyi zati Képviselő-testülete a TOP_ fejlesztése Mezőberényben” el- testületi ülés időpontja: 2022. 
rendszeréről szóló 18/2008.(V. Plusz felhívások keretében a kö- nevezésű projekt megvalósítá- március 28. (hétfő).
26.) rendelet és a gyermekvédelem vetkező támogatási kérelmek be- sához szükséges közbeszerzési el-  
helyi rendszeréről szóló 20/2016. járás lefolytatása tárgyában in-nyújtásáról döntött: Fesetőné Sipos Judit
(V.31.) önkormányzati rendelet. 1.) A „Belterületi utak fejlesztése dított ajánlatkérési eljárás nyerte- Titkárság
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1. A pályázat tárgya: Mezőbe- megkötésekor tartozása áll függésben kezelje, - hiánypótlásra nincs lehetőség, 
rény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. fenn, - a benyújtást megelőző egy- a pályázatok elbírálásával 
alatti alábbi önkormányzati tu- de.) akinek a korábbi mező- havi jövedelemről szóló iga- kapcsolatban jogorvoslatnak 
lajdonú bérlakások bérbeadásra berényi önkormányzati bér- zolást (minden beköltöző ese- nincs helye.
történő meghirdetése: lakásra vonatkozó lakás- tében), továbbá a munka- - A képviselő-testület a pályá-

bérleti szerződése megszű- helyek szakember ellátott- zat érvénytelennek nyilvání-
III.  kategória: nésekor, a bérlakásból törté- ságának javítása igazolására tásához való jogát fenntartja.

- II. em. 16. sz. lakás: 82,47 nő kiköltözése időpontjában szolgáló munkáltatói szán- - A képviselő-testület az összes 
m2-es, 1+2 félszobás lakás, az önkormányzati bérlakás déknyilatkozatot (amennyi- körülmény figyelembevéte-

- II. em. 19. sz. lakás: 82,47 tekintetében közüzemi ben előnyként kéri érvénye- lével dönt a pályázatok elbí-
m2-es, 1+2 félszobás lakás. szolgáltatási díjhátraléka állt síteni). rálásáról.

fenn; - A bérleti szerződés a pályázat 2. A pályázatot kiíró megne- 6. A pályázat benyújtásának e. a bérlakások tekintetében eredményének írásos közlé-vezése, elérhetősége: Mezőbe- módja, helye, ideje:létesítendő bérleti jogviszony rény Város Önkormányzati sétől számított 30 napon belül 
- a pályázati adatlap (nyom-esetén előnyben részesítendő Képviselő-testülete ,  5650 kerül megkötésre.

tatvány) megtalálható a Me-az az igénylő:Mezőberény, Kossuth tér 1., tel.: 
zőberényi Polgármesteri Hi- 8. Egyéb információk:ea.) aki jövedelme – több fő 06-66/515-515.
vatal portáján vagy a www. - a bérlakások első alkalommal együtt költözése esetén az 
mezobereny.hu oldalon.3. A pályázni jogosultak köre: történő bérbeadásakor a egy főre jutó nettó jövedelem 

- Egy pályázó egy pályázatot nagykorú természetes személy. képviselő-testület határozza – eléri vagy meghaladja a 
nyújthat be. A pályázatokat meg a bérlőket, ezt követően bérleti díj 300%-át,4. A lakásbérlet iránti igénylés kategóriánként lehet benyúj- a polgármester.eb.) aki a mezőberényi feltételei: tani, nem konkrét lakásra. A - A bérlő a szerződés megkö-foglalkoztatásával a város a. az igénylőnek foglalkoz- kategórián belül a pályázat tésével egyidejűleg óvadék szakember - ellátottságát tatási jogviszonnyal, vagy sa- elbírálója dönti el, hogy a fizetésére köteles; az óvadék javítja.ját jogú nyugellátással kell nyertes pályázó tekintetében összege az adott lakásra ec.) akinek – és a vele együtt rendelkeznie; melyik konkrét lakást bizto- megállapított lakbér három-költőzőnek – nincs részben, b. lakásigényléshez, lakás irán- sítja a pályázat összes körül- szorosának megfelelő összeg.vagy egészben a tulajdo-ti kérelemhez kötelezően csa- ménye figyelembevételével.nában, vagy haszonélveze- - A bérlakásokra megkötött la-tolni kell a lakásrendelet elő- - A pályázatot zárt borítékban tében beköltözhető mezőbe- kásbérleti szerződés legfel-írásai szerinti nyilatkoza- Mezőberény Város Önkor-rényi lakóingatlan, továbbá jebb 3 éves, határozott időre tokat, a benyújtást megelőző mányzati Képviselő-testülete nem illeti meg mezőberényi szólhat, amit a bérlő előzetes egyhavi jövedelemről szóló részére, az 5650 Mezőberény, lakóingatlanon (lakrészen) írásbeli kérésére a lejárat igazolást (minden beköltöző Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti állandó használat joga. napján, de legkésőbb az azt esetében), továbbá a munka- címre kérjük benyújtani. A követő 15 napon belül újabb, helyek szakember ellátott- 5. Kötelezően benyújtandó borítékon kérjük feltüntetni: legfeljebb 3 évre szóló hatá-ságának javítása igazolására mellékletek: „Bérlakás pályázat - Mik- rozott időtartamra lehet meg-szolgáló munkáltatói szán- - az igénylő nyilatkozata arról, száth Kálmán u. 3. sz.” A pá- hosszabbítani.déknyilatkozatot (amennyi- hogy a kiírt pályázati felté- lyázat benyújtási határideje: - A bérlakásokban állat nem ben előnyként kéri érvényesí- teleket elfogadja, 2022. március 17., 12 óra. tartható.teni); - amennyiben az önkormány- Amennyiben valamely bérla- - A lakásbérleti jogviszony c. az önkormányzati lakás csak zati lakás bérbeadása a város kásra nem érkezik érvényes fenn-állása idején a lakás annak a személynek adható szakember ellátottságának pályázat, ismételten meghir- hasz-nálatáért a bérlő lakbért, bérbe, aki a lakásrendeletben biztosítása érdekében törté- detésre kerül a soron követke- a lakásra vonatkozó közüze-meghatározott kiírásnak nik, az erre vonatkozóan tett ző képviselő-testületi ülésen. mi díjakat, valamint egyéb, a megfelel; nyilatkozat, - A bérlakásokkal kapcsolatban lakás használatával összefüg-d. nem jogosult – a lakásren- - az igénylő az adózás rendjéről további információ kérhető gésben felmerülő díjat köte-deletbe foglalt egyéb felté- szóló 2017. évi CL. törvény Siklósi István polgármes- les fizetni.telek teljesülése esetén sem – 128. § (1) bekezdés c) pontja tertől, a +36 66 515-515-ös - a bérlakások bérleti díja 2021. önkormányzati bérlakásra az szerint külön nyilatkozatban telefonszámon, vagy szemé- évben bruttó 1.000,- Ft, azaz a személy: hozzájárul ahhoz, hogy a lyesen a Mezőberényi Polgár- 2egyezer forint/m /hó. A kép-da.) akinek bérleti jogvi- Mezőberényi Polgármesteri mesteri Hivatalban, ügyfél-

viselő-testület a bérleti díj szonya az igénylés, kérelem Hivatal kijelölt ügyintézője fogadási időben.
összegét évente felülvizs-benyújtását megelőző 5 éven az adótitoknak minősülő - A bérlakások előzetes idő-
gálja, és azt a lakásrende-belül neki felróható okból helyi adó adatait megismerje pontegyeztetés alapján meg-
letben elfogadott mértékben szűnt meg, illetve 5 éven és kezelje, tekinthetők, további infor-
módosítja.belül önkormányzati bérla- - az igénylő külön nyilatko- máció kérhető Majoros Beáta 

- A bérlakások a szerződéskö-kásból kilakoltatás útján zatban az információs ön- lakásügyi előadótól a +36 66 
tést követően költözhetők be.költöztették ki, rendelkezési jogról és az in- 515-515-ös telefonszámon 

- Az igénylő a bérlakást a meg-db.) az igénylésében, kérel- formációszabadságról szóló vagy személyesen a Mezőbe-
tekintett állapotban veszi mében valótlan adatot közöl, 2011. évi CXII. törvény 5. § rényi Polgármesteri Hivatal-
bérbe.dc.) korábban önkormányzati (1) bekezdés a) pontjában ban, ügyfélfogadási időben.

Mezőberény Város Önkor-bérlakást helyreállítatlan meghatározottak szerint hoz-
állapotban adott vissza, vagy 7. Az elbírálás rendje: mányzati Képviselő-testülete a zájárul ahhoz, hogy szemé-
azt elhagyta és onnan isme- - A benyújtott pályázatokat Me- lakások és helyiségek bérletéről lyes adatait a Mezőberényi 
retlen helyre távozott, Polgármesteri Hivatal kijelölt zőberény Város Önkormány- és elidegenítéséről szóló 6/2016. 

dd.) az önkormányzattal ügyintézője a bérleti, hasz- zati Képviselő-testülete bírál- (III.1.) sz. rendelete megtekint-
szemben a bérleti szerződés nálati jogviszonnyal össze- ja el, hető az https://or.njt.hu/ oldalon.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. 
rendelete (továbbiakban: lakásrendelet) 13/A. § (2) bekezdés alapján bérbeadásra meghirdeti az alábbi önkormányzati tulajdonú piaci alapú 
bérlakásokat:

PÁLYÁZAT

Városházi hírek 2022. március
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Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Kertész Béla (Mezőberény) és Bési 
Gabriella (Mezőberény), Petrovszki László (Kétsoprony) és Toldi 
Anikó (Mezőberény).
Eltávoztak közülünk: Tóth Zoltán (1952), Tarsoly László (1944), 
Zavada János (1935), Furtai József (1952), Kőfalvi Jánosné 
született Hegedűs Judit (1929), Savolt János (1960), Savolt Jánosné 
született Petrics Katalin (1960), Plavecz Györgyné született Balog 
Zsuzsanna (1932), Kőszegi Mártonné született Plavecz Anna 
(1925), Józsa István (1930), Komiszár András (1934), Urbancsek 
János (1940), Bereczki Lajos (1932), Hajkó János (1947), Bárdi 
Péterné született Plavecz Julianna (1933), Ványai (Wagner) Ádám 
(1927).

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szvitán 
Zoltán pénzügyi osztályvezető nyújt a +36 70 400-2412-es 
telefonszámon.
További információ: www.mezobereny.hu, hírek.

Érték a Települési Értéktárból

Petőfi emlékek Mezőberényben
Mezőberény 

Ilyen a Városháza 
falán lévő emléktábla. Ezt 1899. 
július 30-án leplezték le, alkotója 
Kallós Ede, a kor neves szob-
rásza. A Körös-parton található 
emlékművet 1961. július 31-én 
avatták fel, domborművét Teré-
nyi Padicsán Ádám művész-
tanár készítette. Ennek helyén 
működött az a rév, amellyel 
1849. július 18-án Petőfi átkelt a 
Körösön, hogy Bem seregéhez 
csatlakozzon. A könyvtárban 
látható domborművet a város 
újratelepülésének 250. és Petőfi 
születésének 150. évfordulója 
alkalmából állították 1973-ban. 
Ez Borsos Miklós neves 

szobrász alkotása.
A gimnázium névadójaként a bejáratnál található Petőfi mellszob-
ra, Schaár Erzsébet művét 1966. március 15-én adták át. A Petőfi 
Mezőberényben című szobor a művelődési központ mellett 
látható, ifjú Szabó István alkotását 1983. augusztus 19-én avatták 
fel. Ez a városi megemlékezés központi helye. Ezek mellett a költő 
nevét Tudós Kemény Pál Luther tér 13. alatti és Bonyhai Benjámin 
Petőfi utca 12. szám alatt lévő emléktábláján is megemlítik.
A mezőberényi Petőfi emlékek 2017. augusztusában kerültek a 
Települési Értéktárba.  

számos emléket 
őriz a költőről. 

ÍGY KÖZLEKEDTEK TI
közlekedésbiztonsági gyermekrajz pályázat 2022

A Békés Megyei Balesetmegelőzési Bizottság az idén is meghirdeti 
közlekedésbiztonsági gyermekrajz pályázatát óvodások és 
általános iskolai tanulók részére óvodás, alsó és felső tagozatos 
kategóriákban.

A rajzok témái lehetnek: A közlekedés szabályai utasként; 
passzív biztonság; közlekedés gyalogosan, kerékpárral.

A rajzpályázat egyfordulós, melyben egy gyermek egy pályaművel 
vehet részt.

Az alkotások mérete: A/4-es vagy A/3-as lehet.

Alkalmazható technikák: grafit, színes ceruza, 
zsírkréta, lino, tus, tempera, olaj.

Kérjük, hogy a pályamű hátoldalára írják rá a rajz, vagy festmény 
címét, az alkotó nevét, életkorát, az intézmény pontos 
megnevezését, a csoport vagy osztály megjelölését, a felkészítő 
tanár (szülő) nevét.

A pályaműveket legkésőbb 2022. március 18-ig kell eljuttatni a 
területileg illetékes rendőrkapitányság balesetmegelőzési 
előadójának, vagy átadni az iskola rendőrének.

A zsűri által kiválasztott 45 rajz felkerül az MRFK Facebook 
oldalára, ahol a követők szavazatai döntik el a végeredményt. 

A szavazás részletei a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 
Facebook oldalán lesz olvasható 2022. április 27-én!

A kategóriák I-III. helyezettjei értékes díjazásban részesülnek.
Ünnepi hulladékszállítási rend Mezőberényben
 
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel 
tájékoztatja Önöket, hogy Mezőberényben a kommunális (vegyes) 
hulladékgyűjtés a március 15-i nemzeti ünneptől függetlenül a 
megszokott rend szerint történik.
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen 
megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!
 
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, 
ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.
 
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

 
 DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Újabb pályázati siker
Munkánk szakmai elismeréseként 
2021-ben már második alka-
lommal nyertük el a megtisztelő 
Zöld Óvoda-címet, átadására Bu-
dapesten a Magyar Mezőgazda-
sági Múzeum és Könyvtár díszter-
mében került sor. A díszoklevelet 
Lükőné Örsi Gabriella, a múzeum 
igazgatóhelyettese és dr. Rácz 
András államtitkár adta át. Kör-
nyezettudatos pedagógiai prog-
ramunk gyakorlati megvalósí-
tását, programjainkat, szemlélet-
formáló tevékenységünket dí-
jazták a pályázat során. 

MVÓI Mosolygó Központi Óvoda 
gyermekei és nevelőtestülete

Városházi hírek / Intézményi hírek2022. március
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Egy régi álom vált valóra
sóterápia szinte mindenkinek 
ajánlott, hatására az állóképesség 
és a teherbíró képesség is fo-
kozódik.
A gyermekek rácsodálkozása a 
sószobára, a berendezési tárgyak-
ra, a sóhomokozóra igazi boldog-
sággal töltött el mindannyiunkat. 
Ezekért a pillanatokért éri meg 
nap mint nap ellátni a munkánkat, 
hisszük azt, hogy méltó hivatást 
választottunk. 
A beruházás a Városi bölcsőde 

Február elején birtokba vehették bővítése Mezőberényben című, 
az újonnan kialakított sószobát a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011 
Városi Bölcsődébe járó kis- számú pályázat keretében va-
gyermekek. A legújabb tech- lósult meg. Köszönetünket 
nológiával megtervezett és ki- fejezzük ki Mezőberény Város 
vitelezett szoba teljes mértékben Önkormányzatának, Siklósi 
hozzásegít az egészséges életmód István polgármester úrnak és 
kialakításához, megtartásához. mindenkinek, aki közreműködött 
A sószoba rendeltetésszerű hasz- a sószoba megvalósításában!
nálatával próbáljuk preventív Dávid-Boldi Ildikó 
jelleggel elkerülni a vírusos, bölcsődevezető
megfázásos megbetegedéseket. A 

Sztárparádé Berényben

A szokatlan címet az indokolja, Csepregi Éva énekesnőként vált 
hogy február 14-én Neil Simon: híressé, de a színház világa sem 
Különterem, avagy vágytól asz- újdonság számára, ez már a nyol-
talig című darabjában a műve- cadik alakítása.
lődési központ színpadán a női Egy nappal korábban a Térszín-
szerepekben Csepregi Évát, He- ház társulata mutatta be – a Déry-
gyi Barbarát és Pikali Gerdát lát- né program keretében – Páskándi 
tuk. Úgy gondolom, a három mű-

Géza: A vigéc című zord bohó-
vésznőt senkinek sem kell bemu-

zatát. A darab pillanatképet adott tatni. A férfi szerepeket Bozsó Pé-
életünk képtelenségéről. Páskán-ter, Szakács Tibor és Kerekes Jó-
di műve bár sokat merít a komme-zsef játszotta, akik több évtizedet 
dia dell'arte hagyományaiból, töltöttek el neves színházakban, 
ízig-vérig mai darab, a közön-és most a színpadon látva őket 
séget a szórakozás mellett el is eszünkbe jutott, hogy már több 

filmben is találkoztunk velük. Bár gondolkodtatta.

Két helytörténeti kiadvány
Az együttélés évszázadai című gyűjteményben.
előadássorozat első alkalmán Az érdeklődők e két témában vá-
Henger Péter, a Mezőberényi sárolhattákmeg az előadó köte-
Helytörténeti és Tájvédelmi teit: Mezőberény házszám és 
Egyesület elnöke kutatásai ered- névjegyzéke (1930), illetve 
ményeként a mezőberényi elöl- Bírók, törvénybírók és esküdtek 
járókról és a település egykori Mező Berényben az újjátelepülés 
házszámjegyzékeiről tartott időszakától a szabadságharcig 
előadást február 24-én a muzeális (1728-1849) címmel.

Nő a tét  - színház

A könyvtár ajánlja
M. C. Beaton: Agatha Raisin és a…

Agatha Raisin olyan, mint Miss Anglia egy csöpp faluja, Cost-
Jane Marple, csak fiatalabb és ta- wolds. Ahol ugyan kevés a meg-
lán kíváncsibb is. hódítandó férfi, de valahogy a mi 
Továbbá jó megfigyelő, maci- Agathanknak mindig sikerül be-
szemű, kedveli a gin-tonikot, Sir cserkésznie egy jóképű, de annál 
Charles-t és James Lacey-t. Koc- elvetemültebb férfiembert.
káztatja maga és mások életét, de Ajánlom Agatha Raisin történe-
csakis azért, hogy a tettes, a bűn- teit azoknak, akik szeretik a vi-
elkövető, a tolvaj megkapja „mél- déki romantikát, az ősi hiedel-
tó” büntetését. meket, a viszálykodást és nem 
A történetek helyszíne a vidéki utolsó sorban a bűnügyeket.

Versünnep

00
2022. április 12. 18  
Orlai Petrics Soma Könyvtár, 
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ

A vers- és prózaíró verseny díjátadása

Köszöntőt mond: Siklósi István, polgármester

Helyi amatőr verskedvelők előadása

Versmondásra jelentkezni az OPSKMM recepcióján

vagy az opskmm@gmail.com címen és a 

+36 70 400-2474-es telefonon lehet március 31-ig.

0019  Kecskés Tímea és Sándor Dávid -

a Madách Színház művészeinek előadása

a nagy költők múzsái sorozat keretében:

József Attila szerelmi költészete címmel

Versünnep az Orlai 200 év jegyében

002022. április 26. (kedd) 19
Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és 

Művelődési Központ (Mezőberény, Fő út 6.)
Jegyek egységesen a művelődési központ információs pultjánál 

3.500 Ft/fő áron kaphatók.

 Intézményi hírek 2022. március
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Kossuth-bankó
A hónap műtárgya – 2022. március
A Kossuth-bankó az 
1848-49-es szabad-
ságharc legendás 
magyar fizetőesz-
közeként ismert. E 
bankjegyek alig több 
mint egy évig voltak 
forgalomban, a ma-
gyar nemzeti iden-
titás megteremtésé-
ben mégis jelentős 
szerepet játszottak.
1848-ban a márciusi 
forradalom győzel-
mét követően Kos- nélkül le kellett adni, később már 
suth Lajos a Batthyány-kormány félévnyi börtön várt arra, aki 
pénzügyminisztere lett, kiderült, mégis megtartotta. Az össze-
hogy üres az államkassza. A gyűjtött bankjegyeket katonai 
magyar lakosság nem bízott az őrizet mellett a nagyobb városok 
aktuális osztrák fizetőeszközben. főterein nyilvánosan elégették. A 
Mikor Kossuth Lajos döntött az durva fellépés is hozzájárult 
önálló magyar pénz kibocsátá- ahhoz, hogy a lakosság a 
sáról, maga sem gondolta, hogy 

Kossuth-bankókat a hatalom 
majd róla nevezik el. Az országot 

megtorlásától való félelme 
sújtó pénzhiány és az anyagi 

ellenére is megőrizte, mint a ügyletek egyszerűbb intézése 
forradalom és szabadságharc érdekében megszületett a nemzeti 
ereklyéit. A gyűjtemény állandó bankjegy.
kiállításában egy ilyen 10 forintos A szabadságharc bukása után  
Kossuth bankjegyet láthat a megtiltották a forradalomban 
közönség. kibocsájtott tízforintosok haszná-

Csete Gyulalatát. Ezeket ellenszolgáltatás 

előadássorozat
AZ EGYÜTTÉLÉS ÉVSZÁZADAI

2022. március 24. 17 óra
muzeális gyűjtemény 
(Mezőberény, Fő út 1-3.)

Az előadást tartja:

Körösi Mihály, 
Mezőberény alpolgármestere
A belépés díjtalan, minden kedves 

érdeklődőt szeretettel várunk!

ORLAI PETRICS SOMA ÉLETE
200

1822-1880

A Wizard Production bemutatja

MUSICAL SHOW MUSICAL-EK A-TÓL Z-IG

MUSICAL SHOW

Fellépők:

Sztárvendég:

GYURIS RITA

BOGNÁR MÓNIKA

TIGLI HANDE TÍMEA

FARKAS SÁNDOR

PUZSÁR NORBERT

VASZI GÁBOR

GERGELY RÓBERT

SZÍJ MELINDA

A jegy április 1-ig 
elővételben 2.600 Ft 

ezt követően 3.200 Ft

002022. ÁPRILIS 9. 19
ORLAI PETRICS SOMA KÖNYVTÁR, MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY 
ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (MEZŐBERÉNY, FŐ U. 6.)

MUSICAL SHOW

című időszaki tárlat megnyitója

 OPSKMM (Mezőberény, Fő út 6.)
2022. március 17. 17 óra

Túri Andrea, az OPSKMM igazgatója
 Liska András régész, a kiállítás kurátora

 2022. április 6.

Helyszín:
Időpont: 

Köszöntőt mond: 
A kiállítást bemutatja:

A tárlat megtekinthető:

 Intézményi hírek2022. március
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HED-LAND Sportcsarnok SE, asztalitenisz szakosztály
Férfi NB I. Kelet

10. forduló
HED-LAND Sportcsarnok SE I. – Miskolci Egyetemi AFC 13:1
Mezőberény, Martinovics u. 25., 2022. január 8.

11. forduló
HED-LAND Sportcsarnok SE I. – SZERVA ASE II.
Későbbre halasztották.

12. forduló
DVTK SE I.  HED – LAND Sportcsarnok SE I. 3:11
Miskolc, Andrássy u. 61., 2022. február 2.

13. forduló
HED-LAND Sportcsarnok SE I. – KSI SE I. 12:2
Mezőberény, Martinovics u. 25., 2022. február 19.

HED-LAND Sportcsarnok SE valamennyi meccsét megnyerve a 
tabella élén áll.                                                     forrás: moatsz.hu

Február 19-én a Mezőberényi István polgármesternek, hogy 
Szlovákok Szervezete a muzeális részt vettek az eseményen, és a 
gyűjtemény udvarán tartotta meg bölléreknek segítettek a teljes fel-
a hagyományőrző disznótort, és dolgozásban. Erre az alkalomra 
erre meghívta a város lakóit. Ki- érkeztek Kiss Valéria vezetésével 
alakították azokat a helyszíneket, a Gútai Szlovák Kultúra Baráti 
ahol az érdeklődők láthatták a Kör tagjai. Kiss Géza a gútai 
feldolgozás egy-egy mozzanatát. férfiakkal a böllérek táborát 
Az ajtóban tepertős pogácsa, erősítette. A bemutatóra ellá-
hájas papucs és pálinka fogadta a togattak a békési és az eleki szlo-
látogatókat, majd a disznótoros vákok, akik énekeltek, táncoltak, 
rigmusok után a perzselés, a ahogy egy régi jó disznótorban is 
bontás, az abálás, a hagymás vér szokás volt.
készítése zajlott a böllérek, asszo- A disznótorok száma csökken, 
nyok keze munkája nyomán. Az inkább csak kolbászt készítenek 
ételek szlovák ízesítés alapján az utóbbi időben, a szlovák 
készültek. Nézők előtt zajlott a szervezet ezért tartja fontosnak a 
hús darálása, a kolbász, a hurka hagyományok ápolását. A jól 
töltése. Közben elkészült a ci- szervezett, nyitott, a bemutatókra 
gánka és a szürke leves, a toros is hangsúlyt fektető eseményen 
káposzta is igen finomra sikerült. jól érezhette magát mindenki, aki 
Öröm volt látni az érdeklődő ellátogatott a múzeum udvarára.
gyermekeket, akik bátran taka- A program a TOP-7.1.1-16-H-
rították a belet, gyúrták a kolbász- ESZA-2020-01945 pályázat 
húst, és még a főtt disznófület is támogatásával valósult meg.  
megkóstolták. Elmondásuk alap- Borgula Györgyné
ján a többségük nem volt még 
disznótorban, és éppen hazalá-
togattak nagyszüleikhez, roko-
naikhoz. Számukra igazi élmény 
volt minden munkafolyamat.
A rendezvény remek kiegészítője 
volt a kézműves vásár, ahová 
többségében mezőberényiek hoz-
ták el portékájukat. A Szlovák 
Pávakör tagjai is bemutatkoztak. 
Köszönet Dankó Béla ország-
gyűlési képviselőnek és Siklósi 

Ízek, illatok, hagyományokKöszöntőt mond:
SIKLÓSI ISTVÁN, Mezőberény polgármestere

és NAGYNÉ VARGA BETTINA, a Fogjunk Össze Közhasznú 
Egyesület elnöke

BALOG DÁVID szavalata
BALÁZS GERGELY bohózata

SILENT zenekar
VIZES FÉNYSHOW pirotechnikai elemekkel

Időpont:
2022.04.02. (szombat) 19.00 óra

Helyszín:
Mezőberény, városi liget

A részvétel ingyenes, 
minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!

A program a „Segítünk, hogy elfogadj!”
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01955

kódszámú pályázat keretében valósul meg.

S
il
en

Autizmus Világnapja

002022. április 12. 17
Orlai Petrics Soma Könyvtár,

 Muzeális Gyűjtemény 
és Művelődési Központ

Mezőberény, Fő út 6.

Varga Anna

kiállításmegnyitó

Igéző
tekintetek

2022. április 8.
Roma Kultúra Világnapja
OPSKMM (Mezőberény, Fő út 6.)

0017 RÁCZ JÁNOS
alkotó kiállításának megnyitója

Köszöntőt mond: DANKÓ BÉLA országgyűlési képviselő

Megnyitja: HORVÁTH RÓBERT 
a Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

0018   fellépése, 
kísér a TALLÉROS ZENEKAR 

VÉSZTŐI FIÚK ZENEKAR
0019  OLÁH GERGŐ koncert 
3019  Bemutatkozik ÁSÓS GÉZA gasztronómiai és építőipari 

vállalkozó - töltött káposzta kóstolása

Kísérő program: tombolasorsolás, gyerekeknek arcfestés,
Lakatos Mihály kosárfonó bemutatója, ingyenes Tücsökvár 
használat, megvendégelés, kirakodóvásár a művelődési ház előtt

 

BERÉNY TÁNCEGYÜTTES

 

 mezőberényi amatőr 

 Intézményi hírek / Civil hírek 2022. március
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Nagyböjt
A nagyböjt a keresztény egyhá- Ahol megszűnik a kommuni-
zakban a húsvét előtti negyven káció, ott szükségszerűen be-
napos előkészületi, bűnbánati következik az eltávolodás, és las-
időszak, a hamvazószerdától hús- san nem is veszünk tudomást a 
vétig tartó böjti idő. másikról. Kimarad az életünkből. 
A böjtölés nem öncélú, önsa- Ha pedig az ember életéből 
nyargató gyakorlat, hanem annak kimarad a Teremtő, akkor csak 
kifejezése, hogy a lélek képes bolyong az űrben, nincs viszo-
uralkodni a test felett. Jézus maga nyulási pontja a tájékozódáshoz, 
is példát adott a böjtölésre. szükségszerűen eltéved, és csak a 
„Akkor a Lélek elvezette Jézust a 

saját ösztöneire hagyatkozhat.
pusztába, hogy megkísértse az Az imádság és a böjt mellett 
ördög. Miután negyven nap és fontos nagyböjti feladat a szegé-
negyven éjjel böjtölt, végül meg-

nyek, rászorultak megsegítése.
éhezett. Odajött hozzá a kísértő és Háború van, mégpedig az egész 
azt mondta neki: <Ha Isten Fia világot érintő nagyon súlyos 
vagy, mondd, hogy ezek a kövek 

háború. Emberek milliói kerültek 
legyenek kenyérré.> De Ő ezt 

és kerülnek bajba, hátrahagyva 
válaszolta: írva van: <Nemcsak 

otthonukat, szinte mindenüket, és 
kenyérrel él az ember, hanem 

menekülni kényszerülnek. Ma-
minden igével, amely az Isten 

gyarország egy emberként áll a 
szájából származik.>”

menekültek mellé, otthont, élel-Máshol pedig ezt mondja Jézus: 
met, pénzt és további segítséget „Ez a fajzat nem űzhető ki 
megadva a menekülteknek.  Me-másképp, csak imádsággal és 
zőberény is összefogott, és már böjttel.”
eddig is sok adomány össze-Márk 9. 29. vers. (Erről az igéről 
gyűlt.hallhattunk szép elmélkedést 
Itt az alkalom, hogy tanúságot te-február 27-én Futó Zoltán 
gyünk emberbaráti együtt-református lelkész szájából az ő 
érzésünkről és segítőkészsé-beiktatásának ünnepségén.)

Korunk embere számára is günkről.
Jézus mondja: ”Bizony mondom megszívlelendő jézusi tanítás ez. 
nektek, amit e legkisebb test-Ahol nincs imádság, ahol nincs 

önmegtartóztató képesség ösztö- véreim közül eggyel is tettetek, 
neink, indulataink felett, ott el- velem tettétek.” Máté 25, 40.

Templomainkban, gyüleke-uralkodik a sátán, gyökeret ver a 
gonosz. Jézus szavai szerint a zeteinkben, de egyénileg is imád-
kettő együtt hatékony. Az imád- kozzunk, és ha lehet, böjtöljünk a 
ság azt jelenti, hogy beszédes világ békéjéért, a háború végéért.
viszonyban vagyok a Teremtővel. Szigeti Antal plébános

Lélekmozgató

Érzékenyítés, empátia, elfoga- sétára érkezőket és ajándékot 
dás... és emellett számtalan üze- adott át Fábián Áginak, a fo-
net is felkerült február 22-én a gyatékkal élő fiatalnak, aki a he-
Spar ablakába, a lélekmozgató lyi program nagykövete. A Be-
falra. rényi Futókör tagjai a részt-
Egész nap mód nyílott arra, hogy vevőkkel "Lélekmozgató ponto-
a város lakói jártukban-keltükben kon" előre elhelyezett idézetekkel 
egy kisebb üzenetet írjanak, vagy és léggömbökkel kijelölt útvo-
szívecskével biztosítsák támoga- nalon tették meg a távot. Az Ági 
tásukról a fogyatékkal élőket, a "vezette" csapat pontban 17 óra-
parasportolókat. kor a II. kerületi evangélikus 
Mezőberény második éve kap- templomnál Selmeczi Lajos Péter 
csolódik a kezdeményezéshez. lelkésszel beszélgetett, aki né-
Idén a visszajelzések alapján az hány mondatal az eseményhez 
óvodák, a Mezőberény Város kapcsolódva osztotta meg gondo-
Óvodai Intézménye óvodái és a latait.
Katicabogár Evangélikus Óvoda A Spar ablaka megtelt üzenettel, 
is ellátogatott a falhoz, és raj- szívecskékkel. Sokan mentek el 
zaikat is elhozták. A nap folya- előtte és megálltak egy pillanatra. 
mán beszélgetésekkel, játékokkal Többen sétáltak Ágival, a moz-
és filmvetítéssel érzékenyítettek gássérültekért, a fogyatékos-
az óvó nénik. sággal élőkért és a parasportolók 
A főtéri parkban 16 órakor Siklósi elismeréséért.
István polgármester köszöntötte a Mertz Judit

Téltemetés kiszebábbal

A Berény Táncegyüttes és utánpótlás csoportjai február 11-én 
rendezték meg a Téltemetés című programjukat. A télűzést a zajkeltő 
felvonulás és a hagyományteremtő kiszebábégetés színesítette, 
melynek hangulatáról a Suttyomba zenekar gondoskodott.

 Civil hírek / Hitélet2022. március
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Hricsovinyi Tamás
ügyvezető

5600 Békéscsaba, Békési út 46-48

Telefon: +36 66 635-138

5650 Mezőberény, Luther tér 12-13

Telefon: +36 66 647-692

0-24 órás ügyelet: +36 20 562-0740

e-mail: pegazusirodabcs@gmail.com • www.pegazustem.wednode.hu

Pegazus Kegyeleti Iroda 
Pegazus - Humán Kft.

Régi motorokat, veterán autókat keresek: 
Simson, MZ, Jawa, Csepel stb! 
Lehet hiányos, üzemképtelen is! 

+36 20 572-5142

Víz-, gáz-, fűtésszerelés és 
lakatosmunkák

Vasadi Tibor
+36 20 588-4535

Nyolcórás, bejelentett 
könnyű fizikai munkát keresek! 

Telefon: +36 20 498-2030. 

Fa- és műanyag nyílászárók, egyedi 
bútorok, konyhák, belsőépítészet és 

gipszkarton szerelés. 

Bobály András, faipari technikus 
Tel.: +36 30 225-7253, andrasbobaly@gmail.com, 

www.bobaly.5mp.eu

BARNA TOJÓTYÚK 
650 Ft/db, egyéves, jól tojó, 

15 db-tól ingyen szállítással megrendelhető.
 Telefon: +36 30 860-2627.

2022. március
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Károlyi Tüzép, Békés

Akciós cement: 4690 Ft/q, Tondach tetőcserepek, Terrán beton-
cserepek azonnal a raktárból, falazótéglák, építési anyagok stb. 

Továbbá megkezdtük emelőkosarak bérbeadását 
10-18 méter magasságig.

5630 Békés, Kossuth utca 39.; +36 70 361-8959

Üzletünkben
élelmiszer 
vásárlásra
Mindhárom

SZÉP Kártyát
elfogadjuk!

Üzletünkben
élelmiszer 
vásárlásra
Mindhárom

SZÉP Kártyát
elfogadjuk!

KOMFORT ABC

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.
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