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Mezőberényben félnapos rendez- kenysége és emberi magatartása 
vénysorozattal emlékeztek meg alapján a testület a "Mezőberény 
az 1848/49-es forradalom és Neveléséért, Oktatásáért” elis-
szabadságharc 174. évfor- merő címet adta. Borgula György 
dulójáról. Az ünnepség keretében és Borgula Péter vállalkozókat a 
átadták az önkormányzat ágazati szakmájukban végzett magas 
kitüntetéseit. Az Alföld Turista színvonalú munkájukért, folya-
Egyesület megszervezte hagyo- matos vállalkozásfejlesztésért, a 
mányos Petőfi-emléktúráját a civil szférában tanúsított sok-
Körös-partra. A csapat a Spar irányú segítőkészségért a képvi-
előtt gyülekezett és onnan indult. selők „Mezőberény Vállal-
A művelődési központban öku- kozója” elismerésben részesí-
menikus istentisztelettel kezdő- tették.
dött az ünnepség. A Berény Tánc- A művelődési központ melletti 
együttes és Gulyás Attila műsora Petőfi-szobornál rövid műsort a-
után Siklósi István polgármester dott Kerek Vivien színművész, a 
köszöntőjében elmondta, számá- Berényi Népdalkör és a Berény 
ra március 15. a legnagyobb ün- Táncegyüttes dalköre. Ezt köve-
nepünk. A mezőberényieknek ez tően az önkormányzat, az intéz-
a nap kötődik Petőfihez és barát- mények, a hatóságok és a civil 
jához, Orlai Petrics Somához. Ör- szervezetek képviselői helyezték 
vendetes, hogy a városban ezen a el koszorúikat.
napon egyre több család látogat el 

Hagyományosan a Baráti Egylet Petőfi, Kossuth és Orlai szob-
Mezőberényért szervezte meg a rához.
Körös-parton lévő Petőfi-emlék-Az díjazottakat Siklósi István és 
mű koszorúzását. Itt Hoffmann Körösi Mihály alpolgármester 
Dániel elnök köszöntötte a részt-köszöntötte. Timárné Csák Tímea 
vevőket, beszédet mondott Ban-részére a családokért végzett ki-
csi Árpád, a Petőfi Sándor Evan-emelkedő, példaértékű munkája 
gélikus Gimnázium tanára. Hang-érdemeként a testület a „Mező-
súlyozta, a szabadság azt jelenti, berény Egészségügyéért, Szoci-
hogy választhatunk, hogy mit te-ális Ellátásáért” elismerést ado-
szünk. Ezzel együtt jár az a kö-mányozta. Schäffer Katalin a 
telezettségünk, hogy vállaljuk város sportéletében kifejtett ma-
döntésünk következményét. Itt is gas színvonalú edzői tevékeny-
az önkormányzat és a civil ségéért, az utánpótlás-nevelésben 
szervezetek képviselői helyezték végzett példaértékű munkájáért, 
el a megemlékezés virágait.közösségépítő tevékenységéért, 
Miként az elmúlt több mint két illetve a város jó hírnevének öreg-
évtizedben minden esztendőben, bítéséért a testület a „Mezőberény 
a koszorúzásra most is eljöttek a Sportjáért” elismerésben része-
gyulai Makadám Világjáró Ke-sítette. Tóth Olivér pedagógusnak 

az oktatás területén végzett mun- rékpárosok és Környezetvédők 
kája, példaértékű nevelő tevé- Egyesülete tagjai.

Bővült a bölcsőde
A város a bölcsőde bővítésére koztatást. Korábban nem tudtak 
2020-ban 167 millió forint vissza minden kisgyermeket elhelyezni, 
nem térítendő támogatást kapott. és az új csoportszobának köszön-
Az elnyert pénzből építették meg hetően a szülők munkát vállalhat-
a 14 férőhelyes új csoportszobát, nak. A polgármester köszönetét 
ennek ünnepélyes átadását már- fejezte ki Dankó Béla képvise-
cius 22-én tartották meg. lőnek, aki a forrás megszerzé-
Siklósi István polgármester hang- sében segített, illetve a Borgula-
súlyozta, ez a beruházás alapve- Ép Kft.-nek a jó minőségben el-
tően meghatározza Mezőberény végzett munkáért.
jövőjét, ugyanis segíti a foglal- folytatás a 3. oldalon

Kitüntetésekkel 
emlékeztünk

Ukrán-orosz háború
A kirobbant fegyveres konfliktus mazsorettek próbáján megmu-
következményeként Mezőbe- tatkozott, hogy a gyermekek kö-
rénybe is érkeztek ukrán állam- zött nincsenek nyelvi akadályok, 
polgár menekültek. Jött még a tánc, a zene nemzetközi nyelv!
kettős állampolgárságú Kárpá- Nem hiszem, hogy sokan értik, mi 
taljai család is. Ez utóbbiak más az, ami miatt egy apuka azt 
elbírálás alá esnek, mint az ukrán mondja a feleségének, hogy fogja 
állampolgárok, nekik is igyek- a pici gyermekeket és menjenek 
szünk segíteni. egy másik országba úgy, hogy 
A menekültek támogatására na- annak nyelvét nem ismerik. Igen, 
gyon sokan mozdultak meg. Volt, az eszünkkel tudjuk, a háború! De 
aki bútort, hűtőszekrényt, volt, hogy az mit jelent az azt elszen-
aki babakocsit, élelmiszert, tisz- vedőknek, nem érthetjük meg 
tálkodási-tisztító szereket, füg- addig, amíg nem tapasztaljuk 
gönyt, ruhákat ajánlott fel és adott meg. NE TAPASZTALJUK 
át. Voltak, akik tolmácsolással se- MEG!
gítettek és segítenek. Jelenleg ott Köszönetet mondok mindazok-
tartunk, hogy konkrét dolgokat nak, akik segítő szándékkal fo-
veszünk csak át, ami adott pilla- gadták a családokat, akik bármi-
natokban szükséges az ideérke- lyen formában hozzájárultak ah-
zetteknek. hoz, hogy – amennyire lehet – ott-
Élelmiszert többen közvetlenül a honosan érezzék magukat váro-
családokhoz juttatak el. sunkban!
A két ukrán család – két anyuka, Kérem, hogy a következőkben is 
két nagymama, három pici gyer- segítsék őket, bizonyítva a város 
mek – nagyon szimpatikusak. lakóinak nyitottságát, vendégsze-
Mindenért hálásak! A hat hón- retetét, segítőkészségét!
apos, a másfél és három éves kis- Siklósi István
lányok tündériek, nyitottak. A polgármester
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Ez történt a két ülés között
Február 28-án este a Magyar Köz- Március 18-án Gyomaendrődön 
lönyben megjelent a 61/2022. járt Siklósi István polgármester, 
(II.28.) sz. Kormányrendelet az ahol sajtótájékoztató keretében 
iparűzési adókedvezménnyel jelentette be Cserkúti András, a 
kapcsolatos önkormányzati támo- Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
gatásról. Ennek értelmében a 25 megyei igazgatója és Dankó Béla 
ezer lakos alatti települések eseté- országgyűlési képviselő, hogy 
ben a tavalyi évhez hasonlóan a ki- TOP-os maradványpénzek fel-
eső adóbevétel összegével mege- használásával megújul többek kö-
gyező összeget támogatásként zött Mezőberényben a Kálvin tér-
kapnak meg ezen települések től a Szarvasi úti sorompóig ter-
önkormányzatai. jedő útszakasz. A rendezvényen a 

többi érintett település polgármes-
Március 5-én Serfőző Mihályné terei is részt vettek, így Gyoma-
Marika nénit, 22-én Szűcs Imréné endrőd, Dévaványa és Hunya pol-
Zsuzsika nénit gyermekei kö- gármestere. A bejelentés óta már 
rében, otthonukban köszöntötték elkezdődtek az útszakasz felújítási 
90. születésnapjukon. A kö- munkálatai, köztük a buszmeg-
szöntések alkalmából Siklósi Ist- állók földmunkái.
ván polgármester átadta az Orbán 
Viktor miniszterelnök úr által Március 22-én használatbavételi 
aláírt emléklapot, valamint a város engedély birtokában megtörtént a 
nevében egy-egy ajándékkosarat Városi Bölcsőde bővítményének 
és képeskönyvet. Ezúton is egész- átadása. Az épület jó minőségben, 
ségben eltöltött éveket kívánunk határidőre elkészült, birtokba 
nekik! vehetik a gyermekek és a bölcsőde 

dolgozói. A 12-14 gyermek be-
Március 10-én Siklósi István pol- fogadására alkalmas bővítés jól 
gármester vezetésével Barabás szolgálja a fiatalok helyben tar-
községbe szállítottak adományt a tását, a munkába állásuk segítését.
menekültek számára, a szállít-
mányban tisztálkodó, higiéniai Március 23-án a Juhász Gyula 
felszerelések, tartós élelmiszerek utcai idősek otthona energetikai 
voltak. Köszönet az adakozóknak, felújítására januárban benyújtott 
a szállítást végző vállalkozónak, pályázat teljes körű támogatásáról 
valamint mindenkinek, aki va- érkezett tájékoztatás. A támogatási 
lamilyen formában segítette, segíti összeg megegyezik a kért összeg-
és a jövőben is segíteni fogja a gel: 179.286.632,- Ft.
háború elől menekülő embereket.

Miről tárgyalt a 
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után berényi Idősek Otthona energe-
Mezőberény Város Önkormány- tikai fejlesztése nyertes pályázat-
zati Képviselő-testülete tudomá- hoz kapcsolódó támogatási szer-
sul vette Debreczeni Gábor Ügy- ződés azzal, hogy mielőbb, de leg-
rendi, Jogi, Közbiztonsági és később március 28-ig aláírva, 
Esélyegyenlőségi Bizottság elnök személyesen kell visszajuttatni a 
tájékoztatását önkormányzati nem Magyar Államkincstár Békés 
képviselő bizottsági tag vagyon- Megyei Igazgatóság Állampénz-
nyilatkozatának nyilvántartásba tári Iroda illetékese számára. A 
vételéről. támogatási szerződést – amelyben 

változtatást egyébként eszközölni 
Elfogadták dr. Kállai-Csarnai nem lehetett – Siklósi István pol-
Judit jegyző tájékoztatását a 2022. gármester március 28-án aláírta és 
február 28-i zárt, valamint a 2022. visszajuttatta.
március 16-i rendkívüli nyílt 
ülésen hozott határozatokról, majd Módosító javaslatok megszava-
Siklósi István polgármester szá- zása után elfogadásra került a 
molt be a két ülés között történt Mezőberény Város Önkormány-
fontosabb eseményekről, intéz- zati Képviselő-testülete Szerve-
kedésekről. Az írásos beszámo- zeti és Működési Szabályzatáról 
lóhoz kiegészítést tett: március 25- szóló rendelet, mely 2022. július 1. 
én, pénteken 16 óra 59 perckor e- napján lép hatályba.
mailben megérkezett a TOP_ 

A képviselő-testület elfogadta a PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-
Humánügyi Bizottság, valamint a 00020 azonosítószámú A mező-

polgármester által átruházott feladatainak ellátásáról szóló 
hatáskörben hozott döntésekről egészségügyi ellátási szerződés 
szóló beszámolókat. felmondását 2022. március 1. 

naptól kezdődően számított 6 
Mezőberény Város Önkormány-

hónapos felmondási idővel. A 
zati Képviselő-testülete úgy dön-

képviselő-testület felhatalmazta 
tött, hogy a Pályázatok pénzügyi 

Siklósi István polgármestert, hogy 
beszámolóinak formanyomtat-

a mezőberényi V. számú házior-
ványa című napirendet az áprilisi 

vosi körzet egészségügyi szolgál-
testületi ülésen újra tárgyalja.

tatási feladatainak ellátása érde-
kében folytasson tárgyalást a fel-Mezőberény Város Önkormány-
adatellátás iránt érdeklődő jelent-zati Képviselő-testülete elfogadta 
kezőkkel, illetve jelentkező hiá-a Mezőberényi Rendőrőrs 2021. 
nyában egyeztessen 2022. szep-évi tevékenységéről szóló beszá-
tember 1. naptól kezdődően a ne-molóját, tudomásul vette a Mező-
vezett háziorvosi körzet tartós he-berényi Polgárőr Egyesület 2021. 
lyettesítésének megszervezése ér-évi tevékenységéről szóló tájé-
dekében.koztatóját, elfogadta a Békés Me-

gyei Katasztrófavédelmi Igaz-
Intézményi átcsoportosítások, át-

gatóság Békéscsabai Katasztró-
csoportosítások és fedezetbiztosí-

favédelmi Kirendeltség Békéscsa-
tások megszavazása után módo-bai Hivatásos Tűzoltóparancsnok-
sításra került Mezőberény Város ság 2021. évi tevékenységéről 
Önkormányzatának 2022. évi szóló beszámolóját, és tudomásul 
költségvetési rendelete. Az ön-vette az Önkéntes Tűzoltó Egye-
kormányzat 2022. évi költségve-sület, Mezőberény 2021. évi mun-
tési főösszege intézményfinan-kájáról szóló tájékoztatót. A kép-
szírozással 8.456.884.425,- Ft.viselők minden szervnek megkö-

szönték a városért, lakosságért A képviselők úgy döntöttek, hogy 
végzett munkát. a Mezőberény, Mikszáth Kálmán 

u. 3. sz. (hrsz. 3573/1) alatt meg-Mezőberény Város Önkormány-
maradt két lakás bérbeadását zati Képviselő-testülete a Szalai 
átadja polgármesteri hatáskörbe a Barna Tenisz Club (5650 Mező-
bérleti szerződés aláírásának idő-berény, Sport u. 1/B.) részére 
pontjáig.bruttó 300.000,- Ft-ot biztosított a 

salakpályák megújításának (salak- Mezőberény Város Önkormány-
vásárlás) céljára. zati Képviselő-testülete hozzá-

járult, hogy az Orlai Petrics Soma Mezőberény Város Önkormány-
Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény zati Képviselő-testülete a Csapa-
és Művelődési Központ által be-dékvíz megtartása a Mezőberényi 
nyújtani kívánt A mi Petőfink – I. számú tározóban megnevezésű 
avagy Petőfi Mezőberényben kiál-TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 
lítási tér létrehozása (infrastruk-azonosító számú projekt keretében 
turális fejlesztése) című pályázat szemléletformálás lebonyolítása 
támogatása esetén a muzeális tárgyában indított ajánlatkérési 
gyűjtemény intézményegysége eljárás nyerteseként az SL Event 
épület (Wenckheim-Fejérváry Kft.-t nevezte meg 3.000.000,- Ft 
Kastély, 3556 hrsz.) déli szárnyá-+ 810.000,- Ft áfa = 3.810.000 Ft 
nak felújítási munkái az elkészített ajánlati árral. A feladat ellátásához 
terveknek megfelelően elvégzésre szükséges fedezet a 2022. évi költ-
kerüljenek.ségvetésben biztosított a TOP-

2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csa- Módosították a 87/2022. (II. 28.) 
padékvíz megtartása a Mezőbe- sz. határozat I. pontját: a TOP_ 
rényi I. számú tározóban 047410- Plusz-3.1.2-21 – Szociális célú 
6 rész-letező számon. városrehabilitáció (ESZA+) című 

pályázathoz bevonásra került a Mezőberény Város Önkormány-
Városi Humánsegítő és Szociális zati Képviselő-testülete Mezőbe-
Szolgálat mint szakmai megvaló-rény Város Óvodai Intézményé-
sító konzorciumi partner.nek 2022-2023-as nevelési évre 

szóló beiskolázási tervét megis- A képviselő-testület által tárgyalt 
merte, annak tartalmát megfe- napirendek és az elfogadott 
lelőnek tartja. rendeletek megtalálhatók a 

www.mezobereny.hu honlapon.Tudomásul vették a Dr. Dóczy és 
Társa Bt. képviseletében dr. A soron következő képviselő-
Dóczy Balázs háziorvos Mezőbe- testületi ülés időpontja: 2022. 
rény Város Önkormányzatával április 25. (hétfő).
2004. március 10. nappal aláírt, a 
mezőberényi V. számú háziorvosi Fesetőné Sipos Judit
körzet egészségügyi szolgáltatási Titkárság
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folytatás az 1. oldalról további férőhelyekre, ezért elen-
Dankó Béla arról szólt, több gedhetetlenné vált az épület bő-
szempontból is öröm ez a beru- vítése. Ezt a telek adottsága lehe-
házás, egyrészt gazdagítja a város tővé tette.
közösségét, másrészt munkájuk Az új csoportszobához tartozik a 
gyümölcsét is látja benne, har-

gyermekátadó és a vizesblokk, kí-
madrészt pedig a gyerekekről 

vül pedig a fedett terasz. A terasz-szól, akik a jövőnket jelentik.  
ról nyílik a külső gyermek WC, ez Az önkormányzat a Puskin utca 
az udvari játék idején elenged-11. szám alatt 201l-ben építette a 
hetetlen. Az építkezés során négy csoportszobás bölcsődét. Az 
mindenhol figyelembe vették az intézmény teljes kihasználtsággal 

működik, és igény mutatkozott akadálymentességet. 

Bővült a bölcsőde

Szépkorúak köszöntése
Serfőző Mihályné Marika néni 
március 9-én ünnepelte 90. szü-
letésnapját. Ebből az alkalomból 
családja körében köszöntötte Sik-
lósi István polgármester és adta át 
az Orbán Viktor miniszterelnök 
által aláírt emléklapot és város a-
jándékát. Marika néni generációkat 
nevelt fel nagy szeretettel, bölcses-
séggel, türelemmel és kitartással. 
Tanítványai jó szívvel emlékeznek 
rá. Pozitív gondolkodása, hozzáál-
lása mindig átsegítette az élet ne-
hézségein. 

Szűcs Imréné Fábián Zsuzsanna 
március 22-én ünnepelte 90. szü-
letésnapját. Ebből az alkalomból 
Siklósi István polgármester kö-
szöntötte és adta át a miniszter-
elnök úr által aláírt emléklapot és 
az önkormányzat ajándékcso-
magját.

Mezőberény Város Önkormány-
zata és a település lakosainak 
nevében boldog születésnapot és jó 
egészséget kívánunk nekik!

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Váradi Péter (Mezőberény) és Sinka Anita 
(Mezőberény), Boldoczki Béla (Mezőberény) és Tóth Nikolett 
(Mezőberény), Bánhegyi Zsolt (Mezőberény) és Nagy Erzsébet 
(Mezőberény), Aknai Róbert (Köröstarcsa) és Faragó Kitti Flóra 
(Mezőberény), Rácz Erik Gusztáv (Mezőberény) és Labanc Fatime 
Mariann (Mezőberény), Juhász István (Mezőberény) és Bokor 
Bettina (Mezőberény), Pál Zsolt (Békéscsaba) és Veress Evelin 
Katalin (Békéscsaba), Zsíros Péter (Mezőberény) és Geréd 
Erzsébet (Mezőberény).
Eltávoztak közülünk: Gál Zoltán (1972), Szász Imre (1927), 
Germann Miklós (1952), Fazekas Imréné született Tóth Margit 
(1941), Varga Ferencné született Tóth Margit (1921), Ábelovszki 
Jánosné született Somodi Erzsébet Mária (1960), Varga Ferenc 
(1949), Wagner Pál (1969).

Ünnepi hulladékszállítási rend
 
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel 
tájékoztatja Önöket, hogy Mezőberényben a húsvéti ünnepektől 
függetlenül, a kommunális (vegyes) hulladékgyűjtés a megszokott 
rend szerint történik.
 
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen 
megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!

LOMTALANÍTÁS

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel 
tájékoztatja Önöket, hogy társaságunk Mezőberényben 

2022. május 7-én, 
szombaton lomtalanítási napot tart.
Társaságunk, mint közszolgáltató a lomtalanítás alkalmával a 
természetes személy ingatlanhasználók háztartásában feleslegessé vált 
nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a 
hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és szállítja el.
A közszolgáltató gazdálkodó szervezetektől és intézményektől  
lomhulladékot nem szállít el. Ezeknek a lomhulladék elszállításáról, 
kezeléséről saját maguknak kell gondoskodniuk.
A feleslegessé vált bútorokat, használati tárgyakat, amelyek mások 
számára még használhatóak, azokat pl. a segélyszervezeteknél, 
szociális szolgáltatóknál is leadhatja, így segíthet másokon, ill. 
csökkentheti a hulladéklerakás mennyiségét, ezzel óvva a környezetet.
Kérjük, hogy a lomokat – a gyűjtési naptárban meghatározott napokon, 
reggel 6 óráig – a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő járműveinkkel jól 
megközelíthető közterületre helyezze ki, ne az úttestre tegye, mert 
akadályozhatják a forgalmat.

A lomtalanításról részletek: www. mezobereny.hu.

 ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
hulladékszállítás

Ügyfélkapcsolati pont: ,
Mezőberény 17 Városüzemeltetési Kft. székhelye, 
5650 Mezőberény, Békési út 17.

Ügyfélfogadási idő: 
2022. április, május, június – minden kedden 8-tól 11 óráig 
+36 66 447-150, e-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, 
uzletiugyfel@grnkft.hu, szallitasi-informaciok@grnkft.hu

Személyesen vagy postai úton:  
5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
 (hétfő és szerda: 8 -15, csütörtök: 7-19 óráig)

A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu 
oldalon tájékozódhat.

Érték a Települési Értéktárból

A Berény Étterem és Szálloda épülete

A város központjában 135 évvel ezelőtt, 1887-ben épült fel a 
Magyar Király Szálloda. Az eklektikus épület emeletén hatvan főt 
befogadó különterem van, ez kisebb rendezvények, oktatások 
megtartására alkalmas. A szálló részén kilenc kétágyas szoba 
található, étterme 220 vendég befogadására alkalmas. 
A szállót és éttermet különböző vendéglősök bérelték a második 
világháborút követő államosításig. A szocialista korszak első 
felében az Áfész üzemeltette Szabadság Szálló néven, 1996-ban 
privatizálták. Napjainkban is szállodaként működik, az 1980-as 
évek közepe táján kapott Berény Szálló és Étterem néven. 
Jelenleg zárva tart, ugyanis az új tulajdonos felújítja.

Városházi hírek
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Sikeresen pályáztak
milyen módon legyen benne a 
gyermekek keze munkája, illetve 
minél kreatívabb, színesebb és 
különlegesebb legyen a végered-
mény. Az elkészült pályaműveket 
lefotóztuk és feltöltöttük a pályá-
zati weboldalra.
Januárban örömmel fogadtuk az 
értesítést. Óvodai pályázatunk az 
első ötven beérkezett sikeres je-
lentkezés között volt, így meg-
nyertük a gyorsasági nyeremé-
nyünket: tíz csomag Detki állat-
figurás háztartási kekszet!
A pályázati munkánkat az alábbi 

Sikeresen pályázott a Mezőbe-
szempontok alapján értékelte a 

rényi Talentum Református Óvo-
kilenc fős szakmai zsűri: mennyi-

da a Detki Keksz Kft. óvodai kre-
re kapcsolódik a pályázati kiírás-

atív pályázatára. A felhívásra ma-
ban megfogalmazottakhoz a pá-

gyarországi óvodák jelentkezését 
lyázat; felhasznált eszközök vál-

várták.
tozatossága, sokszínűsége; a pá-

Feladatunk volt egy új lakóhelyet 
lyázat egyedisége, látványossága, 

készíteni kedvenc Detki állata-
kreatív kivitelezése; a pályázat 

inknak! A gyermekek által el-
elkészítésébe bevont gyerekek 

képzelt legszuperebb lakóhelyek 
száma.

DUPLO-ból készültek. A kiírás 
A gyerekek nevében köszönjük a 

szerint fontos volt, hogy a kreatív 
nyereményt: 

munka egyértelműen átadja és 
Az óvodapedagógusokszemléltesse az ötletet, és vala-

Petőfisek találkoztak
A Mezőberényi Petőfi valamint zenei elő-
Sándor Evangélikus adásokkal, versmon-
Gimnázium, Álta- dással színesítet-
lános Iskola és ték a rendezvényt. 
Kollégium adott A versmondó-
otthont idén a Pe- versenyt mege-
tőfi nevét viselő lőzően egy tudo-
iskolák országos mányos-ismeret-
találkozójának, a- terjesztő konferen-
mely 1985 óta kerül ciára is sor került. 
megrendezésre. Hét Ezen Szendrey Júliának 
iskola képviseltette magát a a neveltetéséről Gyimesi 
rendezvényen Pápától Aszódon át Emese tolmácsolásában, Petőfi és 
Fehérgyarmatig, valamint Sárbo- Egressy Gábor színművész 
gárdtól Szolnokon át Kiskőrösig. kapcsolatáról dr. Sirató Ildikó 
A rendezvény fővédnöke az Or- prezentációjából, valamint Petőfi 
szágos Petőfi Sándor Társaság és Orlai diákéveiről és barátsá-
ügyvezető elnöke, Kispálné dr. gáról Körösi Mihály alpolgár-
Lucza Ilona volt, aki a rendez- mester úr előadásában hallhattak 
vényhez kapcsolódó versenyek a nagyközönség számára kevésbé 
zsűrizésében (képzőművészeti ismert részleteket a megjelentek.
pályázat, szavalóverseny) is részt Fontos kiemelni, hogy Mezőbe-
vett. A háromnapos rendezvény rényben ez az év Orlai-emlékév, 
során a versengés mellett (ennek amelyhez iskolánk ezáltal is 
győztese az aszódi gimnazisták kapcsolódni kívánt. Végezetül a 
voltak) számos kulturális prog- szervezők nevében köszönetet 
ramon vehettek részt a vendégek, szeretnénk mondani Túri And-
amelyeken Mezőberényen túl reának, az OPSKMM igazgató-
megismerhették Gyulát is, vala- jának a versmondó helyszínének 
mint a Szent Mihály Szekere biztosításáért, valamint a „Leg a 
Vándorszínház művészeinek láb” Alapfokú Művészeti Isko-
segítségével Petőfi és kortársa- lának a szombat esti táncház meg-
inak szellemét is megidézhették rendezéséért! Jövőre, Petőfi szü-
egy előadás keretében. letésének bicentenáriumán Kis-
A gazdag és változatos progra- kőrösön találkoznak újra isko-
mok alatt iskolánk is bemutatko- láink.   
zott, tanulóink országismereti, Bancsi Árpád István tanár

Beiratkozás 
a 2022/23-as oktatási évre
VÁROSI BÖLCSŐDE KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS 
(Puskin utca 11.) ÓVODA, (Luther u. 9.)
nyílt napok: április 19-én és 20- beiratkozás: április 21-22. 8-tól 
án 9-től 11 óráig 17 óráig
beiratkozás: ugyanekkor telefon: +36 20 627-3008

további információk:
MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI katicaovi.lutheran.hu
INTÉZMÉNYE, (Liget tér 5.)  
beiratkozás: április 20-21. 8-tól MEZŐBERÉNYI ÁLTALÁNOS 
17 óráig ISKOLA, AMI ÉS KOLLÉGIUM

ovoda@mezobereny.hu (Petőfi út 17-19.)
+36 70  400 25 21 beiratkozás: április 21-én 8-tól 
további információk: 18 óráig
mezobereny.hu/s/cikk/5153/ április 22-én 8-tól 14 óráig
MVOI-beiratkozas további információk:
www.facebook.com/ mai.mezobereny.hu/images/
  mezoberenyvarosiovodak Beiskolazas/Tajekoztatas_
 beiratkozas_2022_2023.pdf
MEZŐBERÉNYI TALENTUM  
REFORMÁTUS ÓVODA MEZŐBERÉNYI PETŐFI 
(Csabai út 2.) SÁNDOR EVANGÉLIKUS 
nyílt nap: április 6-7. 9-tól 11 GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS 
óráig ÁLTALÁNOS ISKOLA – 
beiratkozás: április 20-21. 8-tól általános iskolai beiratkozás
17 óráig (Petőfi út 13-15.)
telefon: +36 66 554-620; +36 időpont: április 21. 8-tól 18 óráig
20373-0358, +36 20 512-4414 április 22. 8-tól 16 óráig

ISMÉT ZÖLDÁGJÁRÁS!
Az MVÓI Mosolygó Központi Óvoda idén is tavaszi 

programját a Föld napja jegyében!

Időpont: 2022. április 22. péntek 16 óra
Helyszín: Mezőberény, Kossuth tér

Minden érdeklődőt szeretettel várnak:
a Mosolygó Óvoda gyermekei és dolgozói

megrendezi a 

Intézményi hírek 2022. április

Pócs József tanár irányításával a Petőfi Sándor Evangélikus Gimná-
zium 11. és 12. évfolyamos diákjai elkészítették az iskola névadójának 
képmását! A projektben együttműködtek, illetve besegítettek az alsóbb 
évfolyamok osztályai is. A 420 centiméter magas és 288 centiméter 
széles portré közel 13 500 kupakból áll. 

Egyedülálló 

P
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ő
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forrás: 
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, 

Kollégium és Általános Iskola Facebook-oldala
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Szecessziós tálalószekrény
A hónap műtárgya – 2022. április

A pohárszék, almárium vagy tála-
lószekrény konyhai tároló bútor, me-
lyet kezdetben a díszesebb edények 
bemutatására készítettek. A pohár-
szék az 1500-as években Németal-
földön és Franciaország területén 
alakult ki ebédlői díszbútorként. 
Ebből a bútortípusból jött létre a 
konyhaszekrény és a tálalószek-
rény. A tálaló az 1900-as évek elején 
általánosan elterjedt a parasztság és a 
városi polgárság körében is. A 
bemutatott szecessziós stílusú 
konyhabútor az 1910-es években 
készült. A jó állapotban lévő patinás 
darabot Vidó Józsefné adomá-
nyozta a közelmúltban a muzeális 
gyűjteménynek.          Csete Gyula

előadássorozat
AZ EGYÜTTÉLÉS ÉVSZÁZADAI

A belépés díjtalan, minden kedves 

érdeklődőt szeretettel várunk!

NÉPMŰVÉSZETI ÉRTÉKEINK A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁRBAN

2022. ÁPRILIS 28. CSÜTÖRTÖKÖN 17 ÓRA

MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY, 
             Mezőberény, Fő út 1-3.

Az előadást tartja: 

DEBRECZENI JÁNOS
Népi Iparművész, 

a Népművészet Mestere

Utazik a család!
A Könyvtár ajánlja

Csapody Kinga történeteiben talákozhatunk Tóbiással és családjával. 
Nagyon szeretnek utazni, szeretik felfedezni Magyarország várait, 
kastélyait, múzeumait.
Szép tájakat fedezhetsz fel, amennyiben velük tartasz. Megismerheted 
a Balatont és a környékét, eljuthatsz Egerbe, Esztergomba, a Tisza-
tóhoz. Találkozhatsz a busókkal, eljuthatsz a szentendrei skanzenbe és 
a Zsolnay negyedbe is. Csatlakozz a szeleburdi családhoz és 

fedezd fel a hazai tájakat.
a mesék 

által 

Orlai Petrics Soma élete

Az együttélés évszázadai ese- első történelmi tárgyú képét, 
ménysorozat a TOP-7.1.1-16-H- Szent István ébredését. Később – 
ESZA-2020-01964 Értékmentők már a szabadságharc leverése u-
című plályázat keretében Körösi tán – Münchenben tanult aka-
Mihály alpolgármester Orlai démiai festészetet. Itt készült el A 
Petrics Soma életéről tartott elő- Mohácsnál elesett II. Lajos király 
adást március 24-én a muzeális testének feltalálása című műve. 
gyűjteményben. Az uralkodó képében sokan Pető-
A szép számú hallgatóság előtt fi arcát vélték felfedezni.
elmondta, hogy Orlai 1822-ben Az előadó hangsúlyozta, Orlai 
felvidéki szlovák származású festményein erkölcsi dilemmákat 
családba született. Előbb Sop- jelenített meg. Ilyen műve pél-
ronban tanult tovább, Petőfi u- dául a városháza dísztermében 
gyanitt katonáskodott, majd látható Coriolanus. A történet 
mindketten Pápára mentek. szerint ő sikeres római hadvezér 
Mikor ott tanultak, akkor Orlai volt, de nem kapott magas pozí-
még költő akart lenni, Petőfi ciót, ezért átállt az ellenség olda-
színész, Jókai pedig festő. A pápai lára, és saját városa ellen fordult. 
múzeum őrzi Orlai első verseit. Anyja, felesége és gyermekei 
Körösi Mihály kifejtette, hogy könyörögve mentek elébe, hogy 
Orlai a Pápán megszerzett jogi ne pusztítsa el Rómát.
diplomával Békés megyébe jött, Körösi Mihály szólt arról, Orlai 
de itt nem sokáig maradt, hama- élete tragikusan végződött, 1877-
rosan Pesten tanult festészetet, ben meghalt a lánya, a következő 
majd báró Wenckheimné Orczy évben a fia és a felesége, majd 
Terézia támogatásával a bécsi hosszú szenvedés után 1880-ban, 
akadémiára ment, itt festette meg viszonylag fiatalon ő maga is. 

100 táncos és teltház

Így ünnepelte március 26-án a Berény Táncegyüttes 20 éves jubileumát 
a művelődési központban. Az óvodástól a 80+ korosztályig minden 
életkor képviseltette magát a színpadon, hiszen a Család című 
műsorukban minden generációt megtáncoltattak. A szülinaposokat 
Siklósi István polgármester úr és a megye néptáncegyütteseinek 
vezetői is köszöntötték és kívántak még sok-sok boldog néptáncos 
évet.

Intézményi hírek2022. április
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Mezőberényi Városszépítő és 

Városvédő Egyesület lelkes kis 

csapata és a hozzájuk csatla-

kozók Sándor napján, március 

18-án közös sétával adóztak 

egyesületük alapító tagja, tisz-

teletbeli elnöke: Tóth Sándor 

fafaragó, a Népművészet Mes-

tere emléke előtt. A sétájuk az 

általa készített ligeti kishídtól 

indult, és a tót temetőben, a 

sírjánál ért véget, ahol kedves 

felesége és kisebbik leánya 

társaságában emlékeztek rá.

Városvédők

Tóth Sándorra emlékeztek
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Kedves Olvasó, amikor az elmúlt köztük sok-sok olyan dolog, 
napokban házastársaddal, gyere- amely ‒ állítólag ‒ nekünk „jár”. 
keiddel vagy hétvégéken a tágabb Egyetlen szemponttal nem (vagy 
családoddal leültél ebédelni, gon- alig-alig) szoktam találkozni, s ez 
doltál-e arra akárcsak egy pilla- pedig az, hogy minden ajándék. 
natig is: milyen csodálatos aján- Minden dolog ajándék, amelyért 
dék ez! Gondoltál-e közben arra, hálásnak kell(ene) lennünk, ame-
hány és hány háború elől menekü- lyet meg kell(ene) köszönnünk.
lőnek, köztük gyermeknek most A Biblia tanítása szerint Isten 
ez sem adatik meg? Végig gon- ajándéka maga az élet, a család és 
doltad: milyen hatalmas ajándék a gyermek, az egészségünk és a 
az, hogy mi békében élhetünk! képességeink is. Ajándék szá-
Eszedbe jutott, hogy hálát adj modra a teremtett világ, s Te is 
ezért? Mikor adtál hálát utoljára ajándék vagy (légy azzá!) a vi-
bármiért is? lágnak.
Vannak közöttünk (sajnos igen 

Ajándék a mai nap, amely fel-
sokan), akiknek ‒ ahogy egy-

virradt ránk, és ezernyi új lehe-
szerűen mondani szoktuk ‒ soha 

tőséget kínál. Lehetőséget egy 
semmi sem jó. „Ha van rajta sap-

rövid megállásra és elcsen-ka, az a baj, ha nincs rajta sapka, 
desedésre. „Állj meg, és gondold az a baj.” Akkor „élnek”, ha pa-
meg Isten csodáit!” (Jób 37, 14b) naszkodhatnak, ha valakit szidal-
Vagy arra, hogy elővegyünk egy mazhatnak, bánthatnak. Legyünk 
régen forgatott verseskötetet, pél-őszinték: mi magyarok ezekben 
dául Kosztolányi kötetét, benne a „világbajnokok” vagyunk. De 
Hajnali részegség című versét. boldog „világbajnokok”? Ravasz 
Ennek utolsó sorai „… úgy érzem László református püspök sze-
én, barátom, hogy a porban, / hol rint: „Az életet egyetlenegy alap-
lelkek és göröngyök közt botol-érzéssel lehet boldogan leélni ‒ 
tam, / mégis csak egy nagy, isme-pedig éppen erre gondolnak 
retlen úrnak / vendége voltam.”legkevésbé az emberek ‒ a hála 

Bagita Attila Zoltánérzésével.”
Manapság annyi minden ömlik a Mezőberényi Református 
ránk a médiából, az internetről, Egyházközség főgondnoka

Hála
Civil hírek / Hitélet 2022. április

Újra együtt a családokkal, gyermekekkel
György-napi forgatag MEGA Játszóházzal
2022. április 24-én, vasárnap 10-től 16 óráig

 Mezőberény, Martinovics úti tornacsarnok és környéke (udvara)

  Mamicska konyhában főtt öreglaska 
kóstoló a résztvevőknek

  a Nagycsaládosok Mezőberényi 
Egyesülete palacsintát süt

  Népi játszósziget, ugrálóvár, 
trambulin, foci, kosárlabda játékok

  Helyi kézműves termékek 
bemutatása

  Zene-szórakozás – sportolás – 
ételkóstolók

 
A rendezvény ingyenes.
 
Szeretettel vár mindenkit a szervező: a 
Mezőberényi Szlovákok Szervezete!
 
A rendezvény a TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2020-01946 kódszámú 
projekt támogatásával 

. 
valósul 

meg

Sikeres rendezvényt szervezett a Mezőberényi Szlovákok Szervezete 
március 12-én a művelődési központban. A rendezvényen öt 
népdalkör, kórus lépett színpadra. A résztvevőket Borgula Györgyné, a 
szervezet elnöke üdvözölte. Siklósi István polgármester köszöntőjében 
elmondta, Mezőberény az utóbbi évben nagyon sok programot tudhat 
magáénak, ezek szervezéséből a civilek is kiveszik részüket, így a 
Mezőberényi Szlovákok Szervezete is. Dankó Béla országgyűlési 
képviselő megnyitójában kifejtette, a kórustalálkozó számára 
Mezőberény a legjobb helyszín, itt több nemzetiségű kórusok is 
találkozhatnak, ugyanis a városban több évszázada három nemzetiség 
él együtt békében. Szólt arról, a rendezvény előtt a művelődési központ 
mellett koszorúzta meg Petőfi Sándor szobrát, aki Petrovicsként, a 
kisebbség tagjaként látta meg a napvilágot, mégis magyarként élt. 
Szlovák nemzetiségűként ő is magyarnak érzi magát. Sorrendben a 
Berényi Népdalkör, a Kamuti Nótaklub, a Békési Hagyományőrző 
Dalkör, a Békésszentandrási Dalkör és a Szlovák Pávakör lépett 
színpadra. A fellépő kórusok emléklapot és kerámia ajándéktárgyat 
kaptak a részvételért. A fellépőknek Cintányéros cudar világ címmel 
Szász Katalin és Pomlényi Péter énekművészek és tánckaruk adott 
operettslágerekből álló ajándékműsort. A program megvendégeléssel 
zárult a piaccsarnokban, ahol közel 300 fő kóstolta a Mamicska konyha 
által készített öregtarhonyát és mákosgubát.
Támogatók: Békés Megyei Önkormányzat, Emberi Erőforrások 
Minisztériuma.

Tavaszköszöntő kórustalálkozó

A Magyar Pünkösdi Egyház István polgármester. Az alap-
Országos Cigánymissziója Me- követ Surman László lelkész, 
zőberény Delhiként ismert város- missziós igazgató és Vagyon 
részében, a Malom utca végén László, a gyülekezet alapító tagja 
március 28-án – ünnepélyes tette le.  
keretek között – tették le a Surman László a Mezőberényi 
templom alapkövét. Hírmondónak elmondta, a temp-
Az épülő templomban időkap- lomban hétvégeken majd isten-
szulát helyezett el Durkó Albert tiszteleteket tartanak, hétközben 
misszióvezető, Langerné Victor pedig az épület a környéken lakó 
Katalin társadalmi felzárkózásért cigányok számára közösségi 
felelős helyettes államtitkár, házként szolgál.
Sztojka Attila, a Társadalmi 
Esélyteremtési Főigazgatóság bővebben: www.mezobereny.hu, 
főigazgatója, Dankó Béla ország- kiemelt hírek, feltöltve: 2022. 
gyűlési képviselő és Siklósi március 28. 

Letették az alapkövet
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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

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

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

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

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.

 MEGEMLÉKEZÉS
  

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
s nyugalmadat nem zavarja senki.

Életed elszállt, mint a virágillat,
de emléked ragyog, mint a fényes 

csillag.
 

Emlékezünk

HEGEDŰS JÁNOSNÉ 
MARGÓ

halálának 5. évfordulójára.
 

Édesanyád
és testvéreid családjai

2022. április
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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
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

KOMFORT ABC


