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Vállalkozók köszöntése

Mezőberény Város Önkormány- Siklósi István polgármester 
zata nevében január 10-én kö- tájékoztatta a jelenlévőket a 2019. 
szöntötte Siklósi István polgár- év történéseiről, a 2020. év ter-
mester a már hagyományos újévi veiről. Szólt a pályázatokról, a be-
köszöntőn a helyi vállalkozások ruházásokról, a folyamatban lévő 
vezetőit, képviselőit. A Város- ügyekről, az önkormányzat gaz-
házán tartott találkozót megtisz- dasági helyzetéről. 
telte Dankó Béla országgyűlési Kiemelte, hogy 2020. évben is 
képviselő is, aki hangsúlyozta a rengeteg tennivaló vár a városra. 
vállalkozók fontosságát a te- Megköszönte a vállalkozások tá-
lepülésen. mogatását.

Köszönet a civileknek

A Városháza dísztermében Siklósi gitárműsorral ajándékozta meg az 
István polgármester január 17-én önkénteseket. Siklósi István 
fogadta a civil szervezetek ve- polgármester köszöntőjében a 
zetőit, képviselőit. A város ve- 2019. év történéseiről és a 2020. 
zetése 2014 óta minden évben új- év terveiről beszélt. Kiemelte, 
évi köszöntőre hívja a kultúra, a hogy milyen szerencsés a város, 
sport, a szociális területen segít- hogy ilyen civiljei, önkéntesei 
séget nyújtó szervezeteket. vannak, akik Mezőberény jóhírét 
A találkozón Hevesi Imre zenész öregbítő eseményeket szervez-
és tanítványa, Földes Áron tanuló nek.                  folytatás a 4. oldalon

Ajánlja fel adója 1+1 %-át!
Az elmúlt évekhez hasonlóan kérjük Önöket, hogy éljenek a lehetőség-
gel és rendelkezzenek személyi jövedelemadójuk 1+1 százalékáról.
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A nyomtatás k

Ez történt a két ülés között
2020. január 2-án érkezett az Január 14-én Siklósi István 
értesítés, hogy jóváhagyták a polgármester egy Mezőbe-
„Vasúti ipari terület” helyszín rényben lakcímmel rendelkező, 
módosítását, 15-én pedig arról, mégis hajléktalanként élő sze-
hogy a módosításról szóló tá- mélyről egyeztetett a család-
mogatási szerződés életbe lé- segítő szakembereivel, valamint 
pett. A módosítási kérelem még az illető munkavezetőjével. Saj-
2019 áprilisában került beadásra. nos ez a személy nem hajlandó 
 együttműködni semmilyen for-
Január 8-án Cs. Nagy Zoltán mában a neki segíteni akarókkal. 
bácsit köszöntötte Siklósi István A megbeszélésen abban marad-
polgármester 90. születésnapja tak, hogy a gondnokság alá vételét 
alkalmából otthonában. A kö- kezdeményezik, de az sem va-
szöntés alkalmából adta át az lósulhat meg, ha ő maga nem lesz 
Orbán Viktor miniszterelnök úr együttműködő. A polgármester 
által aláírt emléklapot, valamint a január 23-án sajnálattal értesült 
város nevében egy ajándék- arról, hogy az illető személy 
kosarat. Ezúton is egészségben el- elhunyt!
töltött éveket kívánunk neki!  
 Január 17-én kapta meg a város-
Január 10-én a „60 ezer fa vezetés a Nemzeti Élelmi-
Békéscsabán” csoport képvi- szerlánc-biztonsági Hivatal, 
selőivel – Duray Balázs, Poliák Élelmiszer- és Takarmánybiz-
Pál és Ulbert Zoltán – folytatott tonsági Igazgatóság, Vendéglátás- 
megbeszélést Siklósi István és Közétkeztetés Felügyeleti 
polgármester, egy Békéscsabát Osztálytól a jegyzőkönyvet a 
Mezőberénnyel  összekötő Bölcsőde Főzőkonyhájának 
zöldfolyosó (dűlőutak menti minősítéséről. A 2020. évi 
cserjeültetéssel kijelölve) létre- minősítés végeredménye 83% 
hozásáról. A megbeszélésen jelen (4, jó), ami jelentősen jobb, mint a 
voltak: Vértes Katalin a Mező- 2016. márciusi 74% (3, közepes).
berényi Vadásztársaság elnöke,  
Gál Péter hivatásos vadász, Január 20-án Rábai Bálint 
Schultz Gábor földmérő, Körösi ügyintézővel Gyomaendrődön 
Mihály alpolgármester. Az azóta járt Siklósi István polgármester 
eltelt időben mezőberényi részről a Körös-völgyi szúnyoggyérítési 
a legfontosabb vállalásukat tel- konzorcium ülésén. Az ülésen a 
jesítették. Schultz Gábor és Gál 2020-as változásokról kaptak 
Péter a terepet bejárva térképen tájékoztatást Betyó János szak-
bejelöltek egy lehetséges útvo- értőtől, aki évek óta végzi a szak-
nalat, illetve Kamut bevonása is mai előkészítést és ellenőrzést a 
megtörtént a projektbe. Az ősz konzorciumnak. A legnagyobb 
folyamán a vadásztársaságoknak változás, hogy az idei évtől nincs 
lehetőségük lesz pályázni az ül- olyan engedélyezett szer, amivel 
tetőanyag megvásárlásához a légi kémiai védekezést lehetne 
pénzügyi forrásokra. elvégezni, ezért légi gyérítés 
 csak a biológiai gyérítésre terjed 
Január 13-án – két év után újra majd ki, ami elsősorban a vizes 
– levélben kereste meg Siklósi élőhelyeket érinti, s a lakosság 
István polgármester Liu Fangz- nemigen fogja észrevenni a 
hit, aki a városközpontban a tavaszi időszakban. Nincs füstje, 
Tóth Udvar utcafronti részén teherautóról permetet terít széjjel. 
leégett üzlethelyiség egy ré- A területnagyságok az előző 
szének tulajdonosa. A polgár- éviekhez hasonlóan lettek meg-
mester ismét felajánlotta, hogy a kérve, így légi biológiai beavat-
tulajdonrészt a város megvenné. kozást 35 ha, földi kémiai ULV (a 
Két évvel ezelőtt nem kapott lakosság által megszokott repülő-
választ az ajánlatra, most nagyon gépes védekezés helyett) 600 ha, 
gyorsan érkezett válasz a tulaj- és a földi kémiai védekezést, 
donost képviselő ügyvédtől, ami- meleg-ködös (füstölős) 350 ha 
ben tájékoztat, hogy nem kívánja területen végzik.
eladni a tulajdonrészét, de a  
helyreállításáról gondoskodik. Január 21-én a Békés Megyei 
Határidő a válaszlevélben nem Önkormányzat által kiadott 
került meghatározásra. sajtóközleményből értesülhettünk 
 arról, hogy a bölcsőde bővítésére 

beadott pályázat pozitív elbí- tást nyert a város. A bővítés 
rálásban részesült. Az egy cso- megvalósításával csökkenni fog a 
portszobával való bővítés finan- bölcsődére váró gyermekek, szü-
szírozására 167.003.900,- Ft lők száma.
vissza nem térintendő támoga-

Miről tárgyalt a 
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után gondolni, hogy ez a szauna milyen 
elfogadták dr. Földesi Szabolcs formában épülne meg, mekkora 
jegyző tájékoztatását a 2019. költséggel, van-e rá forrás, illetve 
december 19-i zárt ülésen hozott az üzemeltetést is. A szauna 
határozatokról, majd Siklósi jobbára a téli időszakban kedvelt, 
István polgármester számolt be a ezért a téli üzemeltetéssel együtt 
két ülés között történt fontosabb tudja igazából elképzelni. Ez egy 
eseményekről, intézkedésekről. ötletszerű felvetés volt, semmi 
Szóban kiegészítette a beszá- részlete nem volt kidolgozva, 
molót: január 24-én érkezett az ér- ezért nem került előterjesztésre.
tesítés, hogy a 4641 jelölésű al-  
sórendű út 0+929-1+835 km Mezőberény Város Önkor-
szelvény közötti, összesen 906 mányzati Képviselő-testülete 
méter hosszú szakasz Magyar nem támogatta Cservenák Já-
Közút által pályázati forrásból nosné ajánlattevő részére a Mező-
történő felújításához szükséges berény Város Önkormányzati 
nyilatkozatot kérnek 2020. január Képviselő-testületének 1/1 tu-
28-ig. A felújítással érintett lajdonában álló 5650 Mezőbe-
szakasz a Vasút utca – Szabó rény, Luther u. 1. II/9. szám 
Árpád utca, a „Magyar bolt” és a alatti ingatlan értékesítését, 
vasúti átjáró közötti szakasz. miután a megajánlott vételár nem 
Ebből a pályázati forrásból csak éri el a független értékbecslő által 
alsóbbrendű utakat lehet felú- meghatározott minimális vétel-
jítani. árat.
Barna Márton képviselőtől ér-  
kezett két kérdés a kiküldött Értékesítésre jelölték ki az 5650 
anyaghoz: 1.) a Békési úti társas- Mezőberény, Luther u. 1. II/7. 
házi és a Mikszáth Kálmán szám alatti önkormányzati tu-
utcán épülő bérlakásoknál épült lajdonú ingatlant, valamint az 
közművek kiépítésével kapcso- 5650 Mezőberény, Luther u. 1. 
latos egyeztetésről akarta tudni, II/9. szám alatti önkormányzati 
hogy az érintett közműrész az tulajdonú ingatlant azzal, hogy 
épületen belül vagy azon kívül az értékesítés az Önkormányzat 
van-e, és melyik közműre vonat- vagyonáról és a vagyonnal való 
kozik? Siklósi István polgár- gazdálkodás egyes szabályairól 
mester elmondta, hogy a társasház szóló 16/2007. (VI.19.) sz. ren-
esetében volt egy kis probléma a delet 17.§ (1) bekezdése, valamint 
szennyvízkivezetéssel, eredetileg a lakások és helyiségek bérletéről 
a Békési útra volt tervezve, azon- és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
ban a szennyvízcsatorna fenék- (III.01.) sz. rendelet 44. § (3) be-
mélysége olyan magasságban kezdése alapján versenyeztetési 
van, ahová csak átemelővel eljárás lefolytatásával történjen.
tudnák elvinni a szennyvizet, de  
hátra a Tesco felé ki tudják Módosításra került az önkor-
vezetni. A másik a Mikszáth Kál- mányzat által megállapított helyi 
mán utcai épület gázbeveze- díjakról szóló 30/2007.(X.29.) 
téséhez kapcsolódó kérdések MÖK sz. rendelet.
megvitatása volt. 2.) A Mező-  
berény ’17 Kft. által tett Kál- Mezőberény Város Önkor-
mán Fürdő fe lúj í tására ,  mányzati Képviselő-testülete 
fejlesztésére vonatkozó javas- 2020. február 12. nappal hatályon 
latról szól, melyben szauna ké- kívül helyezte a város helyi építési 
szítéséről van szó. Ezt az igényt szabályzatáról szóló 11/2005. 
tudja-e támogatni a polgár- (II.25.) MÖK sz. rendelet 11.§ (1) 
mester, mivel ez régi álma a bekezdés l) pontját, mely szerint a 
városvezetésnek? Siklósi István Vt. jelű, településközponti vegyes 
polgármester szerint végig kell övezet területén „A telken nem a 
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főépület célját szolgáló épület kodva – közösségi tervezés kere- piai sportág kategóriában - 20/2004.(VI.01.) MÖK számú 
csak azzal összeépítve, legfeljebb tében folytatja le. k é z i l a b d a )  m e g h a t á r o z o t t  rendeletet. A tagok száma szű-
1,5 m-rel kisebb építménymagas- A képviselő-testület felhatalmazta 430.000,- Ft, az I.769-28/2019. kítésre, míg a tanácskozási jog-
sággal létesíthető.” a polgármestert fentiekkel kap- ügyiratszámú támogatási szer- gal meghívottak száma bőví-
 csolatban a tervezés megindítása ződésben (nem olimpiai sportág tésre került, biztosítandó ezzel a 
A képviselő-testület rendeletet érdekében szükséges intézkedések kategóriában - íjász) megha- rugalmasabb működést és a 
alkotott Mezőberény Város megtételére. tározott 80.000,- Ft, az I.769- helyi szociális feladatellátásban, 
Önkormányzatának 2020. évi Pénzügyi kötelezettségvállalásra 27/2019. ügyiratszámú támogatási szociális szolgáltatásban részt-
költségvetéséről. Az önkor- az indikatív árajánlat tartalmával szerződésben (nem olimpiai vevők szélesebb körének tanács-
mányzat 2020. évi költségvetési megegyező részleteket tartalma- sportág kategóriában - kickbox) kozási joggal történő bevonását a 
főösszege intézményfinan- zóan beszerzett tényleges áraján- meghatározott 550.000,- Ft Kerekasztal munkájába.
szírozással 4 107 417 070.- Ft. latok alapján a képviselő-testület támogatás i  összeget ,  azaz   
 döntése alapján kerülhet sor. összesen 1.660.000,- Ft összegről A képviselő-testület az önkor-
Elfogadásra került a 2020. évi  szóló, 17/2020.(I.06.)sz. HB mányzat 2020-2024. évekre szó-
városi rendezvények terve, és A testület úgy döntött, hogy nem határozattal elfogadott pénzügyi ló gazdasági ciklusprogram-
megbízták az intézmény igaz- kívánja igénybe venni a Rákóczi beszámolóját jóváhagyta. jának előkészítéséhez a követ-
gatóját, hogy az év közben tör- Szövetség által felajánlott támo- Mezőberény Város Önkormány- kező szerkezeti formát és az 
tént változásokat kísérje figye- gatási formát, ezen célkitűzések zati Képviselő-testülete a Humán- adatgyűjtéshez, azok kiérté-
lemmel, a módosításokat végez- tekintetében folyamatos támoga- ügyi Bizottság által ellenőrzött keléséhez felelősöknek a követ-
ze el és a honlapon jelentesse tást nyújt külhoni testvértelepü- Mezőberényi Labdarúgó Egye- kezőket fogadta el:
m e g .  M e z ő b e r é n y  V á r o s  lései részére. Az önkormányzat sület (5650 Mezőberény, Sport u. - gazdasági, pénzügyi adatok, 
Önkormányzat i  Képviselő- ezen támogatási formán a jövőre 1.) az I.769-20/2019. ügyirat- felelős: Hőgye Szabolcs a Pénz-
testülete 2020. évben is a március nézve nem kíván változtatni. számú támogatási szerződésben ügyi, Gazdasági Bizottság 
15., május 1., augusztus 20. és az  (olimpiai sportág kategóriában) elnöke
október 23. rendezvényeket tekin- Mezőberény Város Önkor- meghatározott 900.000,- Ft, az - lakossági, azon belül ifjúsági 
ti városi nagyrendezvénynek. mányzati Képviselő-testülete I.769-11/2019. ügyiratszámú igényfelmérés, felelős: Mada-
A testület megbízta az OPSKMM kérte a Mezőberény ’17 Város- támogatási szerződésben (sport- rászné Bereczki Zsuzsanna 
intézmény igazgatóját a városi üzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, rendezvény) meghatározott  képviselő
nagyrendezvények megszervezé- hogy dolgozza ki a Madarak 60.000,- Ft, és az I.769-10/2019. - népesség, demográfiai adatok, 
sével, lebonyolításával. Háza Ökoturisztikai Látogató és ügyiratszámú támogatási szer- felelős: Körösi Mihály alpol-
 Szabadidő Központ üzemel- ződésben (sportrendezvény) meg- gármester,
Mezőberény Város Önkor- tetésére vonatkozó terveit, a határozott 220.000,- Ft támogatási - KSH adatok, sporttevékeny-
mányzati Képviselő-testülete képviselő-testület ezen tervek tük- összeget, azaz 1.180.000.- Ft az ségek támogatása, kulturális 
úgy döntött, hogy a közösségi rében hozza meg döntését az üze- összegről szóló, 16/2020.(I.06.)sz. tevékenységek támogatása, 
együttélés alapvető szabályairól meltetés átvételével kapcsolatban. HB határozattal elfogadott kötelező és önként vállalt fel-
szóló 16/2013.(V.28.) önkor-  pénzügyi beszámolóját jóvá- adatok számba vétele, felelős: 
mányzati rendelet felülvizsgá- Tudomásul vették a 2019. évi hagyta. polgármester
latához 2020. február 29-ig lehet sporttámogatások felhasz- A képviselő-testület köszönetet - folyamatban lévő pályázatok, 
javaslatokat küldeni a jegyzo@ nálásáról szóló, 17-ból 14 sport- mondott a sportegyesületek felelős: beruházási csoport
mezobereny.hu e-mail címre. A egyesület által benyújtott pénz- vezetőinek és tagjainak a 2019. A határidő az Integrált Telepü-
rendelet tárgyalására a 2020. már- ügyi beszámolót (3 egyesület évben végzett munkájukért és lési Stratégia készítéséhez iga-
cius 30-i testületi ülésen kerül sor. 1.000.000.- Ft feletti támoga- további eredményes szereplést zodva, de legkésőbb 2020. április 
 tással külön határozattal elfo- kívánt. 21-ig lett meghatározva.
Mezőberény Város Önkor- gadva).   
mányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Önkormány- Mezőberény Város Önkormány- Mezőberény Város Önkormány-
határozata értelmében – a Ma- zati Képviselő-testülete a Humán- zati Képviselő-testülete úgy zati Képviselő-testülete úgy 
gyarország helyi önkormány- ügyi Bizottság által ellenőrzött döntött, hogy a Mezőberényi döntött, hogy a HelpyNet Kft.-vel 
z a t a i r ó l  s z ó l ó  2 0 11 .  é v i  Mezőberényi Kosárlabda Klub Cigány Nemzetiségi Önkor- szerződést köt az előterjesztés 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) be- (5650 Mezőberény, Luther tér 1.) mányzattal, a Német Nemzetiségi mellékletét képező szerződés-
kezdésében foglalt, különösen a az I. 769-19/2019. ügyiratszámú Önkormányzat, Mezőberénnyel, tervezet szerint. A szolgáltatás 
településfejlesztésre, település- támogatási szerződésben (olim- valamint a Mezőberényi Szlovák nyújtásáért 1.260.000 Ft,- + áfa = 
rendezésre vonatkozó feladatának piai sportág kategóriában) meg- Nemzetiségi Önkormányzattal 1.600.200 Ft összeget biztosított a 
eleget téve, a településfejlesztési határozott 1.000.000,- Ft és az megkötött együttműködési meg- 2020. évi költségvetés terhére. 
koncepcióról, az integrált tele- I.769-9/2019. ügyiratszámú állapodást nem kívánja módo- Felhatalmazták a polgármestert a 
pülésfejlesztési stratégiáról és a támogatási szerződésben (sport- sítani. szerződés aláírására, valamint a 
településrendezési eszközökről, rendezvény) meghatározott   szükséges intézkedések megté-
valamint egyes településrendezési 235.000,- Ft támogatási összeget, Módosításra került a személyes telére.
sajátos jogintézményekről szóló azaz 1.235.000,- Ft összegről szó- gondoskodást nyújtó szociális  
314/2012.(XI.8.) Kormány- ló, 5/2020.(I.06.)sz. HB határo- ellátások helyi rendszeréről Jóváhagyták a Mezőberény Vá-
rendelet 6-7. §-aiban foglaltak zattal elfogadott pénzügyi beszá- szóló 18/2008.(V.26.) rendelet, ros Óvodai Intézménye óvodái-
alapján – felülvizsgálja, újra- molóját jóváhagyta. miután a 2020. január 1. nappal nak nyári nyitvatartási terveze-
alkotja az integrált település- Mezőberény Város Önkor- h a t á l y b a  l é p e t t  k ö z p o n t i  tét az előterjesztéshez mellékelt 
fejlesztési stratégiáját és szükség mányzati Képviselő-testülete a szabályozás értelmében az kérelemnek megfelelően. Az 
szerint a település-fejlesztési Humánügyi Bizottság által ellen- intézményi térítési díjat és a intézmény vezetője megbízást 
dokumentumait. őrzött HED-LAND Sportcsarnok személyi térítési díjat bentlakásos kapott, hogy az óvodák nyári 
A szakértői tervező munkát ki- Sportegyesület (5650 Mező- intézményi ellátás esetén ellátási nyitvatartásáról legkésőbb feb-
egészítő egyeztetéseket Mező- berény, Luther tér 1.) az I.769- napra kell meghatározni. A ne- ruár 15-ig tájékoztassa a szülőket.
berény Város Önkormányzata – a 18/2019. ügyiratszámú támogatási vezett jogszabály-módosítás  
partnerségi egyeztetésre vo- szerződésben (olimpiai sportág eredményeképpen a térítési Mezőberény Város Önkormány-
natkozó szabályozás figyelem- kategóriában - asztalitenisz) díjak mértéke nem változott. zati Képviselő-testülete jóváhagy-
bevételével, a Helyi Közösségi meghatározott 600.000,- Ft, az  ta Siklósi István polgármester 
Fejlesztési Stratégiája megalko- I.769-17/2019. ügyiratszámú Módosították a helyi szociál- 2020. évre vonatkozó szabadsá-
tásának tapasztalataira támasz- támogatási szerződésben (olim- politikai kerekasztalról szóló golási ütemtervét.

Városházi hírek
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Mezőberény Város Önkormány- ken és szombaton 14:00-19:00 
zati Képviselő-testülete megis- időtartamban van lehetőség, illet-
merte az Alföldvíz Zrt. rész- ve bevezetésre kerül egy „szabad” 
vényesi megkeresését. A képvi- hétvége is (minden hónap má-
selő-testület az alaptőke emelés- sodik hétvégéje), melyen házas-
hez részvényjegyzés útján nem ságkötés nem tartható.
kívánt hozzájárulni.  
 Elfogadásra került Mezőberény 
Elfogadásra került az Orlai Petrics Város Önkormányzatának 2020. 
Soma Könyvtár, Muzeális Gyűj- évi közbeszerzési terve.
temény és Művelődési Központ  
2019. évi beszámolója. Mezőberény Város Önkormány-
 zati Képviselő-testülete a „Vasút 
Mezőberény Város Önkormány- melletti ipari terület kiépítése 
zati Képviselő-testülete jóvá- Mezőberényben” tárgyú, TOP-
hagyta az Orlai Petrics Soma 1.1.1-16-BS1-2017-00001 azo-
Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény nosító számú pályázathoz kivi-
és Művelődési Központ 2020. évi teli tervek elkészítése tárgyú 
munkatervét, a programterv 2020, ajánlatkérési eljárás nyertese-
funkcióterv, a terembeosztás és ként a KÖRÖS-ROAD Kft-t 
szolgáltatási tervvel kiegészítve, (5600 Békéscsaba, Batthyány u. 
valamint tudomásul vette az 4.) nevezte meg, aki a legala-
intézmény beiskolázási és tovább- csonyabb ellenszolgáltatást 
képzési terv 2020. évre vonatkozó tartalmazó ajánlatot tette 
javaslatát az előterjesztés mellék- 392.000 Ft + Áfa = 497.840 Ft 
lete szerint. ajánlati áron.
 Mezőberény Város Önkormány-
Tudomásul vették a nevelési- zati Képviselő-testülete az 
oktatási intézmények működé- összeget a 2020. évi költségvetés 
séről és a köznevelési intézmé- terhére biztosította, valamint 
nyek névhasználatáról szóló felhatalmazta Siklósi István pol-
20/2012.(VII.31.) EMMI rendelet gármestert a megbízási szerződés 
24.§ (1a) bekezdése alapján, a aláírására és a szükséges intéz-
Gyulai Tankerületi Központ kedések megtételére.
által megállapított kötelező fel-  
vételt biztosító általános iskolák Támogatták Mezőberény Város 
körzethatárainak meghatá- Óvodai Intézménye Magyar-
rozását a 2020/2021. tanévre vo- végesi Óvodájának részvételét – 
natkozóan. szakmai tevékenysége alapján – 
 a „Kincses Kultúróvoda 2020” 
Módosításra került az anya- cím elnyerésére kiírt pályáza-
könyvi, valamint a családi ese- ton. A képviselő-testület felhatal-
mények lebonyolításával kap- mazta Siklósi István polgármes-
csolatos helyi szabályokról szóló tert a Pályázati Kiírás 3. sz. mel-
5/2016.(III.01.) önkormányzati lékletét képező „Fenntartói nyilat-
rendelet. A testület úgy döntött, kozat” aláírására.
hogy a „Hivatali helyiségen kívüli  
anyakönyvi esemény díját” 30%- A képviselő-testület által elfoga-
kal, a „Hivatali munkaidőn kívüli dott rendeletek megtalálhatók a 
anyakönyvi esemény díját” 20%- www.mezobereny.hu honlapon.
kal emeli meg 2020. március 1. A soron következő képviselő-
napjától. A hivatali munkaidőn testületi ülés időpontja: 2020. 
kívül, vagy hivatali helyiségen február 24. (hétfő).
kívüli helyszínen történő anya- Fesetőné Sipos Judit
könyvi esemény tartására pénte- Titkárság

folytatás az 1. oldalról Kmellár Zoltán vállalkozó és 
Megköszönte azt is, amit az adó- Siklósi István polgármester. A vál-
fizetés, a munkahelyteremtés mel- lalkozó megköszönte és kiemelte 
lett tesznek a városért, a civilekért. családjának segítségét ahhoz, 
Pohárköszöntőt mondott a 2019. hogy vállalkozásukat működtetni 
évben "Mezőberény Vállal- tudják és eredményeiket ilyen 
kozója" elismerésben részesült szinten érjék el.          Mertz Judit

Vállalkozók köszöntése

folytatás az 1. oldalról berény Városi Ifjúsági Fúvós-
Programjaik a sokszínűséget, az zenekar képviselőit, akik 2019. 
ötletgazdagságot mutatják. A évben "Mezőberény Kultúrájáért, 
pohárköszöntőn Siklósi István Nemzetiségi Kultúrájáért" elis-
polgármester köszöntötte Mező- merést vették át.          Mertz Judit

Köszönet a civileknek

Cs. Nagy Zoltán köszöntése
Cs. Nagy Zoltán január 8-án ün-
nepelte 90. születésnapját. Ebből 
az alkalomból Siklósi István pol-
gármester köszöntötte és adta át a 
miniszterelnök úr által aláírt em-
léklapot és az önkormányzat 
ajándékcsomagját. Az önkor-
mányzat és településünk vala-
mennyi lakója nevében jó egész-
séget és további békés, boldog 
éveket kívánunk az ünnepeltnek!

ELADÓ INGATLANOK
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete, valamint  A 
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
6/2016.(III.01.) sz. rendelete alapján versenyeztetési eljárás 
keretében értékesítésre kínálja az
5650 Mezőberény, Luther u. 1. II/7. sz. alatti, 1026/A/7 hrsz-ú, 44,32 
m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum 
bruttó 5.800.000 (azaz ötmillió-nyolcszázezer forint) eladási áron.
5650 Mezőberény, Luther u. 1. II/9. sz. alatti, 1026/A/9 hrsz-ú, 60,01 
m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum 
bruttó 7.600.000 (azaz hétmillió-hatszázezer forint) eladási áron.
 
Nevezett ingatlanok tekintetében a pályázat benyújtási határideje: 
2020. február 29. A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt 
borítékban Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre 
kérjük benyújtani. Az ingatlanokkal kapcsolatban további 
információ kérhető Siklósi István polgármestertől, a +36 66 515-
515-ös telefonszámon, vagy személyesen a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

Anyakönyvi hírek
 
Házasságot kötöttek: Halász Miklós (Mezőberény) és Maráz Anna 
(Budapest), Hégely Csaba (Mezőberény) és Roncsek Tímea 
(Mezőberény).
Eltávoztak közülünk: J. Winter Erzsébet (1941),Visnyai Pálné 
született Tóth Zsuzsanna (1929),  Vidó Árpád (1950), Tóth László 
(1966), Kanó Sándorné született Nácsa Aranka (1944), Nacsa József 
(1957), Bíró Ferenc (1951), Kótai József (1940), Kozma Géza 
(1940), Janovits Mihály (1933), Vasas Jánosné született Prorok 
Erzsébet (1934), Földesi Andrásné született Schupkégel Julianna 
(1927), Dobi Adrienn (1989).

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ, KÖNYVELŐ
és

BERUHÁZÁSI ÜGYINTÉZŐ
munkakörök betöltésére.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. február 27.

A pályázati kiírásokkal kapcsolatosan 

további információt dr. Földesi Szabolcs jegyző nyújt, 

a +36 70 400-2410-os telefonszámon.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. március 6.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A részletes pályázati kiírások a www.mezobereny.hu honlapon, a 

kiemelt hírek között.

2020. februárVárosházi hírek
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Érték a Települési Értéktárból

Mezőberényi fehérhímzések

A történelem viharai miatt 
a mezőberényieknek 
gyakran változtatták la-
kóhelyeiket, így a szűcs-
hímzésen kívül nem ala-
kult ki egységes nép-
viseleti színes hímzés. 
Fehér hímzéssel viszont 
több viseleti ruhadara-
bon és lakástextilen is 
találkozhatunk, ezeknél a 
sűrűn töltött felületek és a 
közöttük elhelyezkedő 
áttört, lyukacsos részek 
összhatása, a töltött és 
töltetlen részek fény-árny 
játéka, vagy a sűrűn 
átlyuggatottság díszít. 
Szépségük titka a motí-

vumok egyszerűségében rejlik, ahol a kis virágokból, levelekből, 
kisebb-nagyobb pöttyökből, lyukakból kialakított kompozíciók 
sokrétűsége jellemző. Gazdagon díszítették fehér hímzéssel az 
újszülött kelengyéjét, a főkötőt, a dunnapólyát, a kisinget, a 
keresztelő alkalmával használt babatakarót. A tisztaszobában 
gazdagon hímzett ágylepedők, ágytakarók voltak, rajtuk 6-9 
párnával, alattuk színes vászonnal, hogy a sok fehér áttört minta 
jobban érvényesüljön.
A mezőberényi fehérhímzés 2014 januárjában került be a 
települési értéktárba. 

Sándor-báli előzetes
A tanítási napok már a januári Vivien tudását. A színdarab 
hónap végét számlálják. A 11. különlegessége már a levegőben 
évfolyam hónapok óta tartó lázas érezhető, hiszen Shakespeare 
próbákon tökéletesíti a Sándor-bál klasszikus komédiája elevenedik 
minden mozzanatát. A karácsonyi meg mai világunk díszletei közt. 
vacsora szervezése után ez a Molnár Nadin és Bura Henriett 
második nagy esemény, melyet a 

„pennáinak tintacseppjeit” Bancsi 
diákok, osztályfőnökök és segítő 

Árpád tanár úr segítségével pedagógusok fáradhatatlanul 
formálták színpadi darabbá, szerveznek és irányítanak. Az 
mellyel reményeik szerint nem angolkeringőre mindkét táncos 
csak a makrancos hölgyeket, de az csoport lázasan készül, cipőik 
urakat is elkápráztatják majd.sarkát nem kímélve szívják 

magukba egykori diáktársuk, Tóth Kiss Dóra Lívia 11.D

Kultúra napja az oviban

Ez a nap más, mint a többi? Talán csoportszobában került megren-
igen, hiszen a magyarságunkat dezésre. Mindenki azt a verset, 
hivatott központba helyezni! mesét mondhatta el, ami a ked-
Mit jelenthet egy óvodás számára vence vagy éppen az anyukájáé. 
az a szó, hogy magyar? A nemzeti Olyan sok jelentkező volt az 
színű lobogót, a szép magyar alkalomra, hogy az eredetileg egy 
beszédet, a puli kutyát, az „Ásító naposra tervezett műsor két napos 
kisinast”, az Országházat! Ilyen lett. Vendégeket is hívtunk, hisz az 
és hasonló feleletet kaptunk óvó nénik mellett két vendégünk 
óvodásainktól a kérdésre. is színesítette előadásával az 
Ennek tükrében szerveztük meg a ünnepet. Binder Anikó logopédus 
Mosolygó Központi Óvodában és Körösi Mihály alpolgármester 
immár harmadik alkalommal a úr csodálatos előadásában is 
Magyar Kultúra Napjának ünnep- gyönyörködhettek a gyerekeink.
lését a gyermekekkel és a szülők- Ezúton szeretnénk köszönetet 
kel közösen! mondani „fellépőinknek”, ki-
Olyan eszközt hívtunk segítségül, csinek és nagynak egyaránt, illet-
ami mindenki számára elérhető, a ve a szülőknek, hogy ebben a kez-
könyveket és természetesen a be- deményezésünkben is aktív részt 
szédet. vállaltak. 
Gyermekeink a szüleik segítségé- Kreiszné Szilágyi Tünde
vel készültek a bemutatóra, ami a óvodavezető

A Békés Megyei Önkormányzat híre
Évindító önkormányzati fórum
 
Évindító önkormányzati fórumot szervezett a Békés Megyei 
Önkormányzat. Dr. Takács Árpád, a Békés Megyei 
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott köszöntötte a 
megjelenteket, majd Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat 
elnöke nyitotta meg a konferenciát. Szabó Csaba, a Regionális 
Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság 
Programvégrehajtási Főosztályának vezetője a TOP 
végrehajtásának tapasztalatairól tartott előadást. Elmondta: a 
projektek felével a kedvezményezettek 2019 végével elszámoltak, 
a pályázatok egy része kivitelezés alatt áll, és vannak 
közbeszerzés vagy tervezés alatt álló fejlesztések is.
Dr. Papp Emese, a Belügyminisztérium Önkormányzati 
Gazdasági Főosztályának vezetője a Belügyminisztérium 
önkormányzati pályázati lehetőségeiről tartott előadást. Beszélt a 
6 milliárdos keretösszegű önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatásáról, a megyei önkormányzatok fejlesztési 
feladatainak támogatásáról. Tovább folytatódik a szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás 5 milliárdos 
kerettel. Az önkormányzatok rendkívüli támogatására 8 milliárd 
forint áll rendelkezésre, a vis maior támogatásra 6,1 milliárd, az 
önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 1,5 milliárd, 
a Magyar Falu Program alprogramjainak támogatására pedig 40 
milliárd.
A konferencia utolsó előadása is nagy érdeklődésre tartott számot, 
Gyopáros Alpár, a Miniszterelnökség Modern Települések 
Fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Magyar Falu Program 
végrehajtásának tapasztalatairól és a várható új kiírásokról 
beszélt. Elmondta: a program célja a falvak elnéptelenedésének 
megállítása. Múlt évben 15 pályázati kiírás jelent meg, a 
népszerűek biztosan ismétlődnek idén is, valamint a tavalyinál 
több pénz jut idén az alsóbbrendű utak felújítására.

A városi óvoda nyári nyitvatartása
2020. június 15 - július 17. ÜGYELETES ÓVODA: 
ZÁRVA TARTÓ ÓVODA: Magyarvégesi Óvoda, Mosolygó 
Nefelejcs Óvoda, Csiribiri Óvoda, Központi Óvoda. 

2020. július 20. - augusztus 21.
ZÁRVA TARTÓ ÓVODA: Nefe-
lejcs Óvoda, Magyarvégesi Óvo-
da, Mosolygó Központi Óvoda, 
ÜGYELETES ÓVODA: Csiribiri 
Óvoda.

2020. február Városházi hírek / Intézményi hírek
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MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2020. 

Kocsis Klára, a Békés Megyei ezen a pályán, jelenleg is OKJ-es 
Népművészeti Egyesület vezető- takácsképzésre jár. E rövid idő 
ségi tagja január 22-én a nyitotta alatt is komoly sikereket ért el, 
meg Debreczeni Klára népi tárgy- több országos kiállításon vett 
alkotó iparművész kiállítását a részt. Munkáit 2017 óta zsűrizteti, 
Muzeális Gyűjteményben. A szőt- tavaly év végén megkapta a Népi 
tes textíliák a gyűjtemény nemze- tárgyalkotó iparművész címet. A 
tiségi szobájában kaptak méltó Népművészeti Egyesületek Szö-
helyet, jól illeszkednek az itteni vetsége tavaly tavasszal az ifjú-
bútorokhoz, berendezési tár- sági bizottság tagjai közé vá-
gyakhoz. lasztotta, augusztusban a Mes-
Kocsis Klára megnyitójában el- terségek Ünnepén pedig Az év ifjú 
mondta, bár Debreczeni Klárának mestere címet vehette át.
mindkét szülője tárgyalkotó Debreczeni Klárának ez az első 
népművész, ennek ellenére mégis önálló kiállítása, a tárlat február 
csak két éve kötelezte el magát 28-ig tekinthető meg. 

Szülők nyomdokán – Debreczeni Klára kiállítása

dr. Bódán Zsolt történész, a MNL 
Békés Megyei Levéltára osztály-
vezetője tartott előadást a megyei 
levéltár mezőberényi vonat-
kozású iratairól.
Dr. Bódán Zsolt hangoztatta, Me-
zőberény azon szerencsés tele-
pülések közé tartozik, amelyekről 
nagyon gazdag anyag gyűlt össze. 
A csak Berényre vonatkozó do-
kumentum 150 folyóméterből áll, 
ezek mellett a járási, a megyei 
anyagok is sok berényi vonat-
kozást tartalmaznak. Tartalmukat 
tekintve ezek átölelik az élet va-
lamennyi területét: az igazgatást, A Múzeumi esték  rendez-
az oktatást, a civil életet, a gaz-vénysorozat keretében január 23-
daságot, a politikát.     án Múltunk őrzője címmel 

Berényi anyagok a levéltárban

A zánkai füvesember előadása

A zánkai füvesember, Takács ahol 500 gyógynövényt termesz-
Ferenc kertészmérnök-fitotera- tenek. 
peuta tartott előadást az időszaki A rendezvény Mezőberény Város 
gyógynövényekről és az időskori Önkormányzatának az EFOP-
betegségekről január 24-én a 1.5.3-16-2017-00097 kódszámú 
Művelődési Központban. El- p r o - j e k t  K o rh a t á r t a l a n u l  
mondta, hogy fiával Zánkán lét- program-jának keretében valósult 
rehozta a Gyógynövény-völgyet, meg.

Luxemburg grófja

A Pesti Művész Színház január lamai zenekari kísérettel csendül-
25-én telt ház előtt adta elő a tek fel. A nézők a főbb szerepek-
Luxemburg grófja című két ben Fogarrasy Bernadettet és 
felvonásos operettet a Művelődési Harsányi Gábort láthatták. 
Központban. Lehár Ferenc dal-

OPSKMM Sajtó műhelye
Szöveg: Kis Fanni, fotó: Jánk Titanilla

A békéscsabai Márvány Fotómű- fotóműhelyt, hogy hobbijukat 
hely Kedvenc pillanataink című szervezett formában folytassák 
kiállítását Katona Péter, a műhely tovább. A kiállításon valamennyi 
elnöke nyitotta meg január 27-én a tagjuk egy képpel szerepel, így a 
Művelődési Központ emeleti ga- tárlaton 36 fotós 36 képe látható. 
lériájában. A kiállítás február 28-ig tekinthető 
Elmondta, néhány lelkes amatőr meg.
fotós 1997-ben alapította meg a 

OPSKMM Sajtóműhelye
Szöveg: Jánk Titanilla, fotó: Kis Fanni

A kedvenc pillanataik

2020. februárIntézményi hírek
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Festett feliratos tányér
A hónap műtárgya – 2020.február
Az 1800-as évek második felében mindhárom nemzetiség körében.
a konyhát és szobát is festett ke- A bemutatott rózsás feliratos tá-
ménycserép tányérokkal nyérra egy berényi magyar 
díszítették. Különö- családnév került, és 
sen kedveltek vol- feltehetően a murá-
tak a feliratos tá- nyi manufaktú-
nyérok, ezeket rában készült. 
keresztnévvel Peremén zöld 
vagy vezeték- levelek között 
névvel is ké- kék rózsák és 
szítették. A barna csík fut 
legismertebb körbe, a tányér 
majolika köz- mélyedésében  
pontokká a kör- „Bagi Erzsébet 
möcbányai, a mur- 1885” felirat talál-
ányi és a hollóházi ható. Az értékes családi 
kerámiaműhelyek váltak. darabot Szűcs Ferenc ado-
Ezek a dísztányérok Mezőbe- mányozta a gyűjteménynek.
rényben is keresettek voltak Csete Gyula

2020. február 27-én, csütörtökön 17 órától
a Muzeális Gyűjteményben

Sorsfordító évek
az 1944. október hatodikai eseményeket követő időszak 

történései Mezőberényben címmel 

Henger Péter, 
a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület 

elnöke tart előadást.

A Könyvtár ajánlja
Maria Goodavage: Gyógyító kutyák

Számos kutatás szerint a kis-
állattartás segít a depresszió és a 
letargia kezelésében, csökkenti a 
magas vérnyomást, megelőzheti 
az allergia és bizonyos szívbe-
tegségek kialakulását. Mindeze-
ken felül ezek az állatok képesek 
olyan erőket mozgósítani ben-
nünk, amelyek segíthetnek a fej-
lődésben. 
A könyv szerzője könnyed stílus-
ban, szellemesen mutatja be, ho-
gyan válnak ezek a kivételes ké-
pességű állatok lelkes szövetsé-
geseinkké a különféle testi és lelki 
betegségekkel vívott harcban.

Budapest, Jaffa Kiadó, 2019. 317 p.
Könyvtári jelzet: 636 G 52

Szép Magyar Beszéd verseny
 
Az OPSKMM Szép Magyar Beszéd verseny területi fordulóját 
2020. február 12-én 14.30-tól rendezi meg a Könyvtárban (5650 
Mezőberény, Fő út 6.) az általános iskolák 5-8. évfolyamos tanulói 
számára.
A mezőberényi területi fordulóra meghívást kaptak Gyomaendrőd, 
Körösladány, Köröstarcsa és Mezőberény iskolái.

Vers- és novellaíró pályázat
 
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és 
Művelődési Központ (OPSKMM) 

VERS- ÉS NOVELLAÍRÓ PÁLYÁZATOT HIRDET 
BÉKÉS MEGYÉBEN 

élő irodalmi alkotók számára 16 ÉVES KORTÓL. 
A vers kategóriában maximum öt művel pályázhatnak, egy-egy 
szöveg terjedelme nem haladhatja meg az 1500 karaktert. A novella 
kategóriában legfeljebb három szöveg küldhető be, ezek terjedelme 
egyénként maximum 5000 karakter lehet. A pályázatokat a 
lajos.molnar@mezobereny.hu címre kérjük Word formátumban, a 
tárgymezőbe írják be: vers- és novellaíró pályázat. Az OPSKMM 
olyan szövegeket kér a pályázóktól, amelyek eddig nyomtatásban 
nem jelentek meg. 
A beküldés határideje 2020. március 20.
A beküldött szövegeket az intézmény honlapján közöljük.
További információ kérhető a +36 20 226 9690-es telefonszámon.

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési 
Központ pályázatot hirdet

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS
munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 21.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A részletes pályázati kiírás a konyvtar.mezobereny.hu 

honlapon, a hírek között. 

  2020. FEBRUÁR 18. 18.00
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT (MEZŐBERÉNY, FŐ ÚT 6.)

Az előadás ingyenes, de előzetes 
regisztrációhoz kötött. 

Regisztrálni a Művelődési Központ 
információs pultjánál, a 

facebook.com/opskmm vagy az 
opskk.mezobereny.hu  oldalakon lehet.

PÁL FERENC 
VÉGRE MEGINT ÉRTJÜK EGYMÁST

 

MEZŐBERÉNYBENPÁLFERI

TÁRSKAPCSOLATI KOMMUNIKÁCIÓ

PS4-gyel várunk j
csoportokat munkahelyi közösségeket, 
baráti társaságokat minden kedden 16-18 
óráig 
Előzetes bejelentkezés: +36 70 400-2474-es 
telefonon.

átékos kedvű családokat, 

2020. február Intézményi hírek
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MAGYAR VÖRÖSKERESZT MEZŐBERÉNY 
TELEPÜLÉS ALAPSZERVEZETÉNEK FELHÍVÁSA

 
2020. évi véradások időpontjai: 02.18 kedd, 03.26. csütörtök, 
05.06. szerda, 06.10. szerda, 07.23. csütörtök, 08.25. kedd, 10.22. 
csütörtök, 12.10. csütörtök
Ha kinőtte, megunta vagy már nincs rá szüksége, (cipő, ruha 
kisebb konyhai felszerelések) mi szívesen fogadjuk, hogy tovább 
tudjuk adni annak, akinek szüksége van rá.
Martinovics 25. sz. alatti telephelyünkön a hónap utolsó 
vasárnapján vagyunk nyitva. Március 29. 9-12 óráig, április 26. 9-
12 óráig, május 31.  9-12 óráig, június 28. 9-12 óráig, július 26. 9-12 
óráig, augusztus 30.  9-12 óráig, szeptember 27. 9-12 óráig október 
25. 9-12 óráig, november 29. 9-12 óráig.
Ezekben az időpontokban lehet jönni használt ruhát válogatni, és 
ugyanebben az időpontokban fogadjuk továbbra is az adomá-
nyokat.                     

HED-LAND SPORTCSARNOK SE MEZŐBERÉNY I. 
ASZTALITENISZ EREDMÉNYEK A FÉRFI 

EXTRALIGÁBAN

9. forduló 2020. január 12. Mezőberény Hed-Land Sportcsarnok 
SE Mezőberény – Komló Sport Kft. 6 : 1

10. forduló 2020. január 11. Mezőberény Hed -Land Sportcsarnok 
SE Mezőberény – Mosonmagyaróvári TE 1904 6 : 1

11. forduló 2020. január 17. Celldömölk  CVSE-Swietelsky Jufa 
Hotels I. – HED-LAND Sportcsarnok SE Mezőberény 5 : 2

12. forduló 2020. február 1. Mezőberény Hed-Land Sportcsarnok 
SE Mezőberény – Félegyházi ASI 5 : 2

Forrás: www.moatsz.hu

KETTŐSKÚTI TALÁLKOZÓ

Ismét kettőskúti találkozót szervezünk
2020. március 22-én 12 órakor
a Berény Étterem és Szállóban.

Jelentkezés és befizetés 2020. március 17-ig
Fülöpné Nusinál a +36 20 429-3878-as telefonon.

Fa nyílászárók, egyedi bútorok, konyhák, 
belsőépítészet és gipszkarton szerelés. 

Kömmerling műanyag nyílászárók 
hivatalos forgalmazója. 

Bobály András, faipari technikus, tel.: +36 30 225-7253, 
e-mail: bobalyandras@szucsnet.hu, www.bobaly.5mp.eu

Mezőberény külterületén műút mellett 
3,8 hektár szántóföld eladó.
 Jelenleg lucerna van benne. 

Érdeklődni: Varga Pál, +36 30 610-5721.

A gyulai Székely Aladár Fotóklub kiállítását

35 ÉVESEK LETTÜNK CÍMMEL
Bánfi Barnabás elnök nyitja meg
2020. március 3-án 18 órakor

a Művelődési Központban (Mezőberény, Fő út 6.).

A tárlat március 31-ig tekinthető meg.

aki belemegy, hogy szerepeljen 2020. március 27. 
egy valóságshow-ban. Felsze-19 óra relnek húsz rejtett kamerát a 

 lakásában. Felteszik az internet-
Harsányi Gábor: re, és húszmillió ember nézi éj-
Nejem a neten jel-nappal. Elhiszi, hogy egy 
vígjáték két felvonásban hónap alatt megkeresheti a 

pénzt, amivel tartozik. De nem 
Egy mai kispolgár története, aki tudja mire vállalkozott… 
súlyos anyagi gondokkal küzd, És elszabadul a pokol!

2019/2020-as 
színházi évad

Jegy: 3.000.-Ft. Információ és jegyértékesítés: 
Bartó Róbertné +36 20 424-3944

Ajándékozzon színházjegyet!
Lepje meg szeretteit színházjeggyel!

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL

2020. február 14-16. 

PILLANATOK HANGULATA 
az OPSKMM eseményei képekben

Helyszínek:
• Muzeális Gyűjtemény bejárója

• Könyvtár bejárója
• Művelődési Központ előtti hirdető 

Aula• 

Bababörze
30 002020. február 8. (szombat) 12  - 16

Művelődési Központ (Mezőberény, Fő út 6.)

Információ és asztalfoglalás: Bartó Róbertné +36 70 4002477

baba-, gyermek- és felnőttruhák

16.30     Színpadi  produkció: “Orra krumpli, haja kóc,
porondon a két bohóc!”

Játszóház: gipszfestés, álarc készítése
Arcfestés, csillámtetkó, lufi hajtogatása
Táncház a Babica csoporttal
Fánk-fánk-fánk, meleg tea

Szervezők: Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény 
és Művelődési Központ, Mezőberényi Orlai Népfőiskola 
Egyesület, Pedagógus Nyugdíjas Klub, Nagycsaládosok 
Mezőberényi Egyesülete, Városi Nyugdíjas Klub

.

.

..

.

FARSANGOLÓ

2020. február 28. Művelődési Központ

Hoffmanné Baranya Róza alapszervezeti titkár

2020. februárIntézményi hírek / Civil hírek
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Köszöntés

WEITMANN ÁDÁM 
2020. február 2-án ünnepelte 80. születésnapját. 

Ebből az alkalomból szeretettel köszönti családja!

Egyetemes imahét volt városunk szemüveget oly sokan? Mert 
keresztyén felekezeteinek részvé- valami baj van a látásunkkal, 
telével. Pál apostol Róma felé legfőképpen az éleslátással. Van, 
vivő hajóútjának részleteire fi- aki közelre, van, aki távolra nézve 
gyelhettünk a máltai keresztyének nem látja elég élesen, tisztán a 
jóvoltából. Számukra megha- dolgokat. Milyen nagy ajándéka 
tározó volt hétköznapi nyelven Istennek az a speciális üveg, vagy 
szólva az a hajószerencsétlenség, műanyag darab, amit egy keret 
amit az apostol és utastársai pont a segítségével a szemünk elé tehe-
szigetország partjánál szenvedtek tünk. Nélküle sok ember képtelen 
el. Egyik sláger szerint „minden lenne a legalapvetőbb dolgokra, 
rosszban van valami, ami akkor és sokan járni, dolgozni, közlekedni 
ott jó”. A hajótörésből, amiben sem tudnának kellő biztonsággal.
egyetlen ember sem veszett el, Ezért a szemüvegért nem az 
csak a hajó, új életek születtek, az optikushoz, hanem Istenhez kell 
evangélium gyökeret vert egy fordulnunk. Ezt a szemüveget 
újabb országban. Így lett a nem fizikálisan kell az orrunk elé 
rosszból jó. Így találtak rá függeszteni, hanem az ige 
emberek Isten szeretetére, ami hallgatásából adódhat, mert a hit 
értük is megjelent Jézus Krisztus az hallásból van, a hallás pedig 
által. Isten igéje által. S aki megkapta, 
Nem a sláger igazságát, hanem az sokkal jobban fogja látni 
Isten gondoskodását láthatjuk mi életének áldásait, az Istentől 
is, ha „megfelelő szemüveggel” kapott ajándékait. S ha gondok 
nézzük életünket a legnagyobb adódnának, azt félelem nélkül 
gondjaink közt is. Isten soha nem tudja elfogadni, elhordozni, 
ígérte, hogy a Benne hívőknek megoldást találni azokra, mert 
semmi problémája nem lesz tudja, nincs egyedül. Van, akihez 
életük során. Sok ember emiatt fordulhat, akire számíthat. S 
nem akar közeledni Istenhez, mert megláthatja azt is, hogy javára 
csak a bajokig lát, amik körül- válhat a nagy keserűség, ahogyan 
veszik. A Bibliában sok ígéret van az egykor Ezékiás királynak is 
arra nézve, hogy ha próbák is megadatott. (Ézs 38)
érnek minket, azokban is velünk A Mezőberényi Hírmondó olvasó-
van az Isten. Az egyik ilyen inak szívből kívánom, hogy ebben 
ígéretet Ézsaiásnál olvassuk: „Ha az új évben minél többen keres-
vízen kelsz át, én veled vagyok, ha sék, kapják és használják ezt a 
folyókon, azok nem sodornak el.  különleges szemüveget. Segítsen 
Ha tűzben jársz, nem perzselődsz általa mindnyájunkat Isten, hogy 
meg, a láng nem éget meg téged, lássuk a legfontosabb ígéretét 
mert én az ÚR vagyok, a te beteljesedni minden dolgainkban: 
Istened…” (43,2) „Akik Istent szeretik, azoknak 
Az a szemüveg, ami másként látja minden javukra van!”( Róma 8, 
ennek az igének a biztatását, a hit 28) 
szemüvege. Miért is hordunk Papp Tibor református lelkipásztor

A hit szemüvege

Ügyfélfogadás

A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete Szeghalom-
Mezőberény körzeti csoportja 2020. február 11-én 10-től 12 óráig 
ügyfélfogadást tart a Könyvtárban.

Téli teljesítménytúrák

Az Alföld TE Mezőberény idén kilométeres táv útvonala már a 
már 18. alkalommal rendezte meg bélmegyeri határt és Hosszú-fokot 
téli teljesítménytúráját Me- is bebarangolta. Utóbbiaknak 4-5 
zőberény központtal. Klasszikus pontot kellett érinteni. A Kettős-
(ellenőrzőpontokat kell megadott Körös partján található Százszor-
sorrendben, időre érinteni) szép Pihenőben berendezett pon-
teljesítménytúraként 2013-tól tunkon zsíros és lekváros kenyér-
rendezzük 10, 20 és 30 kilo- rel, meleg teával, a nagyobbak 
méteres gyalogos távokon, addig forralt borral frissíthették ma-
mindenki egy csapatként járta az gukat, míg a Laposiban található 
útvonalakat. A létszám 2012-től utolsó ponton többféle csoko-
emelkedik évről évre. Idén már a ládéból választhattak túrázóink.  
400 fős határt is átléptük, 430 fő Résztvevőink fele Békés megye 
vágott neki a kissé fagyos, zúz- valamely településéről, legtöbben 
marától kifehéredett tájnak. Az Békéscsabáról érkeztek. 215 fő 
enyhe fagy most segítségére volt a megyén kívülről, az ország szá-
gyaloglóknak, épp csak annyira mos pontjáról, pl. Győr, Miskolc, 
olvadt fel a talaj felszíne, hogy a 

hogy a legtávolabbiakat említsem, 
turisták összesározhassák magu-

de Budapestről is nagy számban 
kat! A létszám – amellett, hogy 

(50+) érkeztek. A túrázók közel 
abszolút rekord – már-már tumul-

fele, 209 fő volt hölgy, ők a 10 és tus jeleneteket okozott az ellenőr-
20 kilométeres távokon többen is ző pontokon, így ennek kezelésé-
voltak, mint a férfiak. Utóbbiak ben még fejlődnünk kell. De a 
adták viszont a 30-as táv lét-túrázók nagy többsége elégedet-
számának kétharmadát. Várunk ten nyilatkozott a túráról, az ellá-
mindenkit, aki kedvet kapott nyári tásról, a táj szépségéről – elárasz-
– június 6-án esedékes – teljesít-tottak a szebbnél szebb fotók!
ménytúránkra is!A túraútvonalak Mezőberény 
Ez a túra sem jöhetett volna létre szűkebb és kissé tágabb környékét 
segítség nélkül, köszönjük a járták be: a 10 kilométeres táv 
Berény Nyomda, a Berény Szálló, csak a körgátat érintve a Laposi 
a Százszorszép Pihenő és nem kertekig kanyargott, a részt-
utolsósorban a Vadász Sörkert 14-vevőknek egy interaktív pontot és 
és Pubfood-nak a támogatásukat! a kertekben mindhárom táv által 
Külön köszönöm 30 fős rendezői közös ellenőrzőpontot kellett 

felkeresni. A 20 kilométeres táv csapatom segítségét! 
Köröstarcsáig, míg a harminc Földes Péter 

Az I. kerületi Evangélikus Egyházközség
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2020. február 15-én 19 órakor kezdődő 
JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA 

a Berény Szálló éttermébe.

Jegyek vásárolhatók hétköznap délelőtt a lelkészi hivatalban, vagy 
a +36 20 435-9285-ös telefonon rendelhetők 3500.- forintos áron.

A bál bevételét a templom csillárjára fodítjuk.

A Német Közösségi Házban
(Mezőberény, Orlai u. 3.)

2020. február 29-én 15 órától
Herczeg László családkutató tart előadást. 

2020. február Civil hírek / Hitélet
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MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

KOMFORT ABC

 TISZTÍTÓSZER AKCIÓ!

TIRET LEFOLYÓTISZTÍTÓ 1 l 599 Ft
BREF WC FRISSÍTŐ GOLYÓ 2X50 g 649 Ft
BONUX MOSÓGÉL 3-FÉLE 1,1 l 849 Ft
TOMI MOSÓGÉL 7-FÉLE 1 l 899 Ft 
BIOPON TAK.MOSÓGÉL 2 l 1299 Ft
BONUX MOSÓGÉL 3-FÉLE 2,2 l 1399 Ft
DOSIA MOSÓPOR 3-FÉLE 4,2 kg 1599 Ft
DOSIA MOSÓGÉL 3-FÉLE 3 l 1699 Ft
TOMI AMAZÓNIA MOSÓPOR 3,5 kg 1799 Ft

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.
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