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A magyar kultúra napja
Szécsi Pál dalai

Az OPSKMM Szécsi Pál örök- Nyilván a többség magyarul be-
zöld slágereivel emlékezett meg a szélt, de korábban főképp a latin, 
magyar kultúra napjáról január a német hódított a hivatalokban és 
22-én a művelődési központ szín- törvénykezésben. Az alpolgár-
háztermében. A könnyűzene mester hangsúlyozta, szoktuk 
klasszikus dalait Gergely Róbert mondani, hogy anyanyelvünk a 
színművész adta elő két vokalis- legnagyobb kincsünk. Jó lenne 
tával. A jeles napra az OPSKMM talán védeni ezt a kincset az egyre 
munkatársai szemléltető sarkot inkább elszaporodó „migráns” 
rendeztek be az Orlai Petrics szavaktól.
Soma-emlékév alkalmából. Gergely Róbert Szécsi Pál legis-
A koncert előtt ünnepi beszédet mertebb slágereit adta elő, a kö-
mondott Körösi Mihály alpolgár- zönség többször együtt énekelt az 
mester. Emlékeztetett arra, hogy előadókkal. A műsor végén a mű-
1844-ig Magyarországon nem a vészeket többször visszatap-
magyar nyelv volt a hivatalos. solták.

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

Alapítvány a Missziókért 18389382-1-04 
Alföld Turista Egyesület Mezőberény 18386114-1-04
Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület 19052593-1-04
Berény Táncegyüttes Egyesület 18391187-1-04
Berény Turizmusáért Alapítvány 19108515-1-04
Berényi Biliárd Klub 18394867-1-04
Berényi Gyermek FC Utánpótlás Nevelő Egyesület 18385113-1-04
Berényi Lovas Barátok Egyesülete 18385618-2-04
Erős Vár Alapítvány 18376438-1-04
„Fogjunk Össze" Közhasznú Egyesület 18388491-1-04

Kutyabarátok Közhasznú Egyesülete 18393756-1-04
Magyar Szalmaépítők Egyesülete 18395497-1-04
Mazsorett Varázs Alapítvány 18388367-1-04
Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 18382828-1-04
Mezőberény Város és Környéke Mozgáskorl. Egyesület 18393536-1-04
Mezőberényi Általános Iskola DSE 19052256-1-04
Mezőberényi Általános Iskolás Tanulókért Alapítvány 18376050-1-04
Mezőberényi Erdélyi Kör 18370212-1-04
Mezőberény Értékeiért Polgári

 Együttműködés Egyesület 18751897-1-04
Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület 18392975-1-04
Mezőberényi Gyermekfoci – Iskolai 

Labdarúgást Támogató Alapítvány 18379981-1-04
Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület 18394427-1-04
Mezőberény Horgászok Egyesülete 19977946-1-04
Mezőberényi Iskolatenisz Sportegyesület 18655234-1-04
Mezőberényi Kosárlabda Klub 19058582-1-04
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány 18384174-1-04
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület 19059741-1-04
Mezőberényi Népfőiskola Alapítvány 18398115-1-04
Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány 19061522-1-04
Mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium 

Öregdiákok Baráti Köre Egyesület 18872044-1-04
Mezőberényi Polgárőr Egyesület 18375815-1-04
Mezőberényi Szlovákok Szervezete 18377178-1-04
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület 18373947-1-04
Motorosok Baráti Köre Mezőberény Egyesület 18393220-1-04
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete 18394692-1-04
Nyeregben Alapítvány 18391950-1-04
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mezőberény 18378935-1-04
Petőfi Sándor Gimnázium Diáksport Egyesülete 18380606-1-04
Spektrum Alapítvány 18380747-1-04
Szalai Barna Tenisz Club 18374292-1-04
TÍZVÁROS Alapítvány 18393282-2-04
Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete 18388965-2-04

(szerkesztőségünknek bejelentett adószámok)

Kiemelt költségvetési irányzat Technikai szám
Nemzeti Tehetség Program 1823
Egyházak: 
Magyar Katolikus Egyház 0011
Magyarországi Evangélikus Egyház 0035
Magyarországi Református Egyház 0066

forrás: nav.gov.hu

A Mezőberényi Óvodásokért Alapítvány 18383159-1-04

HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület 18382756-1-04

CSEPREGI ÉVA, HEGYI BARBARA, PIKALI GERDA,  
BOZSÓ PÉTER, SZAKÁCS TIBOR, KEREKES JÓZSEF

Jegyár: 3.500 Ft.

Jegyvásárlási lehetőség a művelődési központ információs 
pultjánál nyitvatartási időben (Mezőberény, Fő út 6.), 
valamint a jegy.hu-n.

Az aktuális járványügyi szabályok betartása kötelező!
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Ez történt a két ülés között
December 30-án Siklósi István Bereczki Zsuzsanna képviselők-
polgármester levelet írt dr. Varga kel áttekintette a körzetek kép-
Koritár Attila rendőr ezredes viselőitől addig beérkezett járda-
úrnak, megyei rendőr-főkapitány- felújítási javaslatokat. Az 54 
nak, megkérdezve, hogy igazak-e millió Ft pályázati keret korlátait 
a pletykák, mely szerint már meg- messze meghaladó, több mint 65 
szűnt a mezőberényi rendőrőrs. utcára, utcaszakaszra, helyszínre 
Annak ellenére írta meg a levelét, vonatkozó javaslat érkezett, 
hogy novemberben egy tájékozta- melynek becsült összértéke, min-
tón szóban is megkérdezte, s ott tegy 112 millió Ft „igényt” jelent. 
kisebb körben jelezte a rendőr- A testület elé kerülő javaslat már a 
főkapitány, nem tervezik bezárni. pályázati kereten belül került 
Decemberben ezután megint meghatározásra. A figyelembe 
megerősödtek ezek a hangok a vett szempontok között elsősor-
városban. A polgármestert a levél ban a járdaszakaszok forgalmát 
feladását követő napon tele-fonon tekintették, illetve a baleset-
értesítette a rendőrfőka-pitány, veszélyt. Ezek a szempontok 
hogy még terv szinten sem került megfelelnek a 2020-ban a kép-
szóba. 2022. január 4-én az írásos viselő-testület által elfogadott 
válasz is megérkezett. „Járdafelújítási tervnek”.

Január 6-tól napi rendszeresség- Január 21-én Siklósi István pol-
gel folytak egyeztetések két TOP- gármester megkapta a Kinizsi úti 
PLUSZ-os pályázat beadásáról, óvodánál létesítendő gyalogát-
amely egyeztetéseken Siklósi kelőhely szakmai véleményezé-
István polgármesteren kívül dr. sét a közútkezelőtől. Sajnos sok-
Kállai-Csarnai Judit jegyző, kal bonyolultabb és lényegesen 
valamint a beruházási csoport is drágább megoldást javasolnak, 
részt vett. Az intenzív munkának mint amit eredetileg vázolt a 
köszönhetően a 13-i rendkívüli városvezetés: a kereszteződéstől 
ülésen a képviselő-testület dön- eltolva a CBA felé, nem egye-
tést hozhatott a Magyarvégesi nesen, hanem a 47-es úton 
Óvoda felújítását, részbeni bőví- megépítendő járdaszigettel meg-
tését és a Juhász Gyula utcai törve javasolják a közút szakem-
idősek otthona teljes körű ener- berei. Több megvilágítást bizto-
getikai korszerűsítését célzó pá- sító oszlop és lámpatest kiépíté-
lyázatok beadásáról. sét, járdacsatlakozásokat feltéte-

lez a tőlük kapott vázlat. A költsé-
Január 19-én Siklósi István pol- gek becsültetése még nem kezdő-
gármester dr. Burján Katalin, dött meg.
Hőgye Szabolcs és Madarászné 

Miről tárgyalt 
a képviselő-testület?

zati Képviselő-testülete a 2022. a Mezőberény Város Önkormány-
évi költségvetés tárgyalása során zati Képviselő-testülete és a 
arról döntött, hogy elfogadja a Mezőberényi Cigány Nemzetisé-
rendelet-tervezet alapjául szolgá- gi Önkormányzat közötti együtt-
ló sarokszámokat, alapelveket, és működési megállapodás módosí-
a végleges rendelet elfogadására tását, valamint a módosításokkal 
2022. február 28-i ülésén kerül sor. egységes szerkezetbe foglalt e-

gyüttműködési megállapodást. A 
Mezőberény Város Önkormány- módosításra a jegyző személyé-
zati Képviselő-testülete a Mező- ben történt változás miatt volt 
berény ’17 Kft. 2022. évi gazdál- szükség.
kodásával kapcsolatban kikötöt-
te, hogy a kft. 2022. évi évkez- A képviselői tiszteletdíjak felül-
déséhez 2021-ben meghatározott vizsgálata után a következők sze-
forrásokból 6.400.000,- Ft 2022- rint módosították az önkormány-
ben folyósított maradványt köte- zati képviselők, bizottsági elnö-
les 2022. év végén a számláján kök és bizottsági tagok tisztelet-
biztosítani, hogy a 2023-as díjáról szóló 34/2006.(X.17.) ön-
évkezdés kiadásaihoz biztosított kormányzati rendeletet:
legyen a szükséges forrás. - képviselők tiszteletdíja 65.000 

Ft/hó,
Elfogadták a 2022. évi városi ren- - bizottsági tagok képviselői tisz-
dezvények tervét, és megbízták teletdíja – több bizottsági 
az OPSKMM igazgatóját, hogy tagság esetén is – 97.500 Ft/hó,
az év közben történt változásokat - bizottsági elnökök tiszteletdíja – 
kísérje figyelemmel, a módosítá- több tisztség, bizottsági tagság 
sokat végezze el és a honlapon je- esetén is – 130.000 Ft/hó,
lentesse meg. - bizottságok nem képviselő 
Mezőberény Város Önkormány- tagjainak tiszteletdíja 32.500 
zati Képviselő-testülete 2022. év- Ft/hó.
ben a március 15., május 1., au-
gusztus 20. és az október 23. ren- Mezőberény Város Önkormány-
dezvényeket tekinti városi nagy- zati Képviselő-testülete a polgár-
rendezvénynek. A testület meg- mester előterjesztése alapján Tóth 
bízta az OPSKMM intézmény Zoltánné képviselőt az Ügyrendi, 
igazgatóját a városi nagyrendez- Jogi, Közbiztonsági és Esély--
vények megszervezésével, lebo- egyenlőségi Bizottság tagjának 
nyolításával. választja. Emiatt módosításra 

került Mezőberény Város Önkor-
Elfogadásra került Mezőberény mányzati Képviselő-testülete 
Város Önkormányzatának 2022. Szervezeti és Működési Sza-
évi közbeszerzési terve, mely a bályzata, mivel az Ügyrendi, Jogi, 
városi honlapon megtalálható. Közbiztonsági és Esélyegyen-

lőségi Bizottság 6 főre bővült.Nem támogatták a Sziluett – Titán 
Egyesület, Titán Mentőcsoport Mezőberény Város Önkormány-
kérelmét, melyben a csoport zati Képviselő-testülete hozzájá-
mezőberényi tagjai számára kért rult Mezőberény város hatályos 
támogatást korszerű, munka- Településrendezési Eszközeinek 
védelmi és egységességi szem- 2022. évi 12. sz. módosításához.
pontokat is teljesítő ruházat be-
szerzéséhez. A képviselők a Mezőberény 

083/75-101, illetve 083/328-346 Az ülés kezdete előtt a képviselő- zött történt fontosabb események- Mezőberény Város Önkormány- hrsz-ú területeken elvégzett er-testület egy perces néma főhajtás- ről, intézkedésekről. zati Képviselő-testülete egyetér- dőtelepítés 1. évi ápolási munkák sal emlékezett meg a januárban tését adta Dr. Sziráczki és Társa Mezőberény Város Önkormány- kiadásainak megelőlegezésére elhunyt Kovács Lászlóné volt ön- Bt. (képviselője: dr. Sziráczki zati Képviselő-testülete módo- bruttó 1.200.000 Ft fedezetet biz-kormányzati képviselőről és Fejér Magdolna) és Dr. Zuberecz és sította a 347/2019.(X.21.) sz. ha- tosítottak a 2022. évi költségvetés Sándor nyugalmazott evangélikus Társa Bt. (képviselője: dr. t á roza t á t :  Körös i  Mihá ly  terhére az elkülönített Környezet-lelkészről. Siklósi István polgár- Zuberecz Zoltán) egészségügyi társadalmi megbízatású polgár- védelmi Alapból a 042210-0 Er-mester bemutatta Mezőberény szolgáltató részére a rendelési ide-mester tiszteletdíját 2022. február dőgazdálkodás támogatása rész-város jegyzőjét; dr. Kállai-Csar- jének módosításához.1. naptól havi bruttó 400.000 letező számon dologi kiadásként, nai Judit 2022. január 1. napjától A képviselő-testület elfogadta az forintban, költségtérítését a tisz- utólagos visszapótlási kötele-tölti be hivatalát. egészségügyi szolgáltatókkal teletdíj 15%-ában, 60.000 forint- zettség mellett.A napirend megszavazása után megkötött egészségügyi ellátási ban állapították meg. Felhatalmazták Siklósi István elfogadták dr. Kállai-Csarnai szerződés módosítását, egyúttal polgármestert, hogy a szükséges Judit jegyző tájékoztatását a 2021. Elfogadták a Humánügyi Bizott- felhatalmazta Siklósi István pol- ápolási munkákról egyeztetéseket december 20-i zárt, valamint a ság, valamint a polgármester által gármestert a szerződésmódosítás és ajánlatkéréseket folytasson le, 2022. január 13-i rendkívüli nyílt átruházott hatáskörben hozott aláírására. a legkedvezőbb ajánlattevőkkel és zárt ülésen hozott határoza- döntésekről szóló beszámolókat.
szerződést kössön, a szükséges in-tokról, majd Siklósi István polgár- Mezőberény Város Önkormány-
tézkedéseket megtegye.Mezőberény Város Önkormány-mester számolt be a két ülés kö- zati Képviselő-testülete elfogadta 
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Jóváhagyták Mezőberény Város Elfogadásra került az Orlai Petrics 
Óvodai Intézménye Adatkezelési Soma Könyvtár, Muzeális Gyűj-
Szabályzatát, a Kameraszabály- temény és Művelődési Központ 
zatát, valamint óvodáinak nyári 2021. évi beszámolója.
nyitvatartási tervezetét, és meg- Mezőberény Város Önkormány-
bízták az intézmény vezetőjét, zati Képviselő-testülete jóvá-
hogy az óvodák nyári nyitvatar- hagyta az Orlai Petrics Soma 
tásáról legkésőbb február 15-ig Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény 
tájékoztassa a szülőket. és Művelődési Központ 2022. évi 

munkatervét, a programterv 2022, 
Az ingatlanvagyonban bekövet- funkcióterv, a terembeosztás és 
kezett változás miatt módosításra szolgáltatási tervvel kiegészítve.
került a Vagyonrendelet.

Tudomásul vették az Orlai Petrics 
Soma Könyvtár, Muzeális Gyűj-

Mezőberény Város Önkormány-
temény és Művelődési Központ 

zati Képviselő-testülete tudomá-
továbbképzési terv 2022. évre vo-sul vette a 2021. évi Városi ren-
natkozó javaslatát.dezvények és kulturális értékek 

teremtésének támogatása pályá-
Jóváhagyták Siklósi István pol-zatok elszámolásának ellenőr-
gármester 2022. évre vonatkozó zéséről készült tájékoztatót, és 
szabadságolási ütemtervét.köszönetet mondott az egye-

sületeknek, intézményeknek a 
Mezőberény Város Önkormány-2021. évben végzett munkájukért.
zati Képviselő-testülete úgy dön-
tött, hogy Mezőberény Város Ön-Mezőberény Város Önkormány-
kormányzata kilép a szúnyog-zati Képviselő-testülete a lakások 

és helyiségek bérletéről és elide- gyérítési feladatokat eddig koor-
genítéséről szóló 6/2016. (III.1.) dináló „Körös-völgyi Konzor-
sz. rendelete 13/A. § (2) bekezdés cium”-ból. A képviselő-testület 
alapján bérbeadásra újból meg- felhatalmazta Siklósi István 
hirdette a Mikszáth Kálmán u. 3. polgármestert a kilépési szándék 
szám alatti fsz. 6., II. em. 16. és II. közlésére Gyomaendrőd Város 
em. 19. számú önkormányzati tu- Önkormányzata polgármeste-
lajdonú, piaci alapú bérlakásokat. rével, mint konzorciumvezetővel, 

valamint az ezzel kapcsolatos to-
Intézményi átcsoportosítások, át- vábbi intézkedések megtételére, a 
csoportosítások és fedezetbizto- konzorciumi megállapodás ren-
sítások megszavazása után 6. delkezéseinek megfelelően. 
alkalommal módosították Mező- Mezőberény Város Önkormány-
berény Város Önkormányzata 

zata a szúnyoggyérítés feladatát 
2021. évi költségvetési rendeletét. 

ezentúl közvetlenül, konzorciumi 
Az önkormányzat 2021. évi 

koordináció nélkül végzi.
költségvetési főösszege intéz-
ményfinanszírozással 8 734 077 

A képviselő-testület által tárgyalt 109 Ft.
napirendek és az elfogadott ren-
deletek megtalálhatók a www. Mezőberény Város Önkormány-
mezobereny.hu honlapon.zati Képviselő-testülete arról 

döntött, hogy pályázatot nyújt be a 
A soron következő képviselő-Belterületi utak, járdák, hidak 
testületi ülés időpontja: 2022. felújítása pályázati kiírásra. A 
február 28. (hétfő).pályázat keretében maximum 
 bruttó 40 millió Ft-ra lehet pá-

Fesetőné Sipos Juditlyázni, amelyhez minimum 25% 
önerő biztosítása szükséges. Titkárság

FELHÍVÁS 
JAVASLAT BEADÁSÁRA

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi 
elismerések keretében „Mezőberény Város Díszpolgára” címet és 
„Mezőberényért” kitüntetést alapított, melynek odaítélését és 
átadását 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletben szabályozta.
Kérjük, a beadás előtt a beadás feltételeihez és az adatlap eléréséhez 
tekintse meg a város honlapján található, vonatkozó helyi rendeletet.
 
„Mezőberény Város Díszpolgára” cím adományozható annak a 
magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki kiemelkedően jelentős 
munkájával, vagy egész életművével mind országosan vagy nem-
zetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, hogy hoz-
zájárult a város jó hírneve öregbítéséhez, továbbá példamutató em-
beri magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. A beérkező 
javaslatok beadási határideje: 2022. május 15.
 
A „Mezőberényért“ kitüntetés adományozható azon magánsze-
mélyeknek, akik a településen élnek vagy éltek, Mezőberényért 
maradandót alkottak, kiemelkedő tevékenységet folytattak a társa-
dalmi, gazdasági, kulturális, közigazgatási, oktatási, egészségügyi, 
szociális, rendészeti, művészeti élet bármely területén a hagyo-
mányok ápolásában kiemelkedően hasznos, értékteremtő munkát 
végeztek, és ennek révén Mezőberény hírnevét öregbítették, továb-
bá példamutató emberi magatartásuk miatt egyébként köztisz-
teletben állnak. A kitüntetésre beérkező javaslatok beadási 
határideje: 2022. május 31.
 
A javaslatokat írásban kell a város polgármesteréhez eljuttatni az 
alábbi címre: 
Siklósi István
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal
Mezőberény, Kossuth tér 1.
 
részletek: www.mezobereny.hu

Téli kerékpározás
a féktávolság! A kanyarokban 
las-sabban, nagyobb ívben 
érdemes közlekedni.
A stabil kormánytartás érdekében 
kerülni kell a jeges és a vastag 
hótakaróval borított útszakaszo-
kat! Fontos, hogy mobiltelefont 
vagy egyéb figyelemelterelésére 
alkalmas eszközt ne használjanak 
kerékpározás közben! A kerékpá-
ros részéről is fontos a közleke-
désben részt vevő többi járműve-
zetővel szemben tanúsított tole-
rancia.
A fentiek figyelembevétele és az 
egyéb kerékpárosokra vonatkozó 

Talán a legfontosabb a jól látha- szabályok maradéktalan betartá-
tóság éjszaka és az esti szürkü- sa a közúti közlekedési balesetek 
letben, melyet a jól működő vilá- megelőzése és – ezzel együtt nem 
gításokkal lehet biztosítani. utolsó sorban – a kerékpárosok 
Kiemelkedően fontos a kerékpár testi épségének megóvása érde-
jó műszaki állapota, és a jármű kében kiemelkedően fontos.
folyamatos karbantartása. Ne felejtsék! Mindenkit haza-
Az útviszonyokra tekintettel fi- várnak! Balesetmentes közleke-
gyelembe kell venni, hogy a csú- dést kívánunk!
szós úton kerékpárral is hosszabb Békési Rendőrkapitányság

Szerkessze Ön is!
Mezőberény Város Önkormány- fellelhető iratok, visszaemléke-
zata a közeljövőben tervezi meg- zések, naplók megtekintése, 
jelentetni Mezőberény törté- digitalizálása. Amennyiben ilyen 
netének 3. kötetét. A 2. világ- vagy hasonló iratok az Ön rendel-
háború és az azt követő időszak e- kezésére állnak, kérem, segítse 
seményei tényszerű bemutatásá- munkánkat, jelezze az info@me-
hoz szükséges: a szovjet megszál- zobereny.hu vagy az alpolgar-
lás, a „málenkij robotra” hurco- mester@mezobereny.hu címen, 
lás, a lakosságcsere, ki- és bete- illetve +36 20 398 5647-es tele-
lepítések, ingatlan és ingó vagyon fonszámon! 
kisajátítása, az úgynevezett Tele- Együttműködését köszönjük! 
pítési Osztály, Igazoló Bizottság 
és más hatóság által kiállított még Körösi Mihály alpolgármester

Városházi hírek
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1. A pályázat tárgya: Mezőbe- állapotban adott vissza, vagy kijelölt ügyintézője a bérleti, mányzati Képviselő-testülete 
rény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. azt elhagyta és onnan használati jogviszonnyal ösz- bírálja el.
alatti alábbi önkormányzati tu- ismeretlen helyre távozott, szefüggésben kezelje, - Hiánypótlásra nincs lehetőség, 
lajdonú bérlakások bérbeadásra dd.) az önkormányzattal - a benyújtást megelőző egyhavi a pályázatok elbírálásával kap-
történő meghirdetése: szemben a bérleti szerződés jövedelemről szóló igazolást csolatban jogorvoslatnak nincs 

megkötésekor tartozása áll (minden beköltöző esetében), helye.
II. kategória: fenn, továbbá a munkahelyek szak- - A képviselő-testület a pályázat 2- Fsz. 6. sz. lakás: 53,32 m -es, de.) akinek a korábbi mező- ember ellátottságának javítása érvénytelennek nyilvánítá-

1+1 fél szobás lakás, berényi önkormányzati bér- igazolására szolgáló munká- sához való jogát fenntartja.
lakásra vonatkozó lakásbér- ltatói szándéknyilatkozatot - A képviselő-testület az összes III.kategória:

2 leti szerződése megszűné- (amennyiben előnyként kéri körülmény figyelembevéte-- II. em. 16. sz. lakás: 82,47 m -
sekor, a bérlakásból történő érvényesíteni). lével dönt a pályázatok elbí-es, 1+2 félszobás lakás,

2 kiköltözése időpontjában az rálásáról.- II. em. 19. sz. lakás: 82,47 m - 6. A pályázat benyújtásának önkormányzati bérlakás te- - A bérleti szerződés a pályázat es, 1+2 félszobás lakás. módja, helye, ideje:kintetében közüzemi szol- eredményének írásos közlésé-
- a pályázati adatlap (nyomtat-2. A pályázatot kiíró megneve- gáltatási díjhátraléka állt fenn; től számított 30 napon belül 

vány) megtalálható a Mezőbe-zése, elérhetősége: Mezőberény e. a bérlakások tekintetében kerül megkötésre.
rényi Polgármesteri Hivatal Város Önkormányzati Képvi- létesítendő bérleti jogviszony 
portáján vagy a www.mezo- 8. Egyéb információk:selő-testülete, 5650 Mezőbe- esetén előnyben részesítendő 
bereny.hu oldalon. - a bérlakások első alkalommal rény, Kossuth tér 1., tel. +36 66 az az igénylő,

- Egy pályázó egy pályázatot történő bérbeadásakor a képvi-515-515. ea.) aki jövedelme – több fő 
nyújthat be. A pályázatokat selő-testület határozza meg a  együtt költözése esetén az 
kategóriánként lehet benyúj- bérlőket, ezt követően a polgár-3. A pályázni jogosultak köre: egy főre jutó nettó jövedelem 
tani, nem konkrét lakásra. A mester.nagykorú természetes személy. – eléri vagy meghaladja a 
kategórián belül a pályázat - A bérlő a szerződés megkötésé- bérleti díj 300%-át,
elbírálója dönti el, hogy a vel egyidejűleg óvadék fizeté-4. A lakásbérlet iránti igénylés eb.) aki a mezőberényi foglal-
nyertes pályázó tekintetében sére köteles; az óvadék összege feltételei: koztatásával a város szakem-
melyik konkrét lakást biztosítja az adott lakásra megállapított a. az igénylőnek foglalkozta- ber - ellátottságát javítja,
a pályázat összes körülménye lakbér háromszorosának meg-tási jogviszonnyal, vagy saját ec.) akinek – és a vele együtt 
figyelembevételével. felelő összeg.jogú nyugellátással kell ren- költőzőnek – nincs részben 

- A pályázatot zárt borítékban - A bérlakásokra megkötött la-delkeznie; vagy egészben a tulajnoná-
Mezőberény Város Önkor- kásbérleti szerződés legfeljebb b. lakásigényléshez, lakás irán- ban vagy haszonélvezetében 
mányzati Képviselő-testülete 3 éves, határozott időre szólhat, ti kérelemhez kötelezően csa- beköltözhető mezőberényi 
részére, az 5650 Mezőberény, amit a bérlő előzetes írásbeli tolni kell a lakásrendelet elő- lakóingatlan, továbbá nem 
Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti kérésére a lejárat napján, de írásai szerinti nyilatkoza- illeti meg mezőberényi lakó-
címre kérjük benyújtani. A legkésőbb az azt követő 15 tokat, a benyújtást megelőző ingatlanon (lakrészen) állan-
borítékon kérjük feltüntetni: napon belül újabb, legfeljebb 3 egyhavi jövedelemről szóló dó használat joga.
„Bérlakás pályázat - Mikszáth évre szóló határozott időtar-igazolást (minden beköltöző 

5. Kötelezően benyújtandó Kálmán u. 3. sz.” A pályázat tamra lehet meghosszabbítani.esetében), továbbá a munka-
mellékletek: benyújtási határideje: 2022. - A bérlakásokban állat nem helyek szakember ellátottsá-
- az igénylő nyilatkozata arról, február 17., 12 óra. Amennyi- tartható.gának javítása igazolására 

hogy a kiírt pályázati feltéte- ben valamely bérlakásra nem - A lakásbérleti jogviszony fenn-szolgáló munkáltatói szán-
leket elfogadja, érkezik érvényes pályázat, állása idején a lakás használa-déknyilatkozatot (amennyi-

- amennyiben az önkormányzati ismételten meghirdetésre kerül táért a bérlő lakbért, a lakásra ben előnyként kéri érvényesí-
lakás bérbeadása a város szak- a soron következő képviselő- vonatkozó közüzemi díjakat, teni);
ember ellátottságának biztosí- testületi ülésen. valamint egyéb, a lakás hasz-c. az önkormányzati lakás csak 
tása érdekében történik, az erre - A bérlakásokkal kapcsolatban nálatával összefüggésben fel-annak a személynek adható 
vonatkozóan tett nyilatkozat, további információ kérhető merülő díjat köteles fizetni.bérbe, aki a lakásrendeletben 

- az igénylő az adózás rendjéről Siklósi István polgármestertől, - A bérlakások bérleti díja 2021. meghatározott kiírásnak 
szóló 2017. évi CL. törvény a +36 66 515-515-ös telefon- évben bruttó 1.000,- Ft, azaz megfelel;

2128. § (1) bekezdés c) pontja számon, vagy személyesen a egyezer  for int /m /hó.  A d. nem jogosult – a lakásren-
szerint külön nyilatkozatban Mezőberényi Polgármesteri képviselő-testület a bérleti díj deletbe foglalt egyéb feltéte-
hozzájárul ahhoz, hogy a Hivatalban, ügyfélfogadási összegét évente felülvizsgálja, lek teljesülése esetén sem – 
Mezőberényi Polgármesteri időben. és azt a lakásrendeletben elfo-önkormányzati bérlakásra az 
Hivatal kijelölt ügyintézője az - A bérlakások előzetes időpont gadott mértékben módosítja.a személy,
adótitoknak minősülő helyi egyeztetés alapján megtekint- - A bérlakások a szerződéskötést da.) akinek bérleti jogvi-
adó adatait megismerje és ke- hetők, további információ követően költözhetők be.szonya az igénylés, kérelem 
zelje, kérhető Majoros Beáta lakás- - Az igénylő a bérlakást a meg-benyújtását megelőző 5 éven 

- az igénylő külön nyilatkozat- ügyi előadótól a 66/515-515-ös tekintett állapotban veszi belül neki felróható okból 
ban az információs önrendel- telefonszámon vagy szemé- bérbe.szűnt meg, illetve 5 éven be-
kezési jogról és az információ- lyesen a Mezőberényi Polgár-lül önkormányzati bérlakás-
szabadságról szóló 2011. évi mesteri Hivatalban, ügyfélfo- Mezőberény Városi Önkor-ból kilakoltatás útján költöz-
CXII. törvény 5. § (1) bekezdés gadási időben. mányzati Képviselő-testülete a tették ki,
a) pontjában meghatározottak  lakások és helyiségek bérletéről db.) az igénylésében, kérel-
szerint hozzájárul ahhoz, hogy 7.Az elbírálás rendje: és elidegenítéséről szóló 6/2016. mében valótlan adatot közöl,
személyes adatait a Mezőbe- - a benyújtott pályázatokat (III.1.) sz. rendelete megtekint-dc.) korábban önkormányzati 
rényi Polgármesteri Hivatal Mezőberény Város Önkor- hető az https://or.njt.hu/ oldalon.bérlakást helyreállítatlan 

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. február
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Sajtóközlemény

2021/12/16
 
Elindult a „Csapadékvíz megtartása a mezőberényi I. számú 
tározóban” című, TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 azonosító 
számú projekt, melyet konzorciumi együttműködésben 
valósít meg Mezőberény Város Önkormányzata és a Békés 
Megyei Önkormányzati Hivatal. A projekt megvalósításához 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország 
költségvetése társfinanszírozásban 390 millió Ft vissza nem 
térítendő támogatást biztosít.

A fejlesztés eredményeként egy megfelelő biztonságot nyújtó 
belvíz elvezetési rendszer kerül kialakításra az érintett 
városrészen: megvalósul az I. számú záportározó rekonst-
rukciója, valamint a tározó környezetében lévő utcákban (Olajfa, 
Szegfű, Fürjes, Szivárvány, Zöldfa és Frei Ádám utca) a meg-
lévő csatornák rekonstrukciója, illetve új szakaszok kiépítése 
összesen 2.330 m hosszban. Zárt csatorna csak különösen 
indokolt esetben kerül betervezésre (útburkolatok alatt, 
kapubejáróknál, továbbá azokon a helyeken, ahol a nyílt árok az 
utca adottságai miatt nem fér el). A tervezett kialakítás elősegíti a 
csapadékvizek gyors levezetését, meggátolva annak fel-
gyülemlését a közterületeken, illetve a tározó által lehetővé válik 
a csapadékvíz helyben tartása, tározása is.

A projekt keretében a fejlesztéshez kapcsolódó szemléletfor-
máló akció megvalósítására is sor kerül, fókuszában a 
megvédett terület lakosságával. A szemléletformálás fő célja a 
vizek helyben tartásának fontosságára való figyelemfelhívás és 
ehhez gyakorlati megoldások bemutatása, valamint a 
létrehozott infrastruktúra fenntartására való figyelemfelhívás.

A projekt 5. számú EU Tematikus Céllal és a TOP - 2.1.3-15 
pályázati felhívással összhangban az alábbi célok eléréséhez 
járul hozzá:

- települések belterületi csapadékvíz elvezetési, - gazdál-
kodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiz-
tonságának növelése, környezeti állapotának javítása

- a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetett-
ségének csökkentése

- a további környezeti káresemények megelőzése

A szükséges engedélyek megszerzése, a kiviteli tervek 
elkészítése és a közbeszerzési eljárás lefolytatása után kerül 
sor a beruházás kivitelezésére, mely várhatóan 2022. 
novemberében fejeződik be.

További információ kérhető:

Mezőberény Város Önkormányzata
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
info@mezobereny.hu
www.mezobereny.hu

Elindult a „Csapadékvíz megtartása a 
mezőberényi I. számú tározóban” című projekt

 

Anyakönyvi hírek
Eltávoztak közülünk: Kutyik Mátyásné született Pauló Judit 
(1935), Kovács Lászlóné született Erdei Magdolna (1948), Papp 
Imréné született Szabó Mária Julianna (1950), Jónás István (1954), 
Bencsik Pál Márton (1955), Nagy Erzsébet (1955), dr. Hirják Antal 
Péter (1949), Bodó Ferenc (1933), Ilyés Imre Péter (1944), Fejér 
Sándor István (1954), Csikós Lászlóné született Járosi Ilona (1956), 
Gschwindt Mártonné született Winter Zsuzsanna (1926), Bíró 
Józsefné született Bányai Erzsébet(1943), Mag György (1955).

Érték a Települési Értéktárból

A gazdasági népiskola épülete

Kétszázhúsz éves a gazdasági népiskola, ezt a közoktatásügyi 
minisztérium és a község támogatásával 1902-ben alapították. A 
minisztérium anyagilag támogatta, a község pedig 20 hold földet, 
és annak javadalmát ajánlotta fel a működtetésére. Az intézmény 
az elemi iskolát végzett gyerekek szakmai képzését szolgálta.
A mai épület ekkor még nem állt, a szakmai képzéseket bérelt 
tantermekben tartották, a gyakorlati képzéseket pedig a 20 hold 
földön. A község gazdasági szerkezete és a gazdálkodás 
színvonalának emelése tette szükségessé, hogy a gyerekek 
elsajátítsák az alapvető gazdasági ismereteket. Az iskola a 
földművelésügyi minisztérium, a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium támogatásával működött. Az intézményben főleg a 
kisbirtokos parasztcsaládok gyerekei tanultak.
Az 1920-as évektől megnőtt az iskolai létszám, folyamatosan 250 -
300 gyerek járt a képzésekre. Ez szükségessé tette az önálló 
iskolaépületet, 33.000 pengő állami segítséggel 1924-ben meg is 
épült. Ebben három tanterem, szolgálati lakás, szertár, iroda, 
laboratórium volt, mellette ólak és istállók.
Az épület az 50-es évek elején technikai állomás néven szolgálta a 
berényi úttörőket, a későbbiekben úttörőházként funkcionált, és az 
iskolai szakköröknek adott helyet.

Kilencven éves 
Gottschick Mihályné 

Gottschick Mihályné Lenke néni zójaként ment nyugdíjba, és a mai 
február 4-én ünnepelte 90. szüle- napig emlegeti szeretett mun-
tésnapját. Fia ás lánya körében káját, kollégáit. Büszkeséggel 
Siklósi István polgármester adta mutatta unokái, dédunokái fotóit, 
át ez alkalomból a város aján-

és izgalommal várja őket a kerek 
dékcsomagját és az Orbán Viktor 

évfordulóra.
miniszterelnök által aláírt dísz-

Mezőberény Város Önkormány-oklevelet, amely kifejezni hiva-
zata nevében jó egészséget és to-tott a szépkorú polgárok iránti 
vábbi boldog éveket kívánunk tiszteletet. Lenke néni, akit min-

denki így ismer a bölcsőde dolgo- Lenke néninek!

ISKOLATITKÁRT KERES A „LEG A LÁB“ AMI

A mezőberényi művészeti iskola érettségivel rendelkező 
ISKOLATITKÁRT keres. Felhasználói szintű számítógépes 
ismeretek, jogosítvány, gépkocsi szükséges. Fényképes szakmai 
önéletrajzot a legalabsuli@gmail.com címre várnak.

Városházi hírek2022. február
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Vegye igénybe Ön is!
tünk a mentális gondozására is.
Szociális segítés keretében  bizto-
sítjuk: 
- a lakókörnyezeti higiénia meg-
tartásában való közreműködést,
- a háztartási tevékenységben 
való közreműködést,
- a veszélyhelyzetek kialakulá-
sának megelőzésében és a kia-
lakult veszélyhelyzet elhárí-
tásában történő segítségnyújtást,A Városi Humánsegítő és Szo-
- szükség esetén bentlakásos ciális Szolgálat Alapszolgáltatási 
szociális intézménybe történő be-Központja Mezőberényben a 
költözés segítését.Hősök útja 3. sz. alatt található.

Igénybe vehető szolgáltatásaink: 
Személyi gondozás keretében étkeztetés, jelzőrendszeres, ill. 
biztosítjuk:házi segítségnyújtás, idősek nap-
- az ellátást igénybe vevővel a pali ellátása, támogató szolgál-
segítő kapcsolat kialakítását és tatás, tanyagondnoki szolgáltatás.
fenntartását,A házi segítségnyújtás keretein 
- a gondozási és ápolási feladatok belül az egyén gondozási szük-
elvégzését, valamintségletétől függően szociális se-
- a szociális segítés tevékeny-gítést, valamint személyi gondo-
ségeit.zást biztosítunk azon személyek 

részére, akik otthonukban önma-
A szolgáltatás térítési díja 170 guk ellátására nem, vagy csak 
Ft/óra.segítséggel képesek. Az igénybe-
További tájékoztatást, bővebb vevő meglévő képességeinek 
információt személyesen a fenti fenntartása mellett igény szerint 
címen, illetve a +36 70 400-2497 biztosítjuk az alapvető ápolási, 
telefonszámon kaphat. gondozási feladatokat, a szemé-

Városi Humánsegítő Szociális lyes környezet rendben tartását, 
Szolgálatvalamint nagy hangsúlyt fekte-

Egészségre hangolva
rünknek, a Vereckei Patika tulaj-
donosának, Valentinyi Károly-
nénak köszönhető, aki az intéz-
ménynek adományozta a sóka-
bint, melyet ezúton is nagy tisz-
telettel köszönünk. A kabin össze-
állítását a Borgula-Ép Kft. vállal-
ta, míg a világítás kialakítását a 
RHO-VILL Kft. ajánlotta fel. A 
lakóink nagy érdeklődéssel vet-
ték birtokba a kabint és rendsze-
resen használják. Alkalmanként a 
hozzátartozók is szívesen töltik el 
ott a látogatás idejét, így a be-
szélgetés közben hangulatos kör-
nyezetben egészségük megőr-
zéséről is gondoskodnak.
A sókabinban a levegő össze-
tétele segíti az egészség megőr-
zését. A sóterápia légúti fertőzé-
sek, asztma, allergia és bőrprob-
lémák kezelésére alkalmazható, 
és jótékony hatása a stresszoldás 
terén is érvényesül. Az oldalfal 

A Városi Humánsegítő és Szoci- rácskeretében parajdi sótömbök 
ális Szolgálat Mezőberény, Ju- vannak elhelyezve, az alja 
hász Gy. u. 1. szám alatti idősek sótéglából van kirakva, így művi 
otthonában 2021. decemberétől úton a sóbarlang mikroklímája 
sókabin használatára van lehe- valósul meg. Hőmérséklete 20-
tősége az ellátottaknak, a hozzá- 24°C, relatív páratartalma 55-60 
juk érkező látogatóknak és az százalék.
intézmény munkatársainak. Ezen Megyeriné Pénzes Mária 
szolgáltatás biztosítása partne- igazgató

Elhozták a megyei értékeket

A Békés Megyei Önkormányzat a eszközökkel ismertették meg a 
Békés Megyei Értéktár interaktív gyerekeket a megyei értéktárral.
vándorkiállítását január 31-én Csasztvan András a megnyitón 
Csasztvan András, a Szarvasi bemutatta azt a térhatású kép-
Cervinus Teátrum ügyvezető ernyőt, amely a tavaly szep-
igazgatója nyitotta meg a műve- temberig elfogadott 52 megyei 
lődési központban. értéket mutatja be, majd rövid 
Előtte egész nap iskolai csopor- előadást tartott az értéktár 
tok jöttek, és a szarvasi szak- eredetéről, rendszeréről, a megye 
emberek 13 asztalon játékos hungarikumairól.

Tűzálló vászonfazék
A hónap műtárgya – 2022. február

főzték. A fazék tűzálló agyagból 
készült egy vagy két függőleges 
füllel, a szája széles, nyaka nincs.  
A cserépedények között nagyon 
fontos szerepet töltött be, erről 
kapta nevét maga a mesterség is. 
Az Alföldön tűzálló fehér agyag 
nem állt rendelkezésre, ezért a 
Gömörben készült jó minőségű 
tűzálló edényeket használták 
Békés megyében, így Mezőbe-
rényben is. A gömöri fazék jel-
legzetessége a vékonysága, a kis 
súlya, a gömbölyded formája és a 
világos fehér színe, ezért vászon-
fazéknak is nevezték. A bemu-

Január és február hónap régen és tatott edény belül mázas, kívül 
napjainkban is a disznóvágás mázatlan. A jellegzetes, vörös 
időszaka. A hagyományos disz- szalagos díszítésű nagy fazekat 
nótoros vacsora elképzelhetetlen származási helyéről gömöri vagy 
volt töltött káposzta nélkül. A tótfazéknak is hívták.
káposztát hőálló vászonfazékban, Gyűjteményünk egyik féltve őr-
lehetőség szerint kemencében zött darabja.             Csete Gyula

ELÖLJÁRÓK MEZŐ BERÉNYBEN 
az újratelepülés időszakától a szabadságharcig (1728-1849), és 

az utcanevek változása 1851-től napjainkig
 

címmel előadást tart Henger Péter, a Mezőberényi 
Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület elnöke

 2022. február 24-én 17 órától 
a muzeális gyűjteményben.

előadássorozat
AZ EGYÜTTÉLÉS ÉVSZÁZADAI

Intézményi hírek 2022. február

A projekt az ÉRTÉKMENTŐK
TOP-7.1.1.-16-H-ESZA-2020-01964

kódszámú pályázat keretében valósul meg.
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Zarah
A könyvtár ajánlja

A Zarah élete mesébe illő. Gaz- gához, az emlékeihez és a csa-
dag, szerető családba születik, tö- ládjához. A Zarah trilógia bemu-
kéletes világ az övé, amely tat egy nehézségekkel teli törté-
megváltozik. Zord lesz és kö- nelmi korszakot, egy családot. 
nyörtelen. De Zarah megtalálja a Országokon átívelően mesél sze-
nehézségek között az élet szép- relemről, csalódásról, árulásról, 
ségét. Hű marad elveihez, önma- boldogságról, kudarcokról.

Kocsmáros Mária kiállítása

Kocsmáros Mária amatőr festő négy éve nyitotta meg az alko-
kiállítását február 4-én nyitotta tónak egy kiállítását, most látva 
meg Bartus Gyula Jászai Mari- az újabb képeit, azt tapasztalta, 
díjas színész, rendező, író a hogy azok szakrális jelleget 
művelődési központban. öltöttek, az emberhez és Istenhez 
A kiállító Ria művésznéven alkot, egyaránt kötődnek.  
1997-ben lett a Békéscsabai Jókai A megnyitón énekkel közre-
Színház művészeti titkára, itt működött: Kerek Vivien színész-
ismerkedett meg a neves szí- nő, Kővári Balázs és Makra Péter. 
nésszel, és barátságuk azóta is A tárlat megtekinthető március 
tart. Bartus Gyula elmondta, hogy 16-ig nyitvatartási időben.

Orlai Petrics Soma Könyvtár, 
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ

2022. február 13. 18.00

ÁGOSTON PÉTER, SZABÓ P. SZILVESZTER, BOZÓ ANDEA

Orlai Petrics Soma Könyvtár, 
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ

2022. március 11. péntek 19.00

A Görbeszék Társulat jóvoltából

Időpont:

2022. március 10. 17 órától

Helyszín:

Orlai Petrics Soma Könyvtár,
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ

NÉPI HANGSZERBEMUTATÓVAL EGYBEKÖTÖTT

TÁNCHÁZI BEMUTATÓ FOGLALKOZÁS

Intézményi hírek2022. február
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Városi Farsang
00

2022. Február 12. 16

Helyszín:

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális 
Gyűjtemény és Művelődési Központ 

(Mezőberény, Fő út 6.)

16:00-16:50 Tücsök Peti zenés gyermekműsora 
16:55-17:00 Hófehérke és a hét törpe -

a Városi Nyugdíjas Klub vidám farsangi 
műsora 

17:00-17:30 Jelmezverseny gyerekeknek és felnőtteknek
17:40-17:45 Mamma mia – a Városi Nyugdíjas Klub 

előadása
17:45-18:00 Jelmezverseny eredményhirdetése
18:20-19:00 Kacagó Bábszínház előadása
19:00-20:00 Interaktív népi hangszerbemutató táncoktató 

előadással a Görbeszék Társulat jóvoltából 
20:00 Szabadtéri télűző tűzgyújtás

A belépés ingyenes, minden kedves érdeklődőt szeretettel 
várunk! A rendezvény a hatályos járványügyi 
szabályok betartásával valósul meg.

Programok:

A projekt az ÉRTÉKMENTŐK 
TOP-7.1.1.-16-H-ESZA-2020-

01964 kódszámú pályázat 
keretében valósul meg.

00
2022. február 21. 18

Orlai Petrics Soma
Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény

és Művelődési Központ
Mezőberény, Fő út 6.

ORLAI 
200

18
2

2
-1

8
8

0

VERS- ÉS NOVELLAÍRÓ PÁLYÁZAT
Az OPSKMM és az OPSKMM Irodalmi Műhelye vers- és 
novellaíró pályázatot hirdet Mezőberényben és a környező 
településeken élő irodalmi alkotók számára 16 éves kortól.

A vers kategóriában maximum öt művel pályázhatnak, egy-egy 
szöveg terjedelme nem haladhatja meg az 1.500 karaktert. 
Tekintettel arra, hogy idén ünnepeljük Orlai Petrics Soma 
festőművész születésének 200. évfordulóját, ezért feltétel, 
hogy az öt versből egy Orlai személyéhez vagy valamely művéhez 
kapcsolódjon. A novella kategóriában legfeljebb három szöveg 
küldhető be, ezek terjedelme egyénként maximum 10.000 
karakter lehet. Kérjük, a pályázatokat az ujsag@mezobereny.hu 
címre Word-formátumban küldjék el, a tárgymezőbe írják be: 
vers- és novellaíró pályázat. 

A beküldés határideje 2022. március 20. 

A pályázat eredményét az OPSKMM magyar költészet napja 
alkalmából tartott rendezvényén hirdetjük ki. A nyertesek 
könyvjutalomban részesülnek. További információ kérhető 
Molnár Lajostól, az OPSKMM munkatársától a +36 70 400-2478-
as telefonszámon vagy az ujsag@mezobereny.hu címen. 

Orlai Petrics Soma Könyvtár, 
Muzeális Gyűjtemény 

és Művelődési Központ 

Rajzpályázat gyerekeknek
A pályamű címe: 

RAGYOGJ KÉKBEN, MEZŐBERÉNY!
A pályázat témája: az autizmus

Ajánlott korosztály: nagycsoportos óvodás, alsó tagozatos 
gyermekek. A rajzok szabadon választott technikával készülhetnek, 

normál méretű rajzlapra (A/4).
A rajzpályázatot segítő versajánlás: Vers az autizmusról 

Történetíró-pályázat 
gyerekeknek

A pályázat témája: AUTIKA, az autizmus mesebeli képviselője

Ismert vagy elképzelt autista gyermekről, fiatalról, felnőttről szóló 
megtörtént vagy elképzelt cselekmények megjelenítése

Fontos, hogy a leírásban felismerhetők legyenek az autizmus 
jellegzetes vonásai. Terjedelem: 1-3 oldal A/4-es lap (kézzel vagy 

géppel írott).  Korhatár: 10-16 éves kor
Versajánlás a témához: Szabó T. Anna: Van egy világ

A beadott pályaművön legyen feltüntetve a név, az életkor és az 
iskola. A pályamunkákat a művelődési központ recepcióján 

2022. május 20-ig lehet leadni. (Mezőberény, Fő út 6.)
Eredményhirdetés és kiállítás

az elkészült művekből: 2022. május 29. 
(gyermeknapon) Mezőberényben a városi 

ligetben.

Intézményi hírek 2022. február

A projekt az ÉRTÉKMENTŐK
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01955

kódszámú pályázat keretében valósul meg.
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Harminc éve alakultak

A Mezőberényi Erdélyi Kör feb- érkeztek Mezőberénybe, és a la-
ruár 5-én ünnepi műsorral, em- kosság azonnal befogadta őket. A 
léktábla avatásával és kiállítással Kárpátokból jöttek, és meg-sze-
ünnepelte fennállásának harmin- rették az alföldi rónaságot.
cadik évfordulóját a művelődési Az ünnepi műsorban Feyér Zita, 
központban. Az ünnepi műsorban aki családjával 1992-ben érkezett 
fellépett Feyér Zita énekes, a Be- Mezőberénybe, édesapja ked-
rény Táncegyüttes, illetve a Ko- venc dalait adta elő. A Berény 
lozsvári Magyar Opera művészei. Táncegyüttes három táncössze-
A művelődési központba érke- állítást mutatott be, köztük erdé-
zőket Sztojka Tibor és zenekara lyieket is.
muzsikája fogadta. A Kolozsvári Magyar Opera mű-
Siklósi István polgármester kö- vészei tíz éve lépnek fel a kör ren-
szöntőjében elmondta, az erdé- dezvényein, most operett slá-
lyiek otthont találtak maguknak gerekkel szórakoztatták a közön-
Mezőberényben, szervezetüket séget, a műsor végén a nézők 
azért hozták létre, hogy az segít- felállva tapsolták meg a művé-
sen megőrizni identitásukat. Azt szeket.
kívánta a kör tagjainak, hogy A kör megalakulásának harmin-
minél tovább tartsák össze kö- cadik évfordulója tiszteletére a 
zösségüket. Végezetül a kör har- művelődési központ aulájában 
mincadik évfordulója alkalmából emléktáblát leplezett le Dankó 
emléklapot és Mezőberényről Béla országgyűlési képviselő, 
szóló könyvet adott át Kajlik Siklósi István, dr. Szekeres 
Péternek, a szervezet elnökének. Sándor és Kajlik Péter. Dankó 
Dr. Szekeres Sándor, az Erdélyi Béla rövid beszédében emlékez-
Körök Országos Szövetsége el- tetett arra, hogy a 2000-es évek 
nöke megnyitójában arról szólt, elején mélypontra jutott a nem-
hogy szövetségükhöz 25 tag- zetpolitika. A 2004-es népsza-
szervezet is tartozott, mára szá- vazás előtt 23 millió román mun-
muk 14-re csökkent. A szerve- kavállalóval riogatott az akkori 
zetek elöregednek, és a fiatalok kormány, így az alacsony rész-
nem követik az idősebbek pél- vétel miatt elbukott a ked-
dáját. Reményét fejezte ki, hogy vezményes honosítás ügye. A 
az erdélyi lélek sokáig jelen lesz a 2010-es választások után a kettős 
Kárpát-medencében. állampolgárság megszavazásával 
Kajlik Péter ünnepi beszédét az- részben ellensúlyozták a korábbi 
zal kezdte, hogy ma kísérték utol- hibát.
só útjára Fejér Sándor István ala- A Mezőberényi Erdélyi Kör ju-
pító tagjukat, a megjelentek egy bileumi ünnepsége erdélyi étel-
perces néma felállással emlé- kóstolóval zárult, a járvány miatt 
keztek meg róla. Kajlik Péter fel- ezt csomagban kapták meg a 
idézte, hogy a ’90-es évek elején résztvevők.

Rákellenes világnap
A Magyar Rákellenes Liga me- ahol rózsaszín karkötőt készít-
zőberényi alapszervezete február hettek, ezek a HPV elleni védeke-
4-én a rákellenes világnapon csat- zést szimbolizálták. Miként a kar-
lakozott az országos kezdemé- kötőnél is sok gyöngy kapcso-
nyezéshez. Pénteken egész nap lódik össze, az egészségügyben  
sétára hívta a hölgyeket önállóan, is sokan dolgoznak azért, hogy 
barátaikkal, ismerőseikkel, illet- minél több hölgy jusson el a 
ve a főtéri parkba a kis házakhoz, szűrésekre.                 Mertz Judit

HAGYOMÁNYŐRZŐ DISZNÓVÁGÁS

MEZŐBERÉNYBEN 2022

 
A Mezőberényi Szlovákok Szervezete szeretettel várja az 
érdeklődőket 2022. február 19-én (szombaton) 8 órától a muzeális 
gyűjtemény udvarán megrendezésre kerülő hagyományos 
disznóvágásra, a Gútai Szlovák Kultúra Baráti kör tagjaival.

Program: 
8 órától Pálinkás jó reggelt üdvözlő ital és a disznóvágáskor 
szokásos hájas, illetve töpörtős pogácsa elfogyasztása. A disznó 
feldolgozási módja a régi hagyományokat eleveníti fel. Az elkészült 
ételek a múzeum udvarában ingyenesen megkóstolhatók:
- hagymásvér,
- toroskáposzta,
- hurka, kolbász, cigányka. 

Jelentkezés: 2022. február 16-ig a Szlovák Közösségi Házban 
Mezőberény, Gyomai út 21. hétköznap 8 órától 14 óráig.
További információ: Borgula Györgyné, 
Mertz Mártonné

A rendezvény az aktuális járványügyi szabályok 
betartása mellett kerül megrendezésre!

A rendezvény a TOP-7.1.1-16-H-
ESZA-2020-01945 kódszámú pro-
jekt támogatásával valósul meg.

MEGHÍVÓ

A Mezőberényi Szlovákok Szervezete szeretettel meghívja 
Önt/Önöket a tavaszköszöntő kulturális rendezvényére.

Amatőr kórusok és népdalkörök kulturális találkozója 
Mezőberényben

Időpont:   2022. március 12-én (szombat) 13 órától
Helyszín:  OPSKMM (Mezőberény, Fő út 6.)
Program: 12.00 Meghívottak érkezése a művelődési központba

13.00 Köszöntőt mond Dankó Béla országgyűlési képviselő 
 és Siklósi István polgármester

13.10 A kórusok bemutatkozása
14.00 Ajándékműsor – Cintányéros cudar világ címmel 

Udvarhelyi Boglárka és Pomlényi Péter ének-
művészek és tánckaruk előadása

 
Megvendégelés a piaccsarnokban
A rendezvényt a hatályos járványügyi rendelkezések szerint tartjuk 
meg.
  
A rendezvény az EMET-TE-B-A-21-0090 azonosító számú pályázat 
támogatásával valósul meg.
Partnerünk: OPSKMM

Civil hírek2022. február



10.

Január 21-én végső búcsút vet- még betegen is segítette a mun-
tünk egyesületünk meghatározó kánkat. Ötleteit, tanácsait min-
tagjától, kedves barátunktól, denki megfogadta, hiszen tudá-
Kovács Lászlónétól. Kérem, en- sával segített.
gedjék meg, hogy megosszuk Időnként spontán – „csak úgy” – 
Önökkel dr. Burján Katalin elnök beugrottunk hozzá, s ő szeretettel 
asszony búcsúzó gondolatait. fogadott mindenkit.

Az önkormányzati választási 
A Mezőberényi Városszépítő és kampányokban szinte hetente 
Városvédő Egyesület tagsága találkoztunk nála, nagy lelkese-
nevében szeretnék elbúcsúzni déssel segített, remek ötleteket 
Kovács Lászlónétól, vagy aho- adott, és mindig friss sütemé-
gyan mindenki ismerte, Dusától. nyekkel kínált.
A városvédőket második család-

Egyesületünk színeiben a helyi 
jának tekintette, melynek alapítá-

önkormányzatban négy cikluson 
sától 27 éven át tagja volt. Az el-

keresztül képviselői, bizottsági 
nöki feladatokat 2003-tól tíz évig 

elnöki funkciókat látott el. A 
látta el, majd gazdasági vezető, 

város életében örök nyomot ha-elnökségi tag volt. Óriási munkát 
gyott életútja.vállalt magára, és azt mindig pre-
Soha sem feledjük a közös mun-cízen elvégezte. Nem csak köny-
kákat, a kirándulásokat, a disznó-velt, hanem minden adminiszt-
torokat, a káposzta fesztiválokat, rációs feladatot elvégzett, előké-
a majálisokat. Reméljük, hogy szítette a taggyűléseket. A Ne-
szellemisége, értékrendje segít gyedszázad című helyi választási 
folytatni az elkezdett munkát.kiadványunkban mókásan az 

egyesület „mindentudójának” 
Isten veled DUSA!neveztük, ami megfelelt a való-
Nyugodj békében! ságnak. Mindent tudott a múltról, 

Mezőberényi Városszépítő és az elvégzendő feladatokról. A 
szervezéstől a megvalósításig Városvédő Egyesület

XIX. Téli Körös 
Teljesítménytúrák
Az Alföld Turista Egyesület távokon részt vevők az alábbiak 
tagjaiként január 8-án tartottuk szerint alakultak: 30 km-es távot 
meg a XIX. Téli Körös Teljesít- 102 fő, a 20 km-es távot 118 fő, 
ménytúrákat. Normál körül- míg a „legkönnyebb”, 10 km-es 
mények között a huszadik ren- távot 58-an teljesítették. Telje-
dezvény következett volna, de a sítménytúránkon többségben 
hozzánk makacsul vissza-visz- voltak a Békés megyei turisták, 
szatérő vírus a tavalyi ese- elsősorban Békéscsaba és Gyula 
ményünket meghiúsította. Idén városából, azonban a mezőbe-
annál nagyobb reményekkel és rényiek a vártnál kevésbé aktivi-
elszántsággal kezdtük a készü- zálták magukat. Ettől függetlenül 
lődést az egyre nagyobb ismert- 10 és 20 km-en mezőberényi, míg 
ségnek és népszerűségnek örven- a 30 km-en egyesületünk szí-
dő túrarendezvényünknek. neiben induló, többszörös spártai 

Módosítottuk a megváltozott út- hős, a békéscsabai Zahorán Jani 
vonalaknak, ellenőrzőpontoknak volt a leggyorsabb. Rendezvé-
megfelelően az itinereket (útvo- nyünket távolabbi településekről 
nalleírás és térkép), megrendeltük is felkeresték, elsősorban Buda-
a kitűzőket és több szervezői pestről, Debrecenből, Kecske-
megbeszélést tartottunk, hogy métről, Szegedről és Szentesről 
problémamentes legyen a túra érkeztek túrázók, de voltak Nagy-
lebonyolítása. A erre anapra szalontáról is visszatérő isme-
minden készen is állt: a szervező rőseink.
csapat tagjai már fél nyolckor az Összességében egy sikeres sport-
új rajthelyen, a Vadász sörkert és rendezvényt tudhatunk magunk 
14-es Pubfood-ban várták a rajtra mögött. A visszajelzések egyön-
érkező turisták csapatait! tetűen pozitívak voltak. Nagyon 
A túrázni vágyók szép számmal örültek félúton a Plesovszki-
érkeztek városunkba, autóikkal farmon kínált teának, a forralt 
megtöltve a piacteret. Végül bornak és a finom zsíros és 
közel 300-an vágtak neki vala- lekváros kenyérnek is.
melyik – 10, 20, vagy 30 km-es – Köszönjük támogatóink nélkü-
távnak. Az időjárás hihetetlen ke- lözhetetlen segítségét: Földes Ot-
gyes volt aznap: reggel 8 órakor a tóné, Hegyi Márton (Berény 
túra rajtjának időpontjában szál- Nyomda), Magyar Pál, Marton 
lingózni kezdett a hó, majd a raj- Mihály (Berény Szálló és Ét-
tolás végére, 9 órára már szépen terem), Plesovszki János (Ple-
havazott. A túra során készült ké- sovszki farm), Sziráczki Dániel 
peken jól látszik az időbeliség, a (Sziráczki Pékség), Zolnai Róbert 
kora reggeli órákban készült ké- (14-es Pubfood), illetve egyesü-
peken még szürke a táj, de mire a letünk segítő tagjainak!
cél felé közeledtek a turisták, ki- Földes Péter
fehéredett a vidék. A különböző 

Búcsú Kovács Lászlónétól

VÁGVÖLGYI MIHÁLY EMLÉKKIÁLLÍTÁS

Az OPSKMM és a Color Fotóklub szeretettel meghívja Önt 
2022. március 11. (péntek) 17. órára 
a művelődési központba

Vágvölgyi Mihály 
fotográfus 

halálának egyéves évfor-
dulója tiszteletére rendezett 
emlékkiállítás megnyi-
tójára.

Megemlékező gondola-
tokat mond és a tárlatot 
m e g n y i t j a  B á n f i  
Barnabás, a gyulai 
S z é k e l y  A l a d á r  
Fotóklub vezetője.
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Indulni hív a Csillag!
Minden év január harmadik he- rített erőt ő is. Keménysége és 
tében a világ keresztyén feleke- erélyessége hatalmas és őszinte 
zetei imahetet tartanak. Ezeken az szívet takart. Edzőként és polgár-
együttléteken a töredezettségük- őrként is közössége javán mun-
ben sokszínű egyházért, és kör- kálkodott. Mindig kész volt me-
nyezetükben való szolgálatukért 

sélni a múltról, szívesen mondta 
imádkoznak a gyülekezetek 

el véleményét a jelenről, de a tagjai. Az idei gondolatokat a 
jövőbe is reménységgel tekintett.közel-keleti keresztyén közös-
És most elment. Ő is útra kelt, ségek képviselői állították össze, 
hogy találkozzon a Királlyal. melynek alapja a „napkeleti böl-
„Ember tervez, Isten végez” - csek” története (Máté evangé-

liuma 2,1-12) volt. Nagy útra in- szokták mondani. Nem tervezett 
dultak a megszületett Királyt még útra kelni, de ahogyan a 
kereső emberek, és ezen az úton bölcsek sem maguk választották 
voltak nehézségeik, csalódásaik, ki a csillag feltűnésének idejét, 
reménységeik és végül örömük.

hogy mikor kell indulni, úgy itt 
Az első napon mindannyian döb-

sem volt választási lehetőség. Az 
benettel értesültünk Fejér Sándor 

itt maradtak (elhagyottak) most István haláláról, ami alól nem 
szomorkodnak. Azonban hisszük, tudtuk kivonni magunkat. Tud-
hogy aki Istenünk vezetését kö-tunk meggyengült egészségi álla-
vetve indul útra (még ha az élet potáról, mégis tanácstalanul áll-

tunk, és nem tudtuk felfogni a tör- legnehezebb útjáról is van szó), 
ténteket. Kerestük a szavakat, az annak szívét öröm járja át, amikor 
emlékeket, amelyek egymás után célhoz ér.
sorakoztak gondolatainkban: erő- Családként, barátként, gyüleke-
teljesen zengő hangja, amely be- zetként, keresztyén testvérként 
töltötte a hatalmas tót templomot; 

hisszük, hogy Fejér Sándor István 
határozott, majd később megtört 

testvérünk is megérkezett a Ki-alakja az oltártérben vagy a 
rályhoz, hogy kincseit letehesse szószéken; keresztelők, hittan-
elé, és örvendezhessen színe órák, konfirmációk, esküvők, te-
előtt. metések sora, ahol mindig hir-

dette a rá bízott igét. Ebből me- Selmeczi Lajos Péter lelkész

Fejér Sándor István 
evangélikus lelkész 1954- 2022

Fejér Sándor István 1954. április Munkája révén az utánpótlás 
4-én született Brassóban. Zenei korosztály verseny-zői országos, 
tagozatos általános iskolába járt, Európa bajnoki és világbajnoki 
ekkor tanult meg hegedülni. dobogós helyezése-ket értek el.
Tanulmányai során tanult latint, Farsangi mulatságot, ifjúsági na-
franciát, angolt és németet, sőt pot és tábort szervezett, miccset 
olaszt is. 1974-ben szerezte meg sütött. Az idősek klubjában áhí-
tanítói végzettségét. tatokat tartott, szeretetvendég-
Gyermekkora óta minden vasár- ségeket és Pál-napi vacsorákat 
nap ott volt a templomban. A Ko- rendezett. Művész barátait rend-
lozsvári Protestáns Teológia rek- szeresen fogadta előadásokra, 
tora személyes megszólítása orgonakoncertekre. Jó kapcsola-
indította a lelkészi hivatás felé. tot tartott fenn lelkésztársaival, a 
1979 augusztusában esküdtek testvéregyházakkal, az önkor-
egymásnak hűséget Nika Zitával, mányzattal, a helyi szlovák szer-
szeptember 1-jén szentelte lel- vezettel. Tisztelet és megbecsülés 
késszé dr. Szedressy Pál püspök. övezte, határon innen és túl 
Első szolgálati helye Bukarest komoly barátságokat ápolt.
lett, 1980-ban került Temesvárra. 2016 szeptemberében egy élet-
1982-ben Isten házasságukat egy mentő műtétet hajtottak rajta 
gyermekkel, Zsuzsanna Zitával végre.  
áldotta meg. Következetes szere- Egyenes jellem, őszinte és tiszta 
tettel nevelte lányát, akiért bár- szívű ember volt, aki huszonhét é-
milyen áldozatot meghozott. ven át hűséggel szolgálta Istent és 
1992. április 1-jén érkeztek hűséges pásztora volt egyházköz-
településünkre. A Mezőberény II. ségének. Nyugdíjasként is he-
Kerületi Evangélikus Egyház- lyettesítette lelkésztársait, gimna-
község lelkészeként a szlovák zistákat és kisiskolásokat tanított 
nyelvvel is meg kellett ismer- Isten igéjének komolyan vételére, 
kednie. imádságra, Krisztus szeretetére.
A Mezőberényi Erdélyi Kör 2022. január 17-én hívta haza Ura 
alapító tagja és emblematikus és Megváltója. Az irgalmas Isten 
alakja volt. Mivel Romániában részeltesse abban az üdvösség-
nehézsúlyban országos junior ben, amit életével és szolgálatával 
bajnokságot nyert, 1996-ban ed- hirdetett! 
zői feladatot vállalt a Mezőbe- A gyászolók nevében: 
rényi Kickbox Szakosztálynál. Lázárné Skorka Katalin

40 éve történt…
40 évvel ezelőtt, január 20-a Példaként álljon itt a harminc 
táján, Mezőberényben fontos alkalommal megrendezett Mol-
eseményre készültek gyerekek, nár Miklós Emléktorna, a napja-
fiatalok és felnőttek. inkban is zajló, 39. teremlabda-
Nagy volt a sürgés-forgás, hogy rúgó torna.
minden a helyére kerüljön, a A sportcsarnok döntő változást, 
végleges program is elkészüljön. fellendülést hozott Mezőberény 
Mondhatjuk, abban az időben sportéletében, a sportágak ott-
"történelmi eseményre" került sor honra leltek itt, az iskolai test-
1982. január 23-án: átadták az nevelés és diáksport feltételei lát-
építők Békés megye első, akkor ványosan javultak, amelyek 
nemzetközi mérkőzések rende- számtalan megyei és országos 
zésére is alkalmas sportcsar-

döntőn kimagasló eredmények 
nokát.

eléréséhez vezettek.
A program méltó volt az ünnep-

Szinte valamennyi labdajátékban 
hez, szinte minden sportágban 

rendeztünk nemzetközi találko-
színvonalas bemutatókat, mérkő-

zókat, és kosárlabdában számta-zéseket sikerült megszervezni. 
lan diákolimpia országos döntőt.De a gyerekek is birtokba vehet-
A város és az egyesületek folya-ték a létesítményt, és "buli-
matosan gondoskodnak a meg-meccset" is vívtak a szerveződő 
újulásról, a fejlesztésekről, ami focicsapatok.
reményeink szerint még hosszú-Jó érzés volt ott lenni, attól a nap-
hosszú évekre sok-sok gyermek, tól kezdve 23 és fél éven keresztül 
fiatal és felnőtt számára biz-szervezni a létesítmény prog-
tosítani fogja a testedzést, a sza-ramjait, sok-sok olyan rendez-
badidő hasznos eltöltését, az em-vényt lebonyolítani, amelyek év-
beri, baráti kapcsolatok ápolását.tizedeken át meghatározóak vol-

tak településünk sportéletében. Henger Péter
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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.

KOMFORT ABC

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Üzletünkben
élelmiszer 
vásárlásra
Mindhárom

SZÉP Kártyát
elfogadjuk!

Üzletünkben
élelmiszer 
vásárlásra
Mindhárom

SZÉP Kártyát
elfogadjuk!

Támogatását hálásan köszönjük! 
Adószámunk: 18377178-1-04

Tisztelt Támogatónk! 

A MEZŐBERÉNYI SZLOVÁKOK SZERVEZETÉT 

KÉRJÜK, LEGYEN ÖN IS RÉSZESE, TÁMOGATÓJA A VÁROS 
SZÁMÁRA IS KIEMELT FONTOSSÁGÚ ÉS ORSZÁGOSAN IS 

PÉLDAÉRTÉKŰ ÉPÜLET FELÚJÍTÁSÁNAK!

2021. évi adójáról Ön is rendelkezhet 2022 évben. A személyi 
jövedelemadó 1 % -ról adóbevalláskor dönthet a NAV felé! 

Ha Ön vállalkozó, az 1+1%-ról a helyi önkormányzatnak nyilatkozhat.

Fontos tudni, hogy megelőzően a nyilatkozatot be kell adni a 
Polgármesteri Hivatal adócsoportjához, mielőtt a NAV részére benyújtja 
az online adóbevallását. A nyilatkozat leadása, ha nem így történik, akkor 
nem felel meg a feltételeknek, úgy a felajánlása nem jut el a helyi civil 
szervezet részére.

Kérjük támogassa így:

azt a szervezetet, mely szlovák közösségként hagyományaik ápolása 
mellett, minden évben egy kiemelt program, beruházás megvalósítását 
tűzi ki célul.

2021-ben sikerült megvásárolni a Mezőberény Madarász András utca 
21. sz. alatt található, helyi műemlékvédelem alatt álló utolsó Szlovák 
Ulicskás házat. 2022-ben pályázat útján a részleges felújítás 
elkezdődik, azonban az Önök támogatásával közelebb kerülhet az 
épület a teljes felújításhoz.

Önnek egy döntés, egy aláírás, a közösségnek óriási segítség!

Kérjük, támogatásával segítse terveinket megvalósítani!

Cservenák János 
SZNÖ elnök

Borgula Györgyné
MBSZSZ elnök

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

+36 20 572-5142

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.

Mezőberény Város Óvodai Intézménye
nyári nyitva tartása 2022. évben

 
2022. június 13 - július 17. 
Nyitva tartó óvoda: Nefelejcs Óvoda, 

Mosolygó Központi Óvoda
Zárva tartó óvoda: Magyarvégesi Óvoda, 

Csiribiri Óvoda

2022. július 18 - augusztus 21.
Nyitva tartó óvoda: Csiribiri Óvoda
Zárva tartó óvoda: Magyarvégesi Óvoda, Nefelejcs 

Óvoda, Mosolygó Központi Óvoda 
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