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Kedves Mezőberényiek, 
Tisztelt Olvasók!

köszönhetően megkezdődhetnek 
olyan régen várt fejlesztések, 
mint a Magyarvégesi óvoda fel-
újítása, bővítése, a Juhász Gyula 
utcai idősek otthonának energe-
tikai korszerűsítése, a Kossuth tér 
nyugati végének befejezése, a 
Hosszú-tó környékének fejlesz-
tése, szabadidő tevékenységekre 
alkalmassá tétele.
Orlai 200 program került lebo-
nyolításra, amelynek több más 
mellett egyik hozadéka a Szent 
Erzsébet zárdába vonulása című 
eredeti Orlai-kép városházára ke-
rülése. Az emlékévhez kapcso-

A közeli múlt és a jövőbeni ne-
lódóan, de hagyományosan is 

hézségekről ünneprontás lenne 
számtalan rendezvény színe-

beszélni, azt mindenki a saját bő-
sítette az elmúlt évet, amihez a 

rén tapasztalva éli meg. Beszél-
város lakóinak lehetőségük volt 

jünk inkább az elmúlt év sike-
kapcsolódni.

reiről és az előttünk álló év ter- Mezőberény újratelepítésének 
veiről. 300. évfordulóját ünnepli 2023-
A mögöttünk hagyott 2022. évben 

ban. Elődeink 1973-ban méltó-
siker a piaccsarnok felújítása, 

képpen ünnepelték a 250. év-
amely az építése óta eltelt 50 év-

fordulót, így nekünk is minimum 
ben erősen megkopott, kevésbé 

illik, de sokkal inkább köteles-
volt vonzó az árusoknak és a vá-

ségünk egy még kerekebb év-
sárlóknak, de – a különböző ren-

fordulóról, annak rangjának meg-
dezvények számára is – méltó 

felelően megemlékezni.
helyszínt ad a felújítása után. Már több mint egy éve készülünk 
A csarnok mellett lévő pavilon 

és tervezzük, hogy mit és milyen 
megépítése is siker, amellyel 

formában valósítunk meg. Így a 
egyúttal a busszal közlekedők 

Mezőberény monográfia III. 
kerékpárjainak fedett tárolása is 

kötetének megírása a végéhez 
megoldódik.

közeledik, már a szerkesztőnél 
Jelentős energetikai megtakarítás 

van a legtöbb szerző kézirata. 
érhető el az OPSKMM nyáron 

Hogy kiadni mikor és miből 
korszerűsített kazánjaival, ami a 

tudjuk, az még rejtély. Az 
mai helyzetben borzasztóan 

országhatáron túlra nyúló kerék-
fontos.

pártúra őseink földjén már 2021-
Belterületi utak teljes körű felújí-

ben – mint ahogy 2022-ben is – 
tásával jelentős javulást értünk el 

része volt a 300 éves megem-
az érintett utcákban.

lékezés előkészítésének.
A város délkeleti részén egy víz-

Emlékművel kívánunk tisztelegni 
tározó kialakítása van folya-

az évfordulón őseink előtt és 
matban, ennek folytatásaként a 

példát mutatni a jövő nemzedé-
terület utcáiban csapadékvíz-el-

keinek. 
vezető rendszer épül ki.

folytatás a 4. oldalon
Sikeres pályázati tevékenységnek 

Tavaly december 5. és 9. között szülők örömmel fotózták velük 
sok gyerek látogatott el a Mikulás csemetéiket. A szomszédban, a 
birodalomba, ez a polgármesteri szódásüzem udvarán a Legyen Ön 
hivatal kezdeményésére, önkén- is Karácsonyi Angyalka! program 
tesek segítségévél jött létre. A keretében a Nagycsaládosok Me-
muzeális gyűjteményben hangu- zőberényi Egyesülete bogrács-
latos környezetben találkozhattak gulyást osztott, összesen ezer 
a Mikulással, verset mondtak, adagot. Hozzájuk kapcsolódva a 
énekeltek neki, ezért a kicsik sza- mezőberényi vöröskereszt meleg 
loncukrot kaptak. Sőt, levelet ír- teával kínálta a rászorulókat.
hattak és azt be is dobhatták a pos-  Az ételosztást támogatta: Kolozsi 
taládába. Beülhettek a Jégvarázs József, a Tópart Vendéglő és 
című rajzfilm díszletei közé. Panzió, a Vadász Sörkert 14-es 
Az utolsó napon, december 9-én Pubfood és Mezőberény Város 
megérkeztek az óriásbábok, a Önkormányzata.

Találkozás a Mikulással

MEZŐBERÉNY 300
Az idén ünnepeljük Mezőberény Mezőberény Város Önkormány-

zata 2023-ban a teljes évet átfogó újratelepítésének 300. évfordu-
programsorozatot tervez az előre-lóját. A református vallású ma-
mutató emlékezés jegyében, gyar, az evangélikus hitű szlovák 
melyben ünnepi testületi ülés, és német lakosok adták Mező-
konferencia, könyvkiadás, elő-berény vallási és etnikai többsé-
adások, kiállítások, bemutatók, gét, melyet a később érkezett más 
koncertek szerepelnek. Az emlék-vallásúak és nemzetiségűek to-
évet egész évben kísérőprogra-vább színesítettek. Közös mun-
mok gazdagítják, nemzetiségi kájuk nyomán épült településünk, 
rendezvények, illetve óvodai, is-

alakult ki mai arculata, melyre kolai programok, egyházi ese-
joggal büszkék lehetünk. Ez év- mények.
ben a város méltó módon kívánja A cél megszólítani, elérni az év-
bemutatni az elmúlt 300 évben forduló kapcsán a gyermek, fiatal 
keletkezett értékeit és progra- és felnőtt korosztályt, illetve a 
mok, események kapcsán a lako- megélt élmények mellett a város 
soknak minél több információt számára maradandó, emléket ál-
átadni az újratelepítésről. A város lító értékek teremtése. 
rangos évfordulója mellett a Emlékezzünk, ünnepeljünk 
Petőfi 200 év és a települési érték- együtt a 2023. évben!
tár 10 éves évfordulójára is hang- Siklósi István polgármester, 
súlyt fektet. Körösi Mihály alpolgármester
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Ez történt a két ülés között

Miről tárgyalt a 
képviselő-testület?

2022. november 28-án a felújított temény csak raktározásra hasz-
piaccsarnok átadó ünnepségére nált északi szárnyában. Igaz, 
került sor, ahol dr. Nagy István inkább Mikulás birodalomnak 
agrárminiszter és Dankó Béla, kellene nevezni, mert a szervezők 
körzetünk országgyűlési kép- megint újabb ötletekkel gazdagí-
viselője mondott ünnepi beszé- tották a programot. Az egy hétig 
det. A 164 millió Ft összkölt- nyitva tartó helyszínt nagyon 
séggel megvalósult beruházás jel- sokan látogatták meg. Voltak 
entős előrelépés a piac működési köztük olyan felnőttek, akik azt 
feltételeinek javításában. Siklósi kérdezték, miért nem újítja fel a 
István polgármester megköszön- város azt az épületszárnyat, 
te, hogy a hazai forrást Mezőbe- amelyben a Mikulás szoba volt. 
rénybe és nem más településre Magyarázatként azt tudja Siklósi 
hozták. Örömmel köszönné meg, István polgármester elmondani, 
ha a városháza felújítására, hogy az előző képviselő-testü-
akadálymentesítésére, a kastély letnek, és azután is néhány kép-
rendbetételére, esetleg a Kálmán viselőnek volt arra javaslata, 
Fürdő fejlesztésére is érkezne hogy az északi szárny tetőszerke-
forrás városunkba. zetének felújítását és az épület-
 rész szigetelését végeztessék el, 
2022. november 30-án rendkívüli amire a pénzügyi keretek is ren-
testületi ülés keretében született delkezésre álltak. Az elképzelés 
döntés az ügyeleti szolgáltató az volt, hogy további források 
váltásáról. 2023. január 1-től az függvényében folytassák kisebb 
Alföld Ambulance Kft. látja el a lépésekben a teljes felújítást. Ám 
feladatot városunkban és a Mező- a 2019-ben megválasztott gré-
berénnyel együtt szerződő tele- mium 2020. februári ülésén bi-
püléseken. Siklósi István polgár- zottsági határozat alapján levette 
mester megköszönte a Békés Me- napirendről ennek tárgyalását, 
dical Kft. eddigi munkáját, akik majd márciustól a covid miatt a 
nem tudtak sem anyagi, sem testület nem ülésezhetett. Időköz-
szakmai tekintetben elfogadható ben az árak úgy elszaladtak, hogy 
ajánlatot adni a következő évi a rendelkezésre álló összegből 
szolgáltatásra. Január 1-től Bé- sokkal kevesebb dolgot lehetne 
késről látják el az ügyeleti szol- megvalósítani.
gálatot, ahol orvos ügyel. A hét-  
közi ügyelet mellett Mezőbe- 2022. december 7-én Boros Atti-
rényben munkaszüneti napokon a la, a Prizma-Junior Zrt. étkezteté-
jelenlegi ügyelet épületében két- si cég vezetője járt Siklósi István 
két órában orvos rendel a gyógy- polgármesternél. Beszélgettek a 
szertárak nyitvatartási rendjéhez tapasztalatokról, és arról, hogy a 
igazodva 9-11 óráig. Az új ügye- kezdeti nehézségeket követően 
let székhelye: Békés, Kossuth u. úgy tűnik, beállt az új szolgáltató 
16., a telefonszámok: +36 66 414- helyi működése. A cégvezető 
514 vagy +36 30 553-6227 január elmondta, hogy ha most kellene 
1-től hívhatóak. szerződniük, csak lényegesen 
 kedvezőtlenebb kondíciókkal 
2022. december 2-án Angyal Jó- tudnák azt megtenni. Olyan 
zsefné Ica nénit otthonában 90. étkeztetés még nem volt, amivel 
születésnapja alkalmából köszön- mindenki, mindenkor mara-
tötte Siklósi István polgármester. déktalanul elégedett lett volna, de 
Szinte hihetetlenül jó fizikai és kevés panasz érkezett az utóbbi 
szellemi állapotban találták az időben.
ünnepeltet, akinek egy kérése  
volt: a háza előtti árokból a leve- 2022. december 8-án jelent meg a 
leket szedesse ki a polgármester, megyei hírlapban Zalai Mi-
mert már oda nehézkesen tud hállyal, a megyei önkormányzat 
lejutni. A köszöntésen átadásra elnökével folytatott riport, amely-
került az Orbán Viktor minisz- ben mezőberényi fejlesztési for-
terelnök által aláírt emléklap, rás megítéléséről is szó van. A 
valamint a város nevében egy közel 342.000.000 Ft a Kossuth 
ajándékkosár és egy képeskönyv. tér, valamint a Hosszú-tó és 
Ezúton is egészségben eltöltött környéke fejlesztésére szolgál. A 
éveket kívánunk neki! hivatalos értesítés december 9-i 
 dátummal érkezett meg a MÁK-
2022. december 5-én nyitott meg tól. „Örömmel értesítjük, hogy 
a Mikulás ház a muzeális gyűj- a(z) Élhető települések c. felhí-

vására benyújtott, TOP_PLUSZ- védő, helytörténész. A Mező-
1 .2 .1 -21 -BS1-2022-00064  berényi Német Hagyományápoló 
azonosítószámmal nyilvántartott Egyesület támogatásával végzi 
támogatási kérelmét a(z) Magyar kutatásait, könyvében feldol-
Államkincstár Békés Megyei gozta a mezőberényiek málenkij 
Igazgatóság vezetője 341.999. robotban töltött időszakát is. 
820 Ft összegű támogatásra ér- Egykori igazgatóként sokat tett a 
demesnek ítélte”. A támogatási német nemzetiség ügyéért.” Az 
szerződés megkötését követően elismeréshez gratulálunk!
indulhat a pályázat megvaló-  
sítása, végleges tervek készítésé- 2022. december 15-én Zalai 
vel, közbeszerzéssel, majd kivite- Mihály, a megyei önkormányzat 
lezéssel. elnöke újabb bejelentést tett a 
 2022. december 9-én értesítették hírlapban a megyébe érkező 
a városvezetést, hogy Tóth Sán- TOP-os forrásokról, amelyben 
dor fafaragó mester posztumusz mezőberényi fejlesztésekhez 
megkapja a Magyar Kultúra szükséges támogatások meg-
Lovagja címet, amely előrelát- ítéléséről is szó van. Mivel 
hatóan januárban a magyar hivatalos értesítés még nem 
kultúra napja közeli időpontban érkezett, ezért Siklósi István 
kerül átadásra. Nagy megtisz- polgármester azt feltételezi, hogy 
teltetés a családnak, de városunk- a 388 millió Ft-os segítség egy 
nak is ez az elismerés, így utólag egészségügyi projektre lett meg-
is emléket állítva Tóth Sándor ítélve, míg a 300 milliós forrás 
munkásságának, emberségének, szociális célú város rehabilitá-
mások érdekében végzett tevé- cióra fordítható. A pályázat be-
kenységének, egész példaértékű adása óta eltelt időszakban azon-
életútjának. ban olyan változások mentek 
2022. december 13-án a Méh- végbe, amelyek miatt mindkét 
keréken megtartott nemzetiségi pályázatot alaposan felül kell 
napon Nemzetiségi díjat vehette vizsgálni ahhoz, hogy az tény-
át a Békés Megyei Önkormány- legesen Mezőberény és az itt élők 
zattól Körösi Mihály alpolgár- érdekeit szolgálja. A hivatalos 
mester úr. „A németek által ju- értesítés megérkeztét követően a 
talmazott Körösi Mihály peda- testületnek kell döntenie a mó-
gógus, természet- és környezet- dosításokról.

A napirend megszavazása után el- telével – minden hónapban képvi-
fogadták dr. Kállai-Csarnai Judit selő-testületi ülést tart. A kép-
jegyző tájékoztatását a 2022. viselő-testületi üléseket – a rend-
november 25-i zárt ülésen és a kívüli ülések kivételével – lehe-
2022. november 30-i rendkívüli tőleg a hónap utolsó hétfői napján 
zárt ülésen hozott határozatokról, délután 15 órára kell összehívni.
majd Siklósi István polgármester 2023. január 30.
számolt be a két ülés között tör- 1. Mezőberény Város Önkor-
tént fontosabb eseményekről, in- mányzata 2023. évi költség-
tézkedésekről. vetése Előterjesztő: Siklósi 
 István polgármester, Szvitán 
Mezőberény Város Önkormány- Zoltán pénzügyi osztályvezető
zati Képviselő-testülete elfogadta 2. Mezőberény város 2023. évi 
a 2023. évi költségvetési tervezés nagyrendezvényeinek terve 
alapelveit. Az alapelvek figye- Előterjesztő: dr. Burján Katalin 
lembevételével utasította a fenn- HB elnök, Túri Andrea Mag-
tartásában lévő költségvetési dolna OPSKMM igazgató
szervek illetékes vezetőit a 2023. 3. Közbeszerzési terv elfogadá-
évi költségvetés tervezésének sa Előterjesztő: dr. Kállai-
megkezdésére, a tényleges ter- Csarnai Judit jegyző
vezési feladatok végrehajtására. 2023. február 27.
 1. Mezőberény Város Önkor-
Mezőberény Város Önkormány- mányzata 2023. évi költség-
zati Képviselő-testülete az aláb- vetésének elfogadása Előter-
biak szerint határozta meg 2023. jesztő: Siklósi István polgár-
évi munkatervét: mester, Szvitán Zoltán pénz-
A képviselő-testület – július kivé- ügyi osztályvezető
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2. Tájékoztató a közmunkások 2023. június 26. 2023. november 27. 5/2022-es és a 6/2022-es törlési 
foglalkoztatásának 2022. évi 1. Tájékoztató a Mezőberény- 1. Az adóbevételek alakulásá- jegyzékében felsorolt könyvek 
tapasztalatairól, 2023. évi ben működő nemzetiségi ön- nak értékelése Előterjesztő: törlési jegyzékét.
tervek Előterjesztő: Körösi dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző  kormányzatok és hozzá kap-
Mihály alpolgármester 2. A települési értéktár bizott- Mezőberény Város Önkormány-csolódó civil szervezetek 

3. Tájékoztató a 2022-ben IH zati Képviselő-testülete a ne-ság beszámolója Előterjesztő: munkájáról Előterjesztő: dr. 
által is jóváhagyott, lezárt pá- Körösi Mihály bizottsági elnök velési-oktatási intézmények mű-Burján Katalin HB elnök, nem-
lyázatokról Előterjesztő: Sik- 3. Mezőberény 17’ Kft. 2024. ködéséről és a köznevelési intéz-zetiségi önkormányzatok és 
lósi István polgármester, Nagy évi üzleti terve Előterjesztő: mények névhasználatáról szóló civil szervezetek vezetői
László beruházási csoport- Sik-lósi István polgármester, 2 0 / 2 0 1 2 . ( V I I . 3 1 . )  E M M I  2. Beszámoló Mezőberény spor-
vezető Kiss-né Szabados Annamária, rendelet 24.§ (1a) bekezdése téletéről Előterjesztő: Barna 

2023. március 27. a kft. ügyvezetője alapján, a Gyulai Tankerületi Márton képviselő, sportszer-
1. A városi rendőrőrs beszámo- 2023. december 18. Központ által megállapított kö-vezetek vezetői

lója a közrend és közbizton- 1. Mezőberény Város 2024. évi telező felvételt biztosító általános 3. Beszámoló a Mezőberény ’17 
ság helyzetéről Előadó: őrspa- költségvetése alapelveinek el- iskolák körzethatárainak megha-Városüzemeltetési Kft. 2023. 
rancsnok fogadása Előterjesztő: Siklósi tározását a 2023/2024. tanévre első félévi gazdálkodásáról és 

2. Tájékoztató a Mezőberényi István polgármester, Szvitán vonatkozóan tudomásul vette.a Felügyelő Bizottság beszá-
Polgárőr Egyesület munká- Zoltán pénzügyi osztályvezetőmolója a 2022-23. évben vég-
járól Előadó: polgárőr egyes- Mezőberény Város Önkormány-2. A képviselő-testület 2024. évi zett munkájáról Előterjesztő: 
ület elnöke zati Képviselő-testülete elfogadta munkatervének elfogadása Siklósi István polgármester, 

3. Járda- és útfelújítási tervek a 3129-1/2022. iktatószámú, Előterjesztő: Siklósi István Kissné Szabados Annamária 
és lehetőségek 2023-ban Elő- 2022. szeptember 26-án elfo-polgármesterügyvezető, Dévényi Csilla FB 
terjesztő: Siklósi István polgár- gadott Beszerzések lebonyolí-3. Beszámoló a polgármesteri elnök
mester tásának szabályzata módosítását hivatal munkájáról Előter-2023. augusztus 28.

4. Tájékoztató Mezőberény 2023. január 1. napi hatályba jesztő: dr. Kállai-Csarnai Judit 1. A város oktatási intézmé-
környezeti állapotáról Elő- lépéssel. A testület megbízta dr. jegyzőnyeinek tájékoztatója (PSEG 
terjesztő: Siklósi István polgár- Kállai-Csarnai Judit jegyzőt, 4. Mezőberény 300. – beszámo-és a Mezőberényi Általános Is-
mester, dr. Fábián Judit tit- hogy a szabályzat közzétételéről ló a város újratelepítésének kola) Előterjesztő: Siklósi kársági csoportvezető gondoskodjon.megünnepléséről Előterjesz-István polgármester, intéz-2023. április 24. tő: Siklósi István polgármester, ményvezetők Elfogadták a Mezőberény ’17 1. Beszámoló a 2022. évi belső Körösi Mihály alpolgármester2. Mezőberény Város Óvodai Városüzemeltetési Kft. 2023. évi ellenőrzés tapasztalatairól 

Intézménye beszámolója a üzleti tervét, utasítva a kft. ügy-Előterjesztő: dr. Kállai-Csarnai Állandó napirendi pontok:
2022/2023. nevelési év mun- vezetőjét, hogy szükség esetén a Judit jegyző Beszámoló az előző zárt testületi 
kájáról Előterjesztő: Siklósi tervet módosítsa, és a módosítási 2. Tájékoztató a Békési Járási ülésen hozott döntésekről, a két 
István polgármester, Kissné javaslatát a képviselő-testületnek Hivatal munkájáról Előter- ülés között történt fontosabb 
Wagner Mária intézmény- elfogadásra terjessze elő.jesztő: hivatalvezető eseményekről, intézkedésekről
vezető3. Beszámoló a Mezőberényi Beszámoló a lejárt határidejű 

Mezőberény Város Önkor-3. Környezetvédelmi program Hivatásos Katasztrófavédel- határozatok végrehajtásáról és 
mányzati Képviselő-testülete elfogadása Előterjesztő: Sikl-mi Őrs tevékenységéről az átruházott hatáskörben 
jóváhagyta a Városi Humánsegítő ósi István polgármester, dr. Előadó: Megyei Katasztrófa- hozott döntésekről
és Szociális Szolgálat alapító Fábián Judit titkársági csoport-védelem részéről Bejelentések
okiratának módosítását. A kép-vezető4. Tájékoztató az Önkéntes Tű- Interpelláció
viselő-testület felhatalmazta Sik-2023. szeptember 25.zoltó Egyesület, Mezőberény  
lósi István polgármestert, hogy az 1. 2024. évi ellenőrzési terv munkájáról Előadó: öte elnök Elfogadták a Mezőberényi Pol-
alapító okirat módosításáról szóló elfogadása Előterjesztő: dr. 2023. május 30. (kedd) gármesteri Hivatal 2022. évi 
határozatot, valamint a módosító Kállai-Csarnai Judit jegyzőKözmeghallgatás: ipari területek munkájáról szóló beszámolót, és 
okiratot és az egységes szerkezetű 2. Beszámoló Mezőberény Vá-1. Mezőberény Város Önkor- megköszönték a hivatal mun-
alapító okiratot a Magyar Állam-ros Közterület-felügyeleté-mányzata 2022. évi költség- káját.
kincstár részére küldje meg.nek tevékenységéről Előter-vetésének teljesítése (zárszá-  

jesztő: dr. Kállai-Csarnai Judit madás) Előterjesztő: Siklósi Mezőberény Város Önkormány- A képviselők a Városi Humánse-jegyző, Kiss István Lajos István polgármester, Szvitán zati Képviselő-testülete megsza- gítő és Szociális Szolgálat foglal-közterület-felügyelőZoltán pénzügyi osztályvezető vazta a Mezőberény újratele- koztatásában álló és munkáltatói 3. Beszámoló a folyamatban 2. Beszámoló a gyermekvéde- pítésének 300. évfordulója tisz- utasítás alapján történő helyet-
lévő és a tervezett fásítások lem helyzetéről és az intéz- teletére tervezett emlékév esemé- tesítést ellátó védőnők helyette-
megvalósulásáról Előterjesz-ményekben folyó gyermekvé- nyeiről készült beszámolót, prog- sítési díját az illetményük 10 %-
tő: Siklósi István polgármester, delmi munkáról Előterjesztő: ramtervezetet. Siklósi István pol- ában állapították meg 2023. ja-
Miklósik Ivett képviselőMegyeriné Pénzes Mária gármester felhatalmazást kapott, nuár 1. naptól.

Október 30.VHSZSZ igazgató, nevelési- hogy a bemutatott makett alapján 
1. Tájékoztató a Mezőberény oktatási intézmények szak- rendelje meg a 300 éves emlék- Mezőberény Város Önkormány-

Mentőállomás munkájáról emberei művet maximum bruttó 5 millió zati Képviselő-testülete, mint a 
Előterjesztő: Országos Mentő-3. Integrált Településfejlesztési Ft értékben. Városi Humánsegítő és Szociális 
szolgálatStratégia monitoring, szük-  Szolgálat fenntartója hozzájá-

2. Tájékoztató az orvosi ügyelet ség szerinti módosítása Elő- Tudomásul vették az OPSKMM rulását adta a szociális ellátórend-
munkájáról Előterjesztő: az terjesztő: Siklósi István polgár- könyvtára egyes könyveinek ter- szer veszélyhelyzeti működéséről 
orvosi ügyeletet ellátó kft.mester mészetes elhasználódása miatti, a szó ló  485 /2022 .  (XI .30 . )  

3. Beszámoló a Városi Humán-4. Mezőberény ’17 Városüze- könyvtári állomány ellenőr- Korm.rendelet (a továbbiakban: 
meltetési Kft. 2022. évi egysz- segítő és Szociális Szolgálat zéséről (leltározásáról) és az ál- Korm.rendelet) 2.§ (1) bekezdés 
erűsített beszámolójának el- (VHSZSZ) által ellátott lományból történő törlésről szóló a)-f) pontjaiban felsorolt jog-
fogadása Előterjesztő: Siklósi egészségügyi és szociális tevé- szabályzat kiadásáról szóló szabályokban meghatározott sze-
István polgármester, Kissné kenységről Előterjesztő: 3/1975. (VII.17.) KM-PM együt- mélyi és tárgyi feltételektől tör-
Szabados Annamária, a kft. Megyeriné Pénzes Mária VH- tes rendelet 18. § (2) bekezdése ténő eltéréshez; 
ügyvezetője SZSZ igazgató értelmében az 4/2022-es, az folytatás a 4. oldalon

Városházi hírek
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folytatás a 3. oldalról Mezőberény Város Önkormány-
a Korm.rendelet 2.§ (2) bekezdés zati Képviselő-testülete elfogadta 
b) pontja alapján a Hősök útja 3. a közte és a Volánbusz Zrt. közti 
szám alatt működő Alapszolgál- helyi menetrendszerinti autó-
tatási Központ valamennyi szol- buszközlekedésre vonatkozó köz-
gáltatása (tanyagondnoki szolgál- szolgáltatási szerződés meg-
tatás, szociális étkeztetés, házi se- hosszabbítását 2023. június 30-ig.
gítségnyújtás, támogató szolgál-  
tatás, időskorúak nappali ellátása) Mezőberény Város Önkormány-
ideiglenesen történő összevont zati Képviselő-testülete úgy 
működéséhez az intézmény szék- döntött, hogy a 87/2022. (II.28.) 
helyén, az 5650, Mezőberény, Ju- és a 136/2022 (III.28.) számú ha-

tározatait hatályon kívül helyezi hász Gyula utca 1. szám alatti 
és a TOP_Plusz-3.1.2-21 – Szo-idősek otthona épületében. A kép-
ciális célú városrehabilitáció viselő-testület megbízta Siklósi 
(ESZA+) pályázati felhívás István polgármestert, valamint 
vonatkozásában a „Leromlott Vá-Megyeriné Pénzes Mária igaz-
rosi Területek rehabilitációja gatót, hogy a Kom.rendelet 3.§ 
Mezőberényben” tartalommal (1) bekezdése alapján intézkedjen 
beadott támogatási kérelmét visz-a bejelentés megtételéről a műkö-
szavonja. Szintén megszavazták, dést engedélyező szerv részére.
hogy a 145/2022. (IV.11.) számú  
határozatot hatályon kívül he-Módosításra került az anyaköny-
lyezik és a TOP_Plusz-1.2.2-21 – vi, valamint a családi események 
Szociális célú városrehabilitáció lebonyolításával kapcsolatos he-
(ERFA) pályázati felhívás vonat-lyi szabályokról szóló 5/2016. 
kozásában a „Kérhalom utcai (III.01.) önkormányzati rendelet, 
Közösségi Ház felújítása Mező-két díjtétel összege emelkedett.
berényben” tartalommal beadott  
támogatási kérelmet visszavon-A képviselők hozzájárultak, hogy 
ják. Siklósi István polgármester 

a KOLO Tech - Kolozsi József 
felhatalmazást kapott a szükséges 

Gépipari és Kereskedelmi Kft. a 
intézkedések, jognyilatkozatok 

Mezőberény Város Önkormány-
megtételére mindkét támogatási 

zata tulajdonában lévő Mező- kérelem visszavonása érdekében.
berény, Hajnal utca belterületi út-  
szakaszon, a Mezőberény, Hajnal A képviselő-testület által tárgyalt 
utca 5. szám, valamint a Hajnal napirendek és az elfogadott ren-
utca 25. szám előtt (környékén) deletek megtalálhatók a www. 
jelentős lassítást igénylő, buk- mezobereny.hu honlapon.
kanó forgalomlassítót (fekvő- A soron következő képviselő-
rendőr) alakítson ki, és ehhez testületi ülés időpontja: 2023. 
kapcsolódóan két darab figye- január 30. (hétfő). 
lemfelkeltő táblát helyezzen ki a Fesetőné Sipos Judit
saját költségén. Titkárság

Miről tárgyalt a 
képviselő-testület?

Új szolgáltató az ügyeleten
A képviselő-testület döntése ér- mélyesen az orvos – 5630 Békés, 
telmében 2023. január 1-től vál- Kossuth utca 16. – vagy a +36 66 
tozott az orvosi ügyeletet ellátó 414-514 vagy +36 30 553 6227 
szolgáltató. Nehéz helyzetben telefonszámokon érhető el, 
volt a döntés meghozatala során a hívható ki a betegekhez. Munka-
testület, mert a módosított egész- szüneti napokon ezen kívül két-
ségügyi törvény egészen más két órában 9-11 óráig orvos 
rendszer ki-építését feltételezi, rendel a Mezőberény, Széchenyi 
mint ami az eddigi gyakorlat volt. utca 1. szám alatti ügyeleti he-
A feladatot múlt év végéig ellátó lyiségben.
Békés Medical Kft. nem tudott o- Az ügyelet 15 órától másnap reg-
lyan ajánlatot adni, ami elfogad- gel 7 óráig működik, munka-
ható lett volna, például helyszínre szüneti napokon 7 órától másnap 
kihívásnál Gyomaendrődről ér- reggel 7 óráig érhető el.
kezett volna a segítség. Az új szolgáltató január 1-én 
Január 1-től az Alföld Ambulance reggel 8 órakor vette át a fela-
Kft. látja el a betegek kezelését az datot. Reméljük, az új feladatel-
alábbiak szerint: hétköznapokon látás is eredményesen szolgálja a 
a békési ügyeleti helyszínen sze- mezőberényiek érdekeit.

Érték a Települési Értéktárból

Az ATE tevékenysége

Negyven évvel ezelőtt, 1983-ban alakult meg az Alföld Turista 
Egyesület (ATE) jogelődje a Mezőberényi SE keretében, majd te-
vékenységét 1991-től a Mezőberényi SDSE természetjáró szak-
osztályaként folytatta. Végül 2002 februárjában vált önálló jogi 
személyiséggé. Az egyesület taglétszáma jellemzően száz körül 
mozog, célja, hogy folyamatos sportolási lehetőséget nyújtson a 
gyalogos és kerékpáros túrázóknak, a városi és terepfutóknak, a 
teljesítménytúrázóknak. Olyan nagy múltú túrákat szerveznek 
meg rendszeresen, mint például a Petőfi emléktúra, a Körös 
teljesítménytúra, a Két keréken Békésen túrák. Évente több nyílt 
kirándulást szerveznek, ezeken nem tagok is részt vehetnek. 
Karbantartják a Körös-túrákhoz tartozó 110 kilométeres 
turistautat, ha szükséges, újrafestik. Az egyesület részt vesz a 
Magyar Sportturisztikai Szövetség, a Magyar Természetjáró Szö-
vetség, illetve a Vasutas Természetjárók Szövetsége munkájában, 
minősítési rendszerében.  A szervezet tevékenysége 2-es 
sorszámmal 2014-ben került a települési értéktárba.

folytatás az 1. oldalról forintot nyertünk. Várjuk további 
Példát kell mutatni, hogy miként pályázatok eredményét is, példá-
kell elismerni mások érdemeit, ul belterületi utak felújítására, 
tisztelegni az elődök által elvég- újabb ipari terület kialakítására, 
zett munka előtt. egészségügyi létesítmény építé-
A 2023-ra tervezett programok- sére és még több dologra.
ból néhány kiragadott példa: A programokon és a fejleszté-

- januári ünnepi testületi ülés, seken túl az egyik legfontosabb 
- Mezőberény 300 – a Mezőbe- kérdés, miről is szól a 300 éves 

rényi Hírmondó emlékszáma, megemlékezés? Megítélésem 
- március 15-e újszerű formá- szerint az elődeink iránti büszke-

ban történő megünneplése, ségről, amit azért érezhetünk, 
- konferencia a történelmi táv-

mert teremteni tudtak egy biztos 
latokról,

jövőt az utánuk következő nem-
- koncertek közkedvelt elő-

zedékeknek, de természetesen 
adókkal

arról a büszkeségről is, amit mi is - az emlékévre kiadvány szer-
továbbadunk városunkkal az kesztése,
utánunk jövőknek olyan módon, - 10 éves a mezőberényi érték-
hogy az még élhetőbb legyen, tár program,
mint ahogy mi átvettük. - állandó Petőfi kiállítás meg-
Boldog 300. évet kívánok min-nyitása,
denkinek! Eredményeket, továb-- szlovák tájház átadása,
bi együttműködést civilek, vállal-- december 3. Berény névnap.
kozások, cégek, önkormányzat Olyan fejlesztések is várhatóak, 
között. Legyen sikeresebb, gaz-amelyek nem elsősorban az év-
dagabb az újév, mint a magunk fordulóval függenek össze. Ezek 
mögött hagyott! Legyen örömök-közül már értesültünk arról, hogy 

a Kossuth tér és a Hosszú-tó ben, megértésben teljes 2023!
fejlesztésére összesen 342 millió Siklósi István polgármester

Kedves Mezőberényiek, 
Tisztelt Olvasók!

2023. januárVárosházi hírek
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Átadták a megyei nemzetiségi díjakat december 13-án 
Méhkeréken. Soltész Miklós Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kiemelte: 
hazánkban a nemzetiségek békében élnek egymás mellett, őrzik 
kultúrájukat, identitásukat, templomok és oktatási intézmények 
újulnak meg a kormány támogatásával. Zalai Mihály, a megyei 
önkormányzat elnöke a Békésben élőket egy közösség tagjaiként 
jellemezte, akik az elmúlt háromszáz esztendőben békében, 
egymástól tanulva, és kölcsönösen tisztelve éltek a megyében.
Idén a német nemzetiség díjazottja Körösi Mihály. A nyugdíjas 
tanár, iskolaigazgató, természet- és környezetvédő, helytörténész 
a Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület támoga-
tásával végzi kutató munkáját többek között német nemzetiségi 
kérdésekben is. A Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Tár-
saságának tagjaként kapott Magyar Érdemkeresztet munkás-
ságáért. Mit vétettem című könyvében a mezőberényiek keserves 
málenkij robotban töltött időszakát dolgozta fel. Idén a berényi 
hagyományápoló egyesület által szervezett Büntetlen bűnösök 
című konferenciára neves málenkij robot kutatók jöttek el 
meghívására, melyen a megyei németek is részt vettek. Felesége 
német származása késztette a berényi németek 20. században 
átélt traumáinak kutatására. Igazgatóként is sokat tett a német 
nemzetiség ügyéért, az ő közbenjárásával vezették be a 
nemzetiségi német nyelv oktatását az általa irányított iskolában.

Körösi Mihály nemzetiségi díja

Angyal Józsefné köszöntése
Angyal Józsefné Ica nénit decem-
ber 2-án otthonában köszöntötte fel 
Siklósi István polgármester és adta 
át Orbán Viktor miniszterelnök 
emléklapját és a város ajándékát. 
Ica néni a szőnyegszövőben dol-
gozott nyugdíjba vonulásig, és ma, 
90 évesen is aktívan tevékenykedik 
a háza körül. A hosszú élet titkának 
a folyamatos mozgást tartja. Az el-
múlt hónapban szerzett kisebb bal-
esete akadályozta abban, hogy ok-
tóber 30-ai születésnapját megün-
nepelje. Ica néni példamutató mó-
don, tenni akarással éli minden-
napjait. Mezőberény Város Önkor-
mányzata nevében boldog szüle-
tésnapot kívánunk neki! 

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Burai Dávid (Mezőberény) és Berecz Vanessza 
(Mezőberény), Nagyistván Gábor (Gyomaendrőd) és Papp Mária 
(Gyomaendrőd).
Eltávoztak közülünk: Székely András (1921), Márkus László (1955), 
Duna Róbert (1976), Mihácsi Dánielné született Mangucz Róza 
(1922), Márta Jánosné született Győri Julianna (1934), Marton 
Mihályné született Szarka Ilona (1932), Lázok Istvánné született 
Moldván Anna (1953), Simcsik Sándor  László (1952), Gottschik 
Vilmos Medárdné született Eczeti Ilona (1941), Szugyiczki János 
(1954), Bojtár Józsefné született Tóth Lídia (1924), Fülöp Antal 
(1929), Gazsó Pál (1938).

Megváltoztak a közterület-
használat szabályai
Tájékoztató
Mezőberény Város Önkormány- táridő figyelembe vételével).
zati Képviselő-testülete 2022. A közterület-használat kizárólag 
november 28-i ülésén elfogadta a végleges határozat birtokában és 
közterület-használatáról szóló a határozatban megnevezett 
30/2022.(XI.28.) önkormányzati számlára történt közterület-hasz-
rendeletét. nálati díj megfizetése után kezd-
Az új szabályozás értelmében a hető meg!
közterület-használat engedélye- A Mezőberényi Polgármesteri 
zése a polgármester hatáskörébe 

Hivatal által összeállított kérelem 
került, ezért 2023. január 1-től 

minta, valamint a közterület-
kezdődően a közterület-használat 

használatra vonatkozó, 2023. ja-iránti kérelmet a Mezőberényi 
nuár 1. naptól érvényes részletes Polgármesteri Hivatal Beruházási 
szabályok megismerhetőek a Csoportjához kell benyújtani.
www.mezobereny.hu honlapon, A kitöltött és mellékletekkel el-
vagy ügyfélfogadási időben látott kérelmet a közterület-hasz-
személyesen tájékoztatás kérhető nálat tervezett megkezdése előtt 
a Mezőberé-nyi Polgármesteri legalább 8 nappal kell benyújtani 

(a legalább 8 napos eljárási ha- Hivatal Beruházási Csoportjánál.

Madárbarát óvoda lettünk!

A MVÓI Nefelejcs Óvoda dolgo- Nem is kell olyan sok hozzá!
zói mindig is törekedtek arra, Helyezzünk ki odút, madáritatót, 
hogy az ide járó gyermekeket a madáretetőt a környezetünkben! 
természet szeretetére neveljék. Tartsuk tisztán, az itatót töltsük 
Talán így van ezzel minden óvo- fel rendszeresen vízzel, az etetőt 
da… Örömmel osztjuk meg a hírt, madáreleséggel! Keressük folya-
hogy a Magyar Madártani és matosan az újabb lehetőségeket, 
Természetvédelmi Egyesület hogyan segíthetünk! Legyünk 
jóvoltából óvodánk elnyerte a egyre többen madárbarátok! 
Madárbarát Óvoda címet! Óvodákban, kertekben, udva-
Szeretnénk példa lenni! Jó példa. rokon, és legfőképp a szívekben!
Követendő példa. Legyen Mező- Információkért látogasson el a 
berényben minél több óvoda, Magyar Madártani és Természet-
kert, udvar jelzője: madárbarát! védelmi Egyesület honlapjára: a 
Hirdesse, hogy az ott élők, az oda www.mme.hu.
tartozók figyelnek a madarakra! Hanó Krisztina

2023. január Városházi hírek / Intézményi hírek
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A II. Mezőberényi Pálinkaver- ságát, gyümölcsösségét, ízét és az 
összbenyomás harmóniáját. A senyre 35 párlatot neveztek a 
bírálók tíz kategóriában minő-főzetők, egy évvel korábban ez a 
sítették a pálinkákat. A kóstolást szám 24 volt. A legtöbb nevező 
kevésbé karakteres alma párlattal több fajtával vállalta a megmé-
kezdték, végül a vegyessel és a rettetést. A hagyományosnak 
törköllyel fejezték be.számító vegyes, szilva, körte, 
A pálinkaverseny eredményét barack, cseresznye mellett nevez-
december 16-án az Orlai házban tek őszibarack, aszú törköly és fü-
hirdették ki. Az öttagú zsűri egy-ge párlatot is.
egy mintára maximum húsz A mintákat 2022 .december 9-én 
pontot adhatott, így a maximális az Orlai házban öttagú zsűri 
pontszám száz volt. Első díjat bírálta el: Békési Sándor, a Bé-
érdemelt ki Szabó Sándor 2022-

kési Pálinka Zrt. kereskedelmi 
es szőlőpálinkája 99 ponttal, 

vezetője, Bokor Sándor vőfély, 
második lett Ancsin László 2022-

Csete Gyula néprajzos muzeoló- es körtepálinkája 96 ponttal, 
gus, Tánczos Imre a Tópart Ven- harmadik helyen Kiss László 
déglő és Panzió tulajdonosa, il- 2021-es szőlőpálinkája végzett 
letve Zolnai Róbert a Vadász Sör- 93 ponttal. Különdíjat kapott 
kert 14-es Pubfood üzemeltetője. Schupkégel László 2010-es aszú 
A rendezvény háziasszonyaként törkölypálinkája 92 ponttal és 
Túri Andrea igazgató köszöntötte Nagy Lajos Zoltán 2022-es füge-
a megjelenteket, illetve azokat is, pálinkája 77 ponttal. A verseny 
akik az intézmény YouTube- résztvevői emléklapot vehettek 
csatornáján az egyenes adást át. 
követték. Támogató: Almáskerti Pálinka-
A zsűri vizsgálta a párlat tiszta- műhely, Békési Pálinka Zrt.

Szőlőpálinka nyert Roma mesterségbemutató

A nemzetiségek napja alkalmából sárfonás Mezőberényben is gaz-
Horváth Róbert, a Mezőberényi dag hagyománnyal bír. Napjaink-
Cigány Nemzetiségi Önkor- ban a Mécses Egyesület lakói kö-
mányzat elnöke nyitotta meg zül többen foglalkoznak kosárfo-
Hevesi Rómeó grafikáiból álló nással. A szakma alapjaiba nyer-
kiállítást 2022. december 16-án hettünk betekintést a roma mes-
az Orlai házban. Horváth Róbert terség bemutatón, ennek jövőre, 
elmondta, az alkotó autodidakta április 8-án a roma kultúra világ-
művész, csak ez év áprilisában napja alkalmából folytatása is 
kezdett el komolyan rajzolni. lesz.
Hevesi Rómeó magáról elárulta, A gyerekeknek Diószegi Eszter 
rajzolni mindig szeretett, de ezt az grafikusművész tartott kézműves 
utóbbi időkig nem vette komo- foglalkozást, ők papírt fontak. A 
lyan. Március végén olvasott a workshop kísérőprogramjaként a 
Bibliában a talentumról. Akkor gyermekeknek a színházterem-
döntötte el, hogy fejleszti magát, ben Tücsök Peti Varázscsengő 
a Művészház online kurzusán címmel adott műsort, majd a Mi-
jobb agyféltekés rajzolást tanul. kulás is ellátogatott a kicsikhez, 
Makra Péter meglepetésként egy és egy-egy vers elmondása, dal 
dalt énekelt a kiállítónak, aki eléneklése után – a MONE támo-
maga is közreműködött az elő- gatásával – csomagot adott át 
adásban. nekik.
Horváth Róbert a nemzetségi nap Az autentikus cigányzenét játszó, 
alkalmából évértékelőt tartott. öttagú Ham Ko Ham együttes 
Szólt arról, hogy áprilisban részt adott hangulatos koncertet. A 
vettek a nemzetközi roma nap pörgős zenére előbb a gyerekek, 
szervezésében, nyáron a közös- majd a felnőttek is táncra 
ségi házukban nyolcvan gyerek- perdültek. Ezt – a Csoóri Sándor 
nek kéthetes tábort szerveztek. Program támogatásával – Berény 
Augusztusban a jó tanulókat, jó Táncegyüttes táncháza követte 
sportolókat ki-rándulásra vitték. Borgula Benedetta és Baracsi 
Decemberben száz gyereknek Gergő vezetésével. Végül a részt-
mikuláscsomagot, illetve az idő- vevők a berényi becsinált levest 
seknek ajándékcsomagot adtak. kóstolták meg és a tombolasor-
Az NKA támogatásának köszön- soláson a szerencséjüket pró-
hetően Lakatos Mihály kosárfonó bálták ki.
mester tartott workshopot. A ko-

Újévi képeslap
A hónap műtárgya – 2023. január

Magyarországon a képes-
lapkiadás 1950-es években 
vált állami monopóliummá. 
A Képzőművészeti Alap Ki-
adóvállalata 1954-ben ala-
kult meg. Ebben az idő-
szakban az itt készült újévi 
lapokon pezsgősüveg, dobó-
kocka vagy kéményseprő 
szerepelt.  Legtöbbször fo-
tókkal illusztrált köszöntőket 
találunk rajtuk, vagy gra-
fikusok által készített színes 
rajzok kerültek a korabeli 
üdvözlőlapokra. A bemu-
tatott 50-es évek végén ké-
szült újévi lapon a patkó és a 
gomba lá tha tó .  Mind-
kettőnek hagyományosan  
szerencsét hozó varázserőt 
tulajdonítottak. 

Csete Gyula

2023. januárIntéményi hírek
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Telephelyünkön HÁLÓS TŰZIFA kapható

s akác 25 és 33 cm-es tűzifa 1,75 szórt űrméter
s tölgy 25 és 33 cm-es tűzifa 1,75 szórt űrméter

s bükk, tölgy, gyertyán vegyesen 
30, 33, 37 cm-es tűzifa 1,75 szórt űrméter

s 1,75 szórt, rendezetlen űrméter/raklap (1,75 
3ömlesztett m  hasított tűzifa összerakás után 0,85 

3tömör, összerakott m -nek felel meg) 
Ára: 85.000 Ft/háló 

Nyitva tartás: hétfő - péntek: 8.00-12.00
Hétköznap délután telefonos egyeztetés alapján. 

Tel.: +36 70 553 553 7
Facebook oldal: facebook.com/szasafa

VERS- ÉS NOVELLAÍRÓ PÁLYÁZAT
Az Orlai ház és az intézmény 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  Mezőberény 
újratelepítésének 300. évfordulóját, ezért feltétel, hogy az öt 
versből egy a településhez kötődjön.

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 2023. március 20. 

A pályázat eredményét az  Orlai ház magyar költészet napja 
alkalmából tartott rendezvényén hirdetjük ki. A nyertesek 
könyvjutalomban részesülnek. 

További információ kérhető Molnár Lajostól, 
az Orlai ház munkatársától a 
+36 70 400-2478-as 
telefonszámon vagy az 
ujsag@mezobereny.hu 
címen.

A könyvtár ajánlja
Disznótor(os)

Ha tél, akkor disznóvágás, ehhez vagy a kráfli? Ismeri a csutris 
kötödnek a disznótoros ételek. rétest? Tudja, miből készül a sti-
Minden családnak megvan a folder szalámi? Tudja, mi a kü-
maga disznótoros étele. Külön- lönbség a hidegfüstölés, a me-
féle levesek, sültek, hurka, kol- legfüstölés, a forrófüstölés és a 
bász, töpörtyű, disznósajt, sza- nedves füstölés között? Készített 
lonna, kocsonya, toros káposzta, már duplafüles disznósajtot és 
hagymásvér, hájas tészta sósan, hurkalevest?
édesen. Ajánlónkban mindenre talál meg-
Tudja, mi az a schlachtenprie oldást!

Az 50 éves Népi Díszítőművésze- gyűjtése alapján könyvet írt a 
ti Kör kiállítását Pál Miklósné, a mezőberényi és a körösladányi 
Békés Megyei Népművészeti fehérhímzésről. Bogárné Szőke 
Egyesület elnöke nyitotta meg Erika 2013-tól a kör vezetője, 
2022. december 16-án az Orlai elődjéhez hasonlóan ő is szen-
házban. A megjelenteket Túri vedélyesen kutatja a régi berényi 
Andrea, az intézmény igazgatója hímzéseket. Minden megyei 
köszöntötte. A megnyitón részt hímző pályázaton részt vesznek 
vett Kiszely Jánosné, a kör egy- és az országos megméretteté-
kori vezetője is. seken is.
Pál Miklósné kiemelte, a félév- Pál Miklósné és Túri Andrea egy-
százados tevékeny, sikeres mun- egy csokor virággal köszönte 
ka elsősorban két szakköri veze- meg a két szakmai vezető mun-
tőnek köszönhető. Kiszely János- káját. Befejezésként Babinszki 
né kezdetektől, 1972-től 2010-ig Panna énekelt el egy népdalt. A 
irányította a közösség tevékeny- tárlat – az intézmény nyitvatartási 
ségét. Feldolgozta a mezőberényi idejében – január 31-ig tekinthető 
szűcsködmönök hímzését, saját meg.

50 éves a díszítőművészeti kör

2023. január Intéményi hírek



8.

Az Orlai ház hagyományos ren- késze. Hangsúlyozta, Isten nem 
dezvénye az idősek karácsonya. feledkezik meg rólunk, se idős 
Minden esztendőben az ünnepek korban, se betegségben. Ő ke-
előtt műsorral ajándékozzák meg gyelmébe fogadott bennünket, hi-
a szépkorúakat, sőt ingyenes szen elküldte hozzánk a fiát, aki 
buszjárattal a művelődési házhoz tudja jól, milyen elhagyatottnak 
szállítják őket. lenni. Lázárné Skorka Katalin az 
A sz ínházteremben 2022.  I. kerületi Evangélikus Egyház-
december 20-án Túri Andrea község lelkésze, espereshelyettes 
igazgató üdvözölte a megjelen- rövid imát mondott, Futó Zoltán 
teket. Siklósi István polgármester református lelkész pedig beszédet 
ünnepi köszöntőjében tette föl a tartott.
kérdést, kell-e a szeretet megélé- Márió több mint két évtizedes ta-
séhez a lexikonban utána néz-

pasztalatával nagysikerű telthá-
nünk a szó jelentésének. Kifej-

zas koncertet adott, még tartalék 
tette, ehhez nincs szükség sza-

székre is szükség volt. A művész 
vakra, ugyanis a szeretetről nem 

műsorára a szomszédos települé-beszélni kell, hanem érezni, 
sekről is átjöttek. A zenész bemu-megélni. A jövőről szólva a 
tatta bravúros játékát. A tangó-polgármester megemlítette, 
harmonika mellett szájharmó-2023-ban emlékezünk meg 
nikát is megszólaltatott. A kö-Mezőberény újratelepülésének 
zönség többször visszatapsolta.300. évfordulójáról. És mi, 
A koncert után a Városi Hu-mezőberényiek szeretjük váro-
mánsegítő és Szociális Szolgálat sunkat, és erről nem csak be-
mákos bejglivel, és meleg teával szélünk, így is érezzük.
kínálta meg a szépkorúakat.A történelmi egyházak adtak 

szolgálatot, igét hirdetett Sel-
A rendezvényt a Nemzeti Kultu-meczi Lajos Péter II. kerületi 

Evangélikus Egyházközség lel- rális Alap támogatta.

Idősek karácsonya

Advent a Hargitán

Sütő András: Advent a Hargitán A főszerepben azt a Szarvas Jó-
című színjátékában a nézők lát- zsefet láthattuk, akit az Üveg-
hatták, miként bontakozott ki két tigris című filmekből tubásként 
fiatal tiszta, örömre készülő sze- már megismerhettük. A szép szá-
relme, ami, ha kell a halált is le- mú közönség vastapssal jutal-
győzi. A darabban találkozott a mazta meg a színészek játékát. Az 
múlt és a jelen, a hűség és meg- előadás a Zenthe Ferenc Színház 
bocsátás, az önzés és a hit, a sze- és a Móricz Zsigmond Színház 
retet és a sosem múló remény. A koprodukciójában készült, és a 
színjátékban a tragédia és a csoda Déryné program keretében lát-
kézen fogva járt. hattuk Mezőberényben.

Kínai étel ünnepre

Ha magyarok kedvencét, az olda- új fogás feltálalásával. Bróda 
last ázsiai szósszal ízesítjük, akár László szakácsmesterrel a tan-
az ünnepi asztalra is kerülhet. Az folyam résztvevői kínai szószos 
Orlai házban 2022. december 13- oldalast főztek zöldséges tészta-
án este szép számú érdeklődő sa- körettel. Ennek receptjét megta-
játíthatta el, hogyan tegye a töltött lálják az intézmény honlapján, 
káposztás, halászleves kará- Facebook-oldalán. 
csonyi asztalt kicsit pikánssá egy 

A belépés ingyenes. Mindenkit szeretettel várunk.

VÁROSI FARSANG
2023. február 10. péntek

ORLAI HÁZ (Mezőberény, Fő út 6.)

Program
17.00 Zenés gyermekműsor Bodrogközi Ritával
17.45 Jelmezverseny felnőtteknek és gyerekeknek
18.15 Városi Nyugdíjas Klub meglepetés műsora
18.25 Jelmezverseny eredményhirdetése
18.45 Városi Nyugdíjas Klub meglepetés műsora
19.00 Táncház a Berény Táncegyüttessel, 

zenél a Talléros zenekar
20.00 Télűző tűzgyújtás
Kísérőprogram: fánkkóstolás, virtuális játékok, farsangi 
kézműves foglalkozás. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2023. januárIntéményi hírek
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Jótékonysági bál

A Mezőberényi Gyermekfoci Szabó Zsolt, Machó Róbert, 
Alapítvány három éves kényszer- Gschwindt Tamás, Gál Zoltán, 
szünet után új helyszínen, a Tó- Miszlai Márkó, Székely Csanád 
part Vendéglőben telt házas rész- különdíjat vehettek át.
vétellel tartotta meg hagyo- Díjátadók voltak: Koncsag Fe-
mányos jótékonysági bálját. renc és Vrbovszki Zoltán, az ala-
A bál során a rendezők több elis- pítvány alapító tagjai, illetve Ró-
merést adtak át. A Dr. Fekete Nán- nai Ádám, a Berényi Gyermek FC 
dor Emlékdíjat Kis Gergő és Ro- elnökségi tagja.
ósz Roland labdarúgók vehették A bál bevételét a jövő nyáron 
át, így ők utazhatnak a jövő nyá- Gronauban (Németország) rende-
ron Gödöllőn rendezendő Juven- zendő nemzetközi utánpótlás lab-
tus táborba. A díjakat Kajlik Pé- darúgó torna utazási költségeire 
ter, a Mezőberényi Gyermekfoci fordítják.
Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Kajlik Péter, kuratóriumi elnök a 
család részéről pedig Fekete Jó- rendezvényről elmondta, nem 
zsef adta át. várt nagy érdeklődéssel zajlott a 
A szervezők díjazták továbbá a mulatság, köszönetet mond min-
Berényi Gyermek FC U 19 denkinek, aki részt vett a rendez-
csapatának ősszel kiemelkedő vényen és támogatta csapatuk 
teljesítményt nyújtó játékosait is. utazását.

TANULMÁNY A NŐKRŐL

2023. február 28-án 19 órától az Orlai házban 
(Mezőberény, Fő út 6.)

zenés válóok két részben

„A nők gyakran gondolják azt, hogy a férfiak ostobák” – véli az író. 
S ezt teltételezi az a három nő is, aki úgy dönt elég volt, és ideje 
lapátra tenni a házaséletet. Az elhatározás akkor lesz igazán érdekes, 
amikor a férjek a fenyegetőzést komolyan veszik, és a csinos 
válóperes ügyvédnő láttán hajlanának is a dologra.

Az előadás jegyára a Déryné program 
hozzájárulásának köszönhetően: 200 Ft.

TANULMÁNY A NŐKRŐL

A Déryné program támogatásával
a Zenthe Ferenc Színház előadása

János vitéz
2023. február 15. 19.00

Orlai ház (Mezőberény, Fő út 6.)

A Déryné program támogatásával
A Déryné Társulat előadása

Én vagyok János vitéz – mondják sorban az előadás színészei a 
János vitéz című előadásban. A Déryné program előadása 
rendhagyó formában, egy óra leforgása alatt kívánja bemutatni a 
nézők számára Petőfi Sándor halhatatlan klasszikusát. Az előadás 
nem csupán az iskoláskorúak, hanem az egész család számára 
maradandó élményt nyújt, lendületes, fiatalos játékmódjával.

Az előadás jegyára a Déryné program 
hozzájárulásának köszönhetően: 200 Ft.

2023. január Intéményi hírek / Civil hírek
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Érezni és látni

Tizenhat évvel ezelőtt mutatta be megismerjük, megszólítsuk, 
Steve Jobs az első iPhone-t. Ak- hogy a bennünk lévő Isten forma 
kor óriási szenzáció volt, és az az űrt betöltse.
okostelefonok világában mind a Gondolom, már sokan látták az 
mai napig megmaradt a nimbusza Avatar 2. részét, és valószínű 
ennek az eszköznek. Azt mond- azért, mert az első is lenyűgöző 
ják, hogy a 30 év alatti felhasz- volt. Mi három órán át úgy ültünk 
nálók 55 százaléka felébredés a moziban, hogy szinte odasze-
utáni tíz percben már kézbe ve- gezett a székhez minden egyes 
szi, és a felhasználók 59 száza- jelenet. Gyönyörű az egész, olyan 
léka az elalvás előtti tíz percben a filmes technológia, hogy hihe-
még használja. Az alkalmazások tetlen. James Cameron ismét zse-
tekintetében pedig azok az elsőd- niálisat alkotott. Amit látunk, szin-
legesek, amik másokra vetik a te érezzük is. Ahogyan a hajszá-
figyelmet. Főként TikTok vide- lakat borzolja a szél, vagy az arco-
ókat néznek, Instagram bejegyzé- kon legördülő vízcseppek moz-
seket és YouTube videókat… gását. Érezni és látni. Nagyon 
megannyi egyén tevékenységeit, fontos számunkra mindkettő. 
akik a nagyvilágban valahol Nem mindegy, mit érzünk, és mit 
ismeretlenül élnek és mégis közel látunk. Szeretjük jól érezni ma-
jönnek hozzánk, hatást gyako- gunkat, és érzékeinket a szépben 
rolnak ránk. Valljuk be, sokszor megfüröszteni. Vágyunk arra, 
nem is tudatosan foglalkozunk hogy lenyűgöző látványban le-
másokkal, csak megszoktuk, mert gyen részünk, de sokkal inkább, 
azt is kimutatták, milyen szo- hogy megérezzük mások meg-
rongást vált ki belőlünk, ha nem becsülését, barátságát, jóságát.  
érhetünk a mobilunkhoz… Ezért azon túl, hogy sok külön-
A lelki élet másfajta figyelem- leges képi információval találko-
koncentrálásra hív, másfajta gya- zunk, nélkülözhetetlenek a kap-
korlatot tanít: ne kifelé, hanem csolataink, ahol érezhetjük, hogy 
befelé figyelj! A klasszikus lelki fontosak vagyunk, szeretettek.
élet, hogy felkelés után mondjunk A zsoltárvers egy dologra kérdez 
egy imát, és mielőtt lefekszünk, rá, a boldogságra. Boldognak lá-
vegyük számba a napunkat, tod magadat és mások így látnak 
mondhatnánk, az első tíz és az téged? Ha elcsendesedünk, és 
utolsó tíz percet töltsük ezzel! abban a kétszer tíz percben a te-
Adjunk hálát, kérjünk bocsánatot kintetünket Jézusra összponto-
és megkönnyebbült lélekkel sítjuk, akkor megláthatjuk ma-
tudunk aludni menni… Nézzünk gunkat, de őt is. És olyannak lát-
a szív mélyére, tanuljuk magun- juk majd, amilyen valójában. 
kat megismerni, figyeljünk a lelki Jónak. Végtelen szeretetnek. A 
folyamatokra, a hitünk állapotára. bűneinket  megbocsátónak.  
Tanuljuk megérteni mindazt, ami Olyannak, aki egyedül képes 
bennünk zajlik, és miközben elvezetni a boldogságra, teljes-
csendben vagyunk, lássuk meg, ségre. Ez évre egyetlen jókíván-
mivel rendelkezünk és mi ságom van a zsoltárossal együtt: 
hiányzik. Ha kizárjuk a világot, Érezzétek és lássátok, hogy jó az 
akkor megérezhetjük, meglát- Úr, boldog, aki hozzá menekül.
hatjuk, Isten milyen közel van Lázárné Skorka Katalin
hozzánk, hogy sosem vagyunk evangélikus lelkész
egyedül, vár ránk, észrevegyük, 

Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog, aki hozzá menekül. 
Zsoltár 34,9

Megemlékezés és koncert
A mezőberényiek málenkij robotra elhur-
colásának 78. évfordulójáról emlékeztek meg 
január 6-án a Kossuth téren álló emlékműnél, 
ezt követően az evangélikus templomban víz-
kereszt alkalmából Vozár Márton adott zon-
gorahangversenyt. Ismert, hogy 1945. január 6-
án 562 mezőberényit, köztük nagyon sok fiatalt 
vittek előbb Gyulára, majd onnan a Szovjetunió 
területére, munkaszolgálatra. A tragédiáról 
évente rendszeresen megemlékeznek. Vozár 
Márton koncertjére megtelt templom, a művész 
Chopin, Bach és Mozart darabokat, illetve 
átdolgozásokat és saját műveket adott elő.

Rákellenes világséta
Magyar Rákellenes Liga harma-
dik éve hirdeti meg a rákellenes 
világsétát, ezt az idén január 8-án 
délután tartották meg. A felhí-
vásra Mezőberényben közel 
negyvenen sétáltak. A résztvevők 
15 órakor a Kossuth téri parkban 
találkoztak, a séta a református 
templom felé, illetve a Petőfi ut-
cán a piactérig tartott. A megmoz-
dulás egyben adománygyűjtés is 
volt. Az eseményen bárki részt 
vehetett, aki együttérzését akarta 
kifejezni a daganatos beteg 
hozzátartozója, ismerőse vagy a 
rákbetegek iránt, illetve támogat-
ni kívánta a daganatos betegségek 
elleni harcot.              Mertz Judit

A (MNKSZ) a Legjobb női mun-
kahely 2021. év különdíját, ezt 
2 0 2 2 .  d e c e m b e r  2 - á n  
Budapesten Nelhübel-Oláh 
Henriette, az egyesület vezetője 
vette át.
Az MNKSZ idén tizenötödik 
alkalommal írta ki a pályázatát 
azzal a céllal, hogy rámutasson 
a nők foglalkoztatásának esély-
egyenlőségi szempontján túl a 
nők alkalmazásának gazdasági 
s z ü k s é g s z e r ű s é g é r e .  A 
p é l d a k é n t  s z e r e p l ő  Mécses Szolgáló Közösség 

m u n k a h e l y e k e n  a  m u n -Egyesülete megkapta a Magyar 
kavállalók érdekeit is figyelembe Női Karrierfejlesztési Szövetség 

A legjobb női munkahely

Tavaly november 20-án Berettyó- Az V. Viharsarki Táncháztalál-
újfalun rendezték meg a VI. Be- kozót december 3-án rendezték 
rettyó Gyermek és Ifjúsági Szóló meg Békéscsabán. A Neki, neki 
Néptáncversenyt. Ezen Musztafa legények! – férfitáncok gyerek-
Amira és Styaszni Janka (fotón- lábon című szólótánc versenyen 
kon jobbról balra), illetve Mészá- Szépe Bálint arany minősítést ért 
ros Loretta és Machó Hanna Réka el, a népdaléneklési minősítő 
ezüst, míg Babinszki Panna és versenyről pedig Babinszki 
Tokaji Zsófia bronz minősítést Panna  ezüs t  minős í tésse l  
szereztek. Felkészítőjük Borgula távozhatott. Gratulálunk nekik! 
Benedetta. Leg a láb AMI 

Leg a láb sikerek

Fotó: 
Pappné 
Kőszegi Ilona

2023. januárCivil hírek / Hitélet



11.

KOMFORT ABC

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

Fekete kazánszén 16.800 Ft/mázsa
Barnaszén             13.900 Ft/mázsa

Ezek a szenek nagy kalóriával rendelkezők!

Lignit                      3.400 Ft/mázsa
Tűzifa – bükk, konyhakész 7.800 Ft/mázsa

Cím: Békés, Kossuth Lajos utca 39. 
Telefon: +36 70 361-8959

KÁROLYI TÜZÉP, BÉKÉS

BARNA TOJÓTYÚK 
egyéves, jól tojó, 

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

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

Fiatal diplomás házaspár életjáradéki 
szerződést kötne idős hölggyel vagy úrral. 

Telefon: +36 30 965-0495

2023. január
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A HALLÓKÉSZÜLÉKEK NAPJA: 2022. DECEMBER 14. (SZERDA)

JELENTKEZZEN BE +36 66 634-167 MEZŐBERÉNY

2023. január 16-17.

január 16-17.


