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A vállalkozókat köszöntötték

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 Együttműk. 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 Íjász és Hagyományőrző Sportegyesület 19329570-1-04
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 Orlai Népfőiskola Egyesület 18624315-1-04 
Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány 19061522-1-04
Mezőberényi PSG 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

Az emlékév megnyitója
A képviselő-testület január 30-án vadászkürtön játszani hallhatták a 
megtartott ülése előtt ünnepség megjelentek.
keretébent nyitották meg a város Az ünnepi megnyitó alkalmával a 
újratelepítésének 300. évfordu- városháza aulájában a látogatók a 
lójára rendezendő eseményso- német telepesek dereglyéjét és a 
rozatot. A hangulatot emelte, 

városról szóló kiadványokat ve-hogy a "Leg a Láb" Alapfokú 
hették szemügyre.Művészeti Iskola diákjai a város 
A jelenlévőket „A Szakkör“ tagjai régi és új címerével ellátott zász-
a város címerével díszített mé-lókkal vonultak be a díszterembe. 

A Himnusz eléneklése után zessel és Kissné Wagner Mária ál-
Siklósi István polgármester kö- tal készített apró, „300" feliratos 
szöntötte a jelenlévőket és a süteménnyel lepték meg.
kábeltévé nézőit, majd Körösi Ebből az alkalomból elkészült a 
Mihály alpolgármester, az évfor- Mezőberényi Hírmondó külön-
dulós események szervező bizott-

száma is, melyben a három évszá-ságának elnöke az újratelepített 
zad legfontosabb eseményei, tör-Berény történetét foglalta össze. 
ténelmi dátumai is olvashatóak és Az ünnepség végén Kávai Eszter 
megtalálható a www.mezobe-Ilonát, a Mezőberény Városi 

Ifjúsági Fúvószenekar tagját reny.hu oldalon.

Írásunk a 3. oldalon olvasható
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EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT

MIRŐL TÁRGYALT A 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET?

2022. december 30-án érkezett István polgármester a Mezei-Vill 
értesítés a Közép-Békési Ivóvíz- Kft.-hez a közvilágítás nem 
javító Társulás megszüntetése működő lámpatesteinek ügyé-
utáni maradványvagyon elszá- ben, több mint 30 helyet felsorol-
molásáról, amely alapján Mező- va. A cég telefonos válaszában 
berénynek 4.159.554,- Ft érték- jelezte, hogy rövidesen kijavítják 
ben utalnak át forrást. a hibákat, de például a körforga-

lomnál lévőek esetén azért nem 
2023. január 12-én Siklósi István tudnak itézkedni, mert ott az 
polgármester szakértőkkel be- MVM hatáskörébe tartozó prob-
szélt a geotermikus fűtési rend- léma van. Konkrétan a kandelá-
szerről, akik továbbra sem tudnak bernél nincs áram, amit hiába je-
olyan megoldást javasolni, ami- leztek az illetékesnek, az nem vá-
vel garantálni tudnák a rendszer laszolt.
gazdaságos működtetését. Szó 
esett a hasonló békéscsabai rend- Január 23-án a szennyvíztisztító 
szerről, amelynek már működnie teleppel kapcsolatos, több sze-
kellene, de egyelőre ott is nehéz- replős – kivitelező, tervező, Al-
ségek tapasztalhatóak. földvíz Zrt., önkormányzat – 

egyeztetések, illetve helyszíni 
Január 18-án Siklósi István pol- bejárások történtek, ezek alapján 
gármester levélben kereste meg hozzájáruló nyilatkozatok ke-
Cserkúti Andrást, a közútkezelő rültek kiadásra. Az egyeztetések, 
megyei igazgatóját a 46-os 47-es hozzájárulások alapján még ezen 
főközlekedési utak nyomvá- a napon elkezdődött a szenny-
lyúinak, de főleg a gyalogát- víztisztító telep hat hónapig tartó 
kelőhelyek balesetveszélyes álla- próbaüzeme.
potának javítását kérve. Gyakor-  
latilag a tavaly májusi levelét Január 26-án intézményvezetői 
aktualizálta. A válasz ugyanaz, megbeszélésen jelezte Siklósi 
amit korábban kapott: nem látnak István polgármester, hogy csat-
forrást arra, hogy ezt megte- lakozni kívánnak a CYEB Ener-
hessék. Siklósi István polgármes- giamegoldások Kft. országos 
ter újabb levelet küld, hogy „LED-csere”, lakosságot érintő 
legalább a két leginkább baleset- programjához. A szervezés és a 
veszélyes részt (a katolikus temp- szerződés érvényesítése után, 
lom előtti és a körforgalomnál előreláthatólag február 10-től 
lévő gyalogátkelőhelyeket) javít- lesz lehetősége bekapcsolódni 
sák ki. magánszemélyeknek a prog-

ramba. Részletekről később érte-Január 19-én hivatalos, tértive-
sítik az érintetteket.vényes levélben fordult Siklósi 

Mezőberény Város Önkormány- lésén, ahol tisztújításra is sor ke-
zati Képviselő-testülete január rült. 30 éves polgárőr múlttal, 
30-i ülése Mezőberény újrate- nyolc év elnöki tevékenységet 
lepítésének 300. évfordulója al- követően lemondott Csipke Sán-
kalmából tartott ünnepi megnyi- dor elnök. Amikor átvette az 
tóval vette kezdetét. egyesület vezetését, szervezetileg 

és pénzügyileg is szétzilált szer-A napirend megszavazása után 
vezetet kellett újraindítania, amit elfogadták dr. Kállai-Csarnai 
sikeresen oldott meg. Mindig jó Judit jegyző tájékoztatását a 
kapcsolatban állt az önkormány-2022. december 19-i zárt ülésen 
zattal, segítette a rendezvények hozott határozatokról, majd Sik-
lebonyolítását. Siklósi István pol-lósi István polgármester számolt 
gármester ezúton is megköszönte be a két ülés között történt 
a leköszönő elnök kiemelkedően fontosabb eseményekről, intéz-
fontos munkáját, utódjának, a kedésekről. A beszámolóhoz szó-
tagság által megválasztott Gál beli kiegészítést tett: január 28-án 
Nikolettnek pedig jó munkát és részt vett a Mezőberényi Polgárőr 

Egyesület rendkívüli közgyű- egészséget kívánt. 

Elfogadásra kerültek a lejárt Óvodai Intézménye alapító ok-
határidejű határozatok végrehaj- iratának módosítását, a doku-
tásáról és az átruházott hatáskör- mentum 4.1. pontja kiegészítésre 
ben hozott döntésekről szóló be- került az autizmus spektrum 
számolók. zavarral küzdő gyermekek neve-

lésével. A képviselők felhatal-
Mezőberény Város Önkormány- mazták Siklósi István polgár-
zati Képviselő-testülete úgy mestert, hogy az alapító okirat 
döntött, hogy közérdekű terület- módosításáról szóló határozatot, 
rendezés céljából a Mezőberény valamint a módosító okiratot és az 2098/42 hrsz. alatti, 1 ha 0069 m  egységes szerkezetű alapító ok-
alapterületű kivett közút és kivett iratot a Magyar Államkincstár ré-
árok művelési ágú ingatlan 4237 szére küldje meg.
jelű Bélmegyer – Mezőberény  
összekötő út 13+290 és 13+800 Mezőberény Város Önkormány-
szelvények közötti rész tulaj- zati Képviselő-testülete tudomá-
donjogát térítésmentesen átru- sul vette a Délkelet-Alföld Regi-
házza a Magyar Állam nevében onális Hulladékgazdálkodási 
eljáró Magyar Közút Nonprofit Rendszer Létrehozását Célzó Ön-
Zrt. részére. kormányzati Társulás 2022. évi 

tevékenységéről szóló elnöki be-Elfogadták a 2023. évi városi ren-
számolóját.dezvények tervét, és megbízták 

az OPSKMM igazgatóját, hogy Ötödik alkalommal került mó-
az év közben történt változásokat dosításra Mezőberény Város Ön-
kísérje figyelemmel, a módosítá- kormányzata 2022. évi költségve-
sokat végezze el és a honlapon tési rendelete. A Bevételek fő-
jelentesse meg. összege (intézményfinanszíro-
Mezőberény Város Önkormány- zással) +215.597.883 Ft-tal vál-
zati Képviselő-testülete 2023. tozott, és 9.408.522.279 Ft-ra 
évben a március 15., május 1., emelkedett.
augusztus 20. és az október 23. 

Tudomásul vették az OPSKMM rendezvényeket tekinti városi 
Könyvtára egyes könyveinek ter-nagyrendezvénynek, és vala-
mészetes elhasználódása miatti, a mennyi rendezvényhez kapcsol-
könyvtári állomány ellenőrzé-va a Mezőberény 300. emlékév 
séről (leltározásáról) és az állo-megemlékezéseit. A testület meg-
mányból történő törlésről szóló bízta az OPSKMM intézmény 
szabályzat kiadásáról szóló igazgatóját a városi nagyrendez-
3/1975. (VII.17.) KM-PM együt-vények megszervezésével, lebo-
tes rendelet 18. § (2) bekezdése nyolításával.
értelmében az 1/2023-as törlési A képviselő-testület elfogadta az 
jegyzékében felsorolt könyvek Orlai Petrics Soma Könyvtár, 
törlési jegyzékét.Muzeális Gyűjtemény és Műve-

lődési Központ 2022. évi beszá-
Mezőberény Város Önkormány-

molóját a 2022. évi online kom-
zati Képviselő-testülete elfogadta 

munikáció kimutatással.
az A Város Tiétek a Város Értetek 

Jóváhagyták az intézmény 2023. 
elnevezésű EFOP-1.2.11-16-

évi munkatervét, a 2023. évi 
2017-00002 azonosító számú pá-

programtervvel, a funkciótervvel, 
lyázat keretében nyújtott lakha-

a 2023. évi terembeosztással és a 
tási támogatásokról szóló beszá-

2023. évi szolgáltatási tervvel ki-
molót, és felhatalmazta a polgár-

egészítve – a 2023. évi költség-
mestert a program folytatásának 

vetési rendeletben biztosításra 
megvalósítására.

kerülő források függvényében, 
valamint tudomásul vették az Jóváhagyták a Mezőberényi 
OPSKMM 2023. évi tovább- Szlovák Nemzetiségi Önkor-
képzési tervére vonatkozó javas- mányzat és a Mezőberény Város 
latát. Önkormányzata közötti 22/2019. 

(I.28.) sz. határozattal jóváha-
Mezőberény Város Önkormány-

gyott együttműködési megállapo-
zati Képviselő-testülete elfogadta 

dás módosítását, valamint a 
Mezőberény Város Önkormány-

módosításokkal egységes szer-
zatának 2022. évi közbeszerzési 

kezetbe foglalt együttműködési 
tervének 3. számú módosítását és 

megállapodást. A Mezőberényi 
2023. évi közbeszerzési tervét. A 

Szlovák Nemzetiségi Önkor-
tervek elérhetőek a város hon-

mányzat elnöki és elnökhelyettesi 
lapján, a www.mezobereny.hu 

tisztségében bekövetkezett sze-
oldalon.

mélyi változás miatt kellett 
módosítani a megállapodás 1. Jóváhagyták Mezőberény Város 
mellékletét. A Mezőberényi Szlo-
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vák Nemzetiségi Önkormányzat mánya a Magyarország 2023. évi 
Képviselő-testülete 2023. január központi költségvetésének a ve-
17-i ülésén Borgula Györgyöt el- szélyhelyzettel összefüggő eltérő 
nöknek, Fazekas Endrénét elnök- szabályairól szóló 613/2022. 
helyettesnek választotta meg. (XII.29.) Korm.rendeletében a 

korábbi „öregségi nyugdíj min-
Mezőberény Város Önkormány- denkori legkisebb összege”, mint 
zati Képviselő-testülete megis- viszonyítási alap helyett 2023. 
merte a Városi Humánsegítő és január 1. napi hatállyal bevezette 
Szociális Szolgálatnál keletkezett a „szociális vetítési alap” fogal-
térítési díjhátralékról szóló tájé- mát. Az összeg nem változott, 
koztatást, és hozzájárult annak 2023. évben a szociális vetítési 
törléséhez. alap összege havonta 28.500 

forint.Jóváhagyták Siklósi István pol-
gármester 2023. évre vonatkozó A képviselő-testület által tárgyalt 
szabadságolási ütemtervét. napirendek és az elfogadott ren-

deletek megtalálhatók a www. Mezőberény Város Önkormány-
mezobereny.hu honlapon.zati Képviselő-testülete rende-

letet alkotott a szociális vetítési A soron következő képviselő-tes-
alap fogalmának önkormányzati tületi ülés időpontja: 2023. feb-
rendeletekben történő átvezeté- ruár 27. (hétfő). 
séről, mivel Magyarország Kor- Fesetőné Sipos Judit

Felhívás közadakozásra

Tisztelt Mezőberényiek! Tisztelt fordulunk Önökhöz.
reménybeli Támogatók! Mező- A város újratelepítésének 300. 
berény újratelepítésének 300. évfordulójára való méltó emlé-
évfordulóját ünnepelni kívánók! kezés keretében emlékszobor ál-
Az évfordulóra készülve az ön- lítására kerülne sor 2023-ban, ter-
kormányzat maradandó emlék ál- vek szerint augusztus 20-ra. A 
lítását tervezi. Széri-Varga Géza költségekhez való hozzájárulás-
tervei alapján az I. kerületi evan- hoz szívesen fogadjuk önkéntes 
gélikus templom mellett, a Szé- alapon történő felajánlásaikat az 
chenyi utca felőli közel három- alábbi számlaszámra:
szög alakú területen kívánja felál-
lítani a mellékelt fényképen lát- OTP Bank 
ható makett alapján készülő em- 11733144-20008378-00000000
lékszobrot. Kedvezményezett neve, címe: 
A nehéz anyagi helyzetre való te- Mezőberény Környezet-
kintettel az önkormányzat nem védelméért Alapítvány, 
rendelkezik az egész éves rendez- 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
vénysorozat megvalósításához Közlemény: 
szükséges anyagi forrásokkal, Újratelepítési emlékmű
ezért a műalkotást közadako-
zásból kívánja megvalósítani. A befizetett támogatásról igazo-
Összesen minimum 5 millió fo- lást állítunk ki!
rint szükséges a szobor megalko- Önzetlen támogatásukat tiszte-
tásához. lettel köszönjük, a támogatók 
Az alapítvány az önkormány- nevét az emlékmű talapzatán fel-
zattal közösen kíván tenni azért, tüntetjük! 
hogy a forrásokat előteremtse. Ez Szekeres Józsefné alapítványi 
a felhívás is ezt a célt szolgálja, kuratórium elnöke
ezért a következő tájékoztatással Siklósi István polgármester

A Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány felhívása

A városban működő cégek ve- költségek csökkentése érdekében 
zetőit, képviselőit és az egyéni 11 önkormányzati épületre nap-
vállalkozókat az újév alkalmából elemet szerelnek.
január 13-án köszöntötte Siklósi A város újratelepülésének 300. 
István rendhagyó helyszínen, az évfordulójáról elmondta, a szű-
ipartestület épületében. kös anyagi lehetőségek ellenére is 
A polgármester köszöntőjét azzal szeretnének róla méltó módon 
kezdte, amikor az önkormány- megemlékezni. Ezt szolgálná a 
zatnak azon kell gondolkodnia, német templom mellett – a 
hogy az energiaválság közepette Kossuth- és Széchenyi-szobrok 
miként tudja kifizetni a rezsit, ak- mai helyén – egy emlékszobor 
kor nem tartották volna etikus- felállítása. Ez három oszlopból 
nak, ha a szokásos módon, a vá- állna, az egyiken a település első 
rosházán tartják meg a rendez- írásos említésének az évszáma: 
vényt. 1347 állna, a másodikon az új-
Az elmúlt esztendőről elmondta, ratelepülésé: 1723, a harmadikon 
az jól indult, de az utolsó negyed- pedig a mostani. A költségeket 
évben becsapott az energiaár minimálisra  csökkentve a  
robbanása. Ezt megelőzően több műalkotás 5 millióba kerülne, a 
fejlesztést megvalósítottak: bő- város költségvetésében erre nincs 
vítették a bölcsődét, elkészült a fedezet. Ez csakis adakozásból 
Kodály úti óvoda tornaszobája, valósítható meg, a maga részéről 
felújították az ötvenéves piac- erre 100 ezer forintot ajánlott fel.
csarnokot, mellette elkészült a Kurilla Olivér elnök a Mezőbe-
pavilon, továbbá folyamatban 

rény és Körzete Iparosok és Vál-
van a csapadékvíz-elvezetés fej-

lalkozók Egyesületéről szólt. 
lesztése is. A szociális otthon kor-

Hangoztatta, szervezetük 137 
szerűsítésére az önkormányzat 

éves múltra tekint vissza, volt 
179 millió forintot nyert, a 

olyan időszak, amikor 409 tagjuk 
Magyarvégesi Óvoda felújítására 

is volt, abban az időben a vállal-pedig 160 milliót. Ezek mellett az 
kozókat kötelezték a tagságra. önkormányzat rendbe szeretné 
Most egyik célkitűzésü, székhá-tenni a Kossuth tér nyugati részét 
zuk rendbehozatala, hogy itt a és a Hosszú-tó környékét. Ezek 
tagok rendszeresen találkozhas-összesen kétmilliárd forint fej-
sanak, illetve az elülső részét lesztést jelentenek.
bérbe adhatóvá tegyék.Siklósi István kifejtette, ahhoz 
Tavaly Borgula György és Bor-hogy az új év is sikeres legyen, az 
gula Péter kapta meg a Mező-önkormányzat a bevételek növe-
berény Vállalkozója címet. Bor-lése érdekében emelte a helyi 
gula Péter édesapja mellett el-iparűzési, illetve a kommunális 
mondta, építőipari cégük vállal-adót, ez 45 millió pluszt jelent. 
kozói, önkormányzati és állami Ezen túlmenően emelték a bérleti 
megrendeléseket egyaránt kap. díjakat is. A kiadások mérséklése 
Mezőberény mindegyik nagyobb érdekében önkormányzati szinten 
útja mentén építettek már vala-25 százalékkal csökkentik a gáz 
mit. Szívükhöz közel áll a gyer-és a villany fogyasztását. A ko-
mekintézmények fejlesztése, rábban civileknek adott 1+1 szá-
ezért különösen örülnek annak, zalékos támogatás most az önkor-
hogy ők alakíthatták ki a Kodály mányzatnál marad, ez 1,7 millió 
úton a tornaszobát, illetve bővít-pluszt jelent. Rendezvények és 
hették a bölcsődét. Az idén szeret-nemzetközi kapcsolatok támoga-

tására most nem írnak ki pá- nék megépíteni a cég történeté-
lyázatot. Szintén a működési ben az első templomot. 

Tisztelt Mezőberényi Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy az üveghulladék el-
helyezésére alkalmas 
konténereket átszállí-
tottuk a Tavasz utcai te-
lephelyünkre. A továb-
biakban az üveghulladék 
elhelyezésére csak itt van 
lehetőség, és ez bármikor 
elérhető

Mezőberény ’17 Kft.

A vállalkozókat köszöntötték

Városházi hírek
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Érték a települési értéktárból

Debreczeni Jánosné viseletkészítő

Debreczeni Jánosné viseletké-
szítő 1970-ben szerzett női szabó 
szakmunkás bizonyítványt, majd 
szakoktatóként dolgozott. A Békés 
Megyei Népművészeti Egyesület 
tagjaként a nyári táborokban  
tanulta szakmáját. Az elmúlt 
negyedszázad során számos e-
gyéni megrendelő, illetve tánc-
együttes, citerazenekar, népdalkör 
és civilszervezet ismerte meg 
munkáját. Múzeumokban és ma-
gángyűjteményekben kutatja a 
régi ruhákat, így készítette el több 
alkalommal a mezőberényi szlo-

vák női viseletet, mely 2016-ban Magyar Kézműves Remek 
elismerést hozott alkotójának. Válaszúton Kallós Zoltán 
néprajzkutató magángyűjteményét is tanulmányozta. Erdélyi 
viseletek is kerültek ki keze közül, készített több széki és 
székelyföldi öltözetet, az egyik ilyen a Mezőberényi Értéktár 
részét alkotja.
Vallja, az ősi örökséget a mai kor igényeihez igazítva kell tovább-
vinnünk. Munkáit a Hagyományok Háza népi iparművészeti 
osztályán rendszeresen zsűrizteti, különböző szakmai 
konferenciákon, pályázatokon és kiállításokon mutatja be. 
Debreczeni Jánosné 2008-ban megkapta a Békés Megye 
Népművészetéért elismerést, 2021-ben pedig Életfa díjjal 
tüntette ki a Békés Megyei Népművészeti Egyesület. 

A civileket köszöntötték
A városban tevékenykedő közel is várják közreműködésüket az 
60 civil szervezet képviselőit feb- évfordulós eseményekbe is, hi-
ruár 3-án köszöntötte a felújított szen most a város újratelepülé-
piaccsarnokban Siklósi István. Az sének 300., illetve Petőfi születé-
önkormányzat vezetése 2014 óta sének 200. évfordulójáról em-
minden esztendőben újévi kö- lékezünk meg.
szöntőre hívta a civileket a Köszöntője végén a polgármester 

. A szokatlan helyszínt a azt hangsúlyozta, civilek nélkül a 
polgármester azzal indokolta, az város élete sokkal szegényesebb 
önkormányzat jelenlegi anyagi lenne. Befejezésként köszöntötte 
helyzetében nem lett volna tisz-

Csipke Sándort, aki 30 éve tagja a 
tességes, ha a vállalkozókat és a 

Mezőberényi Polgárőr Egye-
civileket a hagyományos helyszí-

sületnek, és nyolc évig látta el az nen látják vendégül, ezért a vál-
elnöki teendőket. Siklósi István lalkozók vendéglátását január 13-
megköszönte Vrbovszki Pálnak án az ipartestület állta, most a 
és feleségének, Vrbovszki Pálné-piaccsarnokban pedig civilek és 
nak, hogy az önkormányzat kéré-magánszemélyek segítenek.
sére mindig megtekinthető a Siklósi István tájékoztatást adott 
kocsigyűjteményük.az elmúlt esztendőről, illetve az 
A pohárköszöntő előtt és után idei tervekről. Kifejtette, miként a 
Hevesi Imre zenéjével szórakoz-civilek tavaly bekapcsolódtak az 

Orlai 200 programjában, az idén tatta a civileket.

város-
házára

Falopások megelőzése
Rendőrségi felhívás

Magyaroroszág területének közel san szemmel kísérik az erdőte-
ötödét borítja erdő. Télen hang- rületeket, értesítik egymást, ha 
súlyos probléma az erdőterületek különös körülményt észlelnek. 
vagyonvédelme, a falopások Amennyiben gyanús személyek 
megelőzése. mozgását tapasztalják a területen, 
A személyi tulajdon védelme el- jegyezzék meg személyleírá-
sősorban a tulajdonosra tartozik. sukat, gépjárművük rendszámát. 
A tulajdonostól is függ az, hogy Ha a településen működik polgár-
erdős területe mennyire válik az őrség, mezőőri, tanyagondnoki 
elkövetők célpontjává. szolgálat, természetvédelmi őr-
A falopások megelőzése érde- szolgálat, vadásztársaság, akkor 
kében kérjük, fogadja meg a rend- célszerű felvenni velük a kapcso-
őrség tanácsait! latot, kérve, hogy tevékenységük 
A tulajdonosok beszéljék meg során kísérjék figyelemmel az 
egymás között, hogy folyamato- adott területet.

Kristály Patika Vereckei Patika
  
Mezőberény, Fő út 2. Mezőberény, Petőfi u. 3.
telefon: 66/424-040 telefon: 66/352 - 660
nyitvatartás: nyitvatartás:
hétfőtől péntekig: 7.30-18.00 hétfőtől péntekig: 7.30 - 18.00
szombaton: 8.00-13.00 páratlan héten szombaton: 
 8.00 - 12.00
 

A feltüntetett információk a Oroszlán Gyógyszertár
gyógyszertárak működési enge- 
dély szerinti nyitvatartási ideje, Mezőberény, Luther u. 1.
előfordulhat, hogy nem várt telefon: 66/522 - 410
esemény miatt ettől eltérően nyitvatartás:
tartanak nyitva.hétfőtől péntekig: 7.30 - 17.00

páros héten szombaton 8.00 - Vasárnap 9- 11 óráig érhető el a 
12.00 mindenkori ügyeletes gyógy-
  szertár!

Gyógyszertárak

Városházi hírek 2023. február
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A magyar kultúra napja alkalmá- hető. Újabb kérdésként merül fel, 
ból a színház iránt érdeklődők ja- a kultúra jobbá teszi-e az életün-
nuár 23-án a művelődési központ ket? Hozzájárul-e a település 
színháztermében Derzsi György megtartó erejéhez? Erre a kultú-
színművész Szerelmem, Sárdy rában dolgozóknak és a befoga-
című monodrámáját tekintették dóknak kell választ adniuk. Ha 
meg. egy este a művelődési központ 
A színdarab előtt a nézőket Túri színháztermében a nézők jól érzik 
Andrea, az Orlai ház igazgatója magukat, és a darab formálja az 
köszöntötte, majd Siklósi István ízlésüket, akkor megérte.
polgármester beszédében kifej-

A színpadon az egyszereplős, 
tette, bár január 22. nem piros 

egyfelvonásos, romantikus zenés 
betűs ünnep, de az iskolákban és a 

napló Sárdy János 20. századi 
kulturális intézményekben meg-

híres bonviván életének nagyobb emlékezünk e napról. Ez alka-
állomásait és legszebb dalait mu-lomból elgondolkodhatunk, hogy 
tatta be egy nagymama titkos nap-beárazható-e a kultúra? Mezőbe-
lója alapján.A történet egy eltit-rénynek megéri-e 100 millió 
kolt szerelemről, az életen át tartó forintot fordítania kulturális in-
rajongásról, egy fiatal művész tézmények, rendezvénynek és ci-
magára találásáról szólt. A nézők vil szervezetek támogatására? Ki 
lelkes tapsára Derzsi György rá-dönti el, hogy ezek a kiadások 
adásként egy dalt Sárdy stílusá-mennyire hasznosak, hiszen az 

eredményük nem számszerűsít- ban is elő adott.

Sárdy és a nagymama

Sárkányfejes vasaló
A hónap műtárgya                       2023. február

Az öntöttvas oldalán, a 
vasalók gyártásá- nyílásokon ki-
nak fénykora az 1800-as évek hullott, így az nem koszolta össze 
második felére esett, és mintegy a ruhát. A szenes darabok öntött-
húsz üzemben készítették. A fa- vasból készültek, egyszerű vagy 
szenes vagy parazsas eszközök a díszes kialakítással. A legszebbek 
20. század elején már általánosan a Kossuth-fejes, saskarmos, ka-
elterjedtek a háztartásokban. kasos, oroszlánfejes, hattyús, fá-
Ezekből általában több is volt egy raófejes vagy emberfejes míves 
családnak, amíg az egyiket megmunkálásúak voltak. A be-
melegítették, addig a másikkal mutatott, Berényben használt sár-
vasaltak. Tetejük felnyitható, itt kányfejes öntöttvas vasaló az 
tették bele a parazsat, majd a le- egyik legszebb a korabeli dara-
vegőben lóbálták, így az a leve- bok közül.
gőtől felizzott, a hamu pedig az Csete Gyula

A könyvtár ajánlja
Füveskönyvek
A füveskönyvek eredetileg A „mi a teendő” kérdésére adott 
gyógynövények, „fűszerszámok” hétköznapi példák, egyszerű 
növényhatározószerű gyűjte- válaszok, amelyek a testi és a lelki 
ményei volt. A név idővel ki- egészség megőrzését és vissza-
terjedt mindenféle hasznos tud- nyerését segítették, lassan egyre 
nivalóra, életbölcseleti, önis- egyénibbé, szubjektívebbé vál-
mereti és tanítómesteri jótanács- tak, s egyre több gondolkodni-
ra, intelemre, még olvasmányok valót, valamint lelki táplálékot 
jegyzékére is. adtak az olvasónak.

Pályázati sikerek
Az Európai Hulladékcsökkentési és az Orlai ház foltvarró szakkö-
Hét keretében meghirdetett pá- rének tagjai voltak. A gyermeke-

inkkel közösen farmerekből, ágy-lyázaton a Mosolygó Központi 
neműkből, függönyökből új, Óvoda III. helyezést ért el. Az el-
hasznos, esztétikus dolgokat ké-ismerést január 26-án Szentend-
szítettünk.rén vehettük át, a díjat dr. Raisz 
Külön öröm számunkra, hogy ezen Anikó, az Energiaügyi Miniszté-
az országos és nemzetközi meg-rium környezetügyért és körfor-
mérettetésen – melyen 281-en in-gásos gazdaságért felelős állam-
dultak – a nyertesek között egyedül titkára adta át.
mi pályáztunk óvodaként.Pályázatunk a Zsák a foltját! cí-
Köszönjük minden résztvevőnek, met kapta, hiszen a textil újra-
hogy hozzájárult a sikerhez, és új hasznosítása volt a téma.
megoldásokat mutathattunk be a A pályázatot óvodánkban meg is 
textil újrahasznosításában.valósítottuk, ezt online módon 

MVÓI Mosolygó Központi széles körben követhették az 
Óvoda gyermekei és nevelő érdeklődők, az esemény a 

Rongyrázó! elnevezést kapta. közössége nevében 
Kreiszné Szilágyi TündeVendégeink szülők, nagyszülők 

Intézményi hírek2023. február
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Kis csillagászok
A Mosolygó Központi Óvo-
da zöld óvodaként a gyerme-
keket mindig a tapasztalás 
útján való tanulásra készteti. 
A mikrokörnyezettől hala-
dunk a makrokörnyezet felé. 
Az apró élőlényektől a nap-
rendszer felé. Ebben segített 
nekünk – már sokadik alka-
lommal – Szabó Álmos me-
zőberényi amatőr csillagász, 
aki óriási meglepetést hozott 
magával. Egy Sky-Watcher 
típusú távcsövet kapott az 
óvodánk tőle. Ez abban segíti 
munkánkat, hogy nemcsak 
az interneten keresztül  néz-
hetjük meg a bolygókat és a 
Holdat, hanem ennek a spe-
ciális csillagászati eszköznek 
köszönhetően akár szabad 
szemmel is. Köszönjük 
nagylelkű felajánlását! 

MVÓI Mosolygó Központi 
Óvoda gyermekei és nevelő 

közössége

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 gyerekeknek 11, 
felnőtteknek 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 eggyenként 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. 

Orlai ház

Intézményi hírek 2023. február
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Épületrész balesetmentesítése, 
felújítása
Magyarország Kormánya, illetve 1.973.000 Ft vissza nem téríten-
a Miniszterelnökség Egyházi és dő támogatásban részesült. A 
Nemzetiségi Kapcsolatokért Fe- beruházás során a főépület hátsó 
lelős Államtitkársága felhívást részének falazat felújítása való-
tett közzé Nemzetiségi célú beru- sult meg. A főépület bizton-
házási, felújítási és karbantartási ságossá vált, így a szervezet 
tevékenységek 2022. évi költség-

folytathatja a célját: a németség 
vetési támogatása megvalósítása 

kultúrájának, hagyományainak, 
érdekében. A Német Nemzeti-

értékeinek megőrzését, ápolását ségi Önkormányzat, Mezőberény 
és továbbadását a jövő generáció pályázatot nyújtott be Épületrész 
számára.balesetmentesítése, felújítása 

Frei Zita Gabriella, a Német címmel NBER-KP-1-2022/1-
Nemzetiségi Önkormányzat, 0 0 0 2 8 4  p á l y á z a t i  a z o -

nosítószámon. Az önkormányzat Mezőberény elnöke

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány Gránátalma- és a Békés Megyei 
Posztumusz Magyar Kultúra Lo- P r í m a - d í j a t ,  v a l a m i n t  
vagja címet adományozott Tóth „Mezőberényért“ elismerést. 
Sándor mezőberényi fafaragó- Kimagasló alkotói és közösség-
nak. A díjat január 21-én a teremtő életútjára példaként te-
XXVII. Magyar Kultúra Napja kint a hagyománytisztelő nemze-
Gálán Budapesten, a Stefánia Pa- dék. A magyar kulturális örökség 
lotában családja képviseletében ápolása érdekében kifejtett élet-
Tóth Erika, a díjazott lánya vette művéért posztumusz Magyar 
át. Kultúra Lovagja címet adomá-
Az ünnepélyes gálaműsoron el- nyoztak neki – idézte az önkor-
hangzott; a mezőberényi Faipari mányzat Facebook-oldala Tóth 
Szövetkezet munkatársa már fi- Erikát.
atalon bekapcsolódott a nomád 

Siklósi István polgármester úgy 
nemzedék kézműves mozgalmá-

nyilatkozott, Tóth Sándor élet-
ba. A Tokaji Alkotótábor és a Ve-

vitele, alkotótevékenysége példa-
lemi Fafaragó Stúdió alapító 

értékű volt nemcsak a mezőbe-tagjaként önzetlenül tevékeny-
rényiek, hanem minden őt követő kedett. A Népművészeti Egyesü-
generáció számára is. Alkotói és letek Szövetsége központi sze-
közösségi munkája, valamint ki-replőjeként számos tábort veze-
emelkedő közéleti tevékenysége tett. Szakmai életútja során a népi 
alapján Mezőberény Város Ön-bútorkészítés, funkcionális – így 
kormányzati Képviselő-testülete a szövés valamennyi eszköze és 
a város lakóinak tisztelete és a népi, majd a szakrális építészet 
nagyrabecsülése kifejezéseként mentén közel félévszázadon 
2015. évben „Mezőberényért” keresztül ért el szép sikereket, 
kitüntető címet adományozott. amellyel kiérdemelte többek 
Munkássága alkotásaiban él között a Népművészet Mestere és 

a Vas Megye Kultúrájáért- díjat, a tovább, őrzik emlékét!

– 

A kultúra lovagja

Forrás: facebook.com/mezoberenyvarosonkormanyzata

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

és az idei évi

Intézményi hírek / Civil hírek 2023. február
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SZÉN AKCIÓ A KÉSZLET EREJÉIG.
 

lignit 2970 Ft/mázsa
fekete kazánszén 13.900 Ft/mázsa

minőségi barnaszén 13.700 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, 

facebook.com/people/Bobály-András-EV/100087439675394

Fiatal diplomás házaspár életjáradéki 
szerződést kötne idős hölggyel vagy úrral. 

Telefon: +36 30 965-0495

Torna diákolimpia

A Magyar Diáksport Szövetség mint Zsilinszki Tünde junior 
meghirdette a torna diákolimpia Európa-bajnok tornász és nem-
körzeti döntőjét, ezt január 20-án zetközi pontozóbíró, illetve Hajt-
Mezőberényben a Martinovics man Erika testnevelő, a békés-
utcai tornateremben tartották csabai Aerofit DSE vezetője.
meg, itt az általános iskoláikat A továbbjutott versenyzők a 
képviselve a Mezőberényi Ma- megyei döntőn is megmérettetik 
lom-Fitness DSE tornászai is in- magukat, ehhez sok sikert kí-
dultak. vánunk! Az edzőjük: Lészkó-
A résztvevők olyan szakmai zsűri Kurucz Erika
előtt mérettették meg magukat, Kecskeméti Ildikó

HED-LAND Sportcsarnok SE
asztalitenisz, férfi NB I. Kelet
 
8. forduló 2022. december 10.

GRIF TOOLS-HRT Spedition Egri Asztalitenisz Klub – HED-
LAND Sportcsarnok SE, Eger 2:12

9. forduló 2022. december 17.
KSI SE I. – HED-LAND Sportcsarnok SE, Budapest, 2:12
A tíz csapat versenyében az első kilenc forduló után a HED-
LAND Sportcsarnok SE a negyedik helyen áll. 

Kétszázan túráztak
Az Alföld Turista Egyesület ja- mindegyike érintette a Körös-
nuár 21-re hirdette meg a hagyo- parti Petőfi-emlékművet, itt a 
mányos Körös Téli Teljesítmény- költő születésének 200. évfordu-
túráját. A komoly hagyománnyal lója tiszteletére fotók készültek. 
bíró szervezet a zord időjárás el- Az egyesület tagjai gondoltak a 
lenére is közel kétszáz túrázót nagyobb távolságot vállalókra, és 
mozgatott meg. A Körös és kör- féltávon frissítővel: zsíros és lek-
nyéke kárpótolta a résztvevőket, város kenyérrel, teával és forralt 
hiszen az eső épp nem esett, és a borral várták őket. A túra kiinduló 
ködös táj is megmutatta különle- és beérkező helyszíne a Vadász 
ges szépségét. Söröző 14-es Pubfood volt.
A 30, 20 és 10 kilométeres távok Mertz Judit

Civil hírek2023. február
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Ember tervez
Életünk során sokszor kerülünk 
olyan helyzetbe, amikor hosz-
szabb vagy rövidebb távra kell 
tervet/terveket készítenünk. Ez 
lehet akár egy szokásos heti vagy 
havi bevásárlás, vagy egy éves 
költségvetés megtervezése. Lehet 
otthonunk karbantartása, fel-
újítása vagy éppen házasság, csa-
ládtervezés, gyermekeink jövője. 
Amikor előre tekintünk, nagyon 
sok ismeretlent kell számításba 
venni és igyekszünk minden 
lehetőségre felkészülni – noha 
tudjuk, hogy mindenre nem lehet.
A terv, csak terv. Ahogy telik az 
idő, változnak a körülmények, a 
prioritások, a lehetőségek, és vál-
tozunk mi magunk is. Bármeny-
nyire is megalapozottnak tűnt az 
elképzelés, a terv, a megvalósulás 
valami egészen más lesz. Nem 
jobb vagy rosszabb, hanem más. 
Ebben a másban ott vannak a vál-
tozó külső gazdasági, politikai és 
társadalmi körülmények, a vál-
tozó személyiségünk, és még va-
lami más… Valami, ami – ha tet-
szik, ha nem – befolyással van 
terveink megvalósulására, sőt 
egész életünkre. Valami, amit so-
kan neveznek véletlennek, sze-
rencsének vagy szerencsétlen-
ségnek, de nevezzünk inkább Is-
tennek, aki fölötte áll mindennek, 
aki képes irányítani és átformálni 
terveinket és életünket.
A ószövetségi Ábrahám és Sára is 
igyekezett racionálisan látni és 
megítélni életüket és lehetősé-
güket. Istennek azonban más ter-
ve volt velük. Amikor ez a „más” 
valósult meg, „akkor ezt mondta 
Sára: Nevetségessé tett engem az 
Isten…” (1Mózes 21,6)
Lehet, hogy teljesen összeza-
varodunk az új helyzetben és a 
megváltozott körülmények miatt. 
Talán csalódás vagy akár meg-
szégyenülés teszi nehézzé, hogy 
elfogadjuk a megváltozott hely-
zetet. Nehéz elfogadni, hogy más 
veszi át az irányítást életünk fe-
lett, és kényszerpályára kerül-
tünk. Az azonban ebben a nehéz 
helyzetben is erőt adhat, ha nem a 
vak szerencsét látjuk az esemé-
nyek mögött, ami érzéketlenül 
játszik velünk és érzéseinkkel, 
hanem azt az Istent, aki számára 
fontosak és értékesek vagyunk.
Lehet, hogy nem mindig értjük és 
látjuk, hogy mi van tervei mögött. 
Lehet, hogy néha nevetségessé 
válunk, mert nem számolunk vele, 
kihagytuk a számításból. Irántunk 
való szeretete viszont kétségtelen. 
Ezért törődik még mindig velünk 
és formálja életünket, hogy 
megtalálhassuk Őt. 

Selmeczi Lajos Péter lelkész

SZUGYICZKI JÁNOS 
temetésén megjelentek, utolsó út-
jára elkísérték, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek el, kimondha-
tatlan fájdalmunkat enyhíteni 
igyekeztek.
Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik szerették, tisztelték, és 
emlékét örökre szívükben őrzik.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Elhunyt Szugyiczki János testnevelő
mészetes volt, hogy a tanítási 
gyakorlatomat is nála végezzem 
el. Ekkor tudatosult bennem, 
hogy a testnevelés terén mekkora 
elméleti és gyakorlati tudással 
rendelkezett. A kosárpályán igazi 
csapatemberként szolgálta játé-
kostársait, elsődleges célja a töb-
biek helyzetbe hozása volt. Játék-
intelligenciája mellett rendkívül 
keményen tudott védekezni, de 
sohasem élt vissza fizikumával.
A munkakapcsolatunk rövid idő 
alatt barátsággá változott. Többek 
között megtanultam tőle, hogy 
hogyan kell egy sítábort felelős-
ségteljesen megszervezni. Az 
edzőtáborokban hatalmas kártya-
partikat játszottunk. A meccsek 
utáni biliárdozás közben kiele-
meztük a vereségek okait, vagy 
együtt örültünk a győzelmeknek. 
A kosárlabdázás befejezése után 
megyei és területi játékveze-
tőként hasznosította a pályán 

Szomorú hírt kaptunk 2022. de- repe volt abban, hogy szinte a gyűtött tapasztalatait. Mindemel-
cember 8-án. Életének 68. évében teljes általános iskolai kosárlab- lett azt a sportágat oktathatta, a-
elhunyt Szugyiczki János test- dacsapatunk a helyi gimiben melyben már gyermekként is kü-
nevelő. Hivatásán kívül kosár- tanult tovább. lönleges volt tehetsége, az úszást. 
labdaedzőként, játékvezetőként Gimnazistaként a helyi NB II-es Két szíve csücske volt: ez és a ko-
és úszásoktatóként ismerhette csapatban együtt játszottunk. sárlabda. Nyugdíjba vonulása 
meg Mezőberény és környékének Következetes nevelése és sajátos után is alig várta, hogy nyár 
lakossága. Életét a sportnak szen- humora mellett rájöttünk, hogy legyen, amikor óriási türe-
telte. „Inkább elkopni, mint be- milyen hatalmas szíve van. lemmel és szaktudással tanított 
rozsdásodni!” szállóigét rendelte Szerénysége tiltotta, hogy be- meg rengeteg mezőberényi és 
neve mellé gimnáziumi osztály- széljen róla, ezért az idősebb csa- környékbeli kisiskolást és felnőt-
főnöke, Adamik Mihályné tanár- pattársaktól tudtuk meg, hogy tet biztonságosan és kiváló tech-
nő, aki oly mesteri szemmel látta bármilyen típusú labdához hoz- nikával úszni.
meg diákjai tehetségét. záért, az arannyá vált nála. Nagy fájdalmunkra nagyon kevés 
Egykori tanítványa, testnevelő Nagyon ügyes volt a labdarú- nyugdíjas évet élt meg. Hálával 
kollégája, Hidasi László búcsúzik gásban és a röplabdában is. emlékezünk Rá! Sporttársaim és 
a sportbarátok nevében: Rendkívüli tehetségének és éles magam nevében fájó szívvel 
 eszének köszönhetően tudott be- fejezem ki őszinte részvétünket a 
“44 éve történt, amikor Szugyicz- kerülni a méltán nívós Testne- gyászoló családnak.
ki tanár bácsi átjött tanítani az velési Egyetemre Budapestre, és Nyugodj békében, SZUGYI 
egyes iskolából a kettesbe. He- azt jó eredménnyel el is végezte. TANÁR BÁCSI! “
tedikesekként kicsit féltünk, mert Iványi tanár úr mellett János 
híre a szigoráról megelőzte őt. készített fel több leendő testne-
Nagyon sok új mozgásfajtával, velőt –  többek közt engem is – a 
játékkal ismertetett meg ben- testnevelés szak felvételijére. A 
nünket óráin, edzésein. Nagy sze- sikeres megmérettetés után ter-

Anyakönyvi hírek

Eltávoztak közülük: Szikora 
Pálné született Hegedűs Ilona 
(Pilka) (1958), Víg István 
Józsefné született Mikó Mária 
(1932), Knapcsek Miklós (1951) 
Borsi Lajosné született Rück 
Ilona (1929), Elek Lajos (1948), 
Lukóczki Lajosné született 
Kovács Anna (1935), Varga 
András (1972), Bagi Ilona 
(1948), Pataki László Imre 
(1953), Kovács Lajosné született 
Zuba Zsuzsanna (1935), Dezső 
Mik lós  Tiborné  szü le te t t  
Kormányos Anna (1952), Pataki 
Lajos (1937), Madari Gyuláné 
született  Pataki Magdolna 
(1935), Góg Sándorné született 
Patai Anna Mária (1941 ), Wéber 
Károly Ferenc (1967).

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

Gyászoló párja, Kecskeméti Gizella 
és az elhunyt családja

Civil hírek / Hitélet 2023. február



11.

KOMFORT ABC

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

TŰZIFA DEPÓ

Száraz, vastag tölgy szélezék 
kályhakészre vágva,

illetve hasított bükk tűzifa
kedvező áron rendelhető!

A készlet erejéig!
Telefon: +36 20 623-0713, 

+36 30 287-7935.

EUTR azonosító: 
AA 6633031.

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

JELENTKEZZEN BE +36 66 634-167 MEZŐBERÉNY

2023. február 16-21.

február 16-21.
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