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anyaországi magyarokéval, lelke-
sen figyelték a magyarországi 
eseményeket.
Az ’56-os emlékműnél az önkor-
mányzat, az intézményei, a ható-
ságok, a történelmi egyházak, a 
civil szervezetek képviselői, illet-
ve a berényi polgárok helyezték el 
koszorújukat, virágjukat.
Az ünnepi testületi ülés keretében 
Siklósi István hangsúlyozta, a 
„Mezőberényért” kitüntetést a 
Családok Éve alkalmából az idén 
egy háziorvos kapja. A háziorvos 
ismeri legjobban a családokat, és 
nem csak a testi, a lelki jólétükre is 
ügyel. Dr. Zuberecz Zoltán mun-

Az időjárás október 23-án ke- vóban az állt, hogy ez alkalomból kássága az utánunk jövők elé 
gyeibe fogadta Mezőberényben az Péter Ferenc, a Maros Megyei példaként állítható.
’56-os emlékműnél megtartott Tanács elnöke mond ünnepi be- Dr. Zuberecz Zoltánnak a kitün-
megemlékezést és koszorúzást. A szédet, de ő más elfoglaltsága mi- tetést Siklósi István és Szekeres 
rendezvény második részében att nem tudott eljönni, így az elnök Józsefné alpolgármester adta át. A 
ünnepi testületi ülés keretében elektronikus levelét Siklósi István kitüntetettnek Gulyás Attila, a 
dr. Zuberecz Zoltán címzetes fő- polgármester olvasta fel. Levelé- Békéscsabai Jókai Színház szín-
orvos, háziorvos vehette át a „Me- ben Péter Ferenc emlékeztetett művésze és Rázga Áron zongora-
zőberényért” kitüntetést. arra, hogy az erdélyi magyarok művész adott rövid műsort.
A megemlékezésre szóló meghí- szíve ’56-ban együtt dobogott az folytatás a 6. oldalon

Koszorúzás az ’56-os emlékműnél

lai Tankerületi Központ Gyoma-
endrődi Térségi Iroda vezetője.
Az ünnepség a Mezőberényi 
Általános Iskola tanulóinak mű-
sorával kezdődött. Siklósi István 
polgármester megköszönte Dankó 
Béla képviselőnek a támogatást és 
örömét fejezte ki, hogy a város 
tenni tud az iskolájáért annak elle-
nére, hogy az már nem önkor-
mányzati fenntartású. Mezőbe-
rény Város Önkormányzata 
nevében kívánt eredményes mun-
kát, sportsikereket a pálya hasz-
nálóinak. Dankó Béla ország-

A Luther téri iskolaépületnél keresztül az iskola üzemelteti a gyűlési képviselő átadó beszédé-
október 25-én hivatalosan is jövőben, de ami a lényeg, hogy a ben kiemelte a sport jelentőségét 
átadták a felújított sportudvart. A mezőberényi gyermekek hasz- és a mindennapos testnevelés 
beruházást az önkormányzat nálják, az egészségük megőrzését fontosságát. Dankó Béla, Ke-
20 millió forint pályázati és közel szolgálja, az sportolási felté- penyes András és Siklósi István 
9 millió forint önerővel valósította teleiket szélesíti a fejlesztés. Az polgármester a szalag átvágásával 
meg. A megújult eseményt megtisztelte jelenlétével birtokba adták a tanulóknak a 
melynek használati értéke jelen- Dankó Béla országgyűlési kép- felújított pályát. 
tősen nőtt – a tankerület, rajta viselő és Kepenyes András, a Gyu- forrás: www.mezobereny.hu

létesítményt – 

Átadták a sportudvart MEGHÍVÓ

A Mezőberényi Szlovákok 
Szervezete és a Szlovák Nem-
zetiségi Önkormányzat együtt-
működve a történelmi egyházak 
képviselőivel

ADVENTI 
GYERTYAGYÚJTÁSRA 

hívja és várja a város lakóit
2018. december 2-án 

16 órakor a Berény Szálló 
elé, a Kossuth térre.

Az első gyertyagyújtásra a 
Református Egyházközség 
szolgálatával kerül sor.

Szeretettel várnak minden 

Mezőberény Város Önkormány-
zata október 6-án megemlékezést 
tartott az aradi vértanúk tisztele-
tére a német evangélikus temp-
lomnál lévő Kossuth Lajos- és 
Széchenyi István-szobornál. 
Emlékbeszédet mondott Lázárné 
Skorka Katalin evangélikus 
lelkész, verset szavalt Csatári 
Bettina, a Mezőberényi Petőfi 
Sándor Evangélikus Gimnázium 
tanulója. 

Az aradi vértanúkra 
emlékeztek
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A nyomtatás k

Szeptember 26-án Siklósi István nevelőtestületi értekezletén kérte 
polgármester Szászné dr. Vár- a jelenlévőket, hogy tegyék fel 
konyi Adrienn gyulai városi azokat a kérdéseket is, amelyeket 
főkertésszel tekintette meg az ő- esetleg kényesnek gondolnak. A 
szi faültetések tervezett helyszí- beszélgetés egy pontján intéz-
neit. Az Esély Otthon pályázat ke- ményvezető asszony elővett egy 
retein belül 460 db fa beszerzésére előre megírt lemondólevelet, 
nyílt lehetőség. A fák döntően amit akkor ott dátumozott és 
alacsony növésű gömbfák, a- aláírt. Az azóta eltelt időben a 
melyek 2-2,5 méter magassággal városvezetés kapott értesítést a 
kerülnek elültetésre. A helyszínek kormányhivataltól, hogy nem 
bejárásán részt vett még Hernádi csak ellenőrzést, hanem törvé-
Mihály, a kertészet vezetője, nyességi vizsgálatot is kezde-
Adamik Jánosné az építéspont ményezett.
részéről (közművek egyeztetése  
végett), valamint Kis József, a Október 9-én adták át a Békés 
beruházási csoport vezetője. A Megyei Építész Kamara Épí-
hölgy megnézte a Kossuth téri két tészeti Életmű-díját. Az elisme-
japánakácfát, s azt javasolta, hogy rést az ötvennyolc éve az építé-
legyen sokkal rövidebbre vágva, szetben dolgozó Kmetykó János 
kb. úgy, hogy a törzstől induló vehette át, aki jelenleg Mezőbe-
ágak egy méternél ne legyenek rény Város főépítészeként is 
hosszabbak. Tervezett ültetési tevékenykedik. Az elismeréshez 
helyek: Luther téri iskolaépülettől és a munkájához ezúton is nagy 
a CBA-ig mindkét oldalon, a tisztelettel gratulálunk, további 
Szent István utca teljes hosszában eredményes munkát  és  jó 
a betonos oldalon a strandig, egészséget kívánva!
Kölcsey utcán a játszótér felőli  
oldalon, Tó utcán, illetve nagyra Október 10-én sajnálattal, de 
növő platánok a Hosszú-tó temető megértve vette tudomásul Sik-
felőli oldalán. A részletek lósi István polgármester Kovács 
kidolgozása és a helyszínek Edina a Városi Humánsegítő és 
kijelölése még folyamatban van. Szociál i s  Szolgálat  igaz-
 gatójának bejelentését, hogy 
Október 1-én szépkorúakat kö- családi állapotának megvál-
szöntöttek. Hajkó Andrásné Ma- tozása okán budapesti munka-
rika nénit 90., Károlyi Jánosné helyen vállal teljes munka-
Marika nénit 95. születésnapja időben állást. A Semmelweis 
alkalmából otthonában kö- Egyetemen (a Budapesti Orvos-
szöntötte Siklósi István polgár- tudományi Egyetem, illetve a 
mester és Szekeres Józsefné Semmelweis Orvostudományi 
alpolgármester asszony. A Egyetem jogutódja), ahol eddig is 
köszöntésen adták át az Orbán külsős óraadó volt, ajánlottak fel 
Viktor miniszterelnök úr által alá- számára pozíciót. A legjobb 
írt emléklapot, valamint a város szakembereket megtartani sajnos 
nevében egy-egy ajándékkosarat. nehéz, különösen, ha Kovács 
Ezúton is egészségben eltöltött Edinához hasonlóan országosan 
éveket kívánunk nekik! elismert szaktekintély.
  
Október 8-án Siklósi István pol- Október 18-án az egyik közfog-
gármester az óvodában történt lalkoztatott munkavezetőt meg-
kormányhivatali vizsgálatról támadta és bántalmazni próbál-
folytatott négyszemközti meg- ta az egyik képzésben résztvevő 
beszélést Kovács Annamária fiatal férfi apja, követelve az egy 
intézményvezetővel arról, hogy hete képzésre járó fiú fizetését 
a Békéscsabai Járási Hivatal (csak havi kifizetés van!!!). Hi-
részéről az intézményhez érkezett vatalból történő rendőrségi felje-
észrevételekre milyen választ lentést már nem tudtak fogana-
kíván adni. Az intézményvezető a tosítani, mert a sértett saját maga 
négyszemközti beszélgetésen megtette a feljelentést. Remélhe-
elmondta, hogy ő kezdeményezte tőleg példás büntetést szabnak ki 
az ellenőrzést. Siklósi István pol- az elkövetőre.
gármester nem tudja, hogy miért  
ezt a megoldást választotta az in- Október 19-én ismét benyúj-
tézményvezető, ahelyett, hogy a tásra került a Luther téri iskola-
fenntartóhoz fordult volna prob- épület teljes körű energetikai 
lémáival, hiszen a polgármester korszerűsítésére a pályázat. A 
már az augusztus 24-i évnyitó TOP-3.2.1 pályázaton 310 millió 

Ez történt a két ülés között Ft támogatást kér a város az épület újult, használati értékét tekintve 
külső nyílászáróinak cseré-jére, jelentősen javult létesítményt a 
utólagos külső falszige-telésre, tankerület, rajta keresztül az is-
fűtéskorszerűsítésre, födém- kola üzemelteti a jövőben, de ami 
szigetelésre, napelemekre. A a lényeg, hogy a mezőberényi 
pályázat az iskolaépületen kívül a gyermekek használják, az ő 
sportcsarnok korszerűsítését is egészségük megőrzését szolgálva, 
magában foglalja.

az ő sportolási lehetőségei felté-
 

teleinek szélesedését elérve. Az Október 25-én került hivata-
eseményt megtisztelte jelenlé-losan is átadásra a Luther téri 
tével Dankó Béla országgyűlési iskolaépületnél a felújított 
képviselő és Kepenyes András, a sportudvar. A beruházást az 
Gyulai Tankerületi Központ önkormányzat 20 millió Ft pá-
Gyomaendrődi Térségi Iroda lyázati, és közel 9 millió Ft ön-

erővel valósította meg. A meg- vezetője.

A napirend megszavazása után balesetveszélyes, sokszor etikát-
elfogadták dr. Földesi Szabolcs lan viselkedés miatt íródott. Kér-
jegyző tájékoztatását 2018. szep- tem, hogy tájékoztassák a gyer-
tember 24-i zárt ülésen hozott ha- mekeket a buszon való közlekedés 
tározatokról, majd Siklósi István szabályairól, illetve arról, hogy 
polgármester számolt be a két ülés renitens viselkedés esetén az 
között történt fontosabb esemé- ingyenesen adott bérleteket 
nyekről, intézkedésekről. Az írás- megvonhatjuk a nem megfelelően 
beli anyaghoz szóbeli kiegészítést viselkedőktől, de akár a buszjárat 
is tett: a mezőberényi Mazsorett megszüntetése is sorra kerülhet.”
Együttes két tagja részt vett a Az önkormányzat részéről nem 
hétvégén Zágrábban megren- került megvonásra egyetlenegy 
dezett Mazsorett Sport Világku- bérlet sem. Nem tudják, kik azok, 
pán, ahonnan szép eredmények- akik egyenként okoztak volna 
kel tértek haza. Bárdi Regina és problémákat, de azt is megje-
Gyebnár Viktória botos-duó ka- gyezte, hogy az utóbbi időben a 
tegóriában, junior korcso- legbalesetveszélyesebb dolgok (az 
portban 2. helyezést ért el. Gratu- ablakon hajoltak ki) nem fordultak 
lálunk eredményükhöz! elő újra.
Harmati László képviselő a beszá- A másik eset szeptember 28-án 
molóval kapcsolatban a követ- történt: „Ezen a napon az álta-
kezőket kérdezte: „A beszámoló- lános iskolai papírgyűjtés során 
jában három erőszakos, garázda történt súlyos atrocitás. Vágó-
történésről is olvashattunk. eszközökkel támadtak meg 7.-es 
Ez már magában is szomorúsággal gyerekek, 6. osztályosokat. Az 
tölt el valamennyiünket, de a ügy kivizsgálása során a rendőrség 
felháborodásunkat csak növeli az a csak a jegyző felszólítását köve-
tény, hogy két esetben kiskorúak, tően tett feljelentést, holott ezt hi-
de mindenképpen fiatalkorúak vatalból azonnal meg kellett volna 
erőszakoskodtak. Kérdésem az, tennie. Egyelőre nem állnak 
hogy még mindig a mi iskolánkba rendelkezésünkre semmilyen 
járnak-e azok a hetedikes tanulók, információk, még gyermek-
akik iskolatársaikat vágóeszkö- védelmi intézkedésekről sem.”
zökkel támadták meg? A másik Öreg István képviselő, a Mező-
kérdésem pedig az, hogy még berényi Általános Iskola, Alapfokú 
mindig rendelkeznek-e autóbusz- Művészeti Iskola és Kollégium 
bérlettel az autóbuszon randalírozó intézményvezetője elmondta, igen, 
iskolások? ez a sajnálatos esemény megtörtént 
Egyben kérem Polgármester Urat, a papírgyűjtés 2. délutánján. Az 
hogy a fenti két esemény törté- iskola megtette a szükséges 
néseit szíveskedjen felolvasni!” intézkedéseket. Az elkövetők je-
Siklósi István polgármester fel- lenleg még az iskola tanulói, me-
olvasta a két esetet: zőberényi lakosok, tehát kötelező 
„Október 3-án levélben fordul- beíró a mezőberényi általános 
tam a mezőberényi oktatási in- iskola. Természetesen a meg-
tézmények vezetőihez és peda- felelő büntetést, amit az iskola 
gógusaihoz a helyi buszon való megtehet, megkapták ezek a ta-
közlekedéssel kapcsolatban. A nulók. Kovács Edina képviselő, a 
levél a buszon tanúsított tanulói Városi Humán-segítő és Szociális

Miről tárgyalt 
a képviselő-testület?
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Szolgálat vezetője megjegyezte, mánsegítő és Szociális Szolgálat Mezőberény Város Önkormány- legfeljebb 24 hónap időtartamra
hogy a gyermekjóléti szolgálat nem által ellátott egészségügyi és szo- zati Képviselő-testülete elvi hoz- * az EFOP -1.2.11-16-2017-00002 
kapott erről jelzést. Harmati László ciális tevékenységről szóló beszá- zájárulását adta a dr. Burján és azonosító számú pályázat kere-
képviselő elfogadta a választ. moló. A képviselő-testület köszö- Társa Bt. részére egynapos sebé- tében kijelölt és felújított bérla-

netét fejezte ki az intézmény dolgo- szet (szemészet) beindítása céljá- kások
Mezőberény Város Önkor- zóinak munkájukért. ból a kapacitásbővítési pályáza- ** az ingyenesség a lakásbérleti díj 
mányzati Képviselő-testülete  tuk benyújtásához. A képviselő- teljes elengedését jelenti, a lakás 
módosította korábban hozott Mezőberény Város Önkormány- testület vállalja, hogy nyertes rezsiköltségének megfizetését az 
határozatait: a 2018/2019. nevelési zati Képviselő-testülete a geoter- pályázat esetén a nevezett sebészeti igénylő köteles vállalni
évben támogatja 21 fő óvoda- mikus fűtési rendszer történetéről ellátás érdekében megfelelő he- 3. a támogatás célcsoportja: azon 
pedagógus határozatlan időtar- szóló polgármesteri beszámolót lyiséget biztosít. 18 – 35 év közötti személyek, akik 
tamú kinevezéssel és 1,5 fő óvo- tudomásul vette. A testület hozzá-  hiányszakmának számító képe-
dapedagógus határozott idejű szer- járult ahhoz, hogy a DESTRESS Mezőberény Város Önkormány- sítéssel rendelkeznek, életvitel-
ződéssel történő alkalmazását projekt kapcsán keletkező eredmé- zati Képviselő-testülete „a mező- szerűen Mezőberényben élnek és 
Mezőberény Város Óvodai Intéz- nyeket, képeket a projektgazda berényi Orlai Petrics Soma Könyv- Mezőberényben állandó lakcím-
ményében. Az óvoda saját kom- promóciós anyagként felhasználja, tár, Muzeális Gyűjtemény és Mű- mel rendelkeznek, vagy Mező-
petenciájában, a csoportok szerve- továbbá ahhoz, hogy Markó Ábel a velődési Központ (Mezőberény, Fő berényben kívánnak letelepedni és 
zésével, a nyitvatartás átgondolá- „Geotermikus visszasajtolási prob- utca 4-6.) részleges bővítése, Mezőberény város közigazgatási 
sával használja fel a létszámot, s az lémák vizsgálata, hidrokémiai szabadtéri színpad kialakítása, és területén működő munkáltatóknál, 
ahhoz rendelt forrásokat. modellezése” című tudományos akadálymentesítés” alapfeltárási és illetve vállalkozóként kívánnak 
A 1,5 fő alkalmazásához szükséges diákköri dolgozatában felhasználja talajmechanikai szakvélemény munkát vállalni, vagy hiányszakma 
2018. évi bér fedezetét a 2018. évi a mezőberényi már meglévő készítési munkáira tárgyában kiírt megszerzésére irányuló szakkép-
költségvetés általános tartaléka adatokat is. ajánlatkérési eljárás nyerteseként zésben vagy felsőoktatási képzés-
terhére biztosítja.  az Erbo-Plan Mérnöki Szolgáltató ben vesznek részt
Mezőberény Város  Önkor- Mezőberény Város Önkormány- Kft. (5700 Gyula, Hold u. 10.) 4. a támogatás odaítélésének 
mányzati Képviselő-testülete úgy zati Képviselő-testülete Mező- nevezte meg, mivel ajánlata nettó feltétele: a pályázatot benyújtó ma-
határozott, hogy Mezőberény Vá- berény Város Óvodai Intézmé- 240.000,- Ft + Áfa = bruttó gánszemély vállalja, hogy évente 
ros Óvodai Intézménye, nyének 2018/2019. nevelési évre 304.800,- Ft, a legalacsonyabb 20 óra időtartamban közösségi célú 
- az óvodai férőhelyek szűkös szóló közzétételi listáját az előter- ellenszolgáltatást tartalmazó önkéntes tevékenységet végez a 
volta miatt harmadik életévüket jesztéshez mellékelt formában ajánlat. támogató által kijelölt intéz-
még be nem töltött gyermeket elfogadta. A képviselő-testület A testület a munka megvalósítá- ményben, valamint vállalja a 
csak abban az esetben vehet fel, megbízta Kovács Annamária intéz- sára: 082091-0 kf OPSKMM projekthez kapcsolódó rendez-
ha minden, a településen lakó- ményvezetőt, hogy gondoskodjon bővítése, szabadtéri színpad ki- vényeken való részvételt évente 2 
hellyel, ennek hiányában tartóz- a 2018/2019. nevelési évre szóló alakítása és akadálymentesítés - alkalommal
kodási hellyel rendelkező három- közzétételi lista közzétételéről. Közművelődés-közösségi és társa-

5. a támogatásra irányuló pá-
éves és annál idősebb gyermek  sági részvétel fejlesztése KÖT be-

lyázati felhívás, adatlap el-
óvodai felvételi kérelme teljesít- Mezőberény Város Önkormány- ruházási kiadás előirányzatként 

fogadása, a pályázati eljárás 
hető. (Köznevelési Tv. 5.§, 8.§ (1)) zati Képviselő-testülete a nevelési- nettó 240.000,- Ft + Áfa = bruttó 

lefolytatása, valamint a támogatási 
- az intézmény működési körén oktatási intézmények működéséről 304.800,- Ft, azaz három-

döntés meghozatalának hatásköre:
kívülről hároméves korát betöltött és a köznevelési intézmények név- száznégyezer-nyolcszáz forintot 

- a képzési és letelepedési támo-
gyermeket rendkívüli indokolt használatáról szóló 20/2012. biztosít a felhalmozási tartalék 

gatás tekintetében átruházásra 
esetben akkor vehet fel, amennyi- (VII.31.) EMMI rendelet (a terhére, továbbá felhatalmazta 

kerül a Humánügyi Bizottság ré-ben a más településen lakó gyer- továbbiakban: EMMI rendelet) Siklósi István polgármestert a 
szére, utólagos beszámolással a mek szülőjének munkahelye Me- 24.§ (1) bekezdése alapján, a Békés megbízási szerződés aláírására. A 
képviselő-testületnek;zőberényben van, és minden, a Megyei Kormányhivatal Békés- forrás ideiglenes jelleggel kerül 
- a lakhatási támogatás tekintetében településen lakóhellyel, ennek csabai Járási Hivatala által a biztosításra, amíg az önkormányzat 
a lakások és helyiségek bérletéről hiányában tartózkodási hellyel 2018/2019. tanévre megállapított a forrást nem kapja meg a köz-
és elidegenítéséről szóló 6/2016. rendelkező – vagyis a kötelező kötelező felvételt biztosító álta- reműködő hatóságtól.
(III.01.) önkormányzati rendelet felvételt biztosító óvodák körze- lános iskolák körzethatárainak  
szabályozása értelmében a teljes tébe tartozó – hároméves és annál meghatározásával továbbra is Mezőberény Város Önkormá-
eljárási, döntési jogkör megmarad idősebb gyermek óvodai felvételi egyetért, a 2019/2020. tanévre nyzati Képviselő-testülete „A 
a rendeletben megnevezett polgár-kérelme teljesíthető. vonatkozóan változtatást nem Város Tiétek a Város Értetek” el-
mesternél.- az éves költségvetés tervezeté- javasol. nevezésű EFOP-1.2.11-16-2017-
A képviselő-testület megbízta a nek előkészítését a 2019-es Az EMMI rendelet fenti szaka- 00002 azonosító számú pályázat 
Humánügyi Bizottságot, hogy a költségvetési évtől az intézmény- szának előírása értelmében a képvi- keretében ösztönző támogatást 
képzési és letelepedési támogatási vezető tényleges előkészítő mun- selő-testület fenti véleménye kie- nyújt, az alábbi szempontok figye-
formákhoz kapcsolódóan a fentiek-kával köteles segíteni. gészítéseként megállapítja, hogy lembe vételével:
ben felsorolt szempontrendszer Mezőberény Város Önkormány- Mezőberény Jegyzőjének nyilván- 1. a támogatás keretében három 
figyelembe vételével dolgozza ki a zati Képviselő-testülete Mező- tartásában szereplő, Mezőbe- támogatási formára nyújtható be 
vonatkozó pályázati rendszert, és a berény Város Óvodai Intézményé- rényben lakóhellyel, ennek hiányá- pályázat:
pályázati eljárás lefolytatása, vala-ben – a pedagógusok időleterhe- ban tartózkodási hellyel rendel- A) képzési támogatás
mint a támogatási döntés megho-lésének csökkentése, valamint a hét kező hátrányos és halmozottan B) letelepedési támogatás 
zatalát követően számoljon be a minden munkanapján a napi két óra hátrányos helyzetű általános hiányszakmák munkavállalóinak 
képviselő-testületnek.átfedési idő biztosítása érdekében – iskolába járó gyermekek össze- (a továbbiakban: letelepedési 
A képviselő-testület megbízta a tudomásul vette a nyitvatartás sített létszáma 87 fő, akik közül támogatás)
polgármestert, hogy a lakhatási módosítását azzal, hogy az óvoda a 85 fő (70 fő hátrányos helyzetű és C) lakhatási támogatás
támogatáshoz kapcsolódóan a jogszabályi előírások betartásával 15 fő halmozottan hátrányos 2. a támogatás összege:
lakások és helyiségek bérletéről és hajtja végre a nyitvatartás meg- helyzetű gyermek) a Mezőberé- A )  k é p z é s i  t á m o g a t á s :  
elidegenítéséről szóló 6/2016. változtatását. nyi Általános Iskola, Alapfokú maximum 10 hónapon keresztül, 
(III.01.) önkormányzati rendelet  Művészeti Iskola és Kollégium, 2 havi bruttó 50.000 Ft
szabályozása értelmében folytassa Elfogadták a Békés Medical Egész- fő hátrányos helyzetű gyermek B) letelepedési támogatás: 
le a vonatkozó pályázati eljárást, ségügyi Szolgáltató Kft. 2017. pedig a Mezőberényi Petőfi Sán- maximum 10 hónapon keresztül, 
valamint a támogatási döntés évről szóló beszámolóját a közpon- dor Evangélikus Általános Isko- havi bruttó 50.000 Ft

ti orvosi ügyelet munkájáról. la, Gimnázium és Kollégium, C) lakhatási  támogatás:  meghozatalát követően számoljon 
 tanulója. önkormányzati bérlakásban* be a képviselő-testületnek.
Elfogadásra került a Városi Hu-  ingyenes** lakhatás biztosítása folytatás a 4. oldalon
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A támogatásnyújtás lebonyolítása Támogatták Dr. Dirar Hamed EFOP-1.2.11-16-2017-00002 Mezőberény Város Önkormány-
során figyelemmel kell lenni az fogorvos praxisjog elidegenítési azonosító számú pályázatához za t i  Képv i se lő - t e s tü le t e  a  
államháztartáson kívüli források szándékát dr. Patzer Tímea Má- kapcso lódó  projekt  meg- „Mezőberény város csapadékvíz 
átadásáról és átvételéről szóló ria fogorvos részére, egyúttal a valósításához szükséges könyv- csatorna-hálózatának fejleszté-
16/2016.(IV.26.) önkormányzati képviselő-testület kijelentette, vizsgálói feladatok ellátása tár- se” című TOP-2.1.3-16-BS1-
rendelet előírásaira is. hogy dr. Patzer Tímea Mária fog- gyában nyertes ajánlattevő kivá- 2017-00001 azonosítószámú 
A hatáskör átruházása, illetve a orvossal a mezőberényi II. számú lasztása tárgyában a Siker-Kont- pályázathoz zárt csapadék-
lakhatási támogatás szabályozása fogorvosi körzet tekintetében roll Kft. 6792 Zsombó, Kodály Z. csatornák gépi tisztítása és kame-
érdekében módosításra került feladatellátási szerződést kíván u. 2. pályázót nevezte meg, aki a rás vizsgálata tárgyú ajánlatké-
Mezőberény Város Önkormány- kötni. Siklósi István polgármester legalacsonyabb ellenszolgáltatást rési eljárás nyerteseként a Teltisz 
zati Képviselő-testülete Szervezeti felhatalmazást kapott, hogy dr. tartalmazó ajánlatot tette nettó Bt-t (5600 Békéscsaba, Rákóczi 
és Működési Szabályzatáról szóló Patzer Tímea Mária fogorvossal 800.000.- Ft+ 216.000.- Ft áfa, u. 35.) nevezte meg, aki a 
57/2012.(XII.27.), valamint a feladatellátási szerződés megkö- azaz bruttó 1.016.000.- Ft ajánlati legalacsonyabb ellenszolgál-
lakások és helyiségek bérletéről és tésére irányuló előszerződést kös- árral. tatást tartalmazó ajánlatot tette 
elidegenítéséről szóló 6/2016. sön, az előterjesztéshez mellékelt Mezőberény Város Önkormány- 630.660,- Ft + áfa = 800.938,- Ft, 
(III.01.) önkormányzati rendelete. formában. zat i  Képviselő-testülete  az azaz brut tó  nyolcszázezer-
  összeget a 2018. évi költség- kilencszázharmincnyolc forint 
Tudomásul vették Kovács Anna- Mezőberény Város Önkormány- vetésének terhére biztosította, ajánlati áron.
mária 2018. október 8. napon be- zati Képviselő-testülete elfogadta valamint felhatalmazta Siklósi Mivel a hatályos támogatási szer-
adott lemondását, lemondási ide- Kovács Edina, a Városi Humán- István polgármestert a megbízási ződés szerint a projekt előké-
jét 2018. október 9. naptól 2018. segítő és Szociális Szolgálat intéz- szerződés aláírására, és a szükséges szítésre ezen költségsoron felhasz-
december 8. napig állapították ményvezetője kérelmét, Kovács intézkedések megtételére. nálható összeg bruttó 6.250.000,- 
meg. Mezőberény Város Önkor- Edina közalkalmazotti jogviszonya  Ft, ezért Mezőberény Város 
mányzati Képviselő-testülete 2018. december 31. nappal közös Mezőberény Város Önkormány- Önkormányzati Képviselő-testü-
Mezőberény Város Óvodai Intéz- megegyezéssel megszüntetésre zati Képviselő-testülete az EFOP- lete a megvalósításhoz szükséges 
ménye intézményvezetői felada- kerül. 1.2.11-16-2017-00002 azonosító összeget az alábbiak szerint biz-
tainak ellátására – a közalkal- A képviselő-testület elfogadta Ko- számú „A Város a Tiétek a Város tosítja:
mazottakról szóló 1992. évi vács Edina, a Városi Humánsegítő Értetek” pályázat megvalósítása - a 2018. évi költségvetés terhére 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a és Szociális Szolgálat intéz- keretében felújításra kerülő 16 547.700,- Ft-ot,
közoktatási intézményekben szóló ményvezetője kérelmét, Kovács db önkormányzati ingatlan - ezen felül a projekthez további 
326/2013. (VIII.30.) Korm. Edina munkaidejét 2018. novem- f e l s zere l é séhez  s zükséges  500.000,- Ft-ot a biztosít a 2018. 
rendelet 24.§ (1) bekezdése értel- ber 1. napjától heti 40 óráról heti 20 elektronikai eszközök beszerzése évi működési tartalék terhére 
mében – megbízást adott Kreisz- órára csökkenti. tárgyában a Kábel Elektro Kft. (csapadékcsatornák gépi tisztítá-
né Szilágyi Tünde Mónika részé- A képviselők tudomásul vették 5520 Szeghalom, Szabadság tér sának és kamerás vizsgálatának 
re 2018. december 9. naptól 2019. Kovács Edina, a Városi Humán- 2/2  pályázót nevezte meg, aki elkészítéséhez szükséges önerő: 
január 31. napig terjedő időtar- segítő és Szociális Szolgálat intéz- összességében a legalacsonyabb 253.238,- Ft; engedélyezés várható 
tamra. A testület pályázatot ményvezetője bejelentését 2018. ellenszolgáltatást tartalmazó aján- költségeihez szükséges önerő: 
hirdet  Mezőberény Város november 1. napjától létesíteni latot tette nettó 5.249.600,- Ft 246.762,- Ft).
Óvodai Intézménye intézmény- kívánt további jogviszonyáról, +1.417.392.- Ft Áfa azaz bruttó Mezőberény Város Önkormány-
vezető (magasabb vezető) beosz- összeférhetetlenségi akadályt nem 6.666.992,- Ft forint ajánlati árral. zati Képviselő-testülete felhatal-
tás ellátására. állapítottak meg. Mezőberény Város Önkormány- mazta Siklósi István polgármestert 
 Mezőberény Város Önkor- zat i  Képviselő-testülete  az a vállalkozói szerződés aláírására, 
Mezőberény Város Önkor- mányzati Képviselő-testülete a összeget a 2018. évi költség- és a szükséges intézkedések meg-
mányzati Képviselő-testülete Városi Humánsegítő és Szociális vetésének terhére biztosította, tételére.
hozzájárult az önkormányzat Szolgálat igazgató beosztására valamint felhatalmazta Siklósi  
településrendezési eszközei 7. sz. pályázatot írt ki. István polgármestert a megbízási Mezőberény Város Önkormány-
módosításának megindításához,  szerződés aláírására, és a szükséges zati Képviselő-testülete az „Ipari 
a 3876 hrszú. iparterületi Mezőberény Város Önkormány- intézkedések megtételére. terület létesítése Mezőberény-
földrészleten a település szem- zati Képviselő-testülete az EFOP-  ben” című TOP-1.1.1-15-BS1-
pontjából jelentős munka- 1.2.11-16-2017-00002 azonosító Mezőberény Város Önkormány- 2016-00013 azonosítószámú 
helyteremtő fejlesztések megva- számú „A Város a Tiétek a Város za t i  Képv i se lő - t e s tü l e t e  a  pályázathoz a portaépület iroda-
lósulása, valamint a 3880 hrszú. Értetek” pályázat megvalósítása „Mezőberény város csapadékvíz bútorainak beszerzése tárgyú 
földrészlet területének ipari gaz- keretében felújításra kerülő 16 csatorna-hálózatának fejlesz- ajánlatkérési eljárás nyertese-
dasági területhez történő csato- db önkormányzati ingatlan fel- tése” című TOP-2.1.3-16-BS1- ként Kun Attila egyéni vállalko-
lása érdekében. szereléséhez szükséges infor- 2017-00001 azonosítószámú pá- zót (5520 Szeghalom, Széchenyi 
Mezőberény Város Önkormány- matikai eszközök beszerzése lyázathoz vízjogi létesítési enge- u. 45.) nevezte meg, aki a 
zati Képviselő-testülete a tele- tárgyában a TopLaptop Kft 5600 délyes és  kivitel i  tervdo- legalacsonyabb ellenszolgál-
pülésfejlesztési koncepcióról, az Békéscsaba, Orosházi út 60/1 k umentáció elkészítése tárgyú tatást tartalmazó ajánlatot tette 
integrált településfejlesztési stra- pályázót nevezte meg, aki a ajánlatkérési eljárás nyertese- 1.545.895,- Ft + áfa = 1.963.286,- 
tégiáról és a településrendezési legalacsonyabb ellenszolgáltatást ként a Berpromer Kft-t (5600 Ft, azaz bruttó egymillió-kilenc-
eszközökről, valamint egyes tartalmazó ajánlatot tette nettó Békéscsaba, Penza ltp. 22. A lh. I. százhatvanháromezer-kettőszáz-
településrendezési sajátos jogin- 1.797.795,20 Ft + 485.404,80 Ft 4.) nevezte meg, aki a legala- nyolcvanhat forint ajánlati áron.
tézményekről szóló 314/2012. (XI. áfa, azaz bruttó 2.283.200,- Ft csonyabb ellenszolgáltatást tartal- Mezőberény Város Önkormány-
8.) Korm. rendelet 32. § (6) ajánlati árral. mazó ajánlatot tette 4.490.000,- Ft zati Képviselő-testülete a megvaló-
bekezdés c) pont alapján kiemelt Mezőberény Város Önkormány- + Áfa = 5.702.300,- Ft, azaz bruttó sításhoz szükséges összeget a 
fejlesztési területté nyilvánítja az zat i  Képviselő-testülete  az Ötmillió-hétszázkétezer-három- 2018. évi költségvetés terhére 
5650 Mezőberény, Gyomai út 97. összeget a 2018. évi költség- száz forint ajánlati áron. biztosította, és felhatalmazta 
szám alatti, 3876 helyrajzi számú vetésének terhére biztosította, va- Mezőberény Város Önkormány- Siklósi István polgármestert a vál-
ingatlant. lamint felhatalmazta Siklósi István zat i  Képviselő-testülete  az lalkozói szerződés aláírására, és a 
A képviselők felhatalmazták polgármestert a megbízási szerző- összeget a 2018. évi költségvetés szükséges intézkedések megté-
Siklósi István polgármestert a Ren- dés aláírására, és a szükséges intéz- terhére biztosította. Mezőberény telére.
dezési terv 7. számú módosításnak kedések megtételére. Város Önkormányzati Képviselő-  
elkészítésére irányuló tele-  testülete felhatalmazta Siklósi Mezőberény Város Önkormány-
pülésrendezési szerződés aláírásá- Mezőberény Város Önkormány- István polgármestert a tervezési zati Képviselő-testülete az önkor-
ra, valamint a szükséges intézkedé- zati Képviselő-testülete „A Város szerződés aláírására, és a szükséges mányzat és a fenntartott intézmé-
sek megtételére. a Tiétek, a Város Értetek” című intézkedések megtételére. nyei tekintetében – a 2018. évi 
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intézményi költségvetési marad-
ványok terhére – engedélyezte az 
1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) 
a) szerinti juttatott pénzösszeg 
béren kívüli juttatásként történő 
biztosítását az önkormányzatnál 
és intézményeinél foglalkoztatott 
közalkalmazottak részére.
A juttatott pénzösszeg maximális 
összegét a 2018. évre a közal-
kalmazottak részére évi 60.000,- 
Ft/fő és járulékaiban határozza 
meg. A képviselő-testület utasí-
totta a polgármestert és az intéz-
ményvezetőket a szükséges jog-
nyilatkozatok, intézkedések meg-
tételére.
 
Mezőberény Város Önkormány-
zati Képviselő-testülete felha-
talmazta a polgármestert, hogy a 
következő tartalmú hirdetést a 
Békés Megyei Hírlapban, a 
Rádió1-en, a Város honlapján, 
Facebook-on közzé tetesse:
„Ipari park Mezőberényben a 
47-es út mellett.
Mezőberény Város Önkor-
mányzata megkezdte az elké-
szült ipari területének haszno-
sítását, értékesítését. Érdeklődni 
az info@ mezobereny.hu és a 
+36 66 515-515 telefonszámon 
lehet Siklósi István polgár-
mesternél.”
 
A képviselő-testület által elfo-
gadott rendeletek megtalálhatók a 
www.mezobereny.hu honlapon.

A soron következő képviselő-
testületi ülés időpontja: 2018. 
november 26. (hétfő).

 
Fesetőné Sipos Judit

Titkárság

LAKOSSÁGI FÓRUM
 

Mezőberény Város 
Önkormányzata tájékoztatja a 

lakosságot, hogy

2018. november 13-án 
(kedden) 

15 órakor
lakossági fórumot tart

a Mezőberény, 
Gyomai út 97. 

szám alatt 
(hrsz:3876),

a Csaba-Berényi Gépgyártó Kft. 
székhelyén.

 
Mezőberény Város Önkor-
mányzata lakossági fórumot tart 
a Mezőberény, Gyomai út 97. 
szám alatti (hrsz:3876) ingatlan 
kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánításához. A településfej-
lesztéssel, település-rendezéssel 
és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyez-
tetés helyi szabá-lyairól szóló 
25/2017. (VIII.29.) önkor-
mányzati rendelet 6. § (3) 
bekezdés alapján a település-
rendezési eszközök tárgyalásos 
eljárásban történő készítése és 
módosítása esetén, a partnerek 
lakossági fórum keretében tör-
ténő tájékoztatása is szüksé-ges 
az elkészült tervezetről. 

Siklósi István polgármester

Érték a Települési Értéktárból

A Mezőberényi 
Polgári Iskola épülete

A Mezőberényi Polgári Iskola új épületét 110 évvel ezelőtt, 1908-
ban vehették birtokukba a tanulók. Mezőberény első polgári 
iskolája a Széchenyi téren, a német evangélikus templom mögött 
állt. A tanulólétszám növekedése miatt felvetődött, hogy 
szükséges lenne egy új, nagyobb iskola építése. Az intézmény 
helyeként több telek megvásárlása is szóba került. Végül a 
legolcsóbb telket vették meg, a mai Petőfi utca 17-19. szám alatt. 
A költségekhez a község 56 ezer koronát adott, a fennmaradó 50 
ezer koronát a gr. Apponyi Albert vezette vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium biztosította. Az épület egy részében 
már 1907-ben elkezdték a tanítást, azonban a teljes épületet 
csak 1908. novemberében vehették birtokba a tanulók, ma az 
általános iskola működik itt. Az épületben nyolc tanterem, 
tornaterem és jól felszerelt szertárak voltak. A Mezőberényi 
Polgári Iskola épülete tavaly augusztusban került be 
a települési értéktárba.

Az Idősek Világnapja alkalmából október 8-án a Művelődési Központ 
színháztermében a szépkorúakat köszöntötték. Siklósi István 
polgármester beszédében hangsúlyozta, az idős kor felhívja a 
figyelmet az ember korlátaira, ugyanakkor ennek a kornak is megvan a 
maga pozitívuma. Sok tapasztalat révén az igazi értékek kerülnek 
előtérbe, a szépkorúak ezeket élhetik meg emberi kapcsolataikban.
Az ünnepelteknek műsort adtak a Berény Táncegyüttes, a Kisberényke 
Táncegyüttes, a Mezőberényi Mazsorett Együttes és a Kner Tánc-sport 
Egyesület táncosai.

Az időseket ünnepelték

A közlekedési balesetek ősszel és forduló fagy, köd, havazás vagy 
télen történő bekövetkezésének eső, illetve az ezekkel együtt járó 
elsődleges oka, hogy a jár- kedvezőtlen látási viszonyok 
művezetők gyakran nem az idő- fokozott figyelmet és óvatosságot 
járási, látási és útviszonyoknak követelnek meg minden jármű-
megfelelően vezetik járműveiket. vezetőtől. részletek: www.mezo-
A téli évszakban gyakran elő- bereny.hu, kiemelt hírek

Rendőrségi felhívás 
A téli közlekedésről

A fűtési szezon hivatalosan októ- rendszeres  műszaki  fe lül-
ber 15-én elkezdődött. Fűtési vizsgálatot elmulasztották. Mind 
technológiától függetlenül ko- a kéménytüzek, mind a szén-
moly veszélyt jelenthet, ha a monoxid mérgezések elkerül-
fűtőeszközt nem rendeltetés- hetőek.
szerűen használják, ha szabály- részletek: www.mezobereny.hu, 
talan annak kivitelezése, vagy ha a kiemelt hírek

Indul a fűtés

Városházi hírek

HIRDETMÉNY
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) rendelete 17. § (1) bekezdése 
alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül értékesítésre 
kínálja az 5650 Mezőberény, Szénáskert u. 2/A. sz. alatti, 3695/2 
hrsz-ú, 546 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló 
ingatlant, minimum nettó 6.000.000 (hatmillió forint) eladási áron, 
amely forgalmi érték az áfá-t nem tartalmazza.
Nevezett ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási határideje 
2018. december 7.
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete részére, az 
5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük 
benyújtani.
Az ingatlanokkal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi 
István polgármestertől, a +36 66 515-515-ös telefonszámon, vagy 
személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, 
ügyfélfogadási időben.

2018. november
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folytatás az 1. oldalról Györgyi Albert Orvostudományi aktív. A rendszerváltás után két 
Egyetem Általános Orvostu- ciklusban képviselőként dolgo-
dományi Karán szerezte 1983- zott. A Szalai Barna Tenisz 
ban, 1996-ban házi orvostanból Clubnak szinte kezdetektől aktív 

Az egészségügyben kifejtett ki- tette le második szakvizsgáját. tagja, az utóbbi években pedig el-
emelkedő szakmai munkája, a Hagyományos kínai orvoslásból nöke. Tagként segíti a Mező-
közösségért végzett tevékenysége 1999-ben tett vizsgát, majd 2003- berényi Vadásztársaságot, támo-
elismeréseként, a városhoz való ban a Laser tanfolyamot végezte gatja a Magyar Rákellenes Liga 
kötődése alapján a képviselők el. A szegedi egyetemen kijelölt helyi szervezetének munkáját. 
október 23-án a „Mezőberényért„ oktatóként és mentorként is dolgo- Élete és munkája Mezőberényhez 
kitüntető címet adományoztak dr. zik. Harmadik szakvizsgáját köti. Szakmai elismerésként 2016 
Zuberecz Zoltánnak, aki Mező- 2014-ben szerezte meg diabeto- évben, húsz éves folyamatos kör-
berény elismert háziorvosa, a lógiából. zeti, illetve háziorvosi tevékeny-
közösség megbecsült tagja. Dr. Zuberecz Zoltán háziorvosi ségéért megkapta a címzetes fő-
Diplomáját Szegeden a Szent- munkája mellett a közéletben is orvosi címet.

Dr. Zuberecz Zoltán köszönő 
beszédében azt hangsúlyozta, 
hogy 32 évi orvosi munka tapasz-
talatával a háta mögött úgy látja, 
hogy Mezőberény egészségügyi 
ellátása kimagasló színvonalú, 
ugyanis kiváló szakemberek 
dolgoznak itt, és az önkormányzat 
odafigyel erre szakterületre, 
nagyon jó az együttműködés az 
orvosok és az önkormányzat 
között. A kitüntetett háziorvos 
megfogalmazta, családjával szeret 
Mezőberényben élni, ez egy 
energikus, lokálpatrióta város. 
Büszkék arra, hogy itt élnek.

dr. Zuberecz Zoltán 
méltatása Toleranciát az éveknek elne-

vezéssel közlekedésbiztonsági 
rendezvényt hirdet a Békés Me-
gyei Balesetmegelőzési Bi-
zottság. A program célja, hogy 
felhívják – az egyik legve-
szélyeztetettebb korosztály – az 
idősebbek figyelmét a közlekedés 
veszélyeire és a balesetek meg-
előzésének lehetőségire.
A rendezvény 2018. november 
14-én,  Mezőberényben a 
Szlovák Közösségi Házban 
(Gyomai út 21.) kerül megren-
dezésre 9.30 órai kezdettel. 

részletek www.mezobereny.hu,  
kiemelt hírek

Közlekedésbiztonság-
ról szépkorúaknak

Mezőberény Város 
Önkormányzata és a 

Mezőberény Értékeiért 
Egyesület tisztelettel 

meghívja Önöket, hogy 
töltsünk együtt egy órát a 

Mezőberényből elszármazott

Anda Emília 
textilművész-divattervezővel

2018. december 1-én, 
szombaton 17 órától a 

Városháza Nagytermében.
Egy kávé, egy sütemény 
mellett beszélgessünk a 
tervezővel, a hazai és 

nemzetközi női és férfi 
divatról, a ruhatervezés 

jövőjéről és a vidék 
lehetőségeiről.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-

testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI 
INTÉZMÉNYE INTÉZMÉNYVEZETŐ 

(magasabb vezető) beosztás ellátására.

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 

2019. 02. 01-től 2024. 07. 31-ig szól.

A beosztás betölthető:

legkorábban 2019. február 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 

2018. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 

információt Siklósi István polgármester nyújt, a 

+36 70 400-2409-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 

2019. január 31.

Részletes pályázati kiírás: 

www.mezobereny.hu kiemelt hírek között

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

VÁROSI HUMÁNSEGÍTŐ ÉS

SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

IGAZGATÓ 

(magasabb vezető) beosztás ellátására.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 

2019. 01. 01-től 2023. 12. 31-ig szól.

A beosztás betölthető:
legkorábban 2019. január 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Siklósi István polgármester nyújt, a 

+36 70 400-2409-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. december 31.

Részletes pályázati kiírás: 
www.mezobereny.hu kiemelt hírek között

Hajkó Andrásné Hajkó Mária ok-
tóber 1-jén ünnepelte 90. szüle-
tésnapját. Ebből az alkalomból 
Szekeres Józsefné alpolgár-
mester köszöntötte és adta át a 
miniszterelnök úr által aláírt em-
léklapot és az önkormányzat 
ajándékcsomagját. Az önkor-
mányzat és településünk vala-
mennyi lakója nevében jó egész-
séget és további békés, boldog 
éveket kívánunk az ünnepeltnek!

Szépkorú köszöntése

Meghívó

A 2018. június 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítmények 
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárása.
A hatályos törvényi szabályozás értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az, aki 
2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményt (ásott, 
illetve fúrt kutat), ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és
az engedély megadásának feltételei fennállnak.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága tájékoztatót adott ki a 2018. január 1. napját 
megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási 
engedélyezési eljárásáról. A tájékoztató megtalálható a Városháza hirdetőtábláján, valamint a városi 
honlapon.

Városházi hírek 2018. november
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A Békés Megyei Önkormányzat híre
Közösen emlékezett a megyei és a körösújfalui testület

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Körösújfalu 
Község Képviselő-testülete az 1956. évi forradalom 62. 
évfordulója tiszteletére ünnepi közgyűlést tartott Körösújfaluban. 
A megemlékezés előtt a község kopjafájánál elhelyezett 
emléktáblát koszorúzták meg.
Körösújfalu fákkal övezett terén egy kopjafa áll, mellette tábla 
emlékezik az ’56-os forradalom áldozataira. Dr. Dukai Miklós 
önkormányzati helyettes államtitkár, Zalai Mihály megyei elnök, 
Szabó Csaba polgármester és Balogh Krisztián képviselő 
koszorúzták meg az emléktáblát, majd a vendégek is elhelyezték 
az emlékezés virágait.
A koszorúzás után a község művelődési házában folytatódott a 
megemlékezés, ahol dr. Dukai Miklós ünnepi beszédében 
október 23-a üzenetének nevezte azt, hogy a magyar nemzet 
saját maga akar sorsáról dönteni, és minden magyar ember 
erkölcsi kötelessége magyarnak maradni. Zalai Mihály megyei 
elnök hangsúlyozta: Körösújfalu az első község, ahol ünnepi 
ülést tartottak azzal a céllal, hogy még inkább megtapasztalják a 
megyét érintő gondokat, problémákat.
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése minden évben 
Békés megye társadalmi, gazdasági, tudományos fejlődéséért, 
nemzetközi kapcsolatai erősítéséért, valamint a művészeti és 
kulturális élet, továbbá a sport területén kimagasló ered-
ményeket elérő személyek, kollektívák tevékenysége elis-
merése érdekében „Békés megyéért” kitüntetést adományoz. 
2018-ban hárman vehették át az elismerést: Pál Miklósné, a 
Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke a közművelődés 
terén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, Balázsi 
László unitárius püspök társadalmi szerepvállalása és közösségi 
munkája elismerésekét és Majoros Béla, a Csaba Metál Zrt. 
vezérigazgatója Békés megye gazdasági életében betöltött 
meghatározó szerepéért. A Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése 2015-ben alapította a Polgárokért díjat, amit minden 
évben egy olyan polgármester kaphat, aki legalább egy cikluson 
keresztül töltötte be tisztét, és aki Békés megye történelmi 
hagyományaira építő kiemelkedő közéleti tevékenységet végez 
vagy végzett. Ebben az évben Tótkomlós polgármestere, dr. 
Garay Rita érdemelte ki ezt a címet.

Az őszi időszakban, Szent Mihály szeletét, melyet nagy élvezettel 
napja táján a Magyarvégesi próbáltak ki a gyerekek. A 
Óvoda évről évre szélesre tárja Nyeregben Alapítványnak kö-
kapuit. Őszi kézműves játszó- szönhetően ismét lovagolhattak, 
házba, szüreti mulatságra, közös Fehér Csaba vezetésével pedig 
énekre, táncra várja óvodásait, íjászkodhattak a hozzánk láto-
azok szüleit, családját, városunk gatók.
többi óvodását, és persze minden 

Ezen kívül megelevenedtek a 
kedves érdeklődőt! Ebben az 

szüreti munkálatok, szőlődarálás, évben szeptember 28-án tartottuk 
préselés, mustkészítés és az el-meg a rendezvényt, és intéz-
maradhatatlan kukoricamorzso-ményünk több óvodáján kívül a 
lás. Kézműveskedéssel is ké-muronyi óvodások is ellátogattak 
szültünk: korongoztunk, agya-hozzánk.
goztunk, krumplinyomdáztunk, A nap folyamán Schafer Szilvesz-

ter és barátai muzsikáltak, Balogh őszi mécsest készítettünk, kuko-
Dávid Attila vezetésével a Berény ricából ragasztgattunk.
Táncegyüttes tagjai, valamint ifj. A Mezőberény Város Önkor-
Mahovics Tamás és Baracsi Gergő mányzat Képviselő-testülete 
– a Felszállott a Páva népzenei és Humánügyi Bizottsága által kiírt 
néptánc tehetségkutató műso- pályázati támogatásnak köszön-
rának sikeres régiós versenyzői – 

hetően egy régi álom vált valóra: 
táncoltak és táncházat vezettek a 

az óvodába a gyermekek leg-gyermekek számára. Sokadszor 
nagyobb örömére egy népi kosa-járt nálunk Gulyás Imréné szövő, 
ras körhinta is érkezett.nemezkészítő; Lakatos Mihály 
Köszönjük szépen a támogatást, a kosárfonó és Ignácz György 
sok segítséget,  a fellépők asztalos mester. Mindhárman 
közreműködését, a részvételt!szívesen mutatták be óvodásaink 

számára mesterségeik egy-egy     Borguláné Balogh Emese

Márton-napi családi táncház
Időpont: 2018. november 23. (péntek) 16 órától
Helyszín: Magyarvégesi Óvoda, 

Mezőberény, Kálvin utca 2-4.
Program: táncház,  kézműves tevékenységek, 

eszem-iszom, dínom-dánom

A részvétel ingyenes. Mindenkit szeretettel várunk!

Szent Mihály-napi Sokadalom

részt vett a Zágrábban meg-
rendezett Majorette Sport Világ 
Kupán, ahonnan szép ered-
ményekkel tértek haza. Bárdi Re-
gina és Gyebnár Viktória botos 
duó kategóriában, junior korcso-
portban ezüstérmes lett. Szólóban 
Regina 6., míg Viktória 8. helye-
zést ért el!
Az utazást támogatta a Flavon 
Cégcsoport Debrecenből és a Ka-

A Mezőberényi Mazsorett E- muti Önkormányzat. Köszönjük! 
gyüttes két tagja október 27-28-án Mezeiné Szegedi Erzsébet

Újabb mazsorett siker

NÉPI KISMESTERSÉGEK 
KÉPZÉSE

A Művelődési Központba szeretettel hívjuk Mezőberény Város 
Önkormányzata EFOP - 1.5.3-16-2017-00097 számú, 
Településeinkért című projekt keretében induló 60 órás képzéseinkre:

• mézeskalács készítő – indítása: november 17. szombat 9 óra 
(a létszám már betelt),

•·kosárfonó – indítása 2019. január 19. szombat 9 óra,

•·nemezkészítő – indítása november 17. szombat 9 óra,

•·népiékszer-készítő – indítása 2019. január 12. szombat 9 óra.
 
A részvétel díjtalan.

A jelentkezési lap kérhető és leadható a Művelődési Központ 
információs pultjánál, illetve letölthető a 
opskk.mezobereny.hu honlapról.

Helen Pollard: A kis francia panzió
Vivian French, David Melling: A sárkányok nem tudnak úszni – 

Lovag leszek
Somlai János: Ablak-zsiráf könyvek – Állatok
Tóth Gyula Gábor: Az elveszett boszorkány
Bjorn Berge: Eltűnt országok nyomában 1840-1970
Genonimo Stilton: Futás, meteoritveszély
Elsa Chaudun: Ha én orvos lennék
Bauer Barbara: Légikisasszonyok
Béres Melinda: Mackó kalandok – a Mackó család meséi

A Könyvtár novemberi könyvajánlója

Intézményi hírek2018. november
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ritmusjátékokat gyakoroltak. 
Másnap Frei Zita óvónő V. Kata-
jev: A hétszín virág című meséjét 
adta elő a gyerekeknek.
Október 4-én író-olvasó találkozó 
volt Bauer Barbarával, A leggaz-
dagabb árva című regény szerző-
jével. Az író ebben a művében a 
szabadkígyósi kastélyban szüle-
tett Wenckheim Krisztina grófnő 
élettörténetét dolgozta fel. Az író-
olvasó találkozó előtt átadták Az 
év olvasója díját. Tíz olvasó 
kölcsönzött száznál több könyvet, 
a legszorgalmasabb olvasó Sárosi 
Erika, dr. Hantos Katalin és Wéber 
Károlyné volt. Díjazták a Kávé, 
szabadidő, könyv című fotópályá-Az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség az idén is megszervezte zatot is. Első helyezést ért el 
a hazai könyvtári rendszer legát- Rákóczi Szimonetta, második lett 
fogóbb, több mint egy évtizedes Savolt Jánosné, a harmadik helyen 
múltra visszatekintő program- ifj. Henger Péter végzett. A 
sorozatát, az Országos Könyvtári pályázatra beérkezett művek 
Napokat, az idén erre október első megtekinthetők a Művelődési 
napjaiban került sor. Az országos 

Központ emeletén.
kezdeményezéshez az OPSKMM 

Október 5-én Hegyi Márton, a is csatlakozott.
Berényi Nyomda vezetője és Október 2-án Hanó Krisztina és 
Csete György etnográfus, a Mu-Balogh Dávid Attila táncpe-
zeális Gyűjtemény szakmai veze-dagógusok vezetésével a gyere-
tője tartott előadást a berényi kek néptáncokat, énekes népi 

játékokat tanultak, járás- és nyomdák múltjáról.  

Országos Könyvtári Napok

Az OPSKMM és a Mezőberény zetője az új kiállításokon vezette 
Város Óvodai Intézménye együtt- végig az óvodapedagógusokat, 
működése keretében október 13- majd Ujj Éva, az OPSKMM 
án nevelés nélküli munkanapjuk 

munkatársa kreatív foglalkozást volt az óvodapedagógusoknak a 
tartott nekik. A foglalkozás témája Muzeális Gyűjteményben. Csete 

Gyula, a gyűjtemény szakmai ve- az ősz volt. 

Óvónők a múzeumban

November hónapban beköszönt olvasható humoros felirat is. A 
az igazi ősz, Márton-napra kiforr szöveg a következő:
az új bor, kifőnek a finom „Halló! Fogjál, derékon és 
gyümölcs párlatok. Az italokat i gyá l  a  j ukamon .  B    
ezek után tárolni is kell meg- Emlékül Koma. Készült 
felelő edényekben. Kínálásra MB-928.“ Készítette Wolf 
és napi használatra ké- András
szültek régen a kula- A kilencvenéves 
csok és a butellák. műtárgy alakja 
A bemutatott fe- kicsit eltér a 
hér mázas cse- hagyományos 
répedény formá- formáktól, bár 
ja inkább kulacs- a vicces felira-
ra hasonlít, kis tokat más bu-
füllel a nyakán, ez téliákon is meg-
sajnos már régen találjuk, a kis 
letört róla. Az egyedi edény szövege sze-
tárgy valószínűleg aján- mélyes humorától mégis 
dékba készült, erre utal a rajta unikális.                   Csete Gyula

Feliratos berényi butella
A hónap műtárgya – 2018 november

Múzeumi Esték 
újra a Muzeális Gyűjteményben

2018. november 29-én, csütörtökön 17 órától

Mezőberény az 1930-as, 1940-es években –
epizódok a település korabeli történetéből címmel

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

Október 14-én került megren- lyezés. Ugyanebben a kate-
dezésre a Békési Szabadidős Íjász góriában, de a serdülő korcso-
Klub szervezésében XVIII. Békés portban Jenei Jázmin szerzett első 
Kupa, amelyen a mezőberényi helyezést. A lányok mellett a fiúk 
Hed-Land Sportcsarnok SE Ar- számban ugyan elmaradtak, de 
temis Íjász Szakosztály tizennégy eredményeiket tekintve sem-
versenyzője képviseltette magát. miképpen sem. Tradicionális 
Több kategóriában, népes me- gyermek kategóriában Jenei Hu-
zőnyben méretették meg magu- nor első helyezését másik kettő 
kat, és szép eredményeket, köztük követte. Vadász reflex kadét kate-
több első helyezést értek el a szak- góriában Kiszel Pál a dobogó má-
osztályvezető, Finta Zsolt tanít- sodik fokára állhatott fel, míg 
ványai. Török Kinga Barebow Jenei Jonatán a nagyszámú me-
lány, kadét kategóriában első he- zőnyben elért helyezéséért járó 
lyezést; tradicionális lány, kadét bajnoki kupát is a magasba emel-
kategóriában Baschieri Carlotta hette. Reméljük, az elkövetkező 
második, míg Farkas Petra harma- években hasonló szép eredmé-
dik helyezést ért el. Vadász reflex nyekkel öregbítik nemcsak a 
lány kadét kategóriában abszolút sportegyesület, hanem iskolájuk a 
győzelmet arattak a csapat tagjai, Mezőberényi Petőfi Sándor Evan-
hiszen a dobogó mindhárom fo- gélikus Általános Iskola és 
kára a szakosztály egy-egy íjásza Gimnázium, valamint Mezőbe-
állhatott fel: Harangi Gréta III. rény nevét, amelyek címereit ezen 
helyezés, Szücs Mónika II. he- a versenyen is büszkén viselték a 
lyezés, Csatári Boglárka I. he- fiatalok.                  Bancsi Árpád

Jöttek, láttak, lőttek…
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Október 1-je a mellrák elleni színművész, aki gyógyult beteg-
küzdelem világnapja, október ként érkezett a programra. Körösi 
hónap pedig az emlőrák elleni Mihály képviselő, helytörténész 
küzdelem hónapja. Ebből az emlékezett dr. Bak Mihályra, a 
alkalomból október első hét- sokoldalú, kiváló orvosra, kinek 
végéjén több éve előadást és sétát példamutató mondatai ma is 
szervez a Magyar Rákellenes Liga érvényesek lehetnek. A rózsaszín 
helyi alapszervezete. léggömbökkel történő sétát ha-
Október 5-én, a városházán dr. todik alkalommal vezette a Mező-
Bak Mihály c. egyetemi tanár, berényi Mazsorett Együttes. A 
onkológus, Mezőberény Város koszorúzáson részt vett Rozványi 
Díszpolgára a méhnyak meg- Balázs, a Magyar Rákellenes Liga 
betegedéseire hívta fel a figyel- elnöke, majd a téren köszöntötte a 
met, kiemelte a megelőzés és az megjelenteket. Paczuk Gabi a 
időben történő felismerés, orvos- közös, környezetbarát léggömbök 
hoz kerülés jelentőségét. felengedésekor énekelte el Pász-
Október 6-án hetedik éve hívták a tor Anna: Márti dalát. A megható, 
szervezők közös sétára a mellrák gyönyörű dal könnyeket csalt a 
ellen a hölgyeket, felhívva a jelenlévők szemébe, és emlé-
figyelmet a megelőzésre. A sétán keztünk a velünk élő és az 
résztvevők az Oroszlán Gyógy- elvesztett szeretteinkre. A séta a 
szertár előtt, dr. Bak Mihály megelőzésre, az odafigyelésre 
szülész-nőgyógyász szobránál hívta fel a figyelmet, illetve a 
találkoztak, itt megemlékezést betegség idejében történő felis-
tartottak, majd a piactérre vo- merésére. A rendezvény ideje alatt 
nultak, ahol felengedték a mellrák a piaccsarnokban láthatták 
elleni kampány szimbólumát, a Kovács Gabi önkéntes által készí-
rózsaszín léggömböket. tett varázssapik bemutatóját, 
Az Oroszlán Gyógyszertár előtt melyeket a hajukat vesztett 
Mertz Judit elnök köszöntő szavai betegek, elsősorban gyermekek 
után verset szavalt Paczuk Gabi részére készít. 

A hetedik rózsaszín séta

Dorozsmai nem tudta vissza- kapcsolatot. A szülők mindent sokra jár vacsorázni. Még ez sem 2018. november 29. 
szerezni a zálogba adott jegygyű- elkövetnek, hogy fiukat vissza- elég, Szeretetligát alapít, ami mi-19 óra
rűket, ezért elmenekül az eljegy- csalják Bécsbe, hogy ott a neki att egyre több mulatságos hely-
zésről, így kezdetét veszi a bo- megfelelő leányzót, Stázit vá- zetbe keveredik. A legkínosabb, 

Zerkovitz Béla- Szilágyi László: 
amikor egy milliomosnő meg-nyodalom. lassza élettársául, ezért Szilviá-

Csókos asszony kéri, rejtse el otthonában a gyil-nak, a sanzonettnek New York-i 
operett két felvonásban kossággal vádolt fiát. szerződést intéznek...2019. január 18. 
Katóka ünneplésére készül a 

19 óra Főbb szerepekben: Benkóczy háznép. Katóka színinövendék, 2019. március 1. Zoltán, Fogarassy Bernadett, és éppen előadása volt a színház-
19 óra Harsányi Gábor, Sáfár Anikó, Kálmán Imre: ban, ahol a Csókos asszony című 

Tunyogi Bernadettoperett címszerepét játszotta. Ne- Csárdáskirálynő 
Giulio Scarnacci-Renzo Tarabusivelőapja Katóka és Dorozsmai nagyoperett három felvonásban

Pista eljegyzését szervezi. Köz- Kaviár és lencse 
A történet egy reménytelennek ben báró Tarpataky, a híres me- kétrészes vígjáték
látszó szerelemről szól. Edvin cénás érkezik, mert látta Katókát 
herceg rajong Szilviáért, a pesti Leonida Papagatto, szélhámos, a délutáni előadáson. A bárónak 
orfeumcsillagért, de arisztokrata főállású „vendég”. Ünnepségek-nagyon tetszett, és meghívja a 

lányt Bajza utcai palotájába. családja ellenzi ezt a rangon aluli re, lakodalmakra és úri fogadá-

Bérlet: 8000 Ft, jegy: 2900 Ft 
előadásonként 
Információ, bérlet és jegyáru-
sítás: Művelődési Központ, 
Bartó Róbertné, telefon: 
+36 20 4243-944

Kedves Színházkedvelők! A Művelődési Központ  meghirdeti a Pesti Művész Színház bérletes előadásait.

2018/2019-es színházi évad

Szereposztás és további információ: opskk.mezobereny.hu

Az NKA 25 - Sétálj, 
gyalogolj program kere-
tében október 17-én délu-
tán a Városi Nyugdíjas 
Klub tagjai és az általános 
iskola 4. osztályos tanulói 
Csete Gyula, a Muzeális 
Gyűjtemény szakmai ve-
zetője irányításával a Pe-
tőfi emlékhelyeket keres-
ték fel.

Séta Petőfi nyomdokain

Ifj. dr. Balázs István tartott Csibor Gergő a Békés Megyei 
előadást október 31-én a Város- Civil Információs Centrum 
házán a város civil szervezete- munkatársa elmondta, hogy 
inek, ugyanis ez év májusában ha- kötelező a civileknek ez a feladat, 
tályba lépett az új, EU-s előírások de szükség esetén ebben se-
alapján megalkotott adatvédelmi gítséget tudnak nyújtani.  
rendelet. Ez a szabályozás a civil forrás: www.mezobereny.hu
szervezetekre is vonatkozik. 

Civil találkozó

A VIII. Kádár Ferenc Néptáncversenyt október 27-én rendezték meg 
Dévaványán. A több megyéből érkező táncosok mellett iskolánk 
szólistái is megmérethették magukat, illetve szabadon választott 
táncukat bemutathatták a neves szakmai zsűri előtt. A számos 
versenyző közül szólistáink arany minősítéssel térhettek haza. 
Gratulálunk a táncosoknak, további eredményes tanévet kívánunk!
Róth Bence – Magyarpalatkai sűrű magyar és korcsos,
Tímár Tímea-Bokor Katalin – Kalocsai friss csárdás és mars,
Zolnai Réka-(Róth Bence) – Magyarpalatkai szökős és sűrű csárdás 

„Leg a láb” A.M.I.

Aranyeső Dévaványán

Intézményi hírek / Civil hírek2018. november
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A Kárpát-medencei kulturális ér- 27-én a Gútai Tájházban szervez-
tékek bemutatása Itt és Ott Mező- tünk egy látványdisznótort. A 
berényben és Gútán elnevezéssel rendezvényen bemutattuk a ha-
nyújtott be pályázatot a Mezőbe- gyományos mezőberényi disznó-
rényi Szlovákok Szervezete, mely vágást, perzselést, hogyan készül 

részesült a gútai a hagymás vér, a berényi kolbász, 
Magyar Asszonyok Ligájával a hurka, a toroskáposzta. Cseré-
közösen. A Nemzeti Együttmű- ben ott helyben igazi nagymamák 
ködési Alap által támogatott pá- receptje alapján készült kemencés 
lyázat fő célja az együttműködés lepényt sütöttek. A berényi 
erősítése, a közös rendezvények, a disznótoros ízek mellett a szoká-
hagyományápolás és a jó gyakor- sokat, a mondókákat is a mező-
latok átadása volt. berényi hagyományok szerint 
Szeptember 15-én a mezőberé- idéztük. Mindkét találkozó a 
nyiek látták vendégül a Töltött látogatás mellett a munkáról is 
Káposzta Fesztiválon a Magyar szólt, mindez azonban barátok 
Asszonyok Ligáját, illetve a között, szeretettel. A kétszer há-
Szlovák Kultúra Baráti Kör tag- rom nap alatt új kapcsolatok, ba-
jait. A rendezvényen megmutat- rátságok születtek, rokonok talál-
ták, hogyan készül a gútai töltött koztak, és ezek várhatóan tovább 
káposzta, a takart, hogyan és erősítik a két település testvér-
milyen hagyományok alapján városi kapcsolatát. Mindkét te-
ízesítenek, gyúrják, töltik a ká- lepülés, mindhárom szervezet pél-
posztát. Vendégeink közül sokan daértékű vendéglátóként, házi-
nem voltak még Mezőberényben, gazdaként teljesítette a pályá-
nem ismerték városunkat, a zatban vállalt programját, él-
berényi vendégszeretetet, így a ményt, emlékeket nyújtott a részt-
város bemutatása, az értékek vevőknek. Köszönjük a lehető-
ismertetésére is hangsúlyt fek- séget szervezésben részt vevők-
tettünk. nek, a szervezetek vezetőinek és a 
A pályázat második részében a közreműködőknek.
közös projekt keretében, a Magyar A megvalósítást támogatta: NEA-
Asszonyok Ligája, a Mezőberényi NO-18-SZ-1074 számú pályázat. 
Szlovákok Szervezete és a Szlo- Borgula Györgyné
vák Kultúra Baráti Köre október 

támogatásban 

Két értékes program
Mezőberényben október 5-6-7-én énekeskönyvek, és imakönyv, me-
a közösség „Szlovák őseink tárgyi lyek Litvai Ádám és Tóth Anna 
és szellemi értékeinek” bemutató- tulajdonában voltak.
terem átadási ünnepségére ké- Köszönöm mindenkinek a bemu-
szült. A három nap hivatalos prog- tatóterem kialakításban végzett 
ramja pénteken délben kezdődött, munkáját. Nagy Tamás, az Orszá-
amikor megérkeztek a gútai ven- gos Szlovák Önkormányzat 
dégek Litvai András, a Kolarovo- alelnöke hangsúlyozta, a mező-
Gúta-i Szlovák Kultúra Baráti Kör berényi szlovákok sokat tesznek a 
elnökének vezetésével. már feledésbe merült hagyo-
Szervezetünk életében az október mányok felélesztéséért. A mai 
6-a az emlékezést jelenti őseinkre. világban nagy szó, hogy a közös-
Ezen a napon az ünnepben a ség egy pillanatra megáll, és a 
legszebb és legfontosabb az múltjára emlékezik.
együttlét. A rendezvényünket a Nobik Erzsébet, nyugalmazott 
Szlovák Pávakör nyitotta meg a evangélikus lelkész szlovák nyel-
Minden Nemzetek Himnuszával. vű igehirdetésében az emlékek 
Sokan eljöttek rendezvényünkre fontosságáról szólt. Arra figyel-
megadni a tiszteletet a múltnak, az meztetett, hogy vigyázzunk egy-
őseinknek, melyből a közösség másra, éljünk szeretetben, össze-
minden tagjának van része. tartozásban.
2017 év végén levelet írtunk az Siklósi István polgármester meg-
Emberi Erőforrások Miniszté- fogalmazta, a mezőberényi szlo-
riumának, hogy szeretnénk egy vákok részéről nagy vállalás volt a 
bemutatótermet a hagyatékokból közösségi házuk kialakítása, hogy 
kialakítani. Pozitív választ kap- abban minden szlovák otthon 
tunk Soltész Miklós államtit- érezhesse magát.
kártól, és a megvalósításhoz 1,5 Az átadási ünnepség után a 
millió forint támogatásban része- piaccsarnokban a Nefelejcs Óvo-
sültünk. Tisztelettel megköszö- da kicsinyei adtak szlovák nyelvű 
nöm az Emberi Erőforrások műsort. A gazdaudvarban a mező-
Minisztériumának támogatását. berényi kézművesek mutatkoztak 
Elkezdődtek a munkák, a fel- be portékáikkal. Az érdeklődők a 
ajánlott tárgyak gyűjtése és tisztí- Mamicska konyha főztjeit kós-
tása, majd a bemutatóterem elren- tolhatták meg. Itt mutatták be a 
dezése, hogy ezen a napon meg- most megjelent VI. Nagyma-
történjen az átadás. Mindenki máink sütötték süteményes köny-
sürgött-forgott, dolgozott, hogy a vet. Műsort adott a Mezőberényi 
célt elérjük és elértük, mert el- Szlovák Pávakör.
készült, és a felajánlott hagya- Vasárnap a II. kerületi evan-
tékkal berendeztük a mi kis múze- gélikus templomban Nobik Erzsé-
umunkat. bet tartott istentiszteletet. A tót te-
A szervezet tagjai nagy szükségét metőben virágokat helyeztünk el, 
érzik annak, hogy szellemi és a sírkertben megkoszorúztuk a 
tárgyi emlékeiket megmentsék a Saskó- család sírját, az elhunyt ba-
pusztulástól, feledésbe merülés- rátokra Zolnai János sírjánál em-
től. Célunk e bemutatóterem lékeztünk meg. A Jeszenszky utcai 
megvalósításával, hogy őseink klubház előtt az emlékfánál bará-
hagyatékát átadjuk az utódoknak, taink adományoztak egy már-
akik közkinccsé tehetik a szlová- ványtáblát „Barátság fa” felirattal 
kok kulturális értékeit. a mezőberényi szlovákságnak. A 
Nagy köszönettel tartozunk a fel- közös ebéd után indultak haza a 
ajánlóknak, készítünk egy emlék- vendégek. Búcsúzáskor elmond-
könyvet, amely tartalmazni fogja ták, hogy szeretnek Mezőberény-
a felajánlók teljes névsorát. Gaz- ben lenni, szeretik Mezőberényt, 
dagítja a bemutatóterem értékeit a hiszen egy olyan gyűjteménnyel 
Gútáról 71 év után Litvai András gazdagodott a szlovákság, mely 
által visszahozott kézi daráló, örök emlék marad számukra.

Szlovák Nemzetiségi Napok

A rendezvény támogatói: Emberi Erőforrás Minisztériuma, Országos 
Szlovák Önkormányzat, Mezőberény Város Képviselő-testülete; 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Mezőberény, Magyarországi 
Szlovákok Szövetsége, Békés Megyei Önkormányzat, Békés Megyei 
Szlovák Önkormányzat

Borgula Györgyné elnök

A Művelődési Központ tavaszi házisü-

temény-versenyének résztvevői a sütemény 

mellé ennek receptjét is leadják, ezekből min-

den ősszel összeáll egy-egy füzet. 

Az idén sorrendben már a VI. Nagymamáink 

sütötték című kiadvány látott napvilágot. 

A kötetek hamarosan megtalálhatóak lesznek 

az intézmény honlapján is.  

VI. Nagymamáink sütötték

Civil hírek 2018. november
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A mezőberényi 1-es számú általános iskolában végeztünk 1968-ban, 
2018. szeptember 22-én a találkozón 14-en vettünk részt. Az 
osztályfőnökünk Aranyi Gyuláné volt.

50 éves osztálytalálkozó – 1968-2018

A Szegénység Elleni Küzdelem 5.c., Nemes Zita 5.a., Gyöngyösi 
Világnapja alkalmából a Zsíros Renátó 6.e. osztályos tanulók 
kenyér lilahagymával és egy po- rajzait díjazták. Különdíjasok 
hár meleg tea elnevezésű rendez- lettek: Konyecsni Milán 5.a., 
vényét a Vöröskereszt mező- Nemes Zita szintén 5.a. osztályos 
berényi alapszervezete már hete- tanuló, valamint Gottschick 
dik alkalommal rendezi meg, az Vilmos 4.a. és Szurovecz Tibor 
idén erre október 12-én került sor. 

4.a. osztályos tanulók rajzai. A 
Erre az alkalomra rajzpályázatot 

helyezettek oklevelet és ajándék-hirdettünk az óvodások és az álta-
csomagot kaptak. Akik nem értek lános iskolások részére. A pályá-
el helyezést, azoknak egy tábla zatnak azt a címet adtuk: Neked 
csokoládéval köszöntük meg mit jelent a segítségnyújtás?
munkájukat.Meglepően sok rajz készült. 
A korábbi évekhez híven az idén is Köszönet a felkészítő tanároknak 

és az óvónőknek. Minden rajzot volt lehetőség használt ruha-
kiállítottunk a rendezvény hely- válogatásra. A gyerekeknek cso-
színén, a piaccsarnokban, és a koládéval, nyalókával, almával, 
helyszínen volt a rajzok értékelése kisebb játékokkal kedveskedtünk. 
és a díjak kiosztása is. Mindemellett – Szabóné Szöllösi 
A zsűrizésre dr. Burján Katalin Anna jóvoltából – különböző népi 
képviselőt, Kreiszné Szilágyi játékokkal játszhattak. Rácz János 
Tünde óvónőt és Papp Zoltán ta-

és zenésztársai kellemes zenével 
nár urat kértük fel. Ezúton is kö-

szórakoztatták a kilátogatókat. szönjük a közreműködésüket!
Természetesen nem maradhatott Az óvodások közül Eszenyi Réka 
el az ingyenes vérnyomás- és Kata, Guti Enikő, Markos Anna-
vércukorszintmérés sem. Mind-mária; az iskolások közül Rövid 
eközben az önkéntesek folya-Jácint 4.d., Kertész Rebeka 1.b. 
matosan kenték a zsíros kenyeret osztályos bélmegyeri tanuló, La-

katos Tibor 3.e., Eszenyi Bence és kínálgatták a finom forró teát.

Neked mit jelent a segítségnyújtás?

Hoffmanné Baranya Róza,
Vöröskereszt mezőberényi alapszervezetének titkára

követően a mindössze néhány 
percnyi sétára lévő vasútállomás 
következett, ahol az 1938-ban 
gyártott gőzmozdonyt tekintették 
meg. A csodaszép, napsütéses 
időben igazi élmény volt körül-
sétálni a nagyváradi várat, mely 
látnivaló Erdély egyik legje-
lentősebb késő középkori műem-
léke. Innen a csapat átsétált a 

Egy kisbusznyi túratárs vágott szemet gyönyörködtető Szent 
neki az útnak Nagyváradra László térre, ahol mind a Fekete 
október 14-én hajnalban. A kirán- Sas Palota, mind a Holdas temp-
dulást Véha Béla vezetésével az lom lenyűgözte a tagokat. A Fő 
Alföld Turista Egyesület szer- utcán végig sétálva pedig kedves 
vezte. szuveníreket is be lehetett sze-
Mire megvirradt, a csapat már a rezni.
határon is átjutott, és egy pár A koradélután kezdődő szabad 
perces pihenő után leparkolt első programot megelőzően a társaság 
állomásán. A nagyszalontai tagjai együtt hódították meg az 
piacon vásárláson kívül lehetőség Óratornyot, hegyekhez szokott 
volt finom reggelivel és kávéval lábukkal rutinosan legyűrve a 250 
indítani a napot. lépcsőfokot. Véha Béla és fele-
Egy rövid buszozást követően a sége szakszerű, érdekes beszá-
társaság végre nyakába vehette molókkal fűszerezett idegenveze-
Nagyváradot, és elsőnek kívül- tése csodás hangulatot adott a 
belül a római katolikus székes- napnak.
egyházat csodálhatta meg. Ezt Oszlánszky Rita

Városnézés Nagyváradon

A Baráti Egylet Me-
zőberényért Egyesület 
az idén is megszervezte 
a halottak napi meg-
emlékezést .  A Vá-
rosháza előtt, a Hősi 
Emlékművénél  no-
vember 1-jén meg-
emlékeztek az I. és II. 
világháborúban elesett 
hősökről ,  a  Szov-
jetunióba elhurcoltakról 
és a polgári áldoza-
tokról.

Halottak napi megemlékezés

LEGYEN ÖN IS 
KARÁCSONYI ANGYALKA!

Szépítse meg egy vagy több gyermek ünnepét ajándékával, 
csaljon mosolyt a mezőberényi 

hátrányos helyzetű gyermekek arcára! 

Kérjük, ha van olyan (esetleg használt, de még jó állapotú) játék, 
plüss vagy más ajándéktárgy az otthonában, nem romlandó 

élelmiszer vagy édesség, amivel örömet tudna szerezni másoknak, 
akkor juttassa el 

a SPAR előterében elhelyezett 
adománygyűjtő helyre, az 

ANGYALZSÁKBA!

Gyűjtés ideje:  november 22. és december 15. között. 
A program zárórendezvénye: december 15.

További részletek hamarosan a plakátokon.

Civil hírek

Támogatóink: Dr. Burján Katalin, a Sziráczki és a Mifta pékség, a 
Tópart vendéglő, a Sweet-Food Kft., a Csentre-Bentre vegyes-
kereskedés, Kiss Sándorné és családja – savanyúság, a Vereczkei 
Patika, a Kristály Patika, a Berény-Color Papír, a Berényi Édesség, a 
Berény Szálló és Étterem. Szeretnék köszönetet mondani minden 
önkéntes segítőnek, akik az idén is hozzájárultak a rendezvény sikeres 
lebonyolításához.

2018. november
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KOMFORT ABC 
Mezőberény, Kodály Zoltán út 2.

A mezőberényi Szalai Barna Te- A 2018-ban bajnoki címet szerzett 
nisz Club csapata a 2017-es baj- Szalai Barna Tenisz Club Mező-
noki címe után ismét a Békés me- berény teniszcsapatának tagjai: 
gyei tenisz csapatbajnokság meg- Boczonádi Tamás, Boczonádi 
nyerését tűzte ki célul. László, Czinege István, Farkas 
Szeptember 29-én a komoly je- Zsolt, Fábián Zsombor, Frey Ti-
lentőséggel bíró utolsó mérkő- bor, Hidasi László, Hidasi Csaba, 
zésünkön a TSZSK Gyula III. Kis Lajos, Molnár Péter, Nosza 
csapata ellen aratott 7-2 arányú József, Ollé Attila, Ötvös Levente, 
győzelmünk azt jelentette, hogy a S. Nagy Imre, s természetesen jó-
2009-es névváltás után a Szalai magam, Winter Attila csapat-
Barna nevével fémjelzett egye- kapitány.
sület második bajnoki címét ünne- Gratulálok minden csapattár-
pelhette. Ebben az évben is a samnak, s nagyon szépen köszö-
vésztői Turbucz István TK csa- nöm az egész éves alázatos játé-
patával haladt fej-fej mellett a ver- kot, melyet ezen klub színeiben és 
senyfutás, s további komoly kihí- a várost méltán képviselve tettek!
vóink akadtak a TSZSK Gyula Köszönöm továbbá mindazoknak 
III., a Szeghalom-Tréning Center is, akik e siker elérésében köz-
képviseletében, de a végén ismét vetett, ugyanakkor nélkülözhetet-
mi örülhettünk. len szerepet játszottak, így Szabó 
Csapatunk pedig meg tudta Lajos gondnokunknak, a Szalai 
ismételni kimagasló teljesítmé- Barna Tenisz Club Mezőberény 
nyét, s 14 mérkőzéséből 13 mér- vezetőségének, illetve a klub 
kőzést ismét megnyert, egy ve- elnökének: dr. Zuberecz Zoltán-
reség ellenében, melyet legfőbb nak, Mezőberény Város Önkor-
riválisunktól a Vésztő csapatától mányzatának és képviselő-tes-
szenvedtünk el. tületének.

Az idén is bajnokok a teniszezők

Winter Attila
 a Szalai Barna Tenisz Club Mezőberény 

csapatkapitánya és vezetőségi tagja

A kajak-kenu sportág országos lános Iskola és Gimnázium),
diákolimpiája Fadd-Domboriban Sági Alíz K2 U14 2000 m 1. hely, 
volt szeptember 29-30. között, a K1 U14 500 m 4. hely (Gyoma-
versenyre közel 2000 nevezés ér- endrődi Kis Bálint Általános 
kezett. A korábbi években nyáron Iskola), Wágner Anna K1 U13 
rendezték meg a diákolimpiát, ám 2000 m 3. hely (Gyomaendrődi 
az idén iskolaszezonban mérték Kis Bálint Általános Iskola),
össze az erejüket a diákok, akik Konyecsni Milán MK1 U11 2000 
ezúttal nem az egyesületüket, m 1. hely (Mezőberényi Általános 
hanem az iskolájukat képviselték. Iskola és AMI).
A gyerekek igen nagyszámú me- Wágner Anna a diákolimpián elért 
zőnyökben és több esetben több- helyezésével a magyar kölyök 
fordulós futamokban verse- válogatott tagja lett, így Sági 
nyeztek. A versenyszámokban Alízzal együtt, ismét két mező-
Mezőberényből kilenc fiatal vett berényi származású versenyző 
részt: Hajkó Kata, Sági Alíz, Ilyés tagja a magyar utánpótlás válo-
Inez, Wágner Anna, Tóth Kinga, gatottnak.
Barna Gergő, Kis Bálint, Vida A 2018. évi versenyszezon ezzel 
Levente, Konyecsni Milán, lezárult, de az edzések folyta-
közülük négyen tértek haza tódnak. Amíg az idő engedi, addig 
éremmel: Hajkó Kata K1 U16 500 a vízen vannak a gyerekek, aztán 
m 3. hely, K1 U16 2000 m 5. hely megkezdik a téli alapozást a 
(Szent Gellért Katolikus Álta- konditeremben és az uszodában.

Két diákolimpiai bajnok

Kovácsné Kozma Diána és Kovács Gábor edzők

Városközpontban, jó fekvésű kereskedelmi 
ingatlan kiadó, 

korábban "Kínai bolt" elnevezéssel üzemelt.
Érdeklődni személyesen: 

KOMFORT ABC, Mezőberény, Kodály Zoltán út 2. alatt.

Hed-Land SE Mezőberény I. asztalitenisz
eredmények a Férfi Extraligában

3. forduló 2018. szeptember 29., Mezőberény
Hed-Land SE Mezőberény I. AQVITAL Csákvári TC 6 : 1

4. forduló 2018. október 13., Mezőberény
Hed-Land SE Mezőberény I. PTE PEAC Kaló Méh I.  1 : 6

5. forduló 2018. október 19., Budapest
BVSC-Zugló I. Hed-Land SE Mezőberény I. 7 : 0

6. forduló 2018. október 27., Mezőberény
Hed-Land Mezőberény I.     Gödöllői Egyetemi AC 6 : 3

A hatodik forduló után az újonc Mezőberény a tíz csapatos Férfi 
Extraligában az előkelő negyedik helyen áll.

Civil hírek 2018. november



Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: 
Miczura Sándor (Békés) és Rövid Vivien (Mezőberény), Balogh Pál 
(Mezőberény) és Antóni Rozália (Mezőberény), Nagy László 
(Mezőberény) és Czerovszki Erzsébet (Mezőberény), Szolár József 
(Mezőberény) és Czúth Mónika (Mezőberény).
Eltávoztak közölünk: 
Tomonyicka Józsefné (Győri Zsuzsanna) (1936), Borgula János 
(1924), Kósa Mihályné (Oláh Zsuzsanna) (1933), Horváth Géza 
(1943), Kótai Sándor Elek (1966), özv.Gottschik  Henrikné (Varga 
Veronika) (1929), Králik Pál (1953), Spigel Károlyné (Schupkégel 
Zsuzsanna) (1933), Hoffmann Márton (1953), Hidvégi Gábor Istvánné 
(Braun Zsuzsanna) (1952), Tóth Imre (1934), Taró Mihály (1935), 
Huszák János Györgyné (Podobni Erzsébet Ilona) (1947).

13.

Kedves Olvasó! Ismer olyan em- adni, hanem egyedül Krisztus. A 
bereket, akiknek valami követ- félelmeinket csak átmenetileg 
keztében az addigi meghatá- tudjuk levetni, de azokból egyedül 
rozottságai, az értékrendje, világ- Jézus Krisztus tud megszaba-
látása, célja megváltozott? Elve- dítani. Harmóniánkat nem a mun-
szítette egy családtagját vagy kahelyi elégedettség, jó fizetés 
megrendült az egészsége? Meg- vagy elismertség adja, hanem az, 
ismert, megszeretett valakit, aki ha a szívünk megtisztul a 
ezt a változást elősegítette? bűneinktől. A belső béke a bűnök 
Egy Saul nevű fiatalember meg- bocsánatából fakad. A bölcsesség 
becsült származása és társadal- sem ezernyi könyv lapjain talál-
milag irigyelt pozíciója ellenére ható, hanem a Szentírásban, mert 
azt mondta egyszer: Ellenben azt,  Isten teljes böl-
ami nekem nyereség volt, kárnak csessége Krisztusban. És igazi 
ítéltem a Krisztusért. Sőt most is belső erő, tartás nem különféle 
kárnak ítélek mindent Krisztus gyakorlatok, vagy agyunk átprog-
Jézus, az én Uram ismeretének ramozása révén lesz a mienk, 
páratlan nagyságáért. Őérte kárba hanem az a reménység adja, hogy 
veszni hagytam, és szemétnek van örök életünk, elérhető és 
ítélek mindent, hogy Krisztust biztos célunk van Jézus Krisztus 
megnyerjem. Fil 3, 7-8 miatt, aki legyőzte a halált!
Martin jogász akart lenni, és nem Isten minden ember életében 
is akármilyen eredményekkel fordulatra vár, miközben ezt a 
haladt előre tanulmányaiban, de fordulatot, a megtérést Ő maga 
amikor a barátját mellette érte munkálja is. Mert az Úr a bol-
villámcsapás, megfogadta, hogy dogságunkat akarja, mert azt 
szerzetesként Istent fogja szolgál- akarja, hogy teljes legyen az 
ni, aki őt megmentette. életünk. Szeretné, ha meglátnánk 
Az igazi, minden addigit hátra és elérnénk célunkat, amiért életet 
hagyó fordulat a megtérés. Bár az kaptunk tőle.
addigi életükben is felfedezhetők Luther igazi megtérése nem az a 
az értékek, de egy valami azonban viharos nap volt, hanem egy 
nem volt ott: Jézus Krisztus szere- másik. Amikor egy bibliai mondat 
tete. Az első helyen nem Isten állt, szíven ütötte. Sok éve tanulta már 
hanem a saját elgondolásaik, saját a Szentírást, de aznap, egyetlen 
terveik, céljaik, az a terv, ahogy bibliai ige révén minden megvál-
önmagukban boldogulni akartak. tozott. Ez minden ember életében 
Novemberben a katolikus testvé- így van. Vannak események, amik 
reink Szent Mártonra, a protes- közelebb sodornak Istenhez. De a 
tánsok pedig Luther Mártonra megtérés úgy történik, hogy 
emlékeznek. 1200 év távlatából egyszer csak a Szentírás egy 
mindkét Márton ugyanazt mon- mondata szíven üt és mindent 
daná nekünk: nem leszünk boldo- világossá tesz. Mert megérezzük 
gok a saját céljainkkal, ha nem abban a minket szerető Istent. 
találunk rá Krisztusra! Ezért el- Mert egy ige maga az Úr Jézus 
mélkedjük át a legfontosabb valóságos beszéde lesz hozzánk.  
kérdéseket a céljainkról, a moti- Ahhoz, hogy megtörténjen, nem 
vációnkról, hogy miért lelkese- kell nagy hit, csak nyitott szív, és 
dünk, és hova tartunk! bátorság arra, hogy merjük 
Bármiféle jó célokat tűzhetünk ki meghallani a szavát, amit nekünk 
magunknak, mindig fog hiá- mond. És akkor bekövetkezik a 
nyozni valami, amit egyedül csak fordulat, hogy végre az igazi 
Jézus Krisztus tud betölteni. A tel- célunk felé haladhassunk. 
jes szeretetet ugyanis nem a sze- Lázárné Skorka Katalin
relmünk vagy gyermekünk tudja lelkész, esperes helyettes

abban van elrejtve

Cél felé vagy fordulatra várva?

A reformáció áldásaiért adtak há- mányainak köszönhetően nyitot-
lát, illetve gróf Tisza István halá- tan gondolkodott, a papi tekintélyt 
lának 100. évfordulójára emlékez- nem fogadta el, egyedül Jézus 
tek az október 30-án a mezőbe- tanítását.
rényi református templomban Bagita Attila történelemtanár, 
megtartott ünnepi istentiszteleten. mezőberényi református egyház-
Az ünnepséget a Békési Reformá- község gondnoka Tisza István 
tus Egyházmegye és a helyi gyüle- példájáról szólt. Az ünnepi al-
kezet szervezte. kalom zárásaként a templom-
Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Re- kertben megkoszorúzták Tisza 
formátus Egyházkerület püspöke István szobrát, itt Katona Gyula 
igehirdetésében hangsúlyozta, békési református esperes szolgált 
Tisza István az a belülről vezérelt imádsággal.  
ember volt, aki a reformátusok kö-
zé tartozott, és erről a tájról, 
Gesztről indult. Hitét megélve 
gyakran hivatkozott protestáns 
öntudatára.
Dr. Gaál Botond, nyugalmazott 
egyetemi tanár, az MTA doktora 
emlékezett meg Tisza Istvánról, a 
református főgondnokról. Hang-
súlyozta, Tisza estében az ország 
és az egyház szolgálata össze-
függött, előbb a szalontai, majd a 
tiszántúli egyházkerületnek volt a 
főgondnoka. A család szelle-
miségének és nyugati tanul-

Tisza Istvánra emlékeztek

Október 24-26 között tekinthették tájékozódhatnak:
meg az érdeklődők a Reformáció reformacio2017.hu/reformacio-
Emlékbizottság interaktív kiállí- busz
tását, a 17 méteres csuklós busz-
ban kialakított „Menő Refor-
mációt“.
Az ötszáz éves jubileumra készí-
tett mozgó tárlat bemutatja a refor-
máció történetét, érdekességeit, 
kultúrtörténeti hatásait és egyház-
újító örökségét. A látogatókat 
Nagy Dániel, az Evangélikus Hit-
tudományi Egyetem lelkész sza-
kos hallgatója kalauzolta, segítve 
a modern eszközök használatát és 
a játékos ismeretszerzést.
Az egy éve úton lévő vándor-
kiállításról az alábbi honlapon is 

Augusztus közepe óta áll a 
Kossuth tér I. kerületi Evan-
gélikus Templom  sarkánál az a 
majd kétméteres óriáskönyv, 
amely az evangélikus sajá-
tosságokat mutatja be tizenkét ol-
dalon.
A kültéri installáció célja, hogy az 
adott települések lakói bepil-
lantást nyerjenek az evangélikus 
egyház tanításába, jellegzetes-
ségeibe, megismerkedjenek szol-
gálatával, emblematikus alakja-
ival. Így a „láthatóan evangélikus" 
mottó sokak számára ismertté 
vált. Október végén pár napon át a 
Menő Reformáció busza és az 
óriáskönyv egyszerre hívogatta az 
érdeklődőket, hirdetve hogy „Az 
igaz ember pedig hitből fog élni.” 
Róma 1,17

Köszönetünket fejezzük ki Siklósi 
István polgármester úrnak, aki 
mindkét kiállítás elhelyezését biz-
tosította!

L.S.K.

Menő Reformáció és képeskönyv
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Köszönetet mondunk mindazon 
rokonoknak, barátoknak, 

ismerősöknek, akik 
megtisztelték 

Borgula János 

nyugdíjas postást azzal, hogy 
temetésén megjelentek, 

elkísérték utolsó útjára és 
sírjára virágot, koszorút 

helyeztek el.

A gyászoló család

Plavecz Pál 
2010-ben elhunyt szerettünk 
2018. november 1-én töltötte 
volna be a 90. életévét. 
Ebből az alkalomból emlékezik 
rá:

felesége: Zsófia, 
nevelt gyermekei: Mihály és 

Olga, unokái: Ildikó, Mihály és 
Olga, dédunokái: Ildikó, 
Pistike, Olgi és Nimród, 

illetve a rokonok, az ismerősök 
és a régi  jóbarátok. 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

MEGEMLÉKEZÉS IPARI PARK MEZŐBERÉNYBEN 
A 47-ES ÚT MELLETT

Mezőberény Város Önkormányzata megkezdte elkészült ipari 
területének hasznosítását, értékesítését.

Érdeklődni az , és a +36 66 515-515 
telefonszámon lehet Siklósi István polgármesternél.

info@mezobereny.hu

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

Kömmerling műanyag nyílászárók 
hivatalos forgalmazója. 

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

Víz-, gáz-, 
fűtésszerelés
Vasadi Tibor

+36 20 588-4535


