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Múzeumok Éjszakája
Tizedik alkalommal Mezőberényben

Mezőberényben immár tizedik zenészek között egyre népsze-
alkalommal rendezték meg a rűbb Jimmy és Nika adott nagyon 
Múzeumok Éjszakáját, június 26- hangulatos akusztikus koncertet. 
án délután és este az érdeklődők a Ismét népszerű volt a pincetúra, 
gyűjtemény valamennyi kiál- és az ott élő denevérekről ismer-
lítását belépőjegy nélkül tekint- tetőt kapott a közönség.  A tüzet a 
hették meg. Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó 
Délután két kerékpártúra is Egyesület tagja gyújtotta meg. A 
indult. Az Alföld Turista Egye- tűz körül a „Leg a láb” Alapfokú 
sület a Bodoki Károly Vízügyi Művészeti Iskola táncosai tartot-
Múzeumhoz szervezett kirán- tak táncházat, sokan csatlakoztak 
dulást, Henger Péter, a Mezőbe- a fiatalokhoz. Az éjszakába nyúló 
rényi Helytörténeti és Tájvédelmi rendezvényt Tierra Jimmy tűz-
Egyesület elnöke pedig az ókerti zsonglőr műsora zárta.   
pincéhez. A szárazbejáróban az A programot két civil szervezet 
R-R Duó (Rácz János és Rácz gasztronómiai élményekkel egé-
Erik) gitárzenéje fogadta az ér- szítette ki. A Mezőberényi Szlo-
kezőket. Egész délután a gyere- vákok Szervezete slambucot fő-
keket kézműves játszóház, ugrá- zött, a Nagycsaládosok Mezőbe-
lóvár és könyvkuckó várta. A Me- rényi Egyesülete pedig palacsin-
zőberényi Íjász Egyesület bemu- tát sütött.  
tatót tartott, és az íjakat többen ki- A Múzeumok Éjszakájára délután 
próbálták. kinyitottak a város templomai. 
A rendezvényt Siklósi István 
polgármester nyitotta meg, hang-
súlyozta, hogy a hosszúra nyúlt 
pandémia után ez az első nagyobb 
esemény a városban. Gratulált a 
rendezőknek, hogy az elmúlt év-
tizedben minden alkalommal ké-
pesek voltak valami újdonsággal 
előrukkolni. Az első, 2011-ben 
megtartott eseményre Henger Pé-
ter emlékezett vissza.
A műsorban fellépett a Berényi 
Népdalkör és a Szlovák Páva, a 
Mezőberényi Mazsorett Együttes 
és a ZumBrigád Team. Az utca-

COVID-19 tapasztalatok
A ’20-21-es évek elsősorban a pandémiáról szóltak

Számtalan jogszabály követte a 
veszélyhelyzet kihirdetését, ame-
lyek alapján egyéb területeken a 
járványügyi helyzet miatt elren-
delt megszorítások léptek életbe. 
A lakosságot érintően – többek 
között – a boltok nyitva tartá-
sának és látogathatóságának kor-
látozása, a kötelező maszkvise-
lés, az iskolák és az óvodák rend-
kívüli szünetének elrendelése, a 
bentlakásos intézmények látoga-
tásának korlátozása, az egész-
ségügyi ellátás más alapokon tör-
ténő megszervezése, a közigaz-
gatási szolgáltatások elérhetősé-
gének jelentős mértékű csökke-
nése, illetve az elektronikus ügy-
intézés preferálása, kijárási korlá-
tozások, stb.
De nézzük mi történt Mezőbe-
rényben!

sikerült elérni közvetlenül ado-
mánnyal. Az adományban cukor, 
liszt, rizs, száraztészta, olaj és fer-
tőtlenítőszer került kiosztásra, 
valamint egy mezőberényi keres-
kedő jóvoltából csokoládé. A köz-
vetlen lakosságnak nyújtott segít-
ség mellett több civil szervezet és 
intézmény is kapott a beszerzett 
élelmiszerekből, fertőtlenítőből, 
amit aztán az ő látókörükben 
található rászorulók között osz-
tottak szét. Összesen legalább 
1800 személyhez – a lakosság 17-
18 %-a – jutottak el segélyek 2020-
ban. A segélycsomagok ki-
osztásában, a lakóhelyekre törté-
nő kijuttatásában jelentős szere-pet 
vállaltak a képviselők és a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói.
A veszélyhelyzet első napjaitól 
megszerveztük az iskolák, óvodák 
bezárását követően a gyermekek 
élelmezését, közvetlenül a csalá-
dokhoz történő kiszállítással. Ez 
rendkívüli terhet rótt az élelmezési 
központra, valamint kiszállítás 
miatt a Mezőberény ’17 Kft. 
munkatársaira, mely feladatot na-
gyon lelkiismeretes és precíz szer-
vezéssel valósították meg.
Időről időre igyekeztem pontos 
információkat kapni a fertőzöttek 
számáról, melyet a háziorvosok-
tól kapott információk alapján 
szinte teljesnek vehettem. Kevés 
fertőzöttről szereztünk tudomást, 

2020 első fele nem kronológiai így az is elképzelhető, hogy nem 
sorrendben minden fertőzött személyről ju-
A kialakult, sokszor hisztérikusba tottak el hozzánk információk. 
hajló megnyilvánulásokban is ki- Azoknak, akik rászorultak voltak, 
fejezésre jutott helyzetben, érzé- a karantén idején biztosítottuk a 
kelve a családok nehézségeit, a legszükségesebb beszerzéseket, 
rászorulók megsegítésére ado- önkéntesek és a Hivatal dolgozói 
mányosztást szerveztünk. Össze- közreműködésével.
sen 436 családban 1622 személyt 

2020. március 11-én a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelettel ve-
szélyhelyzet került kihirdetésre, ami elsősorban az önkormány-
zat működésére volt jelentős kihatással, ami többek között a 
képviselő-testület jogkörének katasztrófavédelemről szóló tör-
vény szerinti elvonásában nyilvánult meg. 

folytatás a 3. oldalon
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A nyomtatás k

Ez történt a két ülés között
2020. november 4-i hatállyal ismét rendeletmódosítást hozott meg. Két 
veszélyhelyzet került kihirdetésre alkalommal informális meg-
az országban. A testületi hatáskörök beszélésre hívta a képviselő-tes-
polgármesterre történő jogszabályi tület tagjait. A képviselők a szá-
átruházását követően Siklósi István mukra elérhető honlapon minden 
polgármester 257 db határozatot, döntés előtt megismerhették a 
valamint 23 db rendeletet és kapcsolódó anyagokat.

Miről tárgyalt a 
képviselő-testület?

Az ingatlanvagyonban bekövet- 2021. évi költségvetés terhére.
kezett változások átvezetése okán  
módosították a Vagyonrendeletet. A képviselők határozata értelmé-
 ben a testület elrendelte a Mező-
Mezőberény Város Önkormány- berény, Madách Imre utca (hrsz.: 
zati Képviselő-testülete a Szerve- 950) egyirányúsítását és ennek 
zeti és Működési Szabályzat mó- érdekében a Petőfi u. – Madách u. 
dosításával rendezte a képviselő- kereszteződésnél „Egyirányú út” 
testület bizottságai és a polgár- jelzőtáblát, a Madách u. – Puskin u. 
mester hatásköre közötti ellent- kereszteződésnél „Behajtani tilos” 
mondást. jelzőtáblát helyez el. A Madách utca 
 egyirányúsítására bruttó 100.000,- 
Mezőberény Város Önkormány- Ft fedezetet biztosítottak.
zati Képviselő-testülete úgy dön-  
tött, hogy a nemzeti vagyonról Mezőberény Város Önkormány-
szóló 2011. évi CXCVI. törvény zati Képviselő-testülete utasította a 
13.§-ában foglaltak, valamint az jegyzőt, hogy a 3542/2 hrsz.-ú 
állami vagyonról szóló 2007. évi ingatlanon létesítendő kulturális 
CVI. törvény 36. § (2) bekez- rendezvénypavilon tervezési fel-

A napirend megszavazása után üléseken való megjelenésekről désének c) pontja alapján a Magyar adataihoz forrás biztosítására a 
Siklósi István polgármester köz- szóló kimutatást, hivatkozva a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél költségvetési rendelet 2021. au-
meghallgatás keretében számolt be Mezőberény Város Önkormányzati kezdeményezi és kérelmezi a Ma- gusztusi módosítása során bruttó 
a COVID-19 tapasztalatokról. Képviselő-testülete SZMSZ-ről gyar Állam tulajdonában és a Ma- 400.000 Ft átvezetéséről gondos-
 szóló rendeletre. Az adott időszak- gyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kodjon az Orlai Petrics Soma 
A képviselő-testület összetételé- ban kötelezettséget szegő képvise- vagyonkezelésében lévő Mezőbe- Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és 
ben változás következett be, dr. lő, bizottsági tag nem volt, így rény, 0298/15 helyrajzi számon Művelődési Központ részére.
Onody Gyula képviselő listán tiszteletdíj-csökkenést nem al- felvett, kivett vízállás megneve-  
megszerzett mandátumáról történő kalmaz. 2 Mezőberény Város Önkormány-zésű, 1499 m  területű ingatlan 1/1 
lemondását követően az őt jelölő  zati Képviselő-testülete úgy ha-tulajdoni hányadának ingyenes ön-
szervezet Tóth Zoltánnét delegálta A képviselő-testület megköszönte a tározott, hogy a beérkezett áraján-kormányzati tulajdonba adását.
a testületbe, aki most tette le a Mezőberényi Szlovák Nemzeti- latok közül a legkedvezőbb aján-A önkormányzat az ingatlant a 
képviselői esküt. ségi Önkormányzat és a Mezőbe- latot adó ajánlattevővel dr. Orosz Magyarország helyi önkormány-
 rényi Szlovákok Szervezete, a Tivadar egyéni vállalkozóval köti zatairól szóló 2011. CLXXXIX. 
Mezőberény Város Önkormány- Német Nemzetiségi Önkormány- meg az Önkormányzat és Intéz-törvény 13. § (1) bekezdés 21.) 
zati Képviselő-testülete tudomásul zat Mezőberény és a Mezőberényi ményei könyvvizsgálatára vonat-pontjában meghatározott vízi-
vette az Ügyrendi, Jogi, Köz-biz- Német Hagyományápoló Egye- kozó megállapodást. A könyv-közmű-szolgáltatás feladatainak 
tonsági és Esélyegyenlőségi Bizott- sület, valamint a Mezőberényi vizsgálat forrása az Önkormányzat ellátása érdekében kívánja tulaj-
ság tájékoztatását a 2021. évi ön- Cigány Nemzetiségi Önkormány- 2021. évi költségvetésében már donba venni és a KEHOP-2.2.2-15-
kormányzati képviselői vagyon- zat a városért, lakosságért végzett biztosításra került eredeti előirány-2019-00143 Mezőberény szenny-
nyilatkozatokkal kapcsolatos vizs- munkáját, a szervezetek 2020. évi zatban.víztisztító telep fejlesztése c. projekt 
gálatának eredményéről. tevékenységéről szóló tájékozta-  keretén belül kialakításra kerülő be-
 tókat tudomásul vette. Támogatták az Alföldvíz Zrt. ké-rendezések és műtárgyak megköze-
Dr. Zuberecz Richárd képviselő  relmét, hogy a Gördülő Fejlesztési lítése, tisztított szennyvíz elvezető 
napirend előtt felszólalást kért a Elfogadták a Beszámoló Mező- Terv keretében a Mezőberény, csatornájának takarítása, valamint 
Békési út 12. szám alatti ingat- berény Sportéletéről szóló 2020. Szarvasi úti ivóvízvezeték kiváltá-az illegális hulladéklerakás meg-
lannal kapcsolatban. évi beszámolót. A képviselők sára irányuló vállalkozási szerző-szüntetése céljára kívánja fel-
 megköszönték a sport területén a dés határidejét 2021. július 31-ről használni.
Elfogadták dr. Földesi Szabolcs mozgás, az egészséges életmód 2021. szeptember 30-ra módo-Mezőberény Önkormányzata vál-
jegyző tájékoztatását a 2020. június érdekében dolgozók tevékeny- sítsák.lalta a tulajdonba adás érdekében 
29-i zárt ülésen hozott 151/2020. ségét, munkáját.  felmerülő költségek – ideértve a 
(VI.29.) sz. határozatról, a 2020.  Mezőberény Városi Önkormány-művelési ág szükséges megvál-
október 26-i zárt ülésen, valamint a Mezőberény Város Önkormány- zati Képviselő-testülete a lakások toztatásának költségét – megté-
2021. június 23-i rendkívüli nyílt zati Képviselő-testülete elfogadta a és helyiségek bérletéről és elidege-rítését.
ülésen hozott határozatokról, majd 2023-as évforduló kiemelt esemé- nítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. Az igényelt ingatlan nem áll 
Siklósi István polgármester számolt nyeiről szóló beszámolót, megbízta rendelete (továbbiakban: lakásren-(örökségvédelmi/természetvédel-
be a két ülés között történt fonto- Körösi Mihály alpolgármestert a delet) 13/A. § (2) bekezdés alapján mi/helyi/Natura 2000) védettség 
sabb eseményekről, intézkedé- munka folytatásával. bérbeadásra meghirdeti a Mező-alatt.
sekről.  berény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. A képviselő-testület felhatalmazta 
 Módosításra került a helyi elis- alatti önkormányzati tulajdonú Siklósi István polgármestert, hogy a 
Elfogadásra került a lejárt határi- merésekről szóló 4/2013.(II.26.) piaci alapú 20 db bérlakást. A teljes Mezőberény, 0298/15 hrsz.-ú 
dejű határozatok végrehajtásáról és önkormányzati rendelet, melynek pályázati kiírás megtalálható a ingatlan ingyenes önkormányzati 
a polgármester által, átruházott keretében a „Mezőberényért” ki- www.mezobereny.hu oldalon.tulajdonba adásával kapcsolatos 
hatáskörben 2021. május hónap- tüntetés nemcsak személy, hanem  eljárás során az MNV Zrt. felé teljes 
ban hozott döntésekről szóló be- immár – a veszélyhelyzet időtar- A képviselő-testület megszavazta jogkörben eljárjon, és valamennyi 
számoló. tama alatt végzett kiemelkedő Mezőberény város Településren-nyilatkozatot megtegye, valamint 
 tevékenység alapján – szakmai dezési Eszközeinek módosítása az ingatlan ingyenes önkormány-
Tudomásul vették az önkormány- közösség részére is adományozha- megindítását a KEHOP-2.2.2-15-zati tulajdonba adására vonatkozó 
zati képviselők, bizottsági elnökök tóvá válik. 2015-00143 számú, Mezőberény megállapodást aláírja és a szük-
és bizottsági tagok tiszteletdíjáról  szennyvíztisztító telep fejlesztése séges intézkedéseket megtegye.
szóló 34/2006.(X.17.) MÖK. A képviselő-testület módosította a projekt megvalósíthatósága érdeké-Mezőberény Város Önkormány-
számú rendeletének megfelelően a közösségi együttélés alapvető sza- ben. A projekt várhatóan a Mező-zati Képviselő-testülete a tulaj-
2020. június 20. – 2021. június 18- bályairól szóló 16/2013. (V. 28.) berény 0296-, 0298/15-, és a donba adás érdekében felmerülő 
ig terjedő időszakra vonatkozó kép- önkormányzati rendeletet. 0298/16 hrsz. alatti ingatlant érinti.költségek fedezetére bruttó 
viselő-testületi, valamint bizottsági  A külterületet érintő módosítás 100.000,- Ft összeget biztosított a 
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eredményeképpen a település 
biológiai aktivitás értéke nem 
csökkenhet.
A településfejlesztési koncep-
cióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a te-
lepülésrendezési eszközökről, 
valamint egyes településren-
dezési sajátos jogintézmények-
ről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm.rendelet) 2.§ 4a. pontjában 
foglaltak alapján a tervezett 
beruházások területét (0296, 
0298/15, és a 0298/16 hrsz. alatti 
ingatlanokat) a Mezőberény 
szennyvíztisztító telep fejlesztése 
projekt megvalósítása érdekében 
kiemelt fejlesztési területté nyil-
vánítják, így a Korm. rendelet 
32.§ (6) bekezdés c) pontja 
alapján a Településrendezési 
Eszközök jelen módosítása tár-
gyalásos eljárással, a szakmai 
felügyeletet gyakorló területileg 
illetékes állami főépítész lebo-
nyolításával kerül lefolytatásra.
A Településrendezési Eszközök 
jelen módosítását elindító tele-
pülésfejlesztési döntés összhang-
ban van Mezőberény Város hatá-
lyos településfejlesztési koncep-
ciójával.
 
Mezőberény Város Önkormány-
zati Képvi-selőtestülete felhatal-
mazta Siklósi István polgár-
mestert a Mezőberény ’17 Kft. 
további működésének fenntart-
hatósága érdekében ad hoc bizott-
ság létrehozására, tagjainak 
kiválasztására, hogy a bizottság 
javaslatot készítsen a tulajdonosi 
érdekek teljes körű figyelem-
bevétele mellett a tartósan fenn-
tartható folyamatok kialakítására, 
amelyeken keresztül a társaság 
hosszú távú működése stabili-
zálható.
 
Tudomásul vették az Ügyrendi, 
Jogi, Közbiztonsági és Esély-
egyenlőségi Bizottság tájékoz-
tatását, mely szerint a képviselő-
testület nem választotta meg Tóth 
Zoltánné képviselőt a Humán-
ügyi Bizottság tagjának, mivel 
nem kapta meg a minősített 
többségi szavazatot.

A képviselő-testület által elfoga-
dott rendeletek megtalálhatók a 
www.mezobereny.hu honlapon.
 
A soron következő képviselő-
testületi ülés időpontja: 2021. 
augusztus 30. (hétfő).
 

Fesetőné Sipos Judit
Titkárság

folytatás az 1. oldalról lyet többek között a járványügyi adatok, az átoltottság nagysága 
védekezésre tudtunk fordítani. eredményeként a 307/2021.(VI. A Polgármesteri Hivatal műkö-
Az országos járványügyi adatok 5.) Kormányrendelet értelmében désében bevezetésre került a ho-
jelentős javulása alapján a Kor- a települési önkormányzat képvi-me office munkavégzés, amely jó 
mány fokozatos könnyítéseket selő-testülete 2021. június 15-től hatékonyság mellett segített el-
léptetett életbe, és a veszélyhely- feladat- és hatáskörét maga gya-sősorban a kisgyermekesek gond-
zet is megszűnt 2020. június 18- korolja. Végre! Ez a rendelet a jainak megoldásában. Május 25-
án. Rövid időre közel „normális” veszélyhelyzetnek ugyan nem vet től a korábban kizárólag elektro-
élet folyt nyár elejétől október vé- véget, de a testületek munkáját nikus formában történő ügyinté-
géig. engedi!zés után a személyes ügyfélfoga-

Ezzel megint lezárult egy igen dásra is lehetőséget biztosított a 2020 második fele és 2021
hosszú időszak, amikor a polgár-Hivatal, igaz jelentős korlátozó és A Kormány a 478/2020.(XI.3.) 
mester minden döntési jogkört védő intézkedésekkel. rendeletével, november 4-i ha-
átvett a képviselő-testülettől, Sajnos a munkanélküliség válto- tállyal az újra támadó járvány, a 
illetve a bizottságoktól.zásáról sem kaptam semmilyen romló fertőzöttségi adatok miatt 

információt a központi szervek- ismételten veszélyhelyzetet hir- Tapasztalatok
től, így saját felmérésbe kezdtem, detett ki. A kevés közvetlenül városunkra 
aminek eredményeként inkább az A márciusi kihirdetést követő bi- vonatkozó hivatalos adatokból, a 
átmeneti munkahely, munkavesz- zonytalansággal szemben a no- sajtóban megjelentek alapján 
tés volt a jellemző ebben az idő- vemberi döntés már sokkal felké- 2020. március 4. és 2021. március 
szakban, a vállalkozások igye- szültebben ért bennünket. Az elő- 4. között Békés megye 10 telepü-
keztek megtartani a dolgozókat ző időszak gyakorlatát követve lésére számítottam sorrendet a ha-
különböző átmeneti intézkedé- biztosítottuk az online oktatásban lálozási és fertőzöttségi arányok-sekkel, foglalkoztatási formákkal. részesülő gyermekek étkeztetését, ra. Azt tapasztaltam, hogy a többi Ezek általában jó eredménnyel de nem házhoz kivitt csomagok- városhoz képest a népességhez végződtek, a város legnagyobb ban, hanem az óvodákból, az élel- viszonyítva nálunk magas volt a foglalkozatói már 2021 közepére 

mezési központ konyhájáról, fertőzöttek aránya: 4,6206%, pél-visszaálltak a járvány előtti létszá-
valamint a Luther téri iskolaépület dául ez Gyomaendrődön csak  mokkal való termelésre, munka-
melegítő konyhájáról ételhor- 2,1311% százalék volt. A mienk-végzésre. Néhány vállalkozásnak 
dóban vihették el a gyermekek hez hasonló mutatókat Gyula és saját erőfeszítésein túl, az állami 
vagy szülők. Békéscsaba produkált. Városunk-bértámogatás is segített a „túl-
A segélyezési gyakorlat a korábbi, ban összesen 475 fertőzöttet élésben”.
2020. előtti gyakorlatnak megfe- találtak, és közülük 22-en hunytak A város pénzügyi helyzete az év 
lelően folyt. el. A népességhez viszonyítva ez elején tervezettekhez, reméltek-
A Hivatal elektronikus ügyinté- is sok, 0,2140%, például Békésen hez képest kedvezőtlenül alakult, 
zést folytatott a már bevált gya- ez az arány csak 0,1183%.részben a gépjárműadó helyben 
korlatnak megfelelően, és a home maradó részének elvétele (kb. 26 Legfontosabb tapasztalatoffice munka több gyermekes millió Ft), valamint a védekezésre A pandémia ideje alatt a különbö-munkavállaló felé megoldást kí-fordított költségek előre nem ző okok miatt keletkezett problé-nált a nem látogatható nevelési-tervezett nagysága (kb. 12 millió 

mákat döntően helyben, saját erő-oktatási intézményekből „kiszo-Ft) miatt. Pénzügyi helyzetet érin-
forrásainkra építve kellett és lehe-rult” gyermekek ellátásában, fel-tő azonnali intézkedésre került sor 
tett megoldani. Legyen az jogsza-ügyeletében.2020. április 8-án. Ennek értel-
bály értelmezés, pénzügyi kérdés. Sajnos az előző járványügyi idő-mében az OPSKMM városi nagy-
Hamarabb és hatékonyabb intéz-szakhoz képeset jelentősen meg-rendezvények támogatására ka-
kedésekre vagyunk képesek, mint növekedett a COVID fertőzött pott költségvetési forrás folyósítá-
központi utasításokra, jogszabály személyek és az ezen fertőzésnek sának, felhasználásának, az erre 
értelmezésekre várva.betudható halálozások száma.való kötelezettségvállalás felfüg-

A város pénzügyi helyzete az elő-gesztését rendeltem el. Szintén 
Köszönetző évinél is kedvezőtlenebbül ala-elrendeltem az önkormányzati tá-
Köszönet az egészségügyi, szoci-kult. A gépjárműadó helyben mogatás folyósításának felfüg-
ális területen dolgozóknak, akik maradó részének végleges elvo-gesztését a következő költségve-
saját és családjuk egészségét is nása után, a helyi iparűzési adó kb. tési tételeknél:
kockáztatva végezték áldozatos 50%-át is elvonta az állam, igaz - városi rendezvények támoga-
munkájukat, nap mint nap talál-ígéret van arra, hogy azt a 20 ezer tására kiírt pályázat forrása,
kozva a fertőzéssel.lakos alatti települések, így Mező-- nemzetközi kapcsolatok finan-
Köszönet a különböző területeken berény is megkapja az államtól, szírozására kiírt pályázat for-
közszolgáltatásokat végzőknek – aminek részleteit még mindig rása,
bolti dolgozóknak, szolgáltatók-nem tudjuk. Szigorú költségvetési - hivatalos városi szintű kapcso-
nak, iskolai dolgozóknak stb. – tervezést és talán még szigorúbb latok finanszírozására szánt 
akik igyekeztek a normális élet-végrehajtást kellett megvalósí-források,
hez közelítő körülményeket te-tani, mint korábban bármikor.- helyi védelem alatt álló épü-
remteni.A pandémia harmadik hulláma ál-letek megóvásának elősegí-
És köszönetemet fejezem ki a Pol-talánosságban – az előbb leírta-tésére szolgáló források,

kon, valamint a fertőzöttség és a gármesteri Hivatali dolgozóinak - képviselői tiszteletdíjak korrek-
halálozások számát kivéve – ki- helytállásukért, a döntés előké-ciójára is sor került.

szítésekben személyemnek nyúj-Az intézkedések pénzügyi hatása- sebb nehézségeket okozott, mint 
ként, mintegy 37-39 millió Ft át- az azt megelőző hullámok. tott óriási segítségükért. 
csoportosítására került sor, ame- A jelentősen javuló járványügyi Siklósi István  polgármester

COVID-19 tapasztalatok
Városházi hírek
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Évfordulókat ünnepeltek

A június 12-én tartott Csantavéri Falunapon a Mezőberénnyel 15 éve 
megkötött testvérvárosi kapcsolatot és az önkéntes tűzoltók közötti 50 
esztendeje fennálló együttműködést is ünnepelték meg.

forrás: Mezőberény Város Önkormányzata Facebook-oldala

Semmelweis-nap

A Semmelweis-nap alkalmából június 25-én a Városháza 
dísztermében köszöntötte az egészségügyben dolgozókat Mezőberény 
Város Önkormányzata nevében Siklósi István polgármester. Dr. Hegyi 
Ibolya fül-orr-gégész főorvos emlékezett meg Semmelweis Ignác 
munkásságáról.

forrás: www.mezobereny.hu

Szépkorúak köszöntése
Berg Ádámné Komlódi Mária 
június 19-én ünnepelte 90. szü-
letésnapját. Ebből az alkalomból 
Siklósi István polgármester kö-
szöntötte és adta át a miniszterel-
nök úr által aláírt emléklapot és az 
önkormányzat ajándékcsomagját. 

Vakarcs Lajosné Szatmári Mar-
git június 27-én ünnepelte 90. szü-
letésnapját. Ebből az alkalomból 
Siklósi István polgármester kö-
szöntötte és adta át a minisz-
terelnök úr által aláírt emléklapot 
és az önkormányzat ajándék-
csomagját.

Az önkormányzat és településünk 
valamennyi lakója nevében jó 
egészséget és további békés, bol-
dog éveket kívánunk az ünne-
pelteknek!

Körül – Belül Magyarországon
sével.
A Békéscsaba, Mezőhegyes, Sze-
ged, Bácsalmás, Mohács, Domb-
óvár, Harta, Kiskunfélegyháza 
útvonalon mintegy 700 kilomé-
tert tesznek meg egy hét alatt. E 
program kiegészül a Kerékpárral 
őseink földjén című résszel, mely 
során a kerekezők a „Schwä-
bische Türkei”-ből, a Dunántúl-
ról, Baranya és Tolna megyéből, 
többek között Hidas, Tófű, Dom-
bóvár, Gyönk, Varsád, valamint 
Harta településről Mezőberénybe 
származó svábok kibocsájtó tele-
püléseit keresik fel. Így is kife-
jezve tiszteletünket városunk új-
jáépítésében nagy szerepet vál-2023-ban ünnepeljük Mezőbe-
laló német elődeink előtt. Nem rény újratelepítésének 300. évfor-
titkolt célunk az sem, hogy meg-dulóját. A református vallású ma-
ismerjük ezen települések múlt-gyar, az evangélikus hitű szlovák 
ját, jelenét a túra adta lehetőségek és német lakosok adták Mező-
határain belül, hiszen a hét nap berény vallási és etnikai többsé-
alatt napi száz kilométer a megte-gét, melyet a később érkezett más 

vallásúak és nemzetiségűek endő távolság. A kibocsájtó tele-
tovább színesítettek. Közös mun- pülések sváb közösségeinek vi-
kájuk nyomán épült településünk, szonosságként be kívánjuk mu-
alakult ki mai arculata, melyre tatni elszármazott elődeik városé-
joggal büszkék lehetünk. pítő munkásságát, településünk 
2023. évben a városlakók és az jelenét. Napi tájékoztatást adunk 
elszármazottak segítségével Mezőberény lakóinak az aznapi 
kívánjuk bemutatni az elmúlt 300 történésekről különböző közös-
évben keletkezett értékeinket. ségi oldalakon. Végezetül pedig 
Jelképes első lépésként 2021-ben az egész utat bemutató összefog-
300 fát kívánunk elültetni, lalóval kívánjuk zárni ennek a 
melyek nagy része már a város részegységnek a teljesítését.
különböző útjait, utcáit díszíti. 2022-ben a Mezőberénybe 
Számos terv, akció formálódik érkező szlovák nemzetiségű, míg 
még az évforduló kapcsán. Ezek 2023-ban a magyar nemzetiségű 
közül egyik kiemelkedő esemény elődeink származási helyének 
a Mezőberény Város Önkor- múltját, jelenét kívánjuk megis-
mányzata, az Alföld Turista E- merni, megismertetni városunk 
gyesület és a Német Nemzetiségi lakóival.
Önkormányzat, valamint a Német 
Hagyományápoló Egyesület kö- Program:
zös szervezésében induló Körül – Történelmi háttér: Körösi Mi-
Belül Magyarországon című hály, +36 20 398 5647, alpol-
program, mely Magyarország garmester@mezobereny.hu.
körbekerékpározását tűzte ki Az útvonal ismertetése: Pusztai 
célul. László túravezető: +36 70 367 
A 20 fős csoport 2021. július 15- 2977.

30én 7 -kor indul a Városházától 
és 2021. július 21-én érkezik Körösi Mihály  
vissza Pusztai László vezeté- Pusztai László túravezető

alpolgármester,

Áramszünet
 
Az MVM Démász Áramhálózati Kft. tájékoztatja a Tisztelt 
Lakosságot, hogy közcélú villamos hálózaton előre tervezett 
munkálatokat fog végezni Mezőberényben, melyek időtartamában a 
villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog 2021. július 13-án 7:30 - 
11:30 óra közötti időszakban az alábbi területeken: 
Ady Endre utca 41-71, 38-72; Budai Nagy Antal utca 1-43,4-50; 
Békési út, Fábafém Kft. 42; Békési út, Penny Market Kft.; Hajnal 
utca, Axe-Tronic Kft. 2-4; Hajnal utca, Famíliatészta Kft. 6; József 
Attila utca 27-43,16-38; Kereszt utca 1-3,2-4; Sport utca 1; Teleki 
utca 5-11,10-24; Áchim L. András utca 3-53,2-50.

részlete /kiemelt hírekk www.mezobereny.hu 

Városházi hírek 2021. július



5.

HIRDETMÉNY

Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a 
215/2021.(VI.28.) sz. határozata és a lakások és helyiségek bérletéről 
és elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete (továbbiakban: 
lakásrendelet) 13/A. § (2) bekezdés alapján bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi önkormányzati tulajdonú piaci alapú bérlakásokat:

Pályázat

1. A pályázat tárgya: Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti 
alábbi önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásra történő 
meghirdetése:
 

I. kategória:
- fsz. 1. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás
- fsz. 2. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás
- fsz. 4. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás
- fsz. 5. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás
- I. em. 7. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás
- I. em. 8. sz. lakás: 40,7 m2-es, 1 szobás lakás
- I. em. 9. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás
- I. em. 11. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás
- I. em. 12. sz. lakás: 40,7 m2-es, 1 szobás lakás
- I. em. 13. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás
- II. em. 15. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás
- II. em. 18. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás

II. kategória:
- fsz. 3. sz. lakás: 53,32 m2-es, 1+1 fél szobás lakás
- fsz. 6. sz. lakás: 53,32 m2-es, 1+1 fél szobás lakás
- I. em. 10. sz. lakás: 53,32 m2-es, 1+1 fél szobás lakás
- I. em. 14. sz. lakás: 53,32 m2-es, 1+1 fél szobás lakás
- II. em. 17. sz. lakás: 53,68 m2-es, 1+1 fél szobás lakás
- II. em. 20. sz. lakás: 53,68 m2-es, 1+1 fél szobás lakás

III. kategória:
- II. em. 16. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás
- II. em. 19. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás

2. A pályázatot kiíró megnevezése, elérhetősége: Mezőberény 
Város Önkormányzati Képviselő-testülete, 5650 Mezőberény, 
Kossuth tér 1., tel.: +36 66 515-515

folytatás a 6. oldalon

A Békés Megyei Önkormányzat híre
Döntés született a következő évek fejlesztéseiről 
a júniusi megyegyűlésen
 
A Békés Megyei Önkormányzat veszélyhelyzet utáni első ülésén 
napirendre került a Békés Megyei Integrált Területi Program. A 
megyei területfejlesztési program és a területfejlesztési 
koncepció elfogadása után megszülető Integrált Területi 
Program (ITP) az önkormányzatok legfontosabb fejlesztéseit 
tartalmazó TOP Plusz forgatókönyve. Több alkalommal 
egyeztetéseket folytatott a megyei önkormányzat hivatala, 
levelezések zajlottak annak érdekében, hogy a területi 
szereplőktől beérkezzenek azok a javaslatok, melyek segítik a 
program összeállítását. Már január végén járási online 
videokonferenciákat tartottak, melyek az ITP megalapozását 
segítették elő. Február 2-án kétfázisú koncepciógyűjtés zajlott, 
mely során az igényeket gyűjtötték össze a területi szereplőktől, 
önkormányzatoktól és egyéb szervezetektől. Február 15-e és 
18-a között már személyes egyeztetések folytak, majd április 14-
én települési önkormányzatok és országgyűlési képviselők 
közreműködésével a program társadalmasítása kezdődött, 
április 15-e és 20-a között pedig újabb személyes egyeztetések 
során folytatódott a társadalmasítás. Az ITP tervezése a megye 
településeinek konszenzusán nyugszik. Minden szereplő 
számára elfogadható volt, hogy az elmaradottabb járások egy 
20%-os eltérítésnek köszönhetően többletforráshoz jussanak. 
Az ITP-nek még kormányzati jóváhagyást kell kapnia, ha ez 
megtörténik júliusban, akkor azon megyék közé fog Békés 
megye tartozni, ahol a leghamarabb elérhetővé válnak a 
felhívások, és leghamarabb nyújthatnak be pályázatot az 
érdekeltek. Zalai Mihály elnök elmondta: a korábbiakhoz képest 
több forrásra számíthat a megye, több mint 86 milliárd forint 
érkezik. Összességében elmondható, hogy Békés megye 
jelentősen nagyobb fejlesztési keretből gazdálkodhat a 
következő években, mint a fejlettebb megyék.

Érték a Települési Értéktárból

Wenckheim- Fejérváry kastély

Mezőberényben a Fő úton, a városháza közelében található a 
Wenckheim-Fejérváry kastély. A kúria egykori öthektáros 
parkjának egy része Városi Ligetként maradt fent. Az épületben 
ma az OPSKMM Muzeális Gyűjteménye működik.
A mezőberényi uradalmat a Wenckheim-család 1790-es 
években – eladósodása után – gróf Siskovics Józsefné született 
Harruckern Borbálától vásárolta meg. Özvegy báró Wenckheim 
Xavér Ferencné családjával az uradalomba költözött, és késő 
barokk-copf stílusban kastélyt építtetett, ez idős Czigler Antal 
gyulai építész tervei alapján 215 éve, 1806-ban készült el. A 
kastély nyári rezidenciának épült, 14 szobája, két kamrája és egy 
nagy konyhája volt. Az istállókon és a kocsiszíneken kívül az 
udvar keleti részéhez csatlakozott egy kert is. Hozzátartozott 
még egy kis remetelak, egy teknősbékató, egy cserjés, egy 
fűzfaerdő és két kút is.
Az építtető leánya, gróf Festetics Vincéné Wenckheim Franciska 
a kastélyból leánynevelő intézetet létesített. Szendrey Júlia – aki 
később Petőfi Sándor felesége lett – 1838 és 1840 között, nyolc-
tíz évesen az intézet növendéke volt.
A második világháború után az épületben iskolát alakítottak ki, és 
működött itt könyvtár is. A Muzeális Gyűjteménynek 2002-től ad 
helyet. A kastély 2015-ben került a Települési Értéktárba. 

Elismerés a védőnőnek
A prof. dr. Kopp Mária által 2009- Városi Humánsegítő és Szociális 
ben alapított Három Királyfi Szolgálat Védőnői Szolgálatának 
Három Királylány Alapítvány, a munkatársa, Csiborné Such Anita 
Nemzeti Népegészségügyi Köz- érdemelte ki a díjat, akinek szívből 
pont védőnői szakterületével e- gratulálunk az elismeréshez!
gyüttműködve 2020-ban védőnői Megyeriné Pénzes Mária 
díjat alapított. A védőnői díj célja a igazgató
területi védőnők kiemelkedő szak-
mai munkájának és elhivatott-
ságának elismerése, különösen a 
három év alatti gyermekes csa-
ládok támogatásában, valamint a 
társadalom figyelmének felhívása 
a védőnők áldozatos munkájára.
A díjat minden évben, minden 
megyéből egy védőnő kapja, 
akinek – a területileg illetékes 
járási vezető védőnő felterjesztése 
után, az előzetesen összeállított 
szakmai szempontrendszerrel 
összhangban – hét tagú zsűri ítéli 
oda.
Idén először június 10-én, ünne-
pélyes keretek között Budapesten 
adták át a „Steller Mária védőnői 
díjakat”.
Békés megyéből a mezőberényi 
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folytatás az 5. oldalról jogviszonnyal összefüggésben kezelje.
3. A pályázni jogosultak köre: nagykorú természetes személy - a benyújtást megelőző egyhavi jövedelemről szóló igazolást 

(minden beköltöző esetében), továbbá a munkahelyek szakember 
4. A lakásbérlet iránti igénylés feltételei: ellátottságának javítása igazolására szolgáló munkáltatói 

a. önkormányzati bérlakásra lakásbérleti szerződés – a b) pontban szándéknyilatkozatot  (amennyiben előnyként  kéri  
meghatározottak kivételével – azzal a személlyel köthető, aki – és érvényesíteni).
a vele együtt költöző – nem rendelkezik önkormányzati lakás 

6. A pályázat benyújtásának módja, helye, ideje:bérleti (bérlőtársi) jogával, és nincs részben, vagy egészben a 
- a pályázati adatlap (nyomtatvány) megtalálható a Mezőberényi tulajdonában, vagy haszonélvezetében beköltözhető 

Polgármesteri Hivatal portáján vagy a www.mezobereny.hu lakóingatlan, továbbá nem illeti meg lakóingatlanon (lakrészen) 
oldalon.állandó használat joga;

- egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatokat b. amennyiben az önkormányzati lakás bérbeadása a város 
kategóriánként lehet benyújtani, nem konkrét lakásra. A szakember ellátottságának biztosítása érdekében történik, akkor 
kategórián belül a pályázat elbírálója dönti el, hogy a nyertes – az erre vonatkozóan tett nyilatkozattal – az az igénylő 
pályázó tekintetében melyik konkrét lakást biztosítja a pályázat részesülhet bérlakásban, akinek – és a vele együtt költőzőnek – 
összes körülménye figyelembevételével. nincs részben, vagy egészben a tulajdonában, vagy 

- a pályázatot zárt borítékban Mezőberény Város Önkormányzati haszonélvezetében beköltözhető mezőberényi lakóingatlan, 
Képviselő-testülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos továbbá nem illeti meg mezőberényi lakóingatlanon (lakrészen) 
tér 1. sz. alatti címre kérjük benyújtani. A borítékon kérjük állandó használat joga;
feltüntetni: „Bérlakás pályázat - Mikszáth Kálmán u. 3. sz.” A c. az igénylőnek foglalkoztatási jogviszonnyal, vagy saját jogú 
pályázat benyújtási határideje: 2021. július 30., 12:00 óra. nyugellátással kell rendelkeznie;
Amennyiben valamely bérlakásra nem érkezik érvényes d. lakásigényléshez, lakás iránti kérelemhez kötelezően csatolni 
pályázat, ismételten meghirdetésre kerül a soron következő kell a lakásrendelet előírásai szerinti nyilatkozatokat, a 
képviselő-testületi ülésen. benyújtást megelőző egyhavi jövedelemről szóló igazolást 

- a bérlakásokkal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi (minden beköltöző esetében), továbbá a munkahelyek szakember 
István polgármestertől, a +36 66 515-515-ös telefonszámon, ellátottságának javítása igazolására szolgáló munkáltatói 
vagy személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, szándéknyilatkozatot (amennyiben előnyként kéri érvénye-
ügyfélfogadási időben.síteni);

- a bérlakások előzetes időpont egyeztetés alapján megtekinthetők, e. az önkormányzati lakás csak annak a személynek adható bérbe, 
további információ kérhető Majoros Beáta lakásügyi előadótól a aki a lakásrendeletben meghatározott kiírásnak megfelel;
+36 66 515-515-ös telefonszámon vagy személyesen a f. nem jogosult – a lakásrendeletbe foglalt egyéb feltételek 
Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.teljesülése esetén sem – önkormányzati bérlakásra az a személy

fa.) akinek bérleti jogviszonya az igénylés, kérelem benyújtását 7. Az elbírálás rendje:
megelőző 5 éven belül neki felróható okból szűnt meg, illetve - a benyújtott pályázatokat Mezőberény Város Önkormányzati 
5 éven belül önkormányzati bérlakásból kilakoltatás útján Képviselő-testülete bírálja el. 
költöztették ki, - hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázatok elbírálásával 

fb.) az igénylésében, kérelmében valótlan adatot közöl, kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.
fc.) korábban önkormányzati bérlakást helyreállítatlan - a képviselő-testület a pályázat érvénytelennek nyilvánításához 

állapotban adott vissza, vagy azt elhagyta és onnan való jogát fenntartja.
ismeretlen helyre távozott - a képviselő-testület az összes körülmény figyelembevételével 

fd.) az önkormányzattal szemben a bérleti szerződés dönt a pályázatok elbírálásáról.
megkötésekor tartozása áll fenn, - a bérleti szerződés a pályázat eredményének írásos közlésétől 

fe.) akinek a korábbi mezőberényi önkormányzati bérlakásra számított 30 napon belül kerül megkötésre.
vonatkozó lakásbérleti szerződése megszűnésekor, a 

8. Egyéb információk:bérlakásból történő kiköltözése időpontjában az 
- a bérlakások első alkalommal történő bérbeadásakor a képviselő-önkormányzati bérlakás tekintetében közüzemi szolgáltatási 

testület határozza meg a bérlőket, ezt követően a polgármester.díjhátraléka állt fenn;
- a bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg óvadék fizetésére g. a bérlakások tekintetében létesítendő bérleti jogviszony esetén 

köteles; az óvadék összege az adott lakásra megállapított lakbér előnyben részesítendő az az igénylő,
háromszorosának megfelelő összeg.ga.) aki jövedelme – több fő együtt költözése esetén az egy főre 

- a bérlakásokra megkötött lakásbérleti szerződés legfeljebb 3 éves, jutó nettó jövedelem – eléri vagy meghaladja a bérleti díj 
határozott időre szólhat, amit a bérlő előzetes írásbeli kérésére a 300%-át,
lejárat napján, de legkésőbb az azt követő 15 napon belül újabb, gb.) aki a mezőberényi foglalkoztatásával a város szakember - 
legfeljebb 3 évre szóló határozott időtartamra lehet ellátottságát javítja.
meghosszabbítani.

5. Kötelezően benyújtandó mellékletek: - a bérlakásokban állat nem tartható.
- az igénylő nyilatkozata arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket - a lakásbérleti jogviszony fennállása idején a lakás használatáért a 

elfogadja. bérlő lakbért, a lakásra vonatkozó közüzemi díjakat, valamint 
- amennyiben az önkormányzati lakás bérbeadása a város egyéb, a lakás használatával összefüggésben felmerülő díjat 

szakember ellátottságának biztosítása érdekében történik, az erre köteles fizetni.
vonatkozóan tett nyilatkozat. - a bérlakások bérleti díja 2021. évben bruttó 1.000,- Ft, azaz 

- az igénylő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 128. § egyezer forint / m2 / hó. A képviselő-testület a bérleti díj összegét 
(1) bekezdés c) pontja szerint külön nyilatkozatban hozzájárul évente felülvizsgálja, és azt a lakásrendeletben elfogadott 
ahhoz, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kijelölt mértékben módosítja
ügyintézője az adótitoknak minősülő helyi adó adatait - a bérlakások előreláthatólag 2021. október 1-től beköltözhetők.
megismerje és kezelje. - az igénylő a bérlakást a megtekintett állapotban veszi bérbe.

- az igénylő külön nyilatkozatban az információs önrendelkezési - Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint (III.1.) sz. rendelete megtekinthető az https://or.njt.hu/ oldalon.
hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője a bérleti, használati Siklósi István polgármester

HIRDETMÉNY

Városházi hírek 2021. július



7.

HIRDETMÉNY
 
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 16. § (3) bekezdés 
alapján haszonbérbeadásra meghirdeti az alábbi mezőgazdasági 
rendeltetésű ingatlanokat:

- 0343/10 hrsz.-ú, 9.603 m2 területű, gyep, vízállás művelési ágú, 
4,87 Ak értékű ingatlan 1/1 részét, minimum nettó 500,- Ft+áfa / 
Ak / év haszonbérleti díjért, 5 éves időtartamra.

- 051/3 hrsz.-ú, 9.394 m2 területű, szántó művelési ágú, 4,88 Ak 
értékű ingatlan 1/1 részét, minimum nettó 800,- Ft+áfa / Ak / év 
haszonbérleti díjért, 5 éves időtartamra.

- 0343/11 hrsz.-ú, 12.653 m2 területű, gyep művelési ágú, 39,60 Ak 
értékű ingatlan 1/1 részét, minimum nettó 500,- Ft+áfa / Ak / év 
haszonbérleti díjért, 5 éves időtartamra.

- 0343/13 hrsz.-ú, 3.307 m2 területű, gyep művelési ágú, 4,03 Ak 
értékű ingatlan 1/1 részét, minimum nettó 500,- Ft+áfa / Ak / év 
haszonbérleti díjért, 5 éves időtartamra.

- 0406/4 hrsz.-ú, 4.316 m2 területű, kivett tanya 1.612 m2, szántó 
2.704 m2 művelési ágú, 11,74 Ak értékű ingatlan 1/1 részét, 
minimum nettó 40.000,- Ft+áfa / Ak / év haszonbérleti díjért, 5 éves 
időtartamra.

Nevezett ingatlanok tekintetében a pályázat benyújtási határideje: 
2021. július 30., 12:00 óra
A hirdetményben szereplő ingatlanok mindegyikére, vagy külön-
külön is benyújtható pályázat.
A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó nyilatkozatát, hogy 
földhasználati jogosultságot szerezhet.
Az ajánlatot tartalmazó pályázatot zárt borítékban Mezőberény 
Város Önkormányzati Képviselő-testülete részére, az 5650 Mező-
berény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük benyújtani. A 
borítékon kérjük feltüntetni: Pályázat mezőgazdasági rendeltetésű 
ingatlan haszonbérlésére.
Az ingatlanokkal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi 
István polgármestertől, a +36 70 400-2409-es telefonszámon, vagy 
személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfo-
gadási időben.

Szeretettel MEGHÍVJUK ÖNÖKET, munkatársaikat, tagságukat, 
családjaikat, barátaikat 2021. AUGUSZTUS 21-ÉN A XXIV. 
BERÉNYI NAPOK városi rendezvény programjain belül 
szervezendő FŐZŐVERSENYRE!
Helyszín: Városi Liget, bográcsos egytálételek főzése civil 
szervezetek, munkahelyi és baráti társaságok részvételével. A főzéshez 
főzőhelyeket biztosítunk.

A főzőversenyre jelentkezés, illetve információ 
kérhető: opskmm@gmail.com címen, 

vagy személyesen a Művelődési Központban. 

További információ: 
Szémán Diána +36 70 400-2474, Szegedi Mária +36 20 219-1109.

RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. 
2021. június 28. napjától (hétfő) visszavonásig, a hőségre való 
tekintettel 4 órától kezdi el a településeken a hulladék begyűjtését.
Kérjük, hogy a hulladékot – a gyűjtési napot megelőző este helyezzék 
ki az ingatlan elé.

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
Ügyfélkapcsolati pont helyszíne: 5650 Mezőberény, Békési út 17., 
Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. székhelye
Ügyfélfogadási idő: 2021. júliustól szeptemberig minden kedden 8-
tól 11 óráig.
Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken 
várjuk megkeresését: +36/66/447-150, ugyfelszolgalat@grnkft.hu, 
uzletiugyfel@grnkft.hu, szallitasi-informaciok@grnkft.hu. 
Személyesen vagy postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. 
(hétfő és szerda: 8- 15, csütörtök: 7-19)
A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu 
oldalon tájékozódhat.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
részletek: www.mezobereny.hu

FELHÍVÁS FŐZŐVERSENYRE

„A Leg a láb” Alapfokú Mű- Június utolsó hétvégéjén rendez-
vészeti Iskola június második fe- ték meg Gyulán a Körös-völgyi 
lében tartotta a Berény Tánce- Sokadalmat, ahol már hagyo-
gyüttes utánpótlás csoportjainak mánnyá vált, hogy az iskola cso-
(Berecske, Kis-Berényke) tábo- portjai szerepelnek a fesztiválon.
rát, melynek az OPSKMM adott 

A tanévet családias hangulatú 
ottont. A táborban a gyerekek a 

éves bemutatóval zárták, mely a 
tanévben tanult táncokat mélyít-

Városi Ligetben került megren-hették el. A próbákat népzenekar 
dezésre. A táncosok az eddig ta-segítette, akik a szalonnasütéssel 
nultakat mutathatták be, melyhez egybekötött táborzárón is biz-
a Ludas zenekar szolgáltatta a tosították a táncosok és szüleik 

számára a kellemes hangulatot. népzenét.

Néptáncos zárás

Időpont: 2021. július 26-30.
Részvételi díj: 16. 000.-

Jelentkezés: az OPSKMM információs pultjánál, 
nyitvatartási időben.

KÖNYVMOLY
KÖNYVISMERETI TÁBOR

Ballagás az óvodában
A Mezőberényi Talentum Refor- Szluka Hajnalka pedagógiai asz-
mátus Óvoda udvarán (a jelenle- szisztens. A mesedramatizálás 
gi járványhelyzettel kapcsolatos után néptánc bemutató követ-
szabályok betartásával!) június kezett Borgula Benedetta nép-
26-án szombat délelőtt tartottuk táncoktató felkészítésében. A mű-
meg a Halacska nagycsoportos sor után következett a megható 
gyermekek ballagását. Rövid áhí- búcsúzás az óvodától, az óvó né-
tattal kezdődött a református niktől és dajka néniktől.
templomban, majd a gyermekek a A gyermekeknek és szüleiknek 
hittanoktatáson tanultakról adtak szép nyarat kívánok! Az iskolás 
számot. Az óvoda hatéves törté- évekhez sok bátorítást, türelmet, 
netében ez volt az első nagy lét- kitartást, gondoskodást kívánok! 
számú ballagó gyermekcsoport Köszönöm a kolléganőim felké-
15 fővel. szítő munkáját és a rendez-
Az udvar teraszán egy kis színda- vényhez szükséges munkála-
rabot adtak elő a gyerekek, mely- tokat!
nek címe: Janikovszky Éva: Kire Mindenkinek jó pihenést, kikap-
ütött ez a gyermek? Felkészítő csolódást, feltöltődést kívánok, 
óvó nénik: Vraukó Bettina Han- hogy megújulva kezdhessük az új 
ga, Törökné Szentpéteri Ibolya és nevelési évet!

Törökné Szentpéteri Ibolya intézményvezető
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2021. 04.01- 2021. 10.31.

Kedvezményezett neve: Mezőberény Értékeiért Polgári 
Együttműködés Egyesület
Projekt címe: “Multifunkciós szabadidős létesítmény kialakítása 
Mezőberényben”
Projekt azonosítószám: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00839

A projekt célja:
Hozzájárulni a település hasznos szabadidő eltöltés lehetőségeinek 
bővítéséhez, a településen élők életminőségének a javításához, 
valamint a helyi közösség aktív részvételével létrehozott értékek 
bővüléséhez. A város idegenforgalmi adottságainak javítása, minél 
több turista településünkre látogatásának elősegítése. A 
multifunkciós szabadidőpark kialakításával a város turisztikai 
adottságainak javítása.

A projekt tervezett eredménye:
Az egész várost érintő multifunkcionális szabadidős létesítmény 
kialakítása, a lakosság szabadidő eltöltésének segítése és közösségi 
tér létrehozása. A szabadidőpark és a mellette található tó segíti a 
lakosság környezettudatos gondolkodásának fejlesztését, a 
környezet védelmét, a példamutatást a gyermekek felé. Emellett a 
több korosztály találkozási pontja illetve mozgáskorlátozott 
fiataloknak a mozgásra és játékok igénybevételének lehetőség 
bővítése.

A projekt megvalósítási időszaka: 2021. április 1 – 2021. október 31.
Projekt támogatási összege: 4.374.843.- Ft
Teljesítés helye: 5650 Mezőberény, Gyomai u. 45/A

További információ kérhető:
Fábián László Mihály elnök
Elérhetőség:
Tel.:        +36 20 2902181
E-mail.:   lacifabian@gmail.com

Multifunkciós szabadidős létesítmény 
kialakítása Mezőberényben

Gyermekek a gyermekeknek
tavi játszótéren alkotnak valamit, 
játékot ajándékoznak a mezőbe-
rényi gyermekeknek, olyat, amit 
ők készítenek el. A terv június 26-
án valósult meg, és látni kellett 
volna azokat a gyerekeket, akik 
megalkották. A meleg ellenére 
festettek, írtak a falapokra. A 
Medvefejes tó egy szorzótábla 
sorozattal, látványos, hasznos 
ajándékkal lett gazdagabb.
Csoda ez a kis csapat, érdemes a 
kábeltévé róluk szóló tudósítását 
megnézni, illetve a Hegedűs 
Ritával készült stúdióbeszélge-
tést. Nyáron táborba is várja az 
érdeklődő gyermekeket.
Siklósi István polgármester ö-
römmel értékelte munkájukat, hi-

A Gyémántképzős gyermekek kis szen ő maga is vallja, hogy a pél-
csoportjáról egyre többet lehet damutató munka, törekvés lét-
hallani Mezőberényben. A Hege- rehozhat valami remek dolgot. Ez 
dűs Rita által vezetett csoport né- most az, és mindezt nyolc kisdiák 
hány éve alakult és – többek kö- tette, akiktől ezt az élményt már 
zött – a gyermekek tehetségfej- nem lehet elvenni. Kigondolták, 
lesztésével, önbizalom erősíté- megalkották a mezőberényi 
sével foglalkozik. gyermekeknek. És csupán 10-12 
A tanév zárása kapcsán ötleteltek, évesek!
és kitalálták, hogy a Medvefejes forrás: www.mezobereny.hu

MEGHÍVÓ

Mezőberényi Szlovákok Szervezete 
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01946 projektazonosító számon a 

Kacagó Ligetben pályázati programjának keretében valósítja meg

CSALÁDI NAPJÁT
2021. július 24-én 10 órától

Mezőberényben, a Városi Ligetben

Jöjjenek Önök is gyermekeikkel, unokáikkal és töltsenek egy vidám 
napot Mezőberényben, a Városi Ligetben!
Sok-sok program, kikapcsolódás, generációk találkozása:

10 órától BABAKOCSIS FELVONULÁS, ÓRIÁS MESE-
FIGURA kísérettel a Berény Szálló előtti térről
Indulás kakaós kalács és kakaó kóstolóval a Berény Szálló elől, a 
Városi Ligetbe. Várunk akár retró babakocsival is kismamákat, 
szülőket, nagyszülőket és gyermekeket is, akik játék babako-
csijukkal sétálnak velünk a rendezvény helyszínére

Városi Liget előtt 
helyi kézművesek bemutatkozása, bemutatója

Városi Ligetben JÁTÉK minden mennyiségben és találkozás az 
ÓRIÁS MESEFIGURÁKKAL, színpadi program

12 órától Gasztronómiai bemutató ételkóstoló – öreglaska, 
öregtarhonya, palacsinta

17 órától 
IV. CSALÁDI SZALONNASÜTŐ FESZTIVÁL
és természetesen sok-sok meglepetés

Kedves Családok!
Érdemes 2021. július 24-én 
kilátogatni a Városi Ligetbe!
Mindenkit szeretettel várnak a 
mezőberényi szlovákok és a 
segítő közreműködők!
TALÁLKOZZUNK! 

Tájházak Napja 
A Tájházak Napja városunkban a polgármester, Körösi Mihály 
Szlovák Közösségi Házban került alpolgármester és többek között  a 
megrendezésre június 25-én. A Mezőberényi Német Nemzetiségi 
Mezőberényi Szlovák Nemze- Önkormányzat és a Mezőberényi 
tiségi Önkormányzat és a Mező- Német Hagyományápoló Egye-
berényi Szlovákok Szervezete sület képviselői is 
nevében Borgula Györgyné kö- . A meleg ellenére sokan 
szöntötte a jelenlévőket, majd a látogattak el a közösségi házba, és 
Szlovák Pávakör énekelt. Az érezték jól magukat.
udvaron népi játékok várták a Köszönetet mondunk a szervezet 
gyerekeket, az új kemencében sült tagjainak, hogy a rendezvény 
a kenyérlángos. A bemutatóterem megvalósításában segítetek. A 
kiállítása is nyitott volt a látogatók közösségi szolgálatos fiatalok 
számára, és egy kis kültéri ki- nagyban segítették a népi játékok 
állítást is létrehoztunk az össze- használatát. Örömmel csatla-
gyűjtött tárgyakból. A fiatalabb koztunk a Tájházak Napja orszá-
generációk örömmel készítettek a gos felhívásához, és Mezőbe-
kézműves helyszínen álomfogót rényben egy jól sikerült rendez-
vagy kulcstartót. Mód nyílott arra vény valósult meg. 
is, hogy a nemrég megvásárolt 
Madarász utcai ulicskás házat is 
megnézzék a látogatók, mely fel-
újításra vár, és a tervek szerint 
2023-ra, Mezőberény újra-
telepítésének 300. évfordulójára 
átadásra kerül. Köszönjük Henger 
Péternek az épületről tartott hely-
történeti előadását. A Tájházak 
Napján részt vett Siklósi István 

megtisztelte az 
eseményt

Civil hírek 2021. július



Hazatérés Napja
A Hazatérés Napja alkalmából 2021. július 25-én délelőtt 10 órakor 
ünnepi istentiszteleten emlékezünk meg a málenkij robotra elhurcolt és 
hazatért mezőberényiekről az I. kerületi német evangélikus 
templomban. A megemlékezést a Kossuth rádió élő adásban közvetíti.  
Az istentiszteletet koszorúzás követi a templomkertben álló 
emlékműnél, a Hősök Emlékművénél és Szabó Árpád sírjánál. 
Szeretettel várjuk az emlékezőket! 

Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület
Német Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény

9.

Rekordszámú résztvevő

Június 12-én, egy év kényszerű teljesítette valamelyik távot, 
kihagyás után újra, megrendez- melyre a túra története óta még 
hettük az Alföld legkorábbi nem volt példa! Természetesen a 
teljesítménytúráját. Az első túrán PSG Evangélikus Általános 
még csak 50 km-es gyalogos táv Iskola alsó tagozata a maga közel 
volt, melyet 32 fő teljesített; idén 140 gyerekével és kísérő tanára-
a szokásos hat helyett, 5 távon in- ival is jelentősen kivette részét a 
dulhattak a túrázni vágyók: gya- rekorddöntésből. Nem árulok el 
logos távokon az 50 km-es távba nagy titkot, de övéké lett a „leg-
épülő 10, 20 és 30 km-es távokon sportosabb közösség” elnevezésű 
próbálhatták ki felkészültségüket serleg is! Némi statisztika a tú-
a sportolni, túrázni vágyók. A ráról: 50 km-en 47 fő indult, két fő 
kerékpáros kínálat a Bélmegyerre kényszerűségből átnevezett 30-as 
vezető műút felújítása miatt távra. 30 km-en 45 fő vett részt – 
egyetlen, 100 km-es távra szű- ez a táv terepfutásként is teljesít-
kült. Az útfelújítás miatt kény- hető volt – itt mindenki célba ért. 
szerű kitérőre kényszerültek az A 20 km-es táv volt az eddigi évek 
50-es távon részt vevők is – és eh- legnépszerűbb távja, hiszen még 
hez is a munkaterület műveze- nem kíván extrém felkészültséget 
tőjének engedélye kellett. Két táv és ráadásul futva is teljesíthető, de 
útvonalán is változtatni kellett a 

idén terepfutókkal együtt is csak 
fentieken túl: a 10-km-es táv út-

55 fő teljesítette, mely jócskán 
vonalát módosítottuk, hogy ke-

alatta marad a 10 km-t teljesítő 
vesebbet haladjon a műúton, 

196 főnek!
mely nemcsak veszélyes, de nem 

195 hölgy induló volt, mely 52% -is annyira természetközeli, illetve 
nak felel meg, azaz egy kicsit több a 30-as távon – szintén kényszer-
lány túrázó volt, mint fiú. Legtöb-ből – mert a korábbi látványosabb 
ben Békés megyéből – Békéscsa-utat a Kereki-legelőn beszántot-
ba, Gyula, Szarvas és Mezőbe-ták, átvágták.
rény – jöttek, de volt egy-egy fő A túra napján igazi nyárias idő 
Helsinkiből, Tatabányáról és köszöntötte a túrázókat, pár csepp 
nagyon sokan Budapestről, reggeli eső után szikrázó strand-
valamint Szentesről is. időben gyalogolhattak, tekerhet-
Nagyon köszönöm támogatóink-tek. Apropó strand: köszönhetően 
nak – Mezőberény Város Önkor-a Mezőberény ’17 Kft.-nek és a 
mányzata, Vasutas Természet-strand munkatársainak, ismét a 
járók Szövetsége, Marton Mi-strand gépháza melletti füves te-
hály, Berény Nyomda, Stefa-rület lehetett a rendezvényköz-
novits Judit és Mária, valamint pont. Ennek és a szervezett túrá-
önkénteseink és szervezőtársaim zástól is kényszerűen megfosztott 
segítségét, támogatását!és ezért arra már nagyon vágyó 

tömegeknek köszönhetően meg- Földes Péter Alföld Turista 
dőlt a részvételi rekord is: 374 fő Egyesület elnöke

XXXV. KÖRÖS – Váradi László Teljesítménytúrák
Nem indulnak az 
extraligában
Az előző bajnokságban megszerzett negyedik hely után a Hed-
Land Sportcsarnok SE asztalitenisz szakosztály férfi extraligában 
szereplő csapata az új bajnokságban is az első négy hely 
valamelyikét tűzte ki célul, de végül meg kellett elégedniük az 
ötödik hellyel. Ennek okairól Jámbor Zoltán, a szakosztály 
menedzsere adott tájékoztatást.

–Az előző bajnokság keretével százalékos teljesítményt nyújtó 
kezdtük el a versenyeket, tehát dr. Varga Csabát, illetve Szarvas-
változatlanul Vajda Viktor, ról Medvegy Ákost, ő képviseli 
Sebestyén Péter, Szabó Krisztián nálunk az U21-es korosztályt. A 
és Kiss Dániel Gábor alkotta az csapat elé azt a célt tűztük ki, 
extra ligás csapatunkat (fotón- hogy az új bajnokságban nyerje 
kon). Ősszel a pandémia miatt le- meg az NB I keleti csoportját, és 
állt a bajnokság, ekkor betegség 2022 őszétől ismét az extra-
miatt kiesett a csapatból Sebes- ligában szerepeljen.
tyén Péter, és azóta sem tért vissza –Milyen eredményt ért el a 
közénk. Január végén az első szá- szakosztály NB II-es csapata a 
mú játékosunk, Vajda Viktor bete- délkeleti csoportban?
gedett meg. Tehát maradt a har- –Egyetlen pontot vesztve sikerült 
madik és negyedik játékosunk, és megnyerniük a bajnokságot, így 
melléjük az NB II-es csapatból jogosultak lennének az NB I-es 
hoztunk fel társakat. A kényszer tagságra, de a fiatalok fejlődése 
szülte összeállítás miatt olyan érdekében továbbra is az NB II-
csapatoktól kaptunk ki, mint ben maradnak. Csetle Zoltán 96 
például a Mosonmagyaróvár, a százalékos, Lele Viktor pedig 91 
DVTK vagy a Komló, akiket százalékos teljesítményt nyújtott, 
korábban nagy fölénnyel győz- hozzájuk érkezik Nagy Bence, a 
tünk le. Később Szabó Krisztián Szécsény NB I-es játékosa, aki 
is a járvány áldozata lett, nagy- szintén fiatal.
részt ennek tulajdonítható, hogy –A megyei bajnokságban szerep-
Szegedtől 4:3-ra kikaptunk. Ilyen lő csapatok hogy szerepeltek?
nehézségeket leküzdve a tizenkét –A megye I-es gárda megnyerte a 
csapat versenyében jó eredmény bajnokságot, és a megye II-es, a 
az ötödik hely megszerzése. megye III-es csapatunk jól 
–Hogyan készülnek az ősszel szerepelt.
kezdődő 2021/22-es bajnok- –Mennyi a szakosztály éves költ-
ságra? ségvetése, és hogyan teremtik elő 
–Sajnos nem vállalhatjuk az extra a szükséges összeget?
ligában a részvételt. Sebestyén –A szakosztály éves költségve-
Péter továbbra is beteg, így nem tése 15 millió forint. Sajnos, a vá-
vállalhatja a játékot. Vajda Viktor rosban működő gazdasági egy-
egy évre Soltvadkert csapatához ségek közül csak az Agrowerk 
szerződött, Szabó Krisztián pedig Szövetkezet és az Invest Projekt 
külföldön kapott játéklehető- Kft. támogatja az asztaliteniszt, 
séget. Tehát az extraligás csapa- illetve a városi önkormányzattól 
tunkból egyedül Kiss Dániel kapunk még anyagi segítséget. A 
Gábor maradt, és ő vállalta, hogy versenyzéshez szükséges pénz 
a következő bajnokságban az NB túlnyomó többségét a Hed-Land 
I-es csapatunkat erősíti. Továbbá Kft. biztosítja. Ezek a játékosok 
Szabó Krisztián ígéretet tett arra, hétvégén otthagyják a családju-
hogy külföldi játéka mellett szük- kat, hogy a város nevében asztal-
ség esetén beszáll az NB I-es csa- hoz álljanak. Egymásért is küzd-
pat mérkőzéseibe is. Erősítés is ve érnek el kimagasló eredmé-
érkezik. Sikerült leigazolnunk nyeket. Megérdemlik a tiszteletet 
Debrecen csapatában nyolcvan és a támogatást.

Civil hírek2021. július
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PULYKA 
6 hetes fehér 2.800,- Ft/db , 

5 db-tól ingyenes szállítással megrendelhető.
Telefon: +36 30 835-1121

PECSENYEKACSA 
6 hetes fehér kb 3 kg 2.000,- Ft/db.

3 hetes fehér 1.300,- Ft/db.

MULARD 9 hetes kb. 4,3 kg 3.800,- Ft/db.

10 db -tól ingyenes szállítással megrendelhető.

Telefon: +36 30 860-2627

Újra bizonyítottak!Magyar Kupán voltak

STREET JAM FEST
Mezőberényben, a piactéren

2021. augusztus 6-7.
 

Készüljünk, mert jön a
KOSÁRLABDA- KOSÁRLABDA- KOSÁRLABDA

emellett tervek szerint labdarúgás, röplabda, mini kosárlabda, 
gyermekeknek játék, ugrálóvár, utcai kiállítás,

VÉRADÁS, ADOMÁNYGYŰJTÉS

Tehát: 
találkozzunk játékosként, szurkolóként 

augusztus 6-7-én a piactéren
 
Érdeklődni: Kis Gergő +36 20 3771633
 
A rendezvény megvalósítását a 
Mezőberény Értékeiért Polgári 
Együttműködés Egyesület TOP-
7.1.1-16-H-ESZA 2020-01953 
azonosítószámú “Street Jam 
Fest” Kosárlabda Fesztivál 
projekt támogatja.

Június 26-27-én bonyolították le rényi gyerekek az alábbi ered-
a Magyar Kupát Sukorón. Az idei ményeket érték el:
évben ez egy új megmérettetési 
lehetőség a fiatalok számára. Az Konyecsni Milán K1 U14 1000 
országban megalakult hat régió méteren 4. helyen, párosban U14 
versenyzői szálltak hajóba, akik 1000 méteren 3. helyen, míg K4 
három hete a regionális verseny U14 1000 méteren 2. helyen ért 
során kvalifikálták magukat. célba. 
Ennek megfelelően az ország Zámbori Zsolt MK2 U10-11 
legjobb kajakosai, kenusai ver- 2000 méter 5. hely, MK4 U10-11 
senyeztek egymással. 2000 méter 13. helyet szerezte 
A KSI színeiben induló mezőbe- meg csapattársaival.

 Kovácsné Kozma Diána és Kovács Gábor edzők
Július 3-án Szolnokon a Tisza-li- löndíjat érdemeltek ki az igen 
get Sportcentrumban került meg- népes és erős mezőnyben!
rendezésre a VIII. Szolnok Open Eredmények: SÍVA csoport a 
Országos Mazsorett Verseny a junior botos miniformációban 1. 
Zagyvarékasi Tánc Egyesület helyezést ért el. Koreográfiájuk a 
szervezésében. Az ország számos Legjobb Junior Bajnok Csapat 
pontjáról érkező versenyzők 160 díjat is kiérdemelte. Fekete Natá-
táncot mutattak be kezdő és lia a senior botos szóló kategóri-
versenykategóriában. A verseny ában szintén 1. helyezést ért el. 
szereplői 3 és 28 éves kor között Bárdi Regina junior botos szóló 
voltak. kategóriában a 2. helyen végzett. 
A berényi mazsorettek kihasznál- Fekete Barbara – Bárdi Regina 
ták, hogy a koronavírus járvány kettőse a junior botos duó/trió 
okozta leállásokat követően újra kategóriában szintén 2. lett, míg 
versenyezhetnek, és több kategó- ugyanebben a kategóriában Fehér 
riában is indultak a megmérette- Viktória – Sántha Dóra – Simcsik 
tésen. Orsolya triója a 3. helyen végzett.
Hat versenyszámban nevezett az A versenyzőket felkészítette: Me-
együttes, két arany, két ezüst és zeiné Szegedi Erzsébet művészeti 
egy bronzérmet valamint egy kü- vezető és Hajdú Zita asszisztens.

JUBILEUMI OPEN
MAZSORETT FESZTIVÁL

Minősített 
Közművelődési

Intézmény

A verseny rendezője: 
MAZSORETT VARÁZS ALAPÍTVÁNY

A verseny fővédnöke:
SIKLÓSI ISTVÁN polgármester

ORSZÁGOS MINŐSÍTŐ MAZSORETT FESZTIVÁL

*

45
2021. JÚLIUS 24. 8

MEZŐBERÉNY                     VÁROSI LIGET

A RENDEZVÉNY TOP-7.1.1-16-H-

ESZA-2020-01951azonosító számon 

„Jubileumi Open – Mazsorett Fesztivál 

és Gála”című pályázat keretében 

valósul meg.

A belépés díjtalan!

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: www.bobaly.5mp.euandrasbobaly@gmail.com, 

Szegeden 
egyetemista lányoknak albérleti szoba kiadó.

Érdeklődni: 
Vrbovszki Andrea +36 30 253-0186 vagy 

facebook/messenger

Civil hírek 2021. július
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Jézus arról is mondott nekik pél- ra menedéket, mert itt és most 
dázatot, hogy mindenkor imád- helyzetében az élet legkisebb rez-
kozniuk kell, és nem szabad bele- düléseiben is megláthatta az örö-
fáradniuk. (Lk 18, 1) möt, a szépet, élvezhette az arcát 

simogató szelet. Isten itt és most Monotóniatűrés. A kifejezés kap-
vele van, nem hagyta el. Felkészí-csán gondolhatunk olyan tevé-
ti arra, hogy szembe tudjon nézni kenységekre, amik precizitást és 
azzal, ami mindannyiunk szá-türelmet feltételeznek, hosszú 
mára elkerülhetetlen, hogy békes-ideig ugyanazt az állhatatosságot 
séggel becsukja maga mögött az követelik tőlünk. Nincs változa-
ajtót.tosság, nem lehet a közepén fel-

adni, nem lehet megfutamodni, Isten nem közönyös. Minek te-
megunni… remtett világot? Hiszen Ő maga 

tökéletes, nem volt erre szüksége, Jézus egy példázatot mondott 
ránk sem. Ő értünk cselekedett! arról, hogy mindenkor imádkoz-
Értünk teremtette meg a gyönyö-nunk kell és nem szabad bele-
rű világot és bennünket szeretet-fáradni az imádságba. Nagyon sok 
ből és nekünk akar jót adni. Böjte bátorítást és ígéretet kaptunk tőle 
Csaba olyan szenvedélyesen ebben a témában, sőt példát is a 
mondta, hogy szeretteim, jobban Miatyánk szövegével.
szeret bennünket a mennyei Atya, De mi van, akkor, ha már sok ide-
mint az Ő szent Fiát, hiszen nem je könyörög valaki egy adott ügy-
kímélte értünk.ért és az nem teljesedik be? Mi van 
Jézus megérti a mi lelki vívódá-akkor, ha nem kapjuk meg, nem 
sainkat, s afelé vezet, hogy ne a úgy tűnik, hogy nyitott isteni 
kísértő, kételkedő hang legyen fülekre talált volna? Jézus azt 
bennünk erős, hanem valami más: mondja, mindenkor imádkoz-
a hit. A hit Isten jószándékában, zatok. Úgy érthetjük ezt: imád-
szeretetében, az Ő számunkra jó kozzatok akkor is, amikor feles-
akaratának véghezvitelében.legesnek tűnne, akkor is, ha ér-

telmetlennek, haszontalannak A mi imádságos monotóniatűré-
tűnne. Imádkozzatok mindenkor sünkben még van hová fejlődni, de 
és ne fáradjatok bele! ehhez hit kell… bizalom a szerető 

mennyei Atyában, hogy bármit is Majd két hónapja elhunyt egy 
látunk és tapasztalunk, a mi lelki kedves lelkésztestvérünk. 56 éves 
szemeink Őrá tekintsenek, és a volt. Márciusban egy interjú so-
mennyei célra. Ha mi azt el rán beszélt az imádságról, arról, 
akarjuk érni, nem szabad felad-hogy mélypontjaiban egy kegyet-
nunk az imádságot sosem. Ámen len istenarcot látott maga előtt, és 

kutatta, miért engedi a szenve-
dést. Az itt és a most adott számá- Lázárné Skorka Katalin lelkész

Monotóniatűrés

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik Oláh Lajos temetésén megjelentek, és sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat 
részvételükkel enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

I. kerületi Evangélikus Egyházközség programjai

Július 25-én vasárnap 10 órától a Kossuth rádió élőben közvetíti 
az istentiszteletet templomunkból. A malenkij robotból hazatérés 
hálaadó alkalmára szeretettel várunk mindenkit! Kérjük, aki részt 
kíván venni, érkezzen időben!
Augusztus 1-8 között rendezzük meg a napközis jellegű XVIII. 
Evangélikus Zenetábort, díja 15.000 Ft. Jelentkezni a +36 20 21 42 
742-es számokon július 11-ig lehet.

Lázárné Skorka Katalin lelkész

A Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete meghívja

2021. július 24-én 10 órától
Mezőberényben, a Városi Ligetben

rendezendő
 

KACAGÓ LIGETRE

Tervezett program:
 

10 órától BABAKOCSIS FELVONULÁS a Berény Szálló 
előtti térről
Városi Ligetben újra JÁTÉK-JÁTÉK-JÁTÉK és 
találkozás az ÓRIÁS MESEFIGURÁK-kal
Egész nap: EXATLON PÁLYA kicsiknek és nagyoknak, 
VIZIFOCI, EUROBUNGEE, népi játékok, bölcsis 
helyszín, ugrálóvár, palacsinta, FOTÓSAROK….
Ételkóstoló - színpadi program - bábműsor

 
Kérjük, éljenek a lehetőséggel és szervezzenek családi programot 
erre a napra és jöjjenek, érezzék jól magukat családjuk körében, 
gyermekeikkel, unokáikkal. Töltsék vidáman ezt a napot 
Mezőberényben, a Városi Ligetben.
 
Őszinte szeretettel várunk családokat, gyermekeket, érdeklődőket!
Helyi kézművesek a liget előtti területen!

l

l

l

l

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Gulyás Richárd (Mezőberény) és Ötvös 
Erzsébet (Mezőberény), Márta Zoltán (Békéscsaba) és Bugyi Diána 
(Mezőberény), Horváth Richárd Elemér (Mezőberény) és Varga 
Krisztina Julianna (Mezőberény), Gergely László (Vésztő) és 
Wagner Szilvia Éva (Mezőberény), Bella Tamás (Battonya) és Pap 
Olívia (Murony).
Eltávoztak közülünk: Liska Pálné született Tímár Eszter (1946), 
Kozma Gézáné született Szűcs Julianna Éva (1943), Bencsik István 
(1957), Tóth János (1959), Oláh Lajos István (1936), Benyovszki 
János György (1952), Zolnai Jánosné született Simon Erzsébet 
(1937), Lénárt Jánosné született Szász Katalin (1941), Bereczki 
László (1935), Mezei István (1972), Tusz László (1936), Dombi 
István (1933), Bezgédi Mihály (1951), Schupkégel Györgyné 
született Nagy Margit (1937), Simcsik Julianna (1940), dr. Baukó 
Márton (1960).
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BÍZZA SZAKÉRTŐRE 
INGATLANA ELADÁSÁT!

Több, mint 15 éve a piacon PRÉMIUM megbízási 
szolgáltatásokkal. Élete egyik legfontosabb 
döntésében, az ingatlana eladásában nyújtunk 
szakértői támogatást teljes ügyvitellel:

l Ingatlana szakszerű és biztonságos eladása jegy-
zői nyilvántartásba vett ingatlanközvetítővel.

l Előminősített vevőkör, kockázatmentes vásárló.
l Ingatlan adózási és illetékfizetési tanácsadás.
l Energetikai mérnök által készített tanúsítvány.
l Ingatlanjogi tanácsadás, ügyvédi háttér.

BORSOS NOÉMI
ingatlanszakértő

DUNA HOUSE
+36 20 557-0478

KIÁRUSÍTÁS!

BOCI TEJCSOKOLÁDÉ 18,5g 29,- Ft
BOCI ÉTCSOKOLÁDÉ 85 g 49,- Ft

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

KOMFORT ABC

SZEPTEMBER 1-TŐL 
MEGNYITOTTUK MOSODÁNKAT. 

Mosodánk alkalmas: 
• 

• törölköző
• köntös

• pléd
• függöny
• ágytextil

• munkaruha 
fertőtlenítő mosására, valamint vasalására. 

Áraink textiltől függőek. A szennyes ruhákat a 
Gutenberg utca 3-5. szám alatt kell leadni 

délelőtt 8 és 12 óra között. 

Érdeklődni Gönczi Gergelynél (+36 20 5705-149) 
és Vrbovszki Lászlónénál (+36 66 423-807) lehet. 

A LAKOSSÁG RÉSZÉRE IS 

konyha textil


