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Területvédelmi Zászlóalja. A for-
radalom eseményeire a Szabad 
Ötletek Színháza műsorral emlé-
kezett.
Siklósi István polgármester be-
szédében Király Béla történészre, 
az események szemtanújára hi-
vatkozva elevenítette fel a forra-
dalom követeléseit, eseményeit. 
Hangsúlyozta, az egykori győ-
zelem visszaadta az emberek hi-
tét. Siklósi István tanulságként 
megfogalmazta, vigyázzunk egy-
másra, azokra, akik velünk egyet-
értenek, és azokra is, akik más 
véleményen vannak. Soha senki dési központ színháztermében elismeréssel az utánunk jövőknek 
se kényszerítse ránk az akaratát, Siklósi István „Mezőberényért” azt kívánják üzenni, hogy fel-
ugyanis a szabadság a választás kitüntetést adott át az egész- adatunkat csak komolyan véve, 

Az ’56-os Emlékparkban október szabadságát jelenti. ségügyben és szociális területen emberségesen szabad végezni.   
23-án az 1956-os forradalom és A megemlékezésen a Himnuszt és dolgozóknak. A polgármester A méltatásban elhangzott, az 
szabadságharc 65. évfordulója al- a Szózatot a Mezőberényi Városi köszöntőjében kiemelte, rend- egészségügyi és a szociális terü-
kalmából az önkormányzat ko- Ifjúsági Fúvószenekar tagjai ját- kívüli ez a mostani elismerés, u- leten dolgozók munkája a pandé-
szorúját katonai tiszteletadással szották el, közreműködtek a „Leg gyanis kitüntetésben általában mia alatt felértékelődött, és a 
helyezte el a Magyar Honvédség a láb” Alapfokú Művészeti Iskola egy-egy személy részesül, de megoldhatatlannak tűnő hely-
2. vitéz Vattay Antal Terület- növendékei. rendkívüli a járványhelyzet is. Az zetben is kiválóan helytálltak.
védelmi Ezred 101. Fekete Imre A megemlékezés után a művelő- önkormányzat az egészség- A kitüntetettek ajándékként mű-

ügyben és a szociális területen sort kaptak. A Pesti Művész Szín-
dolgozók érdemeit ismeri el, ház művészei Tiszta kabaré cím-
áldozatos munkájukat azzal is mel a Rádiókabaré legjobb poén-
értékelni kívánja, hogy az elis- jait elevenítették föl, illetve ope-
merést október 23-án adják át. rett, musical és retro slágereket 
Siklós István hangsúlyozta, az adtak elő.   

Kedves Színházlátogatók!

A Pesti Művész Színház új darabbal érkezik Mezőberénybe.

IMÁDOK FÉRJHEZ MENNI 

– vígjáték két részben –

00Időpont: 2021. november 25. (csütörtök) 19
Jegyár: 3.000 Ft/fő

Helyszín: OPSKMM színházterem (Mezőberény, Fő út 6.)

Victoria elveszíti férjét a háborúban, majd özvegyként hozzámegy 
Bill barátjához, Freddie-hez. Itt vége is lehetne a történetnek, ha az 
exférj nem állít mégis haza. Humorban nem lesz hiány, az biztos.

Egészségügyi és szociális dolgozók elismerése

Helyszín: OPSKMM (Mezőberény, Fő út 6.)
00

Időpont: 2021. november 26. (péntek) 17
Anyagköltség: 1500 Ft/koszorú

Foglalkozásvezetők:
Barna Rozália, Németh Istvánné, Németh Judit, 
Pázmándi János, Szabó Sándorné, Szűcs Mónika

A részvétel regisztrációhoz kötött, melyet az intézmény 
recepcióján vagy honlapján (opskmm.mezobereny.hu)

lehet megtenni.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

ÜNNEPRE HANGOLÓDÓ

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
ADVENTI KOSZORÚ KÉSZÍTÉSE
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A nyomtatás k

Ez történt a két ülés között
Október 2-án a csantavéri önkén- területi beavatkozások után a 
tes tűzoltók delegációját fogadta vágást végző vállalkozónak kell 
Siklósi István polgármester a Vá- eltávolítania a levágott faanyagot. 
rosházán. Látogatásuk apropóját Mindezek ellenére a mai napig 
a két település tűzoltóinak 50 éves nem távolították el a levágott 
kapcsolata szolgáltatta. Az Ön- gallyakat.
kéntes Tűzoltó Egyesület, Mező-
berény meghívására érkeztek vá- Október 14-én az előző napi hely-
rosunkba, s a berényi tűzoltók lát- színi egyeztetést követően a Rá-
ták őket vendégül. Debreczeni kóczi sgt. középfeszültség alatti 
Gábor, az egyesület elnöke a kap- fáinak, növényeinek cseréjéről 
csolat legfontosabb állomásait, egyeztettek a körzet képviselői, 
dátumait elevenítette fel. valamint a kertészet vezetője és a 

kft. illetékese a beruházási cso-
Október 4-én Siklósi István pol- port egyik előadójával. A további 
gármester a Pünkösdi Cigány- munkákról a képviselők értesítik 
misszió Szeretetszolgálata ré- a lakosokat.
szére, Mezőberény, Malom u. 
2681/1 hrsz. alatti telekre terve- Október 19-én Békésen, a rendőr-
zett templom tervezésével kap- kapitányságon dr. Varga K. Attila 
csolatos főépítészi véleményt fi- megyei főkapitány Járási Közbiz-
gyelembe véve támogató telepü- tonsági Egyeztető Fórumot tar-
lésképi véleményt adott ki. tott. Siklósi István polgármester 

kérdésére elmondta, hogy a Me-
Szintén október 4-én a DÉMÁSZ zőberényi Rendőrőrsön további 
szakembereivel egyeztettek a állományátszervezést, illetve le-
Vésztői úton végzett fanyaka- építést nem terveznek. A nyomo-
zásokkal kapcsolatban. A szak- zó részleg visszahozása sem való-
emberek elmondták, hogy a kül- színű.

Miről tárgyalt a 
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után el- ján a jogvita az önkormányzat 
fogadták Gulyásné dr. Sáli Hen- számára kedvezően zárult le. Két 
rietta aljegyző tájékoztatását a és fél év pereskedés után lehető-
2021. szeptember 27-i zárt ülé- ség nyílik arra, hogy a város 
sen, valamint az október 7-i rend- minden területére kiterjedő, tel-
kívüli nyílt ülésen hozott határo- jeskörű korszerűsítéssel felújítás-
zatokról, majd Siklósi István pol- ra kerüljön a közvilágítás. Az per-
gármester számolt be a két ülés sze kérdés, hogy az akkori aján-
között történt fontosabb esemé- lati árat tudja-e még tartani a kivi-
nyekről, intézkedésekről. telező, illetve azt milyen mértékig 
A beszámolóhoz szóbeli kiegé- akarja emelni. A per végkimene-
szítést tett: 2019 februárjában tele igazolja az előző képviselő-
közbeszerzést folytatott a város a testület döntéseinek helyességét.
közvilágítás korszerűsítésére. A A kiküldött anyaghoz Barna Már-
beszerzési eljárást a DÉMÁSZ ton képviselő három tárgykörben 
kezdeményezésére a Közbeszer- tett fel kérdést, amire Siklósi Ist-
zési Döntőbizottság megsemmi- ván polgármester válaszolt.
sítette. A városvezetés nem nyu-
godott bele, így peres eljárásban Mezőberény Város Önkormány-
kérte az eljárás szabályosságának zati Képviselőtestülete úgy dön-
megállapítását. Az első fokon el- tött, hogy az Orlai Petrics Soma 
járó bíróság az önkormányzatnak Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény 
adott igazat. Az alperes döntőbi- és Művelődési Központnál a 100/ 
zottság többszöri fellebbezése u- 2021. (IV.08.) sz. határozattal 1 fő 
tán, 2021. október 22-én megszü- határozott időre betöltött állás-
letett a jogerős ítélet a közvilágí- hely zárolását 2021. október 26. 
tási per ügyében, mely az önkor- nappal feloldja.
mányzat jogi és ténybeli állás-
pontját igazolja, így a Közbe- Módosításra került a mezei őr-
szerzési Döntőbizottság fellebbe- szolgálat megalakításáról és 
zését elutasította. A fentiek alap- fenntartásáról szóló 7/1998. 

(V.29.) MÖK rendelet 2022. utcánál található Mezőberényi I. 
január 1-i hatályba lépéssel. A sz. záportározót geodéziai felmé-
módosítás immár a kialakult résekre alkalmassá tevő nádvágás 
mezei őrszolgálat ellátási terüle- elvégzésére bruttó 400.000 Ft 
tét rögzíti, valamint rendelkezik a fedezetet biztosított a 2021. évi 
mezei őrszolgálatot ellátó mező- költségvetés egyéb működési tar-
őrök számáról. taléka terhére, a 047410-6 Csa-

padékvíz megtartása a Mezőbe-
Mezőberény Város Önkormány- rényi I. sz. tározó-ban TOP-2.1.3-
zati Képviselő-testülete módosí- 16-BS1-2021-00049 részletező 
totta a Mezőberény Város Önkor- számon.
mányzati Képviselő-testülete 
Szervezeti és Működési Szabály- Mezőberény Város Önkormány-
zatáról szóló 57/2012.(XII.27.) zati Képviselő-testülete fedezetet 
önkormányzati rendeletet, vala- biztosított a Tornaszoba építése 
mint Mezőberény város telepü- és a szolgáltatások minőségi fej-
lésképének védelméről szóló lesztése a mezőberényi Kodály ut-
5/2019.(II.26.) önkormányzati cai Nefelejcs óvodában című, 
rendeletet. A településkép vé- TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002 
delméről szóló 2016. évi LXXIV. azonosító számú pályázat kere-
törvény 8.§ (2) bekezdésében tében megvalósult fejlesztés kap-
meghatározott hatósági hatás- csán szükséges rehabilitációs 
körök átruházása került szabályo- szakmérnöki szolgáltatás be-
zásra az Ügyrendi, Jogi, Közbiz- szerzésére és a használatbavételi 
tonsági és Esélyegyenlőségi engedélyezési eljárás lefolyta-
Bizottság részére. tására bruttó 300.000 Ft keret-

összegben a 091140-0 „Kodály 
Tudomásul vették a Mezőberény úti óvoda bő-vítése TOP-1.4.1-
Mentőállomás 2020. évi munká- 16-BS1-2017-00002” részletező 
járól szóló tájékoztatót, és meg- kódra a 2021-es költségvetés 
köszönték az ellátási terület (Me- egyéb működési tartaléka terhére.
zőberény, Köröstarcsa, Csárda-
szállás, Kamut települések) la- Mezőberény Város Önkormány-
kosságáért végzett magas színvo- zati Képviselő-testülete úgy hatá-
nalú munkát. rozott, hogy a Városi bölcsőde 

bővítése Mezőberényben című 
Elfogadásra került a Békés-Medi- TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011 
cal Egészségügyi Szolgáltató Kft. azonosítószámú pályázat kapcsán 
beszámolója a Mezőberény Köz- felmerült 2.921.051,- Ft ellenér-
ponti Orvosi Ügyelet 2020. évben tékű pótmunka miatt a Kbt. 141.§ 
végzett munkájáról. (4) bekezdés b) pontja alapján a 

Borgula-Ép Kft.-vel megkötött 
Mezőberény Város Önkormány- vállalkozási szerződést módo-
zati Képviselő-testülete elfogadta sítja. Felhatalmazta Siklósi Ist-
a Városi Humánsegítő és Szo- ván polgármestert, hogy a vállal-
ciális Szolgálat által ellátott kozási szerződés módosítását 
egészségügyi és szociális tevé- aláírja, gondoskodjon a módo-
kenységről szóló beszámolót, és sított szerződés Közbeszerzési 
megköszönte az intézmény dol- Értesítőben történő közzététe-
gozói által végzett munkát. léről, valamint megtegye az i-

lyenkor szokásos intézkedéseket.
Elfogadásra került a Volánbusz A pótmunka megvalósításához 
Zrt. 2020. évre vonatkozó beszá- szükséges bruttó 2.921.051,- Ft a 
molója. A beszámoló részét ké- pályázat terhére elszámolható, 
pező 2020. évi összevont jelentés arra a fedezet biztosított a 2021. 
a városi honlapon olvasható. évi költségvetésben a 104031-0 

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, 
Mezőberény Város Önkormány- bővítése TOP-1.4.1-19-BS1-
zati Képviselő-testülete úgy 2019-00011 részletező számon.
döntött, hogy a Gyermek FC 
(5650 Mezőberény, Kunhalom u. Mezőberény Város Önkormány-
6.) által, a I. 890-18/2021. ügyirat zati Képviselő-testülete úgy 
számú támogatási szerződésben döntött, hogy a Békés Megyei 
foglalt, a Gyermek FC által visz- Önkormányzati Hivatal TOP-
szautalt 150.000.- Ft támogatást a 1.5.1-20-2020-00008 azonosító-
2021. évi költségvetés elkülö- számú A 2021-2027 tervezési idő-
nített sport tartalékalapba vissza- szak projektszintű előkészítése 
helyezi. Békés megyében című támogatott 

pályázatában részt kíván venni a 
A képviselő-testület a Frey Ádám Rekreációs központ kiépítése



2021. november 3.

Mezőberényben című projekt hogy a XXV. Berényi Napok 
megvalósítása érdekében. 2022. augusztus 19-20-21 között 

kerüljön megrendezésre.A 2022. 
A képviselők engedélyezték Me- évi Berényi Napok lebonyo-
zőberény Város Önkormányzata lításához, előszerződések meg-
és intézményei vonatkozásában – kötéséhez a 2021. évi költség-
az intézményvezetők és a közfog- vetés általános tartaléka terhére 
lalkoztatottak kivételével – a dol- 4.000. 000 Ft-ot biztosítottak az 
gozók részére legfeljebb maxi- OPSKMM részére. Felhatalmaz-
mum bruttó 100.000,- Ft és já- ták Túri Andrea intézményve-
rulékai összegű jutalom kifize- zetőt, hogy a keret terhére egy 
tését, a belső átcsoportosítások ismert együttessel szerződést 
átvezetését követően a 2021. évi kössön 2022. augusztus 20. 
költségvetési rendeletben foglalt (szombat) fellépésre.
előirányzataik terhére.

A képviselő-testület által elfoga-
Elfogadták a 2021. évi XXIV. Be- dott rendeletek megtalálhatók a 
rényi Napok szakmai, valamint www.mezobereny.hu honlapon.
pénzügyi beszámolóját, egyben 
megköszönték az OPSKMM, a A soron következő képviselő-
Mezőberény ’17 Városüzemel- testületi ülés időpontja: 2021. 
tetési Kft., a civil szervezetek tag- november 29. (hétfő).
jainak, valamint a rendezvénye-
ken közreműködőknek a végzett Fesetőné Sipos Judit
tevékenységet. Titkárság
A képviselő-testület támogatta, 

Vadbalesetek megelőzése
A vadelütés következménye sú- lás, menetirány szerinti bal 
lyos is lehet, ugyanis nem csak az oldalra áttérés, vagy frontális 
állat sérülhet, hanem a jármű ve- ütközés a szemből érkezővel.
zetője és utasai is. A vadbalesetek A motorkerékpárral közlekedők 
megelőzésével kapcsolatban a pedig jóval védtelenebbek a gép-
leginkább ajánlható módszer a kocsivezetőkhöz képest. Ezért a 
figyelem, a fokozott óvatosság, és motorosok részéről a vadve-
a csökkentett haladási sebesség. szélyes útszakaszokon még in-
A balesetek elkerülése érdekében kább indokolt a lassabb és óva-
szürkülettől, illetve az erdős kör- tosabb közlekedés.
nyezetű utakon egyéb időben is, Baleset esetén a vadhoz nem sza-
mérsékeljük a sebességet. bad hozzányúlni, lehúzni az útról, 
Amennyiben egy állat szalad át az mert ha még életben van, akkor a-
úton, számíthatunk rá, hogy kár az agancsával, a harapásával 
másik is követi, így mindenképp vagy éppen a rúgásával is okozhat 
lassítsunk, és ha kell, adjunk sérülést. Ilyenkor hívni kell a nap 
hangjelzést. 24 órájában ingyenesen hívható 
A vadak viselkedése kiszámít- 112-es segélyhívó számot, és meg 
hatatlan, megugrásukra, gyors kell várni a rendőri intézkedést. 
vágtázásukra, hirtelen irányvál- Az elpusztult vadállatot nem sza-
tásukra bármikor számítani kell. bad a helyszínről elszállítani, az a 
A kormány hirtelen félrerántása helyi vadásztársaság tulajdoná-
nem megoldás, hiszen az a bale- nak számít, elvitele lopásnak mi-
setveszély fokozódásával jár, nősül. 
úgymint pályaelhagyás, felboru- Békési Rendőrkapitányság

Járási egyeztetéseket kezdeményezett 
a megyei önkormányzat

 
A Békés Megyei Önkor-
mányzat „megyejárást” in-
dított, egyeztetésre hívta a 
települések polgármestereit. 
Békés megye kilenc járá-
sának székhelyén – Szar-
vason, Gyomaendrődön, Bé-
késen, Orosházán, Szeghal-
mon, Sarkadon, Mezőko-
vácsházán, Békéscsabán és 

Gyulán – tartottak megbeszélést.
A polgármesterek a Területfejlesztési Operatív Program Plusszal 
(TOP Plusz) kapcsolatosan kaptak tájékoztatást. A helyszíni 
konferenciákra azért volt szükség, mert hamarosan megjelennek 
a TOP Plusz pályázati felhívásai, ezek legfrissebb információit 
adta át Zalai Mihály, a megyei önkormányzat elnöke és dr. Horváth 
Mihály jegyző a megjelenteknek. A célok a 2021-27-es időszakra 
vonatkozó programokban is ugyanazok, mint az előző ciklusban: 
az ipari és közlekedési infrastruktúra, a turizmus és a helyi 
szolgáltatások színvonalának emelése. A Békés Megyei 
Önkormányzat azt szeretné elérni, hogy olyan fejlesztések 
valósuljanak meg a megyében, amelyekre a leginkább szükség 
van, és az ide érkező forrást a legoptimálisabban tudják 
felhasználni a települések. Zalai Mihály, a megyei önkormányzat 
elnöke elmondta: a felzárkóztatás érdekében két járás – a sarkadi 
és a mezőkovácsházi  – komplex, kiemelt fejlesztését tervezik.
A következő időszakban minden eddiginél több forrás, közel 86,4 
milliárd forint fog a települések rendelkezésére állni, hogy 
megvalósítsák elképzeléseiket.

HIRDETMÉNY

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján 
versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja az 5650 
Mezőberény, Békési út 12. szám 10. számú, 3573/2/A/10 helyrajzi 
szám alatt nyilvántartott nettó 43,94 m2 alapterületű, önkormányzati 
tulajdonban álló ingatlant, minimum nettó 13.500.000,- Ft + áfa (azaz 
tizenhárommillió-ötszázezer forint + áfa) eladási áron.
Nevezett ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási határideje: 
2021. december 9. 12 óra.
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 ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi 
István polgármestertől a +36 66 515-515-ös telefonszámon, vagy 
személyesen ügyfélfogadási időben a Mezőberényi Polgármesteri 
Hivatalban.

Anyakönyvi hírek
 
Házasságot kötöttek: Schäffer Gergő (Mezőberény) és Lázár 
Anett (Mezőberény), Szabó Gábor (Mezőberény) és Hidvégi 
Erzsébet Katalin (Mezőberény), Buza Márk (Mezőberény) és 
Csicsó Vivien (Mezőberény), Fehér István (Békés) és Rácz Zsanett 
Judit (Mezőberény).
Eltávoztak közülünk: Vrbovszki Györgyné született Rau 
Magdolna (1926), Patai Andrásné született Dombi Julianna (1947), 
Csapó Mihályné született Savolt Anna Ilona (1945), Majzik Sándor 
(1954), Oláh László (1950), Lakatos Zoltánné született Lakatos Éva 
(1962), Komáromi Gáborné született Fekete Róza (1923), Petrics 
Jánosné született Adamik Julianna (1933), Oczot István (1947), 
Szekeres István (1942), Várnagy Józsefné született Balázs Mária 
(1929), Vrbovszki Jánosné született Kreisz Judit (1940), Makai 
Ferenc (1963).

Helyszín:
Orlai Petrics Soma Könyvtár,

Muzeális Gyűjtemény
és Művelődési Központ aulája

Bővebb információ és jelentkezés:
Nagy Lilla, 

telefonszám: +36 70 400-2480

Bababörze
00 002021. november 20. 13 -17

Bababörze
00 002021. november 20. 13 -17

Baba-, gyermek- és felnőttruhák

Városházi hírek
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PÁLYÁZAT: - az igénylő külön nyilatkozatban az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint hozzájárul ahhoz, 1. A pályázat tárgya: Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti 
hogy személyes adatait a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kijelölt alábbi önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásra történő 

meghirdetése: ügyintézője a bérleti, használati jogviszonnyal összefüggésben 
I. kategória: kezelje,

2 - a benyújtást megelőző egyhavi jövedelemről szóló igazolást (minden - II. em. 18. sz. lakás: 35,29 m -es, 1 szobás lakás.
beköltöző esetében), továbbá a munkahelyek szakember-ellá-II. kategória:

2 tottságának javítása igazolására szolgáló munkáltatói szándék-- Fsz. 6. sz. lakás: 53,32 m -es, 1+1 fél szobás lakás,
nyilatkozatot (amennyiben előnyként kéri érvényesíteni).- II. em. 20. sz. lakás: 53,68 m2-es, 1+1 fél szobás lakás.

6. A pályázat benyújtásának módja, helye, ideje:III. kategória:
2 - a pályázati adatlap (nyomtatvány) megtalálható a Mezőberényi Pol-- II. em. 16. sz. lakás: 82,47 m -es, 1+2 félszobás lakás,
2 gármesteri Hivatal portáján vagy a www.mezobereny.hu oldalon,- II. em. 19. sz. lakás: 82,47 m -es, 1+2 félszobás lakás.

- egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatokat kategóriánként 2. A pályázatot kiíró megnevezése, elérhetősége: Mezőberény Város 
lehet benyújtani, nem konkrét lakásra. A kategórián belül a pályázat Önkormányzati Képviselő-testülete, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1., 
elbírálója dönti el, hogy a nyertes pályázó tekintetében melyik tel.: +36 66/515-515.
konkrét lakást biztosítja a pályázat összes körülménye 3. A pályázni jogosultak köre: nagykorú természetes személy.
figyelembevételével,4. A lakásbérlet iránti igénylés feltételei:

- a pályázatot zárt borítékban Mezőberény Város Önkormányzati a. önkormányzati bérlakásra lakásbérleti szerződés – a b) pontban 
Képviselő-testülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér meghatározottak kivételével – azzal a személlyel köthető, aki – és a 
1. sz. alatti címre kérjük benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: vele együtt költöző – nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti 
„Bérlakás pályázat - Mikszáth Kálmán u. 3. sz.” A pályázat (bérlőtársi) jogával, és nincs részben vagy egészben a tulajdonában, 

vagy haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan, továbbá nem benyújtási határideje: 2021. november 15., 12:00 óra. 
illeti meg lakóingatlanon (lakrészen) állandó használat joga; Amennyiben valamely bérlakásra nem érkezik érvényes pályázat, 

b. amennyiben az önkormányzati lakás bérbeadása a város szakember ismételten meghirdetésre kerül a soron következő képviselő-testületi 
ellátottságának biztosítása érdekében történik, akkor – az erre ülésen,
vonatkozóan tett nyilatkozattal – az az igénylő részesülhet - a bérlakásokkal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi 
bérlakásban, akinek – és a vele együtt költőzőnek – nincs részben István polgármestertől, a +36 66 515-515-ös telefonszámon vagy 
vagy egészben a tulajdonában, vagy haszonélvezetében beköltözhető személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfél-
mezőberényi lakóingatlan, továbbá nem illeti meg mezőberényi fogadási időben,
lakóingatlanon (lakrészen) állandó használat joga; - a bérlakások előzetes időpont egyeztetés alapján megtekinthetők, 

c. az igénylőnek foglalkoztatási jogviszonnyal, vagy saját jogú további információ kérhető Majoros Beáta lakásügyi előadótól a +36 
nyugellátással kell rendelkeznie; 66 515-515-ös telefonszámon vagy személyesen a Mezőberényi 

d. lakásigényléshez, lakás iránti kérelemhez kötelezően csatolni kell a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.
lakásrendelet előírásai szerinti nyilatkozatokat, a benyújtást 7. Az elbírálás rendje:
megelőző egyhavi jövedelemről szóló igazolást (minden beköltöző 

- a benyújtott pályázatokat Mezőberény Város Önkormányzati esetében), továbbá a munkahelyek szakember ellátottságának 
Képviselő-testülete bírálja el,javítása igazolására szolgáló munkáltatói szándéknyilatkozatot 

- hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázatok elbírálásával kapcsolatban (amennyiben előnyként kéri érvényesíteni);
jogorvoslatnak nincs helye,e. az önkormányzati lakás csak annak a személynek adható bérbe, aki a 

- a képviselő-testület a pályázat érvénytelennek nyilvánításához való lakásrendeletben meghatározott kiírásnak megfelel;
jogát fenntartja,f. nem jogosult – a lakásrendeletbe foglalt egyéb feltételek teljesülése 

- a képviselő-testület az összes körülmény figyelembevételével dönt a esetén sem – önkormányzati bérlakásra az a személy,
pályázatok elbírálásáról,fa.) akinek bérleti jogviszonya az igénylés, kérelem benyújtását 

- a bérleti szerződés a pályázat eredményének írásos közlésétől megelőző 5 éven belül neki felróható okból szűnt meg, illetve 5 
éven belül önkormányzati bérlakásból kilakoltatás útján számított 30 napon belül kerül megkötésre.
költöztették ki, 8. Egyéb információk:

fb.) az igénylésében, kérelmében valótlan adatot közöl, - a bérlakások első alkalommal történő bérbeadásakor a képviselő-
fc.) korábban önkormányzati bérlakást helyreállítatlan állapotban testület határozza meg a bérlőket, ezt követően a polgármester,

adott vissza, vagy azt elhagyta és onnan ismeretlen helyre távozott - a bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg óvadék fizetésére 
fd.) az önkormányzattal szemben a bérleti szerződés megkötésekor köteles; az óvadék összege az adott lakásra megállapított lakbér 

tartozása áll fenn, háromszorosának megfelelő összeg,
fe.) akinek a korábbi mezőberényi önkormányzati bérlakásra - bérlakásokra megkötött lakásbérleti szerződés legfeljebb 3 éves, 

vonatkozó lakásbérleti szerződése megszűnésekor, a bérlakásból határozott időre szólhat, amit a bérlő előzetes írásbeli kérésére a 
történő kiköltözése időpontjában az önkormányzati bérlakás lejárat napján, de legkésőbb az azt követő 15 napon belül újabb, 
tekintetében közüzemi szolgáltatási díjhátraléka állt fenn; legfeljebb 3 évre szóló határozott időtartamra lehet meghosszab-

g. a bérlakások tekintetében létesítendő bérleti jogviszony esetén bítani,
előnyben részesítendő az az igénylő, - a bérlakásokban állat nem tartható,

ga.) aki jövedelme – több fő együtt költözése esetén az egy főre jutó 
- a lakásbérleti jogviszony fennállása idején a lakás használatáért a bérlő 

nettó jövedelem – eléri vagy meghaladja a bérleti díj 300%-át,
lakbért, a lakásra vonatkozó közüzemi díjakat, valamint egyéb, a 

gb.) aki a mezőberényi foglalkoztatásával a város szakember-
lakás használatával összefüggésben felmerülő díjat köteles fizetni,

ellátottságát javítja.
- a bérlakások bérleti díja 2021. évben bruttó 1.000,- Ft, azaz egyezer 5. Kötelezően benyújtandó mellékletek: 2forint/m /hó. A képviselő-testület a bérleti díj összegét évente - az igénylő nyilatkozata arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket 

felülvizsgálja, és azt a lakásrendeletben elfogadott mértékben elfogadja,
módosítja,- amennyiben az önkormányzati lakás bérbeadása a város szakember- 

- a bérlakások a szerződéskötést követően költözhetők be,ellátottságának biztosítása érdekében történik, az erre vonatkozóan 
- az igénylő a bérlakást a megtekintett állapotban veszi bérbe,tett nyilatkozat,
- Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és - az igénylő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 128. § (1) 

helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. bekezdés c) pontja szerint külön nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, 
rendelete megtekinthető az or.njt.hu oldalon.hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője az 

adótitoknak minősülő helyi adó adatait megismerje és kezelje, Siklósi István polgármester

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

Városházi hírek 2021. november
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A Katicabogár jubileuma

A jubileumi ünnep október 9-én riella óvodavezető ismertette az 
istentisztelettel kezdődött. Kon- óvoda több mint 100 éves tör-
dor Péter, a Déli Evangélikus ténetét: az alapítástól a fenntar-
Egyházkerület püspöke igehirde- tóváltáson át egészen napjainkig. 
tésében megerősítette, milyen Beszédében külön köszönetet 
fontos szerepünk van nekünk – mondott azoknak, akik fáradha-
óvodában munkálkodó felnőttek- tatlan szorgalmukkal, erős hitük-
nek – a ránk bízott, bontakozó kel segítették óvodánk egyházi 
gyermeki lelkek nevelésében, hi- intézménnyé válását.
tükben való megerősödésükben. A történeti összegzést dr. Rück 
Az oltárkép igéjét magyarázva András, a Kelet-békési Egyház-
hangsúlyozta, hogy csakis gyer-

megye másodfelügyelője és Kö-
meki lélekkel ragadható meg 

rösi Mihály alpolgármester kö-
Isten országa. Az Evangélikus 

szöntői követték.
Rézfúvós Együttes zenei szol-

Az ünnepség az óvodában szere-
gálata, nagycsoportos óvodá-

tetvendégséggel folytatódott. A saink dalfüzére, imádsága, neve-
„Halacska” csoportosok köszön-lőtestületünk közös éneke gazda-
tője után felvágtuk az ünnepi gította a hálaadás alkalmát.
tortát, vendégeink pedig elisme-A közgyűlés során Lázárné Skor-
rően nyilatkoztak intézményünk ka Katalin köszöntötte a megje-
felszereltségéről és az itt folyó lent egyházi és világi szervezetek 
munkáról. képviselőit, intézményvezetőket.

Ezt követően Szűcs-Wagner Gab- Verasztóné Rózsavölgyi Mariann

Mese,mese, mátka…
való mellett alkalom nyíljon egy osztályosai és óvodánk mesélői 
jó beszélgetésre, felnőttnek, gyer- gyűltek össze szép számmal ezen 
meknek egyaránt. a délutánon. Azért is volt ez nagy 
Szeretettel vártuk a mesemon- öröm számunkra, mert viszont-
dókat. A Mezőberényi Katicabo- láthattuk az intézményünkből 
gár Evangélikus Óvoda gyerme- elballagott gyermekeket.
kei sajnos nem tudtak részt venni Hallhattunk tanulságos, vidám, 
a délutánon, mert az óvoda 10 hosszú, rövidebb meséket, de 
éves jubileumára készültek.  Gra- minden előadást nagyon élveze-
tulálunk nekik, és sikerekben gaz- tessé tettek az előadói. A zsűri is 
dag munkát kívánunk az elkövet- osztozott ezen a véleményen és 
kező évekre. jólesően hallgattuk Tripon 
Az I. Benedek Elek mesedélutánt Györgyné, Falatyné Berkesi Már-
2019-ben rendeztük meg kapcso- ta és Binder Anikó méltató szavait
lódva a meseíró születésnap- A vándorserleget idén óvodánk 

A Mezőberényi Talentum Refor- települések intézményei számára jához. A pandémia miatt a tavalyi kapta.
mátus Óvodában megrendezésre is, hogy bemutatkozhassanak, jó rendezvényünk elmaradt. Idén a Reméljük, hogy minden résztve-
került a II. Benedek Elek Mese- példája legyen a tartalommal járványhelyzet ismét lehetővé vő élményekben gazdagon tért 
mondó Délután. megtöltött kapcsolattartásnak. tette a megrendezését. haza apró ajándékaikkal, a szülők 
Szándékunk hagyományt terem- Együtt örüljünk, élvezzük a cso- A Mezőberényi Petőfi Sándor élvezték a gyermekek előadását, 
teni a gyermeki mesemondásra. dálatos előadásokat, játsszunk, Evangélikus Gimnázium, Kollé- és jövőre újra találkozunk!
Alkalom nyíljon a környező beszélgessünk, egy kis csipegetni gium és Általános Iskola első Az óvoda pedagógusai
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2021.
november 10.

 16 órától

Hulla pelyhes

 „Karácsony nálunk“ - fogalmazás- és rajzpályázat 
eredményhirdetése, kiállításmegnyitó
megnyitja: Papp Zoltán művésztanár

 Bodrogközy Rita zenés interaktív Mikulásváró 
gyermekműsora sok ajándékkal

 Táncház a „Leg a Láb“ AMI 
táncosainak közreműkö-désével 

 A jelenlévő gyerekeknek a 
berényi Mikulás ajándékot oszt
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3017
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Orlai Petrics Soma 
Könyvtár, 

Muzeális Gyűjtemény 
és Művelődési Központ

(Mezőberény, Fő út 6.)
2021. december 4.

00 
INGYENESEN IGÉNYBE VEHETŐ17

SZOLGÁLTATÁSOK:földjén - Gy. Nagy Ágnes, 
- hallásvizsgálata Csabai Bioklinika és 

- vércukor- és vérnyomásmérésNaturPatika tulajdonosa
00 - gerincmasszírozás18 Csodálatos 

- bio ivólé, gyógytea, sajt és méz immunrendszerünk és a Covid-
kóstolása19 elleni védőoltások - dr. Búzás 

- Matrix Drops és d TERRA Zsuzsanna biológiai gyógyszer-
termékek bemutatásaszakértő

Kincskeresés az angyalok 

ō

Helyszín: Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és 
Művelődési Központ (Mezőberény, Fő út 6.)

A belépés díjtalan! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Intézményi hírek2021. november
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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: andrasbobaly@gmail.com, www.bobaly.5mp.eu

Megújult a közösségi ház
Magyarország Kormánya és a ház felújítása megvalósult.
Miniszterelnökség Egyházi és Az egyedi kérelem felhívása a 
Nemzetiségi Kapcsolatokért Fe- szakmai cél mellett, arra ösz-
lelős Államtitkársága felhívást tönözte a pályázót, hogy a munka 
tett közzé nemzetiségi célú beru- elvégzése a magyar kis- és közép-
házási, felújítási és karbantartási vállalkozások erősítését és a 
tevékenységek 2021. évi költség- magyar gazdaság élénkítését 
vetési támogatására. szolgálja. A közösségi ház felú-
A Német Nemzetiségi Önkor- jítását a helyi vállalkozó határ-
mányzat, Mezőberény a Nemzeti- időre elkészítette.
ségi Muzeális Gyűjtemény épü- Tisztelettel köszönjük a támoga-
letének nyílászáró cseréje címmel tást, a vállalkozó munkáját. Nem-
nyújtott be pályázatot NBER-KP- zetiségi szervezetünk a felújított 
1-2021/1-000083 pályázati közösségi teret örömmel fogadta. 
azonosítószámon. A pályázat 
vissza nem térítendő támoga- Frei Zita Gabriella NNÖ elnök
tásban részesült, így a közösségi 

Sajtóközlemény

Cím: „Elődeink hagyatékai, utódaink kincse”

2021. október 22. 

A Mezőberényi Német Nemzetiségi Önkormányzat 5,5 millió 
forint vissza nem térítendő európai uniós  támogatást nyert el, 
melynek célja egy esztétikus, a XXI. század színvonalán 
kiszolgálni képes közösségi tér kialakítása, amely széleskörű, 
színvonalas, kulturális és szabadidős rendezvények megtartására 
nyújt lehetőségeket, további célja egy nemzetiségi gyűjtemény 
kialakítása.

A TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális 
fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési 
stratégiához kapcsolódva című felhívásra kiírt pályázaton Megtartó 
értékek - Innovatív környezet című  TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-
00225 kódszámmal nyert az önkormányzat.
 
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2022.02.15.
 
A projekt során az alábbi tételek kerülnek támogatásra:
·         Építéshez kapcsolódó költségek
·         Projektmenedzsment költség
·         Projekt előkészítés
·         Nyilvánosságbiztosítási feladatellátás

A fejlesztés által egy esztétikus, a XXI. század színvonalán kiszolgálni 
képes közösségi tér jön létre. Nemzetiségi hagyományaikra épülő, 
értékmegőrző közösségi tér, amely széleskörű, színvonalas kulturális 
és szabadidős lehetőségeket biztosít. A felújítás során kialakított 
közösségi tér további rendezvények megtartására és egy nemzetiségi 
múzeum kialakítására nyújt lehetőséget. Ezen beruházás lehetőséget 
nyújt a német nemzetiséghez kapcsolódó és városi programok 
megvalósítására, a helyi németség tárgyi emlékeinek megőrzésére és 
bemutatására. A tárgyi emlékek megőrzésével és bemutatásával az 
iskolás korosztály számára is lehetővé teszik azok megismerését.
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
 

Frei Zita Gabriella sajtóreferens
 
Elérhetőség: +36303398516 
email: f-zita56@freemail.hu

További információ kérhető:

HED-LAND Sportcsarnok SE, asztalitenisz szakosztály

Férfi NB I. Kelet
1. forduló Miskolci Egyetemi AFC – HED-LAND 

Sportcsarnok SE I. 0:14
2021. szeptember 5., Miskolc, Egyetemi Sportközpont

2. forduló SZERVA ASE II. – HED-LAND 
Sportcsarnok SE I. 1:13
2021. szeptember 11., Szécsény

3. forduló HED-LAND Sportcsarnok SE I. – DVTK SE I. 8:6
2021. szeptember 25., Mezőberény

 4. forduló KSI SE I. – HED-LAND Sportcsarnok SE I. 3:11
2021. október 15.,  Budapest, Istvánmezei út 1-3.

forrás: www.moatsz.hu

Legyen Ön is 
Karácsonyi Angyalka!

Szépítse meg egy vagy több gyermek ünnepét ajándékával és
csaljon mosolyt a mezőberényi hátrányos helyzetű gyermekek 

arcára 2021. évben is!

A Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete idén újra megszervezi 
a karácsonyi adománygyűjtést, melegétel-osztást, zenés műsort, 

cipődoboz gyűjtést és a „mécses város” felépítését is.

Várunk mindenkit szeretettel a 

MIKULÁS BIRODALOMBA, 
a Madarak Házába.

2021. DECEMBER 5-ÉN 11 ÓRÁTÓL
a tervek szerint zenés műsor a Városi Liget színpadán,
12 órától melegétel-osztás, kóstoló helyi vállalkozók 

támogatásával,
majd a Madarak Házában a Mikulással találkozhatunk.

A helyszínen köszönettel vesszük a cipődoboz adományokat!

Adományaikat eljuttathatják a megszokott módon is
2021. NOVEMBER 15 - DECEMBER 14.

között a SPAR előterében elhelyezett adománygyűjtő helyre, 
az Angyalzsákba.

Felajánlásaikat előre is köszönjük!
Kérjük, figyeljék plakátjainkat, mondják el a lehetőséget 

barátaiknak, szomszédjaiknak!

A rendezvény a mindenkori járványügyi szabályok 
betartásával valósul meg!

Civil hírek 2021. november



7.

A LAKOSSÁG RÉSZÉRE IS 
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. 

MEGNYITOTTUK 

konyha textil

KOMFORT ABC

MOL HYGI FLOW RAPID FELÜLETFERT. 2 l 2499 Ft
MOL HYGI FLUID KÉZFERTŐLENÍTŐ 2 l 2699 Ft

MOL Hygi Flow Rapid felület fertőtlenítő folyadék. Használatra 
kész, felületen közvetlenül alkalmazható, gyors hatású alkoholos 
fertőtlenítő folyadék. A folyadék baktericid (MRSA), fungicid, 
virucid és tuberkulocid hatású.

MOL Hygi Fluid fertőtlenítő folyadék. Bőrfelületen közvetlenül, 
hígítás nélkül használható folyadék, amely elpusztítja a vírusokat, 
gombákat és baktériumokat. Kiválóan alkalmas tisztításra és 
higiénés kézfertőtlenítésre öblítés nélkül.

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
MEZŐBERÉNY, KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

KIÁRUSÍTÁS

Helyszín:
Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális 

Gyűjtemény és Művelődési Központ
(Mezőberény, Fő út 6.)

002021. december 4. (szombat) 15Időpont: 

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 
személyesen a művelődési központ információs pultjánál vagy 
az  opskmm.mezobereny.hu honlapon lehet.

JUBILEUMI GÁLA ÉS KIÁLLÍTÁS
25 ÉVES A MEZŐBERÉNYI MAZSORETT EGYÜTTES

A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 
személyesen a művelődési központ információs pultjánál vagy 
az  opskmm.mezobereny.hu honlapon lehet.

2021. november
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Ezt a problémát felismerve sége teljes mértékben megfelel- – kiszállítás az árban), Önnek B: Lebbencsleves, füstölt 
döntött úgy a BTESZ, a Baptista jen az elvárásainknak, a saját ke- csupán változatos étlapunkról kell sonkás, csülkös rakott 
Tevékeny Szeretet Misszió, zünkbe kellett vennünk az ét- választania, több menü közül.

kockahogy saját konyhát létrehozva keztetést. Hiszen biztosak akar-
 mindent megtesz annak ér- tunk lenni abban, hogy ugyan- További információkért hívja 

dekében, hogy időseknek meg- olyan minőségű ételt tálalunk ingyenesen a Baptista Tevé- 11.10. szerda 
felelő minőségű és mennyiségű ellátottjaink számára, mint ami- keny Szeretet Misszió zöld szá-

A: Brokkoli krémleves, óvári ételt biztosíthasson állami tá- lyeneket mi magunknak vagy mát: +36 80 900 368, vagy te-
sertésszelet, rizibizimogatással, kedvezményes áron. saját hozzátartozóinknak is kintse meg a rendelés menetét 

A séfek minden hónapban adnánk. a btesz.hu/etlap-b honlapon.  B: Köménymag leves, rántott 
szakemberek által javasolt napi Nagykapacitású, modern kony-

csirkemell, kukoricás rizs
tápanyagbevitelnek teljes mér- hánk 2020-as megnyitása óta Válasszon jövő heti 

 tékben eleget téve állítják össze a naponta 7.000 idős ember asz- étlapunkról, 
változatos havi étlapot. talára hozza el a változatos, ha- majd hívjon minket: 11.11. csütörtök 
A BTESZ számára ugyanis misíthatatlan hazai ízeket, és 

A: Babgulyás, grízes metélt
elsődleges cél, hogy magasabb csalunk elégedett mosolyt el- 11.08. hétfő 

B: Scsí leves, túrós béleséletminőséget és kifogástalan látottjaink arcára. Tesszük mind- A: Francia hagymaleves, 
szolgáltatásokat biztosítson ezt: szeretettel és szakértelem- zöldséges bolognai  
rászoruló honfitársai számára.  mel. Ezt a szellemiséget követve makaróni 11.12. péntek 
Az utóbbi években több kony- hoztuk el Békés megyébe is a B: Paradicsomleves, borsos 

A: Vegyes gyümölcsleves, hával is volt alkalmunk együtt korszerű konyhánk fogásait, biz- tokány, párolt rizs
dolgozni, de sajnálatos módon tosítva ezzel a nyugdíjasok ked-  rántott halfilé, tepsis 
azzal kellett szembesülnünk, vezményes étkezését.  11.09. kedd burgonya
hogy az ételek minősége rend- Már az Ön számára is naponta A: Magyaros burgonyaleves, 

B: Zöldségleves, csikós kívül változó. Ahhoz, hogy a házhoz szállítjuk a kétfogásos, temesvári pulykatokány, 
fogások színvonala és mennyi- finom ebédet (leves+főétel=750 Ft főtt tészta tokány, főtt tészta

Ebédeljen kedvezményesen nyugdíjas éveiben!  
 

A változatos táplálkozás sok ember számára kiváltság, hiszen a szakemberek által ajánlott napi tápanyagmennyiség betartása 

rendkívül költséges és megterhelő dolog, főként az idős emberek számára.  A napi új fogás megfőzéséhez nem csak fáradtságos 

bevásárlásra, de több órás konyhai jelenlétre is szükség van. Így válik nyugdíjas honfitársainknak a napi változatos táplálkozás 

szinte teljesíthetetlenné.  
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