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Kedves Mezőberényiek, tisztelt Olvasók!
Új, egyedi díszítésű padok, sze- gyobbnak, s a másokét ugyan nyezetének vonzóbbá tételét, a 
lektív hulladékgyűjtők kerültek a ismeri, ám kevésbé értheti meg. Magyarvégesi Óvoda felújítását, 
közterekre, városi civil pályá- Beszéljünk a tervekről! bővítését, egy rekreációs központ 
zatnak köszönhetően a civilek Az önkormányzatok talán leg- (járóbeteg szakellátás) kialakí-
eszközparkja gazdagodott, a fontosabb célja Mezőberényre is tását, felhasználva a gyógyvizet, 
Hosszú-tónál fedett pihenők és új igaz: működőképességünk meg- intézmények energetikai felújí-
eszköz kerültek kihelyezésre, je- őrzése! Alapfeladatainkat és a tását, kerékpárút és önkormány-
lentős számú faültetés, facsere lakosság által megszokott önként zati közutak fejlesztését, inkubá-
történt, mely hosszú távon a vállalt feladatainkat továbbra is torház kialakítását.
jövőnek, a gyermekeinknek jelent ellátni tervezzük. Tudjuk, nem Már biztosnak tűnik a kapott 
élhető környezetet. szabad hitelfelvétellel adósságál- állami forrás alapján a piac-
Tennivalónk számtalan, a lakos- lományt keletkeztetnie a város- csarnok 2022. évi felújítása, va-
sági elvárások magasak, de az nak, mert az adósságspirálhoz lamint pályázati forrásból a piac-
általunk megfogalmazott tervek vezethet. 2011 óta nem került sor csarnok melletti volt buszforduló 
és álmok sem lettek kisebbek az még likvid hitel felvételére sem. helyén egy kerékpárok tárolására 
elmúlt évben. Annak ellenére (Az addig nyújtózkodj, amíg a is alkalmas pavilon megépítése. 

2021 már elmúlt! mondhatjuk teljesnek 2021-et, takaród ér elvet érvényesítjük az És végre régóta húzódó tervünk, 
Magunk mögött hagytunk egy, az hogy végigkísért bennünket a önkormányzati gazdálkodásban.) jogos lakossági igény kielégítése 
előbbieknél semmivel sem köny- veszélyhelyzet, illetve más jelen- A fejlesztéseink elsősorban a pá- valósulhatnak meg a közvilágítás 
nyebb évet, de eredményeket is tős nehézségekkel is meg kellett, lyázati forrásoktól függenek. korszerűsítésével!
felmutathatunk. Eredményeket, kell küzdenünk. Nagy reményeket táplálunk a A felújítások, karbantartások 
melyet a pályázati források mel- Minden évben felvetődik a kér- TOP_PLUSZ-os pályázatok nagy része saját forrásokból va-
lett saját erőből, a jól átgondolt dés, mi várható az új évben? iránt, ahol a hét éves uniós cik- lósulhat meg, de ezek jelentősen 
városgazdálkodásnak köszönhe- Sok még a bizonytalansági té- lusban akár több mint kettő mil- csökkennek a helyi iparűzési adó 
tően érhetett el a város. Néhány nyező. Azt már tudjuk, hogy a liárd forint fejlesztési forrás is ér- 50%-os elengedésével. Ennek 
példa. Átadásra került a Nefelejcs minimálbér és a bérminimum kezhet az önkormányzaton ke- ellenére 2022-ben a 2021-ben 
Óvoda (Kodály úti) tornaszobája, örvendetesen emelkedik, de csak resztül a városba. De más pályá- szüneteltetett járdaépítési, -felújí-
a bölcsődebővítés munkálatai is remélni tudom, hogy az árak nem zatokban is gondolkodunk! tási programot is folytatni kí-
befejeződtek. Két év pereskedés emelkednek annyival, hogy ezt a Ezekből a forrásokból már ter- vánjuk.

folytatás az 5. oldalonután a közvilágítás teljes körű többletjövedelmet teljes egészé- vezzük például a Hosszú-tó kör-
felújítására irányuló közbeszer- ben felfalják! A vállalkozások, a 
zést lezártuk, szerződést kötöt- munkaadók is erősen számolják, 
tünk a kivitelezésre. Forráshoz hogy ezt az emelést hogyan gaz-
jutottunk a piaccsarnok felújítá- dálkodják ki. Van, aki áremelésre 
sára. Mindezek mellett kötelező kényszerül.
feladatainkat maradéktalanul Az önkormányzat saját bevétel-
elvégeztük, és a lakosság által növekedéssel nem számolhat, ha 
megszokott önként vállalt fel- úgy tetszik, árat nem emelhet, 
adatainkat is sikeresen láttuk el, csak az állam által visszaosztott 
valamint erőnkhöz mérten se- forrásokban reménykedhet, ami-
gítettünk a rászorulókon, faado- ről e sorok írásakor még nincs in-
mány, rendkívüli települési tá- formációnk. Van viszont arról 
mogatások, strandbérlet formájá- döntés, hogy a helyi iparűzési adó 
ban, illetve különböző civil szer- 50%-át 2022-ben sem kötelesek a 
vezetek működését támogattuk, vállalkozások megfizetni az ön-
továbbá díjtalan teremhasználatot kormányzatoknak, de hogy ennek 
biztosítottunk a sportszerveze- a tavalyi évhez hasonlóan lesz-e 
teknek. Ezeken túlmenően szám- kompenzációja az állam részéről, 
talan olyan dolog történt, mely arról nem tudunk.
oly természetes, hogy megva- De ne a negatívumokról beszél-
lósult, ám nem érezzük a jelen- jünk, hiszen mindenki a saját 
tőségüket. Pedig azok. gondját, problémáját érzi legna-

Köszöntjük az Olvasókat!
Az OPSKMM boldog új évet kíván a Mezőberényi Hírmondó Olvasó-
inak a muzeális gyűjtemény ezen régi képeslapjával!
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Ez történt a két ülés között

Miről tárgyalt a 
képviselő-testület?

Mezőberény Város Önkormány- 2. Tájékoztató a Mezőberényi 
zati Képviselő-testülete elfogadta Polgárőr Egyesület munkájáról 
a 2022. évi költségvetési tervezés - előadó: polgárőr egyesület 
alapelveit. Az alapelvek figye- elnöke
lembevételével utasította a fenn- 3. Beszámoló a Mezőberényi 
tartásában lévő költségvetési Hivatásos Katasztrófavédelmi 
szervek illetékes vezetőit a 2022. Őrs tevékenységéről - előadó: 
évi költségvetés tervezésének megyei katasztrófavédelem 
megkezdésére, a tényleges ter- részéről
vezési feladatok végrehajtására. 4. Tájékoztató az Önkéntes Tűz-
 oltó Egyesület, Mezőberény 
Mezőberény Város Önkormány- munkájáról - előadó: ÖTE 
zati Képviselő-testülete a 2022. elnök
évi munkatervét az alábbiak Április 25.
szerint határozta meg: 1. Beszámoló a 2021. évi belső 
A testületi ülések időpontja min- ellenőrzés tapasztalatairól - 
den hónap utolsó hétfője, 15 óra. előterjesztő: dr. Kállai-Csarnai 
(A testület júliusban ülést nem Judit jegyző
tervez.) 2. Tájékoztató a Békési Járási 
Folyamatos tevékenység: új pá- Hivatal munkájáról - előter-
lyázatokkal, első sorban TOP_ jesztő: hivatalvezető
Plusz-osokkal kapcsolatos tevé- 3. Belvízelvezető árkok és csa-
kenységek (pl. döntések, közbe- tornák állapota - előterjesztő: 
szerzések, terveztetés, műszaki Hőgye Szabolcs PGB elnök, 
ellenőrzés, lebonyolítással kap- Pallag Péter ügyvezető
csolatos testületi döntések, ellen- 4. Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
őrzések, stb.) ram (2018-2023.) felülvizsgá-
Január 31. lata - előterjesztő: dr. Burján 
1. Mezőberény Város Önkor- Katalin HB elnök

mányzata 2022. évi költség- Május 30.
vetése - előterjesztő: Siklósi 1. Mezőberény Város Önkor-
István polgármester, Szvitán mányzata 2021. évi költség-
Zoltán pénzügyi osztályvezető vetésének teljesítése (zárszám-

2. Mezőberény város 2022. évi adás) - előterjesztő: Siklósi 
nagyrendezvényeinek terve - István polgármester, Szvitán 
előterjesztő: dr. Burján Katalin Zoltán pénzügyi osztályvezető
HB elnök, Túri Andrea Mag- 2. Beszámoló a gyermekvédelem 
dolna OPSKMM igazgató helyzetéről és az intézmé-

3. Közbeszerzési terv elfogadása nyekben folyó gyermekvédel-
- előterjesztő: dr. Kállai- mi munkáról - előterjesztő: 
Csarnai Judit jegyző, Nagy Megyeriné Pénzes Mária 
László beruházási ügyintéző VHSZSZ igazgató, nevelési-

Február 28. oktatási intézmények szak-
1. Mezőberény Város Önkor- emberei

mányzatának kötelező és ön- 3. Mezőberény Város Közle-
ként vállalt feladatai pénzügyi kedési Koncepciója felülvizs-
adatokkal - előterjesztő: Sik- gálata - előterjesztő: Siklósi Ist-
lósi István polgármester, Szvi- ván polgármester, Debreczeni 
tán Zoltán pénzügyi osztály- Gábor ÜJKEB elnök
vezető Június 27.

2. Mezőberény Város Önkor- Közmeghallgatás: Ipari területek
mányzata 2022. évi költség- 1. Tájékoztató a Mezőberényben 
vetésének elfogadása - előter- működő nemzetiségi önkor-
jesztő: Siklósi István polgár- mányzatok és hozzá kapcso-

A napirend megszavazása után Mezőberény Város Önkormány- mester, Szvitán Zoltán pénz- lódó civil szervezetek munká-
elfogadták Gulyásné dr. Sáli Hen- zati Képviselő-testülete elfogadta ügyi osztályvezető járól - előterjesztő: dr. Burján 
rietta aljegyző tájékoztatását a 3. Tájékoztató a közmunkások Katalin HB elnök, nemzetiségi a város újratelepítésének 300. év-

foglalkoztatásának 2021. évi önkormányzatok és civil szer-2021. november 29-i zárt ülésen fordulójának előkészítő mun-
tapasztalatairól, 2022. évi vezetek vezetőihozott határozatokról, majd Sik- káiról szóló beszámolót, és meg-
tervek - előterjesztő: Körösi 2. Beszámoló Mezőberény sport-lósi István polgármester számolt bízta Körösi Mihály alpolgár-
Mihály alpolgármester életéről - előterjesztő: Barna be a két ülés között történt fon- mestert a munka folytatásával. A 

4. Tájékoztató a 2021. évi pályá- Márton képviselő, sportszer-tosabb eseményekről, intézke- beszámoló a www.mezobe-
zati projektekről - előterjesztő: vezetek vezetőidésekről. A beszámolóval és a reny.hu honlapon olvasható.
Siklósi István polgármester, dr. 3. Közművelődés, közgyűjte-négy lejárt határidejű határozat  
Kállai-Csarnai Judit jegyző ményi feladatellátás - előter-

végrehajtásával kapcsolatban Elfogadásra kerültek a Humán-
Március 28. jesztő: Körösi Mihály alpolgár-

Barna Márton képviselő kérdé- ügyi Bizottság, valamint a polgár- 1. A Városi Rendőrőrs beszámo- mester
seket tett fel, melyekre elfogadta a mester által átruházott hatás- lója a közrend és közbiztonság 4. Mezőberény ’17 Városüze-
Siklósi István polgármester által körben hozott döntésekről szóló helyzetéről - előadó: őrspa- meltetési Kft. beszámolója 
adott válaszokat. beszámolók. rancsnok gazdasági helyzetéről és a 

November 30-án aláírásra került helyek számának növekedését, 
a közvilágítás teljes körű felújí- megtartását, ezáltal a város meg-
tására vonatkozó szerződés a tartó erejének növelését eredmé-
Mezei-Vill Kft.-vel. A hét folya- nyezik.
mán a tervezők a helyszínen már  
végeztek felméréseket a szüksé- December 14-én érkezett meg a 
ges tervek elkészítéséhez. válasz a 47-es út Kinizsi utca 
 kereszteződésében kezdeménye-
December 6-án Magyar Ferencné zett gyalogos átkelőhely építésé-
Rafila (Rebeka) nénit családja vel kapcsolatban. A Magyar 
körében köszöntötték 90. szüle- Közút NZrt. válaszában jelezte, 
tésnapján. A köszöntés alkal- hogy nem ők az illetékesek, 
mából Siklósi István polgár- hanem ez a Békés Megyei Kor-
mester átadta az Orbán Viktor mányhivatal Békéscsabai Járási 
miniszterelnök úr által aláírt em- Hivatala Műszaki Engedélyezési, 
léklapot, valamint a város nevé- Fogyasztásvédelmi Foglalkoz-
ben egy ajándékkosarat és képes- tatási Főosztály Útügyi Osztályá-
könyvet. Ezúton is egészségben nak hatásköre. Azt is jelezték, 
eltöltött éveket kívánunk neki! hogy minden költség, a tervezés-
 től a kivitelezésig az önkormány-
December 8-án Siklósi István 

zatot terheli, de mindenekelőtt 
polgármester a Fábafém telephe-

meg kell keresni a fent leírt nevű 
lyén készülő üzemcsarnok alapkő 

szervezetet előzetes egyeztetésre. 
letételén vett részt Dankó Béla 

A megkereső levelet 16-án meg-
képviselő úrral. A képviselő-tes-

írta Siklósi István polgármester.tület több tagja is fontosnak érez-
 te, hogy részt vegyen a rendezvé-
December 15-én Murvai Zoltán-nyen. A tulajdonosok elmondása 
nal, az Alaszka 2000 Kft. kép-szerint akár 30 fővel is bővülhet a 
viselőjével folytatott helyszíni foglalkoztatottak köre a beru-
egyeztetést Siklósi István polgár-házás megvalósulását követően. 
mester a DM üzlet előtt a kihe-A családi vállalkozás – példaérté-
lyezett padról és szemetesről. Az-kű módon – a szülőkről foko-
zal a kéréssel érkezett, hogy te-zatosan a gyermekekre teszi át az 
gyék el a bolt elől a két utcabútort, ügyek vitelét. A cég több mint 300 
mert a DM ezt kérte. Az egyezte-millió Ft pályázati keretet nyert 
tés során a cég képviselője je-el. Örvendetes, hogy másik két 
lezte, hogy mind esztétikumában, mezőberényi cég is nagy összegű 
mind használati értékében rend-támogatási keretben részesült 
ben vannak a tárgyak. Azzal vált (Csaba-Berényi Gépgyártó több 
el a polgármestertől, hogy főnö-mint 500 millió Ft, a Kolozsi Kft. 
keinek jelzi a helyszínen tapasz-több mint 400 millió Ft támoga-
taltakat, valamint a beszélgetés tási keretet nyert el). A cégek által 
lényegét.elvégzendő fejlesztések a munka-
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Felügyelő Bizottság jelentése - galmi Stratégiája felülvizsgá- Mezőberény Város Önkormány- alkalomra szóló diák, nyugdíjas 
előterjesztő: Siklósi István lata - előterjesztő: Debreczeni zati Képviselő-testülete felhatal- bérlet 5.500 Ft; 10 alkalomra 
polgármester, Pallag Péter Gábor ÜJKEB elnök, Mada- mazta az Alföldvíz Zrt.-t arra, szóló úszóbérlet (felnőtt, diák, 
ügyvezető, Dévényi Csilla FB rászné Bereczki Zsuzsanna hogy a KEHOP-2.2.2-15-2019- nyugdíjas) 3.900 Ft; Oktatói 
elnök képviselő, Túri Andrea Mag- 00143 azonosítószámú Mező- bérlet 7.000 Ft; VIP jegy ingye-

Augusztus 29. dolna OPSKMM igazgató berény szennyvíztisztító telep fej- nes, egyéni megállapodás 10 
1. A város oktatási intézmé- December 19. lesztése beruházással érintett me- alkalomra termálbérlet 4.900 

nyeinek tájékoztatója (PSEG 1. Mezőberény Város 2023. évi zőberényi szennyvíztelep (5650 Ft; Szezonális VIP bérlet (csak 
és a Mezőberényi Általános költségvetésének I. fordulós Mezőberény, 0296. hrsz.) vonat- partnerek részére) 34.900 Ft; 
Iskola) - előterjesztő: Siklósi tárgyalása - előterjesztő: Sik- kozásában a környezetterhelési Kedvezményes bérlet* 9.750 Ft; 
István polgármester, intéz- lósi István polgármester, Szvi- díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Strandbérlet támogatás (60 év 
ményvezetők tán Zoltán pénzügyi osztály- törvény 15. §-ban foglaltak sze- feletti, mezőberényi lakóhellyel 

2. Mezőberény Város Óvodai vezető rinti 50%-os vízterhelési díjked- rendelkezők részére, 10 alkal-
Intézménye beszámolója a 2. A Képviselő-testület 2023. évi vezményt igénybe vegye. Siklósi mas) tulajdonosi döntés alapján
2021/2022. nevelési év mun- munkatervének elfogadása - István polgármester felhatal-  
kájáról - előterjesztő: Siklósi előterjesztő: Siklósi István mazást kapott a megállapodás Csoportos belépő 10 fő felett 
István polgármester, Kissné polgármester aláírására és a szükséges intézke- (Ft/fő)
Wagner Mária intézmény- 3. Beszámoló a polgármesteri hi- dések megtételére. Csoportos napi jegy 10 fő felett 
vezető vatal munkájáról - előterjesztő:  690 Ft; Csoportos napi jegy 50 fő 

3. Beszámoló a bérlakások I. dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző A Wenckheim-Fejérváry kastély felett (szerv. rendezvények jegy-
félévben megvalósult felújí- 4. Mezőberény város újrate- északi szárnyának felújításához árai üdülő csoportok, versenyek, 
tásáról, illetve a II. félév felújí- lepítésének 300. évfordulójára kapcsolódóan falkutatási munka edzőtáborok, külföldi delegációk 
tási terveiről - előterjesztő: - előterjesztő: Körösi Mihály elvégzéséhez kiegészítésként [kivéve testvérvárosok] napi egy-
Siklósi István polgármester, alpolgármester bruttó 135.000 Ft fedezetet biz- ségesen.) 590 Ft; Helyi oktatási 
Majoros Beáta ügyintéző Állandó napirendi pontok: tosítottak a 082063-00 múzeum intézmények tanulói 9.30-12 

Szeptember 26. * Beszámoló az előző zárt tes- északi szárnyánál falkutatási fel- óráig: osztályok, csoportok, tan-
1. 2023. évi ellenőrzési terv tületi ülésen hozott döntések- adat ellátása részletező számon a órák, óvodai foglalkozás kereté-

elfogadása - előterjesztő: dr. ről, a két ülés között történt fon- 2021. évi költségvetés működési ben szervezett úszásoktatása 
Kállai-Csarnai Judit jegyző tosabb eseményekről, intézke- tartaléka terhére. ingyenes; Egyéb esetekben Ft/fő 

2. Beszámoló a Mezőberény Vá- désekről  300 Ft
ros közterület-felügyeletének * Beszámoló a lejárt határidejű Mezőberény Város Önkormány-  
tevékenységéről - előterjesztő: határozatok végrehajtásáról, és zati Képviselő-testülete enge- Nagycsaládosok számára
dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző, az átruházott hatáskörben délyezte, hogy a helyi szociálpo- Csak napi jegy: 5 fő (2 felnőtt + 3 
Kiss István Lajos közterület- hozott döntésekről litikai kerekasztalról szóló 20/ gyermek) 2000 Ft; További 
felügyelő * Bejelentések 2004.(VI.1.) MÖK számú rende- gyermek után Ft/fő 290 Ft

3. Beszámoló a tervezett fásítások * Interpelláció lete 4.§ (2) bekezdésében megha- * A kedvezményes jegyet a sú-
megvalósulásáról - előterjesz-  tározott Szociálpolitikai Kerek- lyosan fogyatékos személyek és 
tő: Siklósi István polgármester, Elfogadták a Mezőberényi Pol- asztal ülése 2021.évben ne kerül- egy fő kísérő (a Magyar Állam-
Miklósik Ivett képviselő jön megtartásra. kincstár által kiállított, súlyos gármesteri Hivatal 2021. évi 

4. Térfigyelő kamerarendszer  fogyatékosságot igazoló érvé-munkájáról szóló beszámolóját, 
jelenlegi helyzete, fejlesztési A helyi díjak éves felülvizsgálata nyes kártya bemutatásával) megköszönve a dolgozók mun-
lehetőségek - előterjesztő: után az alábbi döntések születtek: illetve mozgáskorlátozottak (ér-káját.
Siklósi István polgármester, Mezőberény Város Önkormány- vényes MEOSZ tagsági kártya  
Szilágyi Tibor képviselő zati Képviselő-testülete a Kálmán felmutatásával) vehetik igénybe.Mezőberény Város Önkormány-

Október 31. Fürdő belépőjegyeinek 2022. évi zati Képviselő-testülete tudo-
Mezőberény Város Önkormány-1. Tájékoztató a Mezőberény szezonnyitástól érvényes díjait az másul vette a nevelési-oktatási 
zati Képviselő-testülete az önkor-Mentőállomás munkájáról - alábbiak szerint állapította meg:intézmények működéséről és a 
mányzat tulajdonában lévő, nem előterjesztő: Országos Mentő- köznevelési intézmények név-
lakás céljára szolgáló helyiségek szolgálat Jegytípusokhasználatáról szóló 20/2012. minimális bérleti díjait 2022. évre 2. Tájékoztató az orvosi ügyelet Felnőtt napi jegy 990 Ft; Felnőtt (VII.31.) EMMI rendelet 24.§ az alábbiak szerint határozta meg:munkájáról - előterjesztő: or- kedvezményes jegy (16-19 órá-(1a) bekezdése alapján, a Gyulai 

vosi ügyeletet ellátó kft. ig) 690 Ft; Gyermek napi jegy 
Tankerületi Központ által meg- Bérelhető helyiség (Terület / Cí-3. Beszámoló a Városi Hu- (3-6 éves korig) 400 Ft; Gyermek 
állapított kötelező felvételt biz- me / Minimális bérleti díj brut-mánsegítő és Szociális Szolgá- kedvezményes jegy (16-19 órá-
tosító általános iskolák körzetha- tó Ft/hó)lat által ellátott egészségügyi és ig) 350 Ft; Diák, nyugdíjas napi 
tárainak meghatározását a 2022/ Üzlethelyiség (141 m2 / Fő út szociális tevékenységről - elő- jegy 700 Ft; Diák, nyugdíjas 
2023. tanévre vonatkozóan. 13. / 110.685,-)terjesztő: Megyeriné Pénzes kedvezményes jegy (16-19 
 Húsbolt (53 m2 / Fő út 13. / Mária VHSZSZ igazgató óráig) 500 Ft; Felnőtt úszójegy 
A képviselők megbízták Kmety- 91.690,-)4. Mezőberény Város Önkor- 490 Ft; Diák, nyugdíjas úszó-
kó János egyéni vállalkozót Me- Virágüzlet (16 m2 / Fő út 13. / mányzatának Szociális Szol- jegy 450 Ft; Termáljegy 9.30-12 
zőberény város közigazgatási te- 27.680,-)gáltatástervezési Koncepció- óráig 590 Ft; Látogatói jegy 
rületén az önkormányzati főépí- Csarnok büfé (76+10,4 m2 / jának felülvizsgálata - előter- (max. 1 óra) 150 Ft; Tanuló jegy 
tészi feladatok ellátásával 2022. Liget u. 2. / 30.499,-)jesztő: Debreczeni Gábor 350 Ft; VIP jegy egyéni meg-

volt felvásárlás (70 m2 / Liget január 1. – 2022. december 31. ÜJKEB elnök, Gulyásné dr. állapodás szerint; Éjszakai jegy 
u. 2. / 21.000,-)napig. Felhatalmazták Siklósi Sáli Henrietta aljegyző (19-02 óráig) ~ felnőtt  1200 Ft; ~ 

Motorosbolt (40 m2 / Liget u. István polgármestert a megbízási November 28. diák, nyugdíjas 850 Ft; Kedvez-
2. / 24.440,-)szerződés aláírására és a szüksé-1. Az adóbevételek alakulásának ményes jegy* 500 Ft

Pecsenyesütő (36 m2 / Liget u. értékelése - előterjesztő: dr. ges intézkedések megtételére. A 
2. / 37.716,-)Kállai-Csarnai Judit jegyző Bérletekmegbízási díj összegére a kép-

Újságosbódé (12,96m2 / Liget 2. A Települési Értéktár Bizottság Havi felnőtt bérlet 17.900 Ft; viselő-testület 1.170.000,- Ft-ot 
u. 2. / 12.221,-)beszámolója - előterjesztő: Havi diák, nyugdíjas bérlet biztosított a 2021. évi költség-

volt Extrém pálya (240 m2 / Körösi Mihály bizottsági elnök 14.900 Ft; 10 alkalomra szóló vetési általános tartaléka terhére 
Liget u. 2. / 90.720,-)3. Mezőberény Város Idegenfor- felnőtt bérlet 8.300 Ft; 10 (13 hó x 90.000 Ft).

folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról felülvizsgálni és ez alapján elő- 58/2021. ügyiratszámú támo-
Kamra (15 m2 / Luther u. 1. / terjeszteni. A díjszabás 2022. gatási szerződésekben (nem 

6.420,-) január 1-től lép érvénybe. olimpiai sportág kategóriában - 
Vízmű telephely (1306 m2 / A képviselő-testület megbízta a íjász) meghatározott 130.000,- Ft,

József A. u. 2. / 57.624,-) Mezőberény ’17 Városüzemel- - az I. 890-6/2021. és az I. 890-
Strand Büfé (30 m2 / Tessedik tetési Kft. ügyvezetőjét, hogy az 48/2021. ügyiratszámú támo-

tér 1. / 64.200,-) árak alkalmazásáról intézkedjen. gatási szerződésekben (nem 
Mátyás király u. 2. (1101 m2 / 

olimpiai sportág kategóriában - Mátyás király u. 2. / 53.460,-) Mezőberény Város Önkormány-
kickbox) meghatározott 500. 

zati Képviselő-testülete határo-
000,- Ft támogatási összegről, Mezőberény Város Önkormány- zata értelmében a TOP_PLUSZ-
azaz összesen 1.930.000,- Ft zati Képviselő-testülete a Mező- 1.2.1-21 Élhető települések 
összegről szóló, 132/2021. berény ’17 Városüzemeltetési Kft. pályázat zöld infrastruktúra fej-

üzemeltetésében lévő sport- (XII.15)sz. HB. határozattal lesztésen belül a Hosszú-tó kör-
létesítmények bérleti díjait 2022. elfogadott pénzügyi beszámo-nyezetének rendezésére nyújt be 
január 1-től az alábbiak szerint lóját jóváhagyta.pályázatot. Kiemelt terület a tó 
állapította meg: Köszönetet mondtak a sporte-körüli futópálya kiépítése. A tes-

gyesület vezetőinek és tagjainak a tület megbízta a polgármestert a 
Molnár Miklós Sportcsarnok pályázat előkészítésével és bea- 2021. évben végzett munkáért és 

Mezőberényi bérlő 5.885,- dásával. további eredményes szereplést 
Ft/óra; Bármilyen más bérlő  kívántak.
8.025,- Ft/óra; Gyulai Tan- Mezőberény Város Önkormány-  kerületi Központ kötelező zati Képviselő-testülete úgy dön- Mezőberény Város Önkormány-foglalkozásokra tanítási napo- tött, hogy a Szent Margit zárdába zati Képviselő-testülete a 2022. kon 8-15 óra között 4.500,- Ft / vonulása című Orlai Petrics Soma évi költségvetési rendelet elfo-óra által festett kép és kerete resta- gadását követően, a költség-Martinovics utcai tornaterem urálására maximum bruttó 1.000. 

vetésben biztosított, sportra for-Mezőberényi bérlő 3.585,- 000,- Ft összeget biztosít a 2021. 
Ft/óra; Bármilyen más bérlő dítható támogatás összegének fel-

évi költségvetés általános mű-
4.762,- Ft/óra osztását az előterjesztés mellé ködési tartaléka terhére azzal, 

Műfüves pálya mellékletként csatolt 3 db táblázat hogy a restaurálást követően a 
Mezőberényi bérlő 3.852,- alapján tudomásul vette.Szépművészeti Múzeummal kö-
Ft/óra; Bármely más bérlő  tött megállapodás, kölcsön-
5.350,- Ft/óra; Öltözőhaszná- Mezőberény Város Önkormány-szerződés keretében a festmény a 
lat 1.166,- Ft/óra zati Képviselő-testülete úgy Városháza dísztermébe kerüljön 

döntött, hogy amennyiben az elhelyezésre. A szerződés feltéte-
Az árak forintban értendők és az 

leinél a Munkácsy Mihály Mú- önkormányzat intézményei és a áfá-t tartalmazzák!
zeum tulajdonát képező Corio- közvilágítás tekintetében a Félpálya használatára nincs le-
lanus című – szintén Orlai Petrics villamos energiáról szóló 2007. hetőség. A bérlési idő minimum 1 
Soma-festmény – díszteremben évi LXXXVI. törvény 50.§ (4) óra, ezen felül a számlázás minden 
történő elhelyezésének feltételei bekezdése alapján tett villamos megkezdett fél óra után történik.
az irányadóak. A képviselő energia szolgáltatásra vonatkozó A képviselő-testület megbízza a 
testület felhatalmazta a polgár-Mezőberény ’17 Városüzemel- igénybejelentésre érkező egye-
mestert a megállapodás aláírására tetési Kft. ügyvezetőjét, hogy az temes szolgáltató által adott aján-
és a szükséges intézkedések meg-árak alkalmazásáról intézkedjen. lat a közbeszerzési értékhatárt 
tételére. meghaladja, a közbeszerzésekről 

Mezőberény Város Önkormány- szóló 2015. évi CXLIII. törvény Tudomásul vették a 2021. évi zati Képviselő-testülete a Mező- 98. § (2) bekezdés c) pontja alap-sporttámogatások felhasználásá-berény ’17 Városüzemeltetési Kft. ján hirdetmény nélküli tárgyalá-ról szóló, 15 sportegyesület (18 üzemeltetésében lévő busz 2022. 
sos eljárást megindítja.sportág) által benyújtott pénzügyi évre vonatkozó díjszabását az 
 beszámolót (1 egyesület 1.000. alábbiak szerint határozta meg:
Mezőberény Város Önkormány-000.- Ft feletti támogatással kü- A busz díjszabása: 231,- Ft/km + 
zati Képviselő-testülete elfogadta lön határozattal elfogadva).áfa = bruttó 293,- Ft/km, vagy 

Mezőberény Város Önkormány- a munkacsoport a Mikszáth Kál-nettó 3.675,- Ft/óra + áfa = 4.667,- 
zati Képviselő-testülete a Hu- mán u. 3. szám alatti 20 bérla-Ft/óra. A fuvardíj számítása vagy-
mánügyi Bizottság által ellen- kásépítés, Békési út 12. szám alatti lagos: km-díj vagy óradíj, a fuvar-
őrzött HED-LAND Sportcsarnok vállaló (Mezőberény ’17 Város- 10 lakásépítés és az „Esély 
Sportegyesület (5650 Mezőbe-üzemeltetési Kft.) szempontjából Otthon” pályázat keretében fel-
rény, Luther tér 1.)kedvezőbb díj kerül számlázásra. újított 16 bérlakás beruházásairól 
- az I. 890-20/2021. és az I. 890-A díjtételen felül a megrendelő szóló beszámolóját, további 

54/2021. ügyiratszámú támo-közvetlenül köteles megfizetni az vizsgálat folytatását kérve.
gatási szerződésekben (olim-igénybevétel helyszínén esetle-
piai sportág kategóriában - gesen felmerülő autópálya-, A képviselő-testület által elfoga-
asztalitenisz) meghatározott komp- és egyéb használattal 

dott rendeletek megtalálhatók a 950.000,- Ft,valamint parkolási, őrzésvédelmi 
www.mezobereny.hu honlapon.- az I. 890-24/2021. és az I. 890-díjakkal kapcsolatos költségeket, 

59/2021. ügyiratszámú támo-több napos út esetén a gépjármű-
A soron következő képviselő-gatási szerződésekben (olim-vezető szállás elhelyezéséről és 
testületi ülés időpontja: 2022. piai sportág kategóriában - ellátásáról is gondoskodni. A 
január 31. (hétfő).társaság a felmerült költségeket és kézilabda) meghatározott 

Fesetőné Sipos Judita futott kilométereket figyelembe 350.000,- Ft,
véve a díjszabást évente köteles - az I. 890-23/2021. és az I. 890- Titkárság

Nemzetiségek 
napja
Mezőberényben évek óta aktív 
nemzetiségi munka folyik. A 
szlovák, német, cigány nemze-
tiségi önkormányzatok és a mun-
kájukat segítő szervezetek pél-
daértékű munkát végeznek.
Immár kilenc éve az érintettek de-
cemberben, a nemzetiségek nap-
ján találkoznak és értékelik az 
éves tevékenységüket. A piac-
csarnokban december 17-én a 
szlovák nemzetiség fogadta a 
szervezetek képviselőit, továbbá 
azokat a civil szervezeteket, mű-
vészeti csoportokat, akik ebben 
az évben valamilyen formában 
hozzájárultak programjaik meg-
valósulásához.
A rendezvényen Borgula György-
né, a Mezőberényi Szlovákok 
Szervezetének elnöke köszön-
tötte a jelenlévőket, Siklósi István 
polgármester a nemzetiségek, 
művészeti csoportok vezetőinek 
köszönte meg a végzett munkát, 
Dankó Béla országgyűlési kép-
viselő a pályázati lehetőségekre 
hívta fel a figyelmet.
A nemzetiségek napja remek 
alkalom volt arra, hogy a szlo-
vákok Újra együtt programját 
lezárják, és megköszönjék a 
közreműködők tevékenységét. 
Munkájuk eredményeként a 
csoportok képviselői egy-egy 
roll-up-ot vehettek át, melyeken  
a művészeti csoportok egy-egy 
pillanatát örökítették meg. A 
programok megvalósítását a 
Mezőberényi Szlovákok Szerve-
zete pályázata tette lehetővé.
A teljesség igénye nélkül köszö-
net illeti Borgula Györgyné, 
Cservenák János, Frei Zita, Szu-
rovecz Jánosné, Horváth Róbert 
elnököket, akik aktívan kiveszik 
részüket a nemzetiségi tevékeny-
ségből.
 
Támogatóink:
Békés Megyei Önkormányzat
Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma a EMT-E-CIVIL-21-
0480 azonosító számú pályázat 
keretében valósult meg.

Városházi hírek 2022. január



5.

Érték a Települési Értéktárból

dr. Lux Jakab orvos tevékenysége
Dr. Lux Jakab mezőberényi or-
vos 200 évvel ezelőtt, 1822. 
január 19-én született a Szepes 
megyei Felkán. Az 1848/49-es 
szabadságharcban hadnagyi 
ranggal alorvosként Pulszky 
Sándor  a lezredes fe lső-
magyarországi hadtestében 
szolgált, 1849. január 1-jétől az 
1849. augusztus 13-i világosi 
fegyverletételig a 8. huszár-

ezred tartalék osztályánál ténykedett. Ez az alakulat 1849 nyarán 
Mezőberényben állomásozott. A világosi fegyverletétel után is a 
településre menekült. A teljesen árva, tanulásának költségeit 
tanításból fedező ötödéves orvostanhallgató későbbi fele-
ségéhez, Hathy Lujzához jött vissza. Vállalva az elfogásának koc-
kázatát, hamarosan elkezdte a gyógyítást.
Hosszú ideig egyedül ő végzett nagyobb sebészeti műtéteket a 
megyében. Sokat utazott vidéki betegekhez. Minden betegéhez 
annak anyanyelvén: magyarul, németül és szlovákul szólt. A 
gyógyszerelésnek és a belgyógyászatnak mestere volt. 
Sebészként számos jó- és rosszindulatú daganatot távolított el.
Felesége súlyos betegsége miatt 1874-ben Budapestre költöztek. 
Minden hónapban leutazott Berénybe betegei kezelésére. Két év 
múlva felesége gyógyulása után elhagyta Budapestet és szeretett 
Mezőberényébe jött. Visszaköltözése után 1876. július 5-én, 54 
éves korában májgyulladásban elhunyt.

folytatás az 1. oldalról lős közvélemény-formáláson, 
Mint minden évben, most is melyek alapján ítélik meg gyak-
megjegyzem: egyedül nem megy. ran városunkat.
Az önkormányzat úgy tekinthető, Kiemelendően példaértékű a civil 
mint egy cég, mint egy zártkörűen szervezetek munkája, melyre 
működő társaság. Partnerekkel, büszke lehet városunk minden 
beszállítókkal, megrendelőkkel, lakója, hiszen elért eredményeik a 
vevőkkel, szolgáltatókkal. Léte város határain túlérnek amellett, 
és sikeressége együttműködésen hogy a helyi, elsősorban kultu-
alapszik, a lakossággal, a vállal- rális és sportéletet gazdagítják.
kozókkal, a civilekkel, az intéz- A vállalkozások is jó hírét viszik a 
ményeivel, az állami szervekkel. városnak, eredményesen dolgoz-
Törekvései, legtöbb esetben a la- nak, mindemellett pályáznak a 
kosság igényei alapján, annak munkahelyek megtartásáért, újak 
figyelembevételével valósulnak létrehozásáért, miközben sokszor 
meg, de csak akkor eredményes, áldoznak egy-egy városi cél, la-
ha a partnerek is elvégzik a tőlük kossági kérés megvalósításáért!
elvárható feladatokat, megadják a Ehhez a közös munkához, együtt-
segítséget. gondolkodáshoz, a lokálpatri-
Szükség van a kritikára, de leg- otizmus pozitív oldalainak kie-
alább akkora szükség van arra, melkedő képviseletéhez kívánok 
hogy a BERÉNYIEK saját esz- mindenkinek kitartást, erőt, de 
közeikkel tegyenek meg mindent legfőképpen egészséget az új 
a közös sikerért; a város rende- évben!
zettségéért, élhetőbbé tételéért, Kívánom, hogy tudjuk tisztelni 
mindazért, amit, mint város- egymás munkáját és büszkék len-
lakók tehetünk. Sok múlik az itt ni Mezőberényre a 2022-ben is!
élő embereken, tetteinken, a fele- Siklósi István polgármester

Polgármesteri köszöntő

A Széchényi Terv Plusz támoga- lent az állam számára. Példaként 
tásával új, esztergagépekkel fel- megemlítette, hogy az M44-es is 
szerelt forgácsoló üzemet épít a ilyen hazai forrásból épül. 
Fábafém Kft. – tudhatták meg Berner Tibor, a Fábafém Kft. ügy-
december 8-án az ünnepélyes vezetője ismertette a projekt rész-
projektnyitó résztvevői. leteit. Az összesen 448 millió 
Siklósi István polgármester a forintos beruházásból 313 millió 
vállalkozás történetéről elmond- az úgynevezett feltételesen vissza 
ta, a közös cél érdekében két nem térítendő támogatás. Ennek 
család fogott össze, és egymást egyik feléből 1100 négyzetmé-
erősítve építették fel a céget. teres üzemcsarnokot építenek, 
Munkájuk eredményeként ma a másik feléből pedig gépeket 
Fábafém Mezőberény harmadik vásárolnak, négy esztergapadot 
legnagyobb foglalkoztatója. A és egy szerszámkiadó automatát. 
cég ma is családi tulajdonban van, A projekt befejezésének tervezett 
és példaértékű, ahogy a fiatalok dátuma: 2023. június 30., de ezt 
folytatják az alapítók munkáját.  szeretnék egy évvel előrehozni. A 
Dankó Béla országgyűlési kép- gépeket már megrendelték, a 
viselő azt hangsúlyozta, az ilyen Borgula-Ép Kft. az építkezést 
sikeres cégek adója bevételt je- már elkezdte.

Új forgácsoló épül Átadták a tornaszobát

Ünnepélyes keretek között adták kialakították. Megemlítette azt is, 
át december 8-án a Kodály utcai hogy a településen a születések 
Nefelejcs Óvodában a tornaszo- száma még nem emelkedett, de a 
bát. Gulyásné dr. Sáli Henrietta korábbiakhoz képest már többen 
aljegyző köszöntőjében elmond- kötnek házasságot.
ta, hogy a beruházásra a város 90 Az átadás jelképeként a nemzeti-
millió 430 ezer forint állami tá- színű szalagot Dankó Béla, Sze-
mogatást kapott. bellédi Zoltán, a megyei önkor-
Dankó Béla országgyűlési képvi- mányzat alelnöke, Siklósi István és 
selő kifejtette, ahhoz, hogy a fia- Kissné Wagner Mária, a Mező-
talok itthon maradjanak, munka- berényi Város Óvodai Intézménye 
helyek szükségesek, illetve olyan (MVÓI) igazgatója vágta át.
szolgáltatások, amelyek élhetővé 

Az írásos sajtóanyag ismertette a 
teszik a települést. A város és a 

projekt részleteit. A Széchenyi kormány gondolkodása össze-
2020 program keretében új főbe-cseng, hiszen mindkettő fontos-
járatot, egészségügyi szobát, a nak tartja a családok támogatását.  
tornaszobához sportszertárt, illet-Siklósi István polgármester azt 
ve a kültéri játékoknak és a sport-hangsúlyozta, az önkormányzat 
eszközöknek udvari tárolót is két fontos feladatot tűzött maga 
építettek. A beruházásban figye-elé, az egyik az oktatatási-neve-
lembe vették az akadálymen-lési intézmények fejlesztése. A 
tesítés szempontjait, megoldották bölcsőde új részének műszaki át-
az épület akadálytalan elérését, adása már megtörtént. Az oktatás 
továbbá akadálymentes mosdót területén következő lépés a Ma-
építettek. Az új létesítményt nem-gyarvégesi Óvoda fejlesztése 
csak a Nefelejcs Óvoda kicsinyei, lesz. A város második fontos fel-
hanem a MVÓI valamennyi adata a munkahelyteremtés, eh-

hez az ipari területet már tagóvodája élvezheti. 

Anyakönyvi hírek
 
Házasságot kötöttek: Perei Károly (Köröstarcsa) és Hegyesi 
Krisztina (Köröstarcsa), Kiszel István (Békés) és Kótai Annamária 
(Mezőberény).

Eltávoztak közülünk: Forró Ferenc (1943), Győri Mihály (1946), 
Tóth Lajosné született Varga Margit (1935), Kürti Lászlóné született 
Rafael Mária (1960), Szűcs Józsefné született Beinschródt Katalin 
(1951), Olej Mihály (1962), Zolnai Pál Zoltán (1971), Komlódi 
Albert József (1949), dr. Hegedűs Pál (1954), Gál Imre (1950), Tóth 
Jánosné született Kovács Margit (1928), Bőtsch Ádámné született 
Galágyik Ilona, (1928), Vágvölgyi Mihályné született Baliga Éva 
Róza (1957), Nagy Sándor Cézárné született Farkas Margit (1941), 
Bereczki Dénesné született Fülöp Etelka (1942).
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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:

PÁLYÁZAT
1. A pályázat tárgya: Mező- dd.) az önkormányzattal használati jogviszonnyal rálja el,
berény, Mikszáth Kálmán u. 3. szemben a bérleti szerző- összefüggésben kezelje, - hiánypótlásra nincs lehetőség, 
sz. alatti alábbi önkormányzati dés megkötésekor tartozá- - a benyújtást megelőző egy- a pályázatok elbírálásával 
tulajdonú bérlakások bérbe- sa áll fenn, havi jövedelemről szóló iga- kapcsolatban jogorvoslatnak 
adásra történő meghirdetése: zolást (minden beköltöző nincs helye,de.) akinek a korábbi me-

esetében), továbbá a munka-zőberényi önkormányzati - a képviselő-testület a pályázat 
II. kategória: helyek szakember ellátott-bérlakásra vonatkozó la- érvénytelennek nyilvánítá-2- Fsz. 6. sz. lakás: 53,32 m -es, ságának javítása igazolására kásbérleti szerződése meg- sához való jogát fenntartja,
1+1 fél szobás lakás. szolgáló munkáltatói szán-szűnésekor, a bérlakásból - a képviselő-testület az összes 

déknyilatkozatot (amennyi-történő kiköltözése idő- körülmény figyelembevéte-III. kategória:
2 ben előnyként kéri érvénye-pontjában az önkormány- lével dönt a pályázatok elbí-- II. em. 16. sz. lakás: 82,47 m -

síteni).zati bérlakás tekintetében rálásáról,es, 1+2 félszobás lakás,
2 közüzemi szolgáltatási díj- - a bérleti szerződés a pályázat - II. em. 19. sz. lakás: 82,47 m - 6. A pályázat benyújtásának hátraléka állt fenn; eredményének írásos közlé-es, 1+2 félszobás lakás. módja, helye, ideje:

e. a bérlakások tekintetében lé- sétől számított 30 napon belül 
- a pályázati adatlap (nyomtat-2. A pályázatot kiíró megne- tesítendő bérleti jogviszony kerül megkötésre.

vány) megtalálható a Mező-vezése, elérhetősége: Mezőbe- esetén előnyben részesí-
berényi Polgármesteri Hiva- 8. Egyéb információk:rény Város Önkormányzati tendő az az igénylő,
tal portáján vagy a www.me- - a bérlakások első alkalommal Képviselő-testülete, 5650 Mező- ea.) aki jövedelme – több fő zobereny.hu oldalon. történő bérbeadásakor a berény, Kossuth tér 1., tel.: +36 együtt költözése esetén az 

- Egy pályázó egy pályázatot képviselő-testület határozza 66 515-515. egy főre jutó nettó jöve-
nyújthat be. A pályázatokat meg a bérlőket, ezt követően delem – eléri vagy megha-

3. A pályázni jogosultak köre: kategóriánként lehet be- a polgármester,ladja a bérleti díj 300%-át,
nagykorú természetes személy. nyújtani, nem konkrét la- - a bérlő a szerződés megkö-eb.) aki a mezőberényi foglal- kásra. A kategórián belül a tésével egyidejűleg óvadék koztatásával a város szak-4. A lakásbérlet iránti igénylés pályázat elbírálója dönti el, fizetésére köteles; az óvadék ember - ellátottságát ja-feltételei: hogy a nyertes pályázó te- összege az adott lakásra meg-vítja,a. az igénylőnek foglalkoz- kintetében melyik konkrét állapított lakbér háromszo-

ec.) akinek – és a vele együtt tatási jogviszonnyal, vagy lakást biztosítja a pályázat rosának megfelelő összeg,
saját jogú nyugellátással kell költőzőnek – nincs részben összes körülménye figye- - a bérlakásokra megkötött 
rendelkeznie; vagy egészben a tulajdo- lembevételével. lakásbérleti szerződés legfel-

nában vagy haszonélve-b. lakásigényléshez, lakás irán- - A pályázatot zárt borítékban jebb három éves, határozott 
zetében beköltözhető me-ti kérelemhez kötelezően Mezőberény Város Önkor- időre szólhat, amit a bérlő 
zőberényi lakóingatlan, to-csatolni kell a lakásrendelet mányzati Képviselő-testüle- előzetes írásbeli kérésére a 
vábbá nem illeti meg me-előírásai szerinti nyilatko- te részére, az 5650 Mezőbe- lejárat napján, de legkésőbb 

zatokat, a benyújtást meg- zőberényi lakóingatlanon rény, Kossuth Lajos tér 1. sz. az azt követő 15 napon belül 
előző egyhavi jövedelemről (lakrészen) állandó hasz- alatti címre kérjük benyúj- újabb, legfeljebb három évre 
szóló igazolást (minden be- nálat joga. tani. A borítékon kérjük fel- szóló határozott időtartamra 
költöző esetében), továbbá a tüntetni: „Bérlakás pályázat lehet meghosszabbítani,5. Kötelezően benyújtandó munkahelyek szakember el- - Mikszáth Kálmán u. 3. sz.” - a bérlakásokban állat nem mellékletek:látottságának javítása iga- A pályázat benyújtási határ- tartható,- az igénylő nyilatkozata arról, zolására szolgáló munkál- ideje: 2022. január 13., 12 - a lakásbérleti jogviszony hogy a kiírt pályázati felté-tatói szándéknyilatkozatot óra. Amennyiben valamely fennállása idején a lakás teleket elfogadja,(amennyiben előnyként kéri bérlakásra nem érkezik ér- használatáért a bérlő lakbért, - amennyiben az önkormány-érvényesíteni); vényes pályázat, ismételten a lakásra vonatkozó közüze-zati lakás bérbeadása a város c. az önkormányzati lakás csak meghirdetésre kerül a soron mi díjakat, valamint egyéb, a szakember ellátottságának annak a személynek adható következő képviselő-testü- lakás használatával össze-biztosítása érdekében törté-bérbe, aki a lakásrendeletben leti ülésen. függésben felmerülő díjat nik, az erre vonatkozóan tett meghatározott kiírásnak - A bérlakásokkal kapcsolatban köteles fizetni,nyilatkozat,megfelel; további információ kérhető - a bérlakások bérleti díja 2021. - az igénylő az adózás rendjéről d. nem jogosult – a lakás- Siklósi István polgármes- évben bruttó 1.000,- Ft, azaz szóló 2017. évi CL. törvény rendeletbe foglalt egyéb 2tertől, a +36 66 515-515-ös egyezer forint/m /hó. A kép-128. § (1) bekezdés c) pontja feltételek teljesülése esetén telefonszámon vagy szemé- viselő-testület a bérleti díj szerint külön nyilatkozatban sem – önkormányzati bér- lyesen a Mezőberényi Pol- összegét évente felülvizs-hozzájárul ahhoz, hogy a lakásra az a személy, gármesteri Hivatalban, ügy- gálja, és azt a lakásrendelet-Mezőberényi Polgármesteri da.) akinek bérleti jogvi- félfogadási időben. ben elfogadott mértékben Hivatal kijelölt ügyintézője szonya az igénylés, kére- - A bérlakások előzetes időpont módosítja,az adótitoknak minősülő lem benyújtását megelőző egyeztetés alapján megte- - a bérlakások a szerződés-helyi adó adatait megismerje 5 éven belül neki felróható kinthetők, további informá- kötést követően költözhetők és kezelje,okból szűnt meg, illetve 5 ció kérhető Majoros Beáta be,éven belül önkormányzati - az igénylő külön nyilatko- lakásügyi előadótól a +36 66 - az igénylő a bérlakást a meg-bérlakásból kilakoltatás zatban az információs önren- 515-515-ös telefonszámon tekintett állapotban veszi útján költöztették ki, delkezési jogról és az infor- vagy személyesen a Mező- bérbe.db.) az igénylésében, ké- mációszabadságról szóló berényi Polgármesteri Hiva- Mezőberény Városi Önkor-relmében valótlan adatot 2011. évi CXII. törvény 5. § talban, ügyfélfogadási idő- mányzati Képviselő-testülete a közöl, (1) bekezdés a) pontjában ben. lakások és helyiségek bérletéről meghatározottak szerint dc.) korábban önkormányzati 

és elidegenítéséről szóló 6/2016. 7. Az elbírálás rendje:hozzájárul ahhoz, hogy sze-bérlakást helyreállítatlan 
(III.1.) sz. rendelete megtekint-állapotban adott vissza mélyes adatait a Mezőbe- - a benyújtott pályázatokat Me-
hető az https://or.njt.hu/ oldalon.vagy azt elhagyta, és onnan rényi Polgármesteri Hivatal zőberény Város Önkormány-

ismeretlen helyre távozott, kijelölt ügyintézője a bérleti, zati Képviselő-testülete bí- Siklósi István polgámester
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Magyar Ferencné köszöntése
Magyar Ferencné Radics Rafila 
december 5-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 ajándékcsomag-
ját. Az önkormányzat és települé-
sünk valamennyi lakója nevében 
jó egészséget és további békés, 
boldog éveket kívánunk az ünne-
peltnek.

Csonka Sándorné 100 éves
1921. december 4. 16 óra: egy készített tortán tűzijáték és egy 
békési tanya pislákoló ablakából 100-as gyertya állt. Közösen 
egy kislány sírása hallatszott. énekeltünk, míg Róza néni elfújta 
Odakint a puszta fehérbe borult, a gyertyát és azt kívánta nekünk, 
vastag hótakaró borította a sötét hogy mindannyian éljük meg ezt 
tájat.  Csillogó hópelyhek a szép napot, a 100. évet. Elmond-
szállingóztak a tanya körül. A ta, hogy életében sok boldogság 
bába meg is jegyezte, hogy érte, örül, hogy megélhette ezt a 
„Tiszta élete lesz, mint a határ”. A kort, de már nem könnyűek a min-
gyermek elsőszülött volt a család- dennapok.
ban, aki a Róza nevet kapta. Másnap, a születésnapján három 
2021. december 3. Mezőberény, gyermeke, öt unokája és hét 
Puskin utca 1., az idősek ott- dédunokája nagy-nagy szeretettel 
honában Róza néni 100. szü- köszöntötte, aminek az ünnepelt 
letésnapját ünnepeltük. Ő nem nagyon örült. Róza néni még ma 
szeretett volna nagy felhajtást is nagyon aktív beszélgető-
emiatt, ezért csendben, titokban partner bármilyen témáról is 
zajlottak az előkészületek. Róza legyen szó. Szívesen fejt kereszt-
néni mit sem sejtve pihent az rejtvényt és gyakran olvas. Me-
ágyában, amikor megkértük, móriája friss, mint a harmat.
jöjjön velünk egy kicsit a Drága Róza néni! Kívánunk még 
társalgóba, ahol mi, dolgozók sok szép napot jó egészségben, 
felköszöntöttük az ünnepeltet, és szeretetben!
egy szép csokorral ajándékoztuk  Somlyainé Fenyvesi Mónika
meg. Az intézmény dolgozói által  szociális munkatárs

Örültek a Mikulásnak
nagy örömmel várták a Mikulást. 
Minden telephelyen – az idősek 
és a gyermekek egyaránt – vidám 
dalokkal, mondókákkal csalo-
gatták a Mikulást. A kisebbek 
csak a távolból csodálták, míg a 
nagyobbacska gyermekek bátran 
elvették tőle az ajándékot. Az 
időseknek érdekes találós kér-
désekre kellett választ adniuk a 
csomagért.
A nagysikerű rendezvényeken 
összesen 145 fő vett részt, akik a 
Spektrum Alapítvány támoga-
tásának köszönhetően ajándék-
ban részesültek. Ezen felül az 
alapítvány 2021 decemberében 
az idősek ellátáshoz nélkülöz-
hetetlen bútorokat adományozott 
a bentlakásos otthonok részére, December 6-án a Városi Humán-
melyeket ezúton is szeretnénk segítő és Szociális Szolgálat idő-
megköszönni.seket ellátó intézményegysé-

geiben a gondozottak és a böl- Megyeriné Pénzes Mária
csődébe járó kisgyermekek is igazgató

 2022. január 27. csütörtökön 17 órakor

Az utcanevek változása Mezőberényben 
1851-től napjainkig

címmel tart előadást 

Henger Péter
a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület elnöke 

a muzeális gyűjteményben.

Egészségesen finomat
A könyvtár ajánlja

Ha önnek is szerepel újévi foga- bátran elkészíthet gyermekeivel. 
dalmai között az egészséges étke- A számtalan ínycsiklandozó re-
zés, segítséget nyújthatnak cept mellett életmódváltással 
könyvtárunk szakácskönyvei, kapcsolatos tanácsokat, helyes ét-
amelyekben gyorsan elkészít- kezési szokások kialakításához 
hető, könnyen beszerezhető alap- tippeket és környezetbarát szem-
anyagú ételek receptjei találha- lélet kialakítását megkönnyítő 
tóak, és olyanok is, amelyeket ötleteket is olvashatnak.
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Hull a pelyhes címmel december rajzát. Az 1-2. osztályosok kor-
4-én adventi programra hívta a csoportjában Plavecz Gréta nyert, 
családokat az OPSKMM a mű- második lett Baji Gréta, harmadik 
velődési központba. helyen Terdik Vivien Lea végzett, 
Itt hirdették ki a Karácsony ná- ők valamennyien mezőberényi-
lunk címmel közzétett fogal- ek. Különdíjat kaptak: Filimon 
mazás- és rajzpályázat eredmé- Bianka Nóra és Plébán Hanna, ők 
nyét. A kiírásra négy szöveg gyomaendrődiek.   
érkezett. A háromtagú zsűri: Bá- A 3-4. osztályosok között Som-
lint Etelka, Bartóki Erzsébet és lyai Hanna győzött Eszenyi Réka 
Mezeiné Szegedi Erzsébet ér- Kata és Búza Nóra előtt, illetve 
tékelte az írásokat. Az élen Varga Csák Zoárd különdíjat kapott. A 
Petra Erzsébet végzett, második felsősök közül Károlyi Mercé-
lett Megyeri Lajos, a harmadik desz különdíjban részesült. Ők 
helyen Varjú Zille végzett, míg valamennyien mezőberényiek.
Nyitrai Zsolt különdíjat kapott. Adventi kézműves foglalkozást 
Mind a négyen gyomaendrődiek. vezettek Drenyovszki Lívia, 
A rajzpályázatra a gyerekek ösz- Csipkéné Bihari Andrea, Páz-
szesen 97 munkát küldtek be. mándi János és Szabó Sándorné 
Ezeket is háromtagú zsűri bírálta mezőberényi alkotók, illetve Dió-
el: Papp Zoltán, a zsűri elnöke, szegi Eszter grafikusművész. 
valamint Pócs József és Mertz Közben Bodrogközy Rita zenés 
Judit zsű-ritagok. Az ovisok Mikulás-váró műsorában sok 
között első lett Perle Seron Hanna ajándékkal lepte meg a gyere-
a Csiribiri Óvodából, a második keket.
helyezett: Tokaji Zsóka Hanna is A program befejezéseként kram-
odajár. A harmadik helyen puszával együtt megérkezett a be-
Szekeres Lara végzett, ő a rényi Mikulás, és ajándékokat 
Mosolygó Óvodából küldte be osztott a gyerekeknek.    

A pálinkaverseny díjai

A Kis Kofa Piac Böllérek viadala pontozással értékelték, a sorren-
rendezvényén december 11-én det már összesítve döntötték el.
adták át az OPSKMM pálinka- Különdíjban részesült: Nagy 
versenyének díjait. A kiírásra 13 Lajos Zoltán sherry-, birs-, tör-
főzető 24 gyümölcspárlatot ne- köly- és vegyespálinkája; Pet-
vezett. rovszki Attila Irsai Olivér szőlő-
Az italokat december 2-án a mű- pálinkája, Schupkégel Lász-ló 
velődési központban öttagú zsűri szilvapálinkája és Vrbovszki Pál 
bírálta el: Bokor Sándor vőfély, szilvapálinkája. Harmadik helyen 
bútorasztalos; Marton Mihály végzett Nagy Lajos Zoltán sárga-
(Berény Szálló), Rónai Viktor barack-pálinkája, második lett 
barista, bármixer; Tánczos Imre ugyancsak az ő körtepálinkája. 
(Tópart Vendéglő) és Zolnai Az I. Mezőberényi Pálinkaver-
Róbert (Vadász Sörkert 14-es senyt Molnár Sándor Irsai Olivér 
Pubfood). A sorszámmal ellátott szemzett szőlőpálinkája nyerte 
pálinkákat a bírálók négy meg- meg. A győztesek értékes díjakat 
adott szempont szerint fajtánként vehettek át. 

Nálunk járt a Mikulás

Virtuális városnézés

A Mezőberény iránt érdeklődők veknél elhelyezett táblákon 
már virtuálisan is megtekinthetik megtalálható a QR-kódok hasz-
a város köztéri szobrait, emlék- nálatával. Ezek QR-kód olvasó-
műveit. Egyrészt az OPSKMM val három: magyar, angol és 
honlapján, opskmm.mezobe-

német nyelvű videókhoz vezetik 
reny.hu-n a „Virtuális városné-

a virtuális látogatót, és ott zés” menüben, másrészt a SPAR 
megtudhatják a legfontosabb ablakába kitett térképen lévő QR-
információkat a szobrokról, kódok segítségével, és nem utol-

sósorban a szobroknál, emlékmű- emlékművekről.    

Jubileumi gála

A Mazsorett Varázs Alapítvány a saját koreográfiájuk alapján – 
Mezőberényi Mazsorett Együttes örömtáncot mutattak be. Vége-
megalakulása 25. évfordulójáról zetül a születésnapi torta is fel-
jubileumi gálával és kiállítással került a színpadra, nem maradt el a 
emlékezett meg december 4-én a tűzijáték sem. Az ágyúból kilőtt 
művelődési központban. szaloncukor igazi különlegesség 
A színházteremben a gálaműsor volt.
előtt a megjelenteket Mezeiné A művelődési központ emeleti au-
Szegedi Erzsébet művészeti ve- lájában kiállítás nyílt az elmúlt 25 
zető köszöntötte. Az alapító mű- évben szerzett relikviákból.
vészeti vezető szólt arról a folya- A jubileumi gálán volt csapatta-
matos fejlődésről, amely az együt- gok, szülők, hozzátartozók, a 
tes életét jellemezte. szakmai szövetség képviselői, 
Siklósi István polgármester ünne- mazsorettet kedvelő helyi lakosok 
pi köszöntőjében kitért arra, hogy igen népes létszámmal vettek 
idén az értéktár bizottság felvette részt.
a mazsorett együttest a helyi ér- A rendezvény a TOP-7.1.1-16-H-
téktárba. Az erről szóló oklevelet ESZA-2020-01951 azonosító 
az eseményen adta át az együttes számon Jubileumi Open – Ma-
vezetőjének. zsorett Fesztivál és Gála című 
Az együttes különböző korosztá- projekt keretén belül valósult 
lyú csoportjai, szólistái adtak ün- meg.
nepi gálaműsort. Közben Vass T. 
Katalin, a Magyar Majorette Szer-
vezetek Szövetségének elnöke 
köszöntötte a jubiláló együttest. A 
közönség a műsorban meglepetés-
ként a lelkes anyukák és apukák 
táncát is láthatta. A gála befejező 
műsorszámaként a nagylányok – a 
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Debreczeni Jánosné díja
Debreczeni Jánosné viseletkészítő 
december 12-én a Békés Megyei 
Népművészeti Egyesület évadzáró 
közgyűlésén „Életfa” Békés Me-
gye Népművészetéért 2021 díjat 
vehetett át.
Pál Miklósné, az egyesület veze-
tője méltatásában elmondta, hogy a 
kitüntetett az elismerést önálló ki-
állításaival és az egyesületben vég-
zett társadalmi munkájával érde-
melte ki.
Debreczeni Jánosné szlovák ün-
nepi női viseletéért 2013-ban Ma-
gyar Kézműves Remek díjat ka-
pott, ez a ruha megtekinthető a 
szlovák közösségi házban. Tevé-
kenysége 2013-ban bekerült a 
Települési Értéktárba. 

Mezőberényben már hagyomá- ahol a piros sátrak, a kialakított 
nya van a december elején, Miku- „mikulásos” környezet, a szín-
lás környékén rendezett Legyen pad, a Mikulás jelenléte, a meleg 
Ön is karácsonyi Angyalka ese- tea, a kézműves vásár és a műsor 
ménynek, melyet a Nagycsalá- igazán hangulatos programot 
dosok Mezőberényi Egyesülete kínált. Az angyalzsák adomá-
álmodott meg évekkel ezelőtt. nyait a szervezetek az előző évek-
Azóta jó néhány mezőberényi hez hasonlóan karácsonyig juttat-
család csatlakozott hozzá így ták el a családokhoz.
vagy úgy, hiszen van, aki apró Az egyesület az ünnepekhez kö-
adományokkal, van, aki segítő zeledve nemcsak egy nap gondol 
munkával, önkéntesként támo- a családokra, a gyermekekre. 
gatja a kezdeményezést. Az egye- Csatlakozott a városban elindított 
sület célja a városban élő rászo- kabátakcióhoz, és decemberben 
ruló gyermekek, családok számá- rendszeresen biztosított adomá-
ra örömteli pillanatokat nyújtani, nyaiból meleg ruhaneműt. Csat-
tartós élelmiszert juttatni az 

lakoztak a főtéri parkban felál-
ünnephez közeledve. Az egye-

lított „24 kis fa” díszítéshez is, és 
sület vezetői minden évben gaz-

családjaik örömére hangulatos, 
dagítják a programot, és így a 

családias, meghitt színfoltot vará-
2021. december 5-i NEA pályá-

zsoltak a térre.zatnak köszönhetően, a közel egy 
A NEAO-kp-1-2021/8-000994 hónap alatt az angyalzsákokban 
pályázati segítséggel megvalósí-összegyűjtött adományok kiosz-
tott programot a tagok munkája, tását melegétel-osztással is kie-
az önkéntes, szívből végzett mun-gészítették. A társszervezők segít-
ka teszi teljessé, és ad létjogosult-ségével közel 800 adag meleg-
ságot arra, hogy évről évre meg-ételt osztottak ki rászoruló csalá-
szervezze az egyesület a Legyen doknak, és a Csabai Színistúdió 
Ön is karácsonyi Angyalka prog-növendékei által zenés műsort 
ramot.nyújtottak számukra. A vállal-
Köszönet a támogatóknak, a kozók önzetlen segítségének kö-
vállalkozóknak, az egyesület szönhetően minden megjelent ün-
tagjainak, az adományozóknak és nepi ételhez jutott ezen a napon. 
minden közreműködőnek!Az egész napos rendezvény 

Nagycsaládosok Mezőberényi helyszíne a Városi Ligetben ki-
alakított Mikulás Birodalom volt, Egyesülete

Legyen Ön is karácsonyi 
Angyalka!

Emlékdíjak átadása
örömmel vették át az oklevelet. 
Ennek alapján részt vehetnek a 
jövő nyáron Gödöllőn rendezen-
dő Juventus focitáborban (Juven-
tus Camp Hungary), ahol a szak-
mai képzések mellett olasz nyelv-
tanulást és más, szabadidős fog-
lalkozásokat is tartanak a szer-
vezők.
A díjak átadásán Fekete József 
képviselte a családot, az ala-
pítvány részéről Vrbovszki Zol-
tán alapító tag, Kajlik Péter ku-
ratóriumi elnök és Oláh Zsolt ku-Sajnos a járvány miatt idén is el-
ratóriumi tag vettek részt.maradt a Mezőberényi Gyermek-
Előtte a temetőbe tettek látoga-foci Alapítvány jótékonysági bál-
tást, ahol koszorút helyeztek el dr. ja. A kuratórium – a Fekete csa-
Fekete Nándor sírjára, ismertetve 

láddal egyeztetve – az idei dr. Fe-
élete legfontosabb eseményeit, 

kete Nándor-emlékdíjakat de- mert a fiatal díjazottaknak nem 
cember 2-án a Városháza előtt ad- volt lehetősége ismerni Nándit, 
ta át a két ifjú labdarúgónak. akiről az emlékdíjat elnevezték.
Machó Róbert és Vicze Sándor a Kajlik Péter, a Mezőberényi 
Berényi Gyermek FC U16 és U19 Gyermekfoci  Alapítvány 
csapatának tagjai meghatódva, kuratóriumának elnöke

Jubilált a színjátszókör

A Sziporka Színjátszókör 20 éve mánia című előadáson nagyon jó-
alakult meg azzal a céllal, hogy kat nevettek, mi pedig ennek na-
meseelőadásokkal színesítsük gyon örültünk, hisz ez volt a cé-
óvodás gyermekeink életét. Azóta lunk. Ezután munkaközösségünk 
is folyamatosan, nem múló lel- szervezésében szakmai napot tar-
kesedéssel szervezzük az előadá- tottunk, drámapedagógiai játé-
sainkat. A Mikulás zsákja című kokkal fejlesztettük kreati-
mesénket például kilenc alka- vitásunkat. A jól sikerült napot 
lommal adtunk elő 430 óvodás és megkoronázta, hogy virággal és 
kisiskolás gyermek örömére. A tortával leptek meg bennünket. 
bevételekből alapítványunkat tá- Nagyon szépen köszönjük! 
mogatjuk. A változás csupán Színjátszókörünk nagyon jó 
annyi a hosszú évek alatt, hogy közösség, tele vidámsággal, 
két éve az MVÓI munkaközös- egymás iránti tisztelettel, szere-
ségévé szerveződtünk. A 20 éves tettel és tenni akarással. Ezúton is 
jubileum alkalmából a kollégá- köszönöm, hogy vagyunk egy-
inknak adtunk elő egy felnőt- másnak!
teknek szóló szatírát, hogy együtt Ollé Mária
tudjunk ünnepelni. A Munka- munkaközösség-vezető
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Bízd Újra Életedet Krisztusra!
Az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, 

vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, 
amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a 

gyermeket.”Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek 
idején, és elment Egyiptomba.” (Máté 2,13-14)

Ma már csak az idősebbek néznek letes betegséget. Menekülnének 
tv-t, a tizenéveseknek ott a Net- érzelmeiket negatívan befolyá-
flix és az HBO. Mégis vannak soló emberektől. Elbújnának a 
mindenkire hatást gyakorló té- konfliktusok, a kínos beszél-
mák, mint például a menekülés, a getések elől.
szökés. Mi ennek az oka? Az, Józsefnek a kisded Jézussal me-
hogy az ember szabadságra, fel- nekülnie kellett Heródes gyilkos 
szabadult életre vágyik. Fontos- szándéka elől. Isten nem állította 
nak tartjuk, hogy mások ránk félre Heródest. Még a betlehemi 
nehezedő irányítását kiiktatva, gyermekgyilkosságot sem aka-
igazságtalan helyzetekből kitör- dályozta meg. De József kétszer 
ve, lelki rabságból felszabadulva is kapott menekülési lehetőséget 
éljünk. Figyeljük a képernyőn az a biztonságos életre. Isten kije-
autósüldözéseket, várjuk, hogy lentette neki, mit kell tegyen. A 
hőseink megmeneküljenek a ránk leselkedő negatív körül-
fogvatartók, üldözők, a gonosz mények nem szűnnek meg, de 
ellenfelek elől. Mi nem tudjuk akik Isten szavára figyelnek és 
átérezni, mit jelent évekig bör- mernek az Úr útmutatása szerint 
tönben lenni, nem voltunk még cselekedni, azok menedékre 
halálos fenyegetettségben. Azt találhatnak és Jézus szabadítását 
viszont tudjuk, milyen fontos az, is megtapasztalják. Ő nem vesz ki 
hogy nyugodt, békés életünk le- minket a világból, de meg akar 
hessen. Hogy bennünket meg- őrizni a gonosztól.
alázva senki ne vegye el a sza- Mi is menekülhetünk Jézushoz – 
badságunkat, se bűnös indulatok imádságban. Odafordulhatunk 
ne kössenek gúzsba. hozzá, Ő pedig oltalmat, megér-
Sokan szeretnének megszaba- tést és szabadulást fog adni. Ezért 
dulni ebben az évben az előző Bízd Újra Életedet Krisztusra! 
esztendő félelmeitől, hátrahagyni Lázárné Skorka Katalin
a stresszes mindennapokat, örök- lelkész

HED-LAND Sportcsarnok SE, asztalitenisz 
szakosztály eredményei

Férfi NB I. Kelet

5. forduló
HED-LAND Sportcsarnok SE I. – Debreceni AK-DEAC I. 9:5  
Mezőberény, 2021. november 27.

6. forduló 
Félegyházi ASI – HED - LAND Sportcsarnok SE I.  6:8
Kiskunfélegyháza, 2021. október 22.

7. forduló
HED-LAND Sportcsarnok SE I. – Ceglédi VSE I 11:3
Mezőberény, 2021. november 13.

8. forduló 
HED-LAND Sportcsarnok SE I. – HRT Spedition Egri AK I. 12:2
Mezőberény, 202. november 28.

9. forduló 
Apagy Sportegyesület I. – HED-LAND Sportcsarnok SE I. 4:10
Apagy, 2021. december 12.

HED-LAND Sportcsarnok SE kilenc forduló után valamennyi 
meccsét megnyerve a tabella élén áll.  

 
Diószegi Eszter grafikusművész február 2-től folytatja 

képzőművészeti szakkörét 7-14 éves gyerekek részére. A 
foglalkozások szerdánként 16.30-kor kezdődnek a művelődési 

központ emeleti tanácskozó termében.

VVará sceruza  zVará sceruza  zVará sceruza  z

forrás: moatsz.hu

Sajtóközlemény
 

Mezőberény Város 
Adventi Rendezvénysorozata

2021.11.26. - 2021.12.19.

A Mezőberényi Szlovákok Szervezete TOP-7.1.1.-16-H-
ESZA-2020-01947 azonosítószámú Mezőberény Város 
Adventi Rendezvénysorozata elnevezésű projektje a 
Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 
Mezőberényben a meglévő értékekre épülő, kulturális 
értékmegőrző, értékteremtő adventi négy koncertet és a 
négy gyertyagyújtást a három történelmi egyház négy 
gyülekezetével valósította meg kulturális és hitéleti értékeket 
teremtve.

Az adventi rendezvénysorozat biztosította a színvonalas 
programok megvalósulását a bevont partnerekkel, kiemelve a 
három történelmi egyház négy gyülekezetétével összhangban. 
A megújult adventi koszorú a város központjában a szökőkút 
köré elhelyezve, négy gyertyával, piros és arany színekkel 
díszítetve lett felállítva. A gyertyagyújtást a gyülekeztek lelkészei 
végezték el hétről hétre, és a gyülekezetek tagjai műsort adtak 
az adventi lelki felkészülés jegyében. A köszöntő után a felkért 
gyülekezet lelkésze meggyújtotta a gyertyát, és bemutatták a 
liturgia szerinti ünnepi műsorokat. A meghitt hangulatú 
gyertyagyújtásokat magas színvonalú egyházi, zenei, irodalmi, 
kulturális műsorok kísérték. Az adventi kisfüzet a gyülekezetek 
lelkészeinek gondolatait, programjait tartalmazta. A pályázatnak 
köszönhetően a 2021. évi gyertyagyújtás egy-egy koncerttel 
gazdagodott a történelmi egyházak javaslata alapján. Páratlan 
zenei élményt nyújtottak: BlesSing, a Joy Gospel Music együttes 
műsora, Rákász Gergely orgonaművész koncertje, Alföldi 
Quartet koncertje, Pálúr János orgonakoncertje. A zene színes 
palettáját mutatták be a meghívott előadók, a zene és a látvány 
hatása óriási örömet, megnyugvást adott az érdeklődő 
városlakóknak. Az érdeklődők nagy létszámát tekintve több 
generáció vett részt a rendezvénysorozaton.

A pályázat nyújtotta eszközbeszerzés lehetővé tette, hogy 
faházakat vásárolva a téren forró itallal, mézeskaláccsal 
kedveskedve várják az érdeklődőket. A feldíszített faházak 
esztétikusan és innovatív módon ünnepi hangulatot nyújtottak a 
térnek, a helyszínnek.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretén belül a pályázatban 
elnyert 5 millió forint európai uniós támogatás segítségével 
valósult meg.

További információ kérhető:
Borgula Györgyné
Elérhetőség: +36 20 2222435, raffayj@gmail.com

A mezőberényi családok, gyermekek nagy örömére a Mezőberényi 
Szlovákok Szervezete pályázata lehetővé tette, hogy megvalósuljon az 
a csoda a Városi Ligetben, ahol sok-sok munkával szabadtérre 
varázsolták a mesébe illő csillogó-villogó Mikulás-váró környezetet. A 
szervezet tagjai, önkéntesek ötleteltek, mézest sütöttek, játékokat 
hoztak, díszítettek, füzéreket raktak, padokat 
díszítettek, hiszen a járványügyi helyzet a 
szabadtéri megvalósítást tette biztonságosan 
lehetővé. 
A rendezvény a Mezőberényi Családok a 
Kacagó Ligetben című  TOP-7.1.1-16-
H-ESZA-2020-01946 kódszámú 
projekt keretében valósultak meg.

Mikulás szoba

Civil hírek / Hitélet 2022. január



11.

Kapható: ömlesztett és zsákos kivitelben fekete kazánszén, cseh 
barnaszén és lignit, illetve kalodás konyhakész bükkfa.

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

KÁROLYI TÜZÉP, BÉKÉSKOMFORT 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.

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

Kömmerling műanyag nyílászárók 
hivatalos forgalmazója. 

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

Tánctanfolyam

2022. január
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