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Új üzemcsarnokot adtak át Mezőberény Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja a lakosságot az 

1848-49-es forradalom és 
szabadságharc 175. évfordulója 
alkalmából tartandó ünnepségre

2023. március 14. (kedd) 2023. március 15. (szerda)
Orlai ház Mezőberény, Fő út 6.

17.00 8.30

VÁROSI ÜNNEPSÉG PETŐFI-EMLÉKTÚRA 
a művelődési központ színház- indul a Körös-partra a Népek 

termében, barátsága szobortól az Alföld 
Köszöntő beszédet mond: Turista Egyesület szervezé-

Dankó Béla sében
országgyűlési képviselő

9.15 
VÁROSI ELISMERÉSEK 

ÜNNEPI MENET 
ÁTADÁSA

lovas huszárok felvezetésével 
„Mezőberény Sportjáért” 

a Madarász Lovastanyától az Lészkó-Kurucz Erika
aszfaltúton a Nyeregben „Mezőberény Egészségügyé-
Alapítvány szervezésébenért, Szociális Ellátásáért” 

Schäffer Mártonné
„Mezőberény Neveléséért, 10.00  

Oktatásáért” ÜNNEPSÉG 
Mezeiné Szegedi Erzsébet

koszorúzással egybekötve a „Mezőberény Kultúrájáért, 
Körös-parti Petőfi-emlékmű-Nemzetiségi Kultúrájáért” 
nél, ahol beszédet mond: Mezőberényi Szlovákok 
Bancsi Árpád István Szervezete számára
magyar-történelem szakos 

A díjazottakat köszönti, a tanár, 
díjakat átadja: Körösi Mihály, Mezőberény 

Siklósi István polgármester és alpolgármestere osztja meg 
Körösi Mihály alpolgármester gondolatait: Mezőberény 

300, Petőfi 200, Települési 
KOSZORÚZÁS A Értéktár 10 címmel
PETŐFI-SZOBORNÁL Közreműködik: Tóbiás Lász-

ló és a Berény Táncegyüttes

A helyszínre jutást ingyenes 
autóbusz segíti, mely 9.30 
órakor indul a művelődési  ház 
mögötti parkolóból. 
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A Fábafém Kft. telephelyén zájárul az ország fejlődéséhez is.    
február 10-én tartották meg az Berner Tibor a legfontosabb 
esztergagépekkel felszerelt új számokat sorolta. A beruházás 
forgácsolóüzem átadó ünnep- teljes összege 450 millió forint, 
ségét Dankó Béla országgyűlési ebből 11000 négyzetméteres 
képviselő és Siklósi István pol- üzemcsarnokot építettek és 
gármester részvételével. A meg- beszereztek négy csúcsminőségű 
jelenteket Berner Tibor ügyve- esztergapadot. Az ügyvezető 
zető üdvözölte, majd a cég tör- megemlítette azt is, hogy az utób-
ténetéről szóló rövidfilmet vetí- bi tizenhárom esztendőben össze-
tették le. sen egymilliárd forint állami tá-
Siklósi István hangsúlyozta, mogatást nyertek el.
minden városi beruházás fontos A cég honlapjáról az is meg-
minden mezőberényinek. Ha egy tudható, hogy jogelődje, a 
család új házat épít, azzal is 

Fábafém Bt. épp harminc évvel 
gazdagodik a település, az ilyen 

ezelőtt, 1993-ban alakult meg, két 
fejlesztések pedig különösen 

magánvállalkozó üzleti partnereit 
értékesek, hiszen itt modern gé-

és műszaki eszközeit társította. peken minőségi munkát végez-
Nevét alaptevékenységéből vá-hetnek a dolgozók. Befejezésül jó 
lasztotta, mivel a fő profija a bú-erőt és egészséget kívánt az 
torvasalat gyártása volt. A hazai idősebb generációhoz tartozó ve-
bútoripar gyengülése miatt tevé-zetőknek, hogy még sokáig segít-
kenységi körüket jelentősen hessék a fiatalokat.
átalakították, ugyanis bővítették a Dankó Béla azt emelte ki, hogy ez 
nagysorozatú fémforgácsolt a beruházás Nyugat-Európában is 
alkatrészek gyártását. A város megállná a helyét, hiszen a leg-
képviselő-testülete elsőként modernebb technikát szerelték 
2012-ben adta át a „Mezőberény be, és ezzel nyolcvan családnak 
Vállalkozója” címet, ezt akkor a adnak megélhetést. A bővítés 
cég két tulajdonosa: Machó János nemcsak a város népességmeg-

tartó erejét fokozza, hanem hoz- és Vladár Pál vehette át. 
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EZ TÖRTÉNT A KÉT ÜLÉS KÖZÖTT MIRŐL TÁRGYALT A 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET?

Február 1-én lezárult a Luther téri Machó János és Vladár Pál.
iskolaépület energetikai korsze-  
rűsítés újbóli közbeszerzési pályá- Február 16-án a Kolozsi Kft.-nél 
zati határideje. Határidőre hét lefolytatott tervezői, kivitelezői, 
pályázatot nyújtottak be, ezek ér- beruházási egyeztetés alkalmával 
tékelése azonnal elkezdődött. A az önkormányzatot képviselve 
legkedvezőbb ajánlatot tevő cég vett részt Siklósi István polgár-
árban is a legkedvezőbb felté- mester a munkaterület átadáson, 
teleket írta le. A testület február 9- amely után elkezdődött a parkoló 
én döntött a kivitelező szemé- építése a cég Sport utca felőli 
lyéről, ám a kivitelezési szerződés oldalán. A beruházás keretében az 
megkötésére csak a kötelező szer- önkormányzat által elkészíttetett 
ződéskötési moratórium lezárulta tervek alapján a kivitelezés 
után kerülhet sor. költségeit a Kolozsi Kft. állja. A 
 parkoló építésével együtt elkészül 
Február 1-én kitűzésre került a egy, a Hősök útjáról a Hajnal utcán 
Mezőberényt Békéscsabával ösz- átvezető gyalogátkelő is, amely a 
szekötő dűlőútrendszer, az úgy- jelenleginél lényegesen bizton-
nevezett „zöldfolyosó” mező- ságosabbá teszi a közlekedést ezen 
berényi szakasza. A növényzet a területen. Köszönet a kft., sze-
ültetése nemcsak esztétikailag és mély szerint Kolozsi József tulaj-
az apróvadak szempontjából donos hozzáállásáért.
fontos, hanem a talajeróziót is  
csökkentheti, ami a mezőgaz- Február 18-án a Gulág- és Gupvi-
dasági termelés esélyeit javítja. A kutatók Nemzetközi Társasága 
helyi vadászok az ültetési munká- tartotta tisztújító közgyűlését. A 
latokhoz is hamarosan hozzá- választáson Körösi Mihály alpol-
kezdenek önkéntesek bevonásá- gármester urat szakmai elisme-
val. A kitűzés óta eltelt időszakban résként alelnökké választották, 
sajnos sok kitűzött karót tapostak 

melyhez Siklósi István polgár-
ki nagy gépekkel az ott közle-

mester ezúton is gratulál. Körösi 
kedők!

Mihály megválasztása azért is 
 

jelentős szakmai elismerés, mert 
Február 3-án a Petőfi Irodalmi 

az elnökséget neves hazai és hatá-
Múzeum szakemberei újabb be-

ron túli történészek alkotják.
járást tettek a könyvtárba tervezett 

 
állandó Petőfi-kiállítás helyszínén 

Február 20-án Siklósi István pol-néhány tervezéssel, átalakítással 
gármester aláírta az „ingyenes kapcsolatos kérdés tisztázása ér-
LED-csere program” szerződését, dekében. A bejárás alkalmával 
amely alapján 2023.06.15. és mindkét fél számára megnyugtató 
2023.07.15. közötti időszakban megoldások körvonalazódtak, el-
mezőberényiek is regisztrálhatnak hárult az elvi akadály a tényleges 
online a régi elavult világító esz-munkák elől. A források érkezé-
közeik cseréjére a CYEB Energia-sére várnak, amire márciusi ígé-
kereskedő Kft.-nél. Az időpontot a retet kaptak. A helyszínen Túri 
cég jelölte meg, más korábbi Andrea igazgatónő, Körösi Mi-
dátum nem volt! A részletekről a hály alpolgármester és Siklósi 
későbbiekben több fórumon is István polgármester volt jelen.
értesítik a lakosságot. 
 Február 10-én a Fábafém Kft. új 
Február 23-án a Kárpát-medencei munkacsarnokának átadó ünnep-
Hungarikum Vetélkedő 7. osztá-ségére került sor. A beruházás 
lyos korcsoportjában a Mezőbe-nagy jelentőségű városunk éle-
rényi Általános Iskola, Alapfokú tében, hiszen új munkahelyeket te-
Művészeti Iskola és Kollégium remtettek településünkön, ezzel is 
Négyes HÁGO csapata az or-növelve a város lakosságmegtartó 
szágos döntőben Lakitelken az erejét, vonzerejét. Minden ilyen 
előkelő IV. helyen végzett a ne-bővülésnek örülni kell, különösen, 
vezett 135 csapatból. Mezőberény amikor egy családi vállalkozásból 
büszke a gyermekekre és fel-fokozatosan, rengeteg munkával 
készítőjükre, tudható, hogy na-felépített cég erősödik tovább. 
gyon sok munkájuk van az ered-Munkájuk, sőt a cég alapítóinak 
ményben! A csapat tagjai: Eszenyi egész élete példa lehet az utánuk 
Gergő Noel, Jenei Hunor Antal, következőknek, hiszen már a 

vállalkozás családon belüli to- Varga Áron, felkészítő tanáruk: 
vábbviteléről is gondoskodott Tóth Olivér.

Napirend előtt Mezőberény Vá- évi statisztikai kimutatását meg-
ros Képviselő-testülete tudomá- ismerte és tudomásul vette.
sul vette Debreczeni Gábor Ügy-  

Tudomásul vették a 2022. évi rendi, Jogi, Közbiztonsági és 
sporttámogatások felhaszná-Esélyegyenlőségi Bizottság 
lásáról szóló, 14-ből 12 sport-elnök tájékoztatását a 2023. évi 
egyesület által benyújtott pénz-önkormányzati képviselői va-
ügyi beszámolót. Két egyesület, a gyonnyilatkozatokkal kapcsola-
HED-LAND Spor tcsarnok tos vizsgálat eredményéről.

 Sportegyesület és a Mezőberényi 
A napirend megszavazása után Labdarúgó Egyesület 1.000.000.- 
elfogadták dr. Kállai-Csarnai Ft feletti támogatást kapott, ezen 
Judit jegyző tájékoztatását a elszámolások külön határozattal 
2023. január 30-i zárt ülésen, a lettek elfogadva. A képviselő-
2023. február 9-i rendkívüli zárt testület köszönetet mondott a 
ülésen, valamint a 2023. február sportegyesületek vezetőinek és 
15-i rendkívüli zárt ülésen hozott tagjainak a 2022. évben végzett 
határozatokról, majd Siklósi munkájukért és további ered-
István polgármester számolt be a ményes szereplést kíván.
két ülés között történt fontosabb  

Felülvizsgálat után a változások eseményekről, intézkedésekről. 
átvezetése miatt módosításra ke-Az írásos anyaghoz két szóbeli ki-
rült a Vagyonrendelet.egészítést tett: 
 Február 24-én levelet írt az Alföld 
A képviselők tudomásul vették a Zrt.-nek, kérve, hogy a Gyomai út 
2022. évi városi rendezvények és és a Hunyadi utca keresztező-
kulturális értékek teremtésének désében még a tavalyi évben 
és nemzetközi kapcsolatok támo-csőtörés miatt felbontott burko-
gatása pályázatok elszámolá-latot állítsák helyre. Nyomatéko-
sának ellenőrzéséről készült sította, hogy kérését a balesetek, 
tájékoztatót, és köszönetet mond-anyagi károk megelőzése végett 
tak az egyesületeknek, intézmé-haladéktalanul teljesítsék.
nyeknek a 2022. évben végzett Február 27-én Járosi Mihályné 
munkájukért.Marika nénit a Juhász Gyula utcai 
 idősek otthonában 95. szüle-
Mezőberény Város Önkormány-tésnapja alkalmából köszöntötte 
zati Képviselő-testülete, mint Siklósi István polgármester.
fenntartó a Mezőberény Város  
Óvodai Intézményébe történő Elfogadták a lejárt határidejű 
2023/2024-es nevelési év beirat-határozatok végrehajtásáról szóló 
kozási időszakának 2023. április beszámolót és a Humánügyi 
20. és április 21. napját határozta Bizottság, valamint a polgármes-
meg, egyben felhatalmazta Kiss-ter által, átruházott hatáskörben 
né Wagner Mária intézmény-hozott döntésekről szóló beszá-
vezetőt, hogy intézkedjen a be-molókat.

 iratkozásról szóló hirdetmény 
Mezőberény Város Önkormány- közzétételéről.
zati Képviselő-testülete tudomá-  

A Békés Vármegyei Kormány-sul vette a közmunkások foglal-
hivatal szakmai segítségnyújtása koztatásának 2022. évi tapaszta-
alapján módosították Mezőbe-latairól, valamint a 2023. évi ter-
rény Város Önkormányzat vekről szóló tájékoztatót.

 Képviselő-testületének a közte-
Elfogadták a 2022. évi Irányító metőről és a temetkezés rendjéről 
Hatóság által is jóváhagyott, le- szóló 7/2012. (II. 28.) önkor-
zárt pályázatokról szóló beszá- mányzati rendeletét, valamint 
molót. elfogadásra került a Mezőberény 
 ’17 Városüzemeltetési Kft. és 
Mezőberény Város Önkormány- Mezőberény Város Önkormány-
zati Képviselő-testülete az Orlai zata között megkötésre kerülő 
Petrics Soma Könyvtár, Muzeális kegyeleti közszolgáltatási szer-
Gyűjtemény és Művelődési Köz- ződés.
pont Könyvtár egységének 2022. 
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lSzintén módosításra került a helyi költségvetés általános tartalék vékenységre engedéllyel rendel-Üzlethelyiség (141 m , Fő út 

elismerésekről szóló önkormány- terhére biztosítja azzal, hogy kező szakszerelő végezheti. A 13., 143.900 Ft/hó)
2zati rendelet. l annak továbbszámlázásáról a klíma beszerelése után a lakó a Húsbolt (53 m , Fő út 13., 

 Polgármesteri Hivatal Pénzügyi beszerelt eszköz és kivitelezés 95.000 Ft/hó)
2Az intézményi térítési díjak felül- l Osztálya gondoskodik a kor- számláit köteles bemutatni a Virágüzlet (16 m , Fő út 13., 

vizsgálata következtében módo- mányhivatallal kötött megálla- lakásügyi ügyintézőnek, aki a 36.000 Ft/hó)
2sították a személyes gondos- l podás keretében. helyszínen megtekintheti az Raktár (86,5 m , Liget u. 2., 

kodást nyújtó szociális ellátások  elkészült munkát. A beszerelés 39.700 Ft/hó)
helyi rendszeréről szóló 18/2008. 2 Mezőberény Város Önkormány-l ellentételezésére a beszerelést Bútorüzlet (70 m , Liget u. 2., 
(V.26.) rendeletet és a gyermek- zati Képviselő-testülete úgy önerőből elvégző lakóknak a 27.300 Ft/hó)
védelem helyi rendszeréről szóló 2 döntött, hogy a Mezőberényi bérbeadó önkormányzat a lakás l Bútorüzlet (40 m , Liget u. 2., 
20/2016.(V.31.) önkormányzati Labdarúgó Egyesület számára bérleti díjából a beszerelés 31.700 Ft/hó)rendeletet. 2 heti – az összes pályát beleértve – költségét, de maximum 300.000,- l Dohánybolt (36 m , Liget u. 

maximum 4 alkalommal in- Ft összeget elenged, a havi fizetni 2., 41.200 Ft/hó)
Mezőberény Város Önkormány- 2 gyenes használatot biztosít a való bérleti díj ennyivel csökken.l Könyvmegálló (12,96 m , 
zati Képviselő-testülete a követ- Városi Sporttelepen azzal, hogy  Liget u. 2., 12.000 Ft/hó)
kezők szerint módosította 456/ 2 az ingyenes használat az egye- Tudomásul vették a 2022. évi l Bútorüzlet (240 m , Liget u. 
2022.(XII.19.) sz. határozatát: sület által a sporttelep öltözőinél egyéb támogatások felhasználá-2., 127.300 Ft/hó)1.  a közte és Volánbusz Zrt. közti 2 végrehajtott energetikai fejlesztés sáról szóló, 9-ből 8 szervezet, l Kamra (15 m , Luther u. 1., helyi menetrendszerinti autó- fenntartási idejére kizárólag az egyesület által benyújtott pénz-6.400 Ft/hó)busz-közlekedésre vonatkozó 

2 egyesület részére biztosított, azt ügyi beszámolóját.l Strand Büfé (30 m , Tessedik közszolgáltatási szerződés meg- Mezőberény Város Önkormány-másra nem ruházhatja át. A tér 1., 77.000 Ft/hó)hosszabbítását 2023. június 30-ig 
2 zati Képviselő-testülete jóvá-használat vonatkozik a sporttelep l Mátyás király u. 2. (1101 m , elfogadja a személyszállítási 

hagyta a Pénzügyi Gazdasági Bi-pályáin kívül az öltözőkre is. Az Mátyás király u. 2., 82.500 szolgáltatásokról szóló 2012. évi 
zottság által ellenőrzött Körösi egyesület a használatról köteles Ft/hó)XLI. törvény 24. § (3) bekezdés 
Vízgazdálkodási Társulat 2022. egyeztetni az üzemeltető Me-l Piaccsarnok [piaci napok alapján.
évi egyéb támogatások felhasz-zőberény ’17 Városüzemeltetési kivételével] (Liget u. 2, 25.400 2.  felhatalmazza Siklósi István 
nálásáról a 204-9/2022. ügyirat-Kft.-vel, a használattal a többi polgármestert a szerződés- Ft/óra)
számú támogatási szerződésben létesítményhasználó menetrend-módosítás aláírására és a Az árak forintban értendők és az 
meghatározott 1.636.000,- Ft jét nem akadályozhatja.szükséges jognyilatkozatok áfá-t tartalmazzák!

Amennyiben az egyesület által összegről szóló, 44/2023.(II.22.) megtételére.
tervezett beruházás saját hibá- sz. PGB határozattal elfogadott, A képviselők hozzájárultak a Fő 
jából nem valósul meg, úgy az 204-23/2022. ügyiratszámú el-u. 1-3. sz. alatti, 3556 hrsz-ú Mezőberény Város Önkormány-
egyesületre is a sporttelep álta- számolását, pénzügyi beszámo-ingatlanon levő Wenckheim-zati Képviselő-testülete a Mező-
lános használati rendje vonat- lóját.Fejérváry Kastély északi szárny berény ’17 Városüzemeltetési 
kozik.utcafront felőli első helyiségének Kft.  üzemeltetésében lévő A képviselő-testület által tárgyalt  bérbeadásához kávézó kialakí-sportlétesítmények bérleti díjait napirendek és az elfogadott A képviselő-testület hozzájárult, tása és működtetése céljából a 2023. március 1. naptól az rendeletek megtalálhatók a hogy a Mikszáth Kálmán utca 3. Mécses Szolgáló Közösség Egye-alábbiak szerint állapította meg: www.mezobereny.hu honlapon.sz. alatti bérlakások lakói la-sület részére azzal, hogy a bérleti Molnár Miklós Sportcsarnok
kásonként egyedi klíma beren-szerződést az ingatlant telephely-Mezőberényi bérlő: 7.530,- A soron következő képviselő-
dezéseket szereltessenek fel. Ez a Ft/óra + áfa, Bármilyen más ként használó Orlai Petrics Soma testületi ülés időpontja: 2023. 
rendelkezés kizárólag a Mikszáth bérlő: 13.000,- Ft/óra + áfa, Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény március 27. (hétfő). 
u. 3. ingatlanra vonatkozik, és a Gyulai Tankerületi Központ és Művelődési Központ, mint Fesetőné Sipos Judit

kötelező foglalkozásokra szerelést kizárólag az erre a te-bérbeadó jogosult megkötni. A Titkárság
tanítási napokon 8-15 óra lakások és helyiségek bérletéről 
között: 7.000,- Ft/óra + áfa és elidegenítéséről szóló 6/2016. 

Martinovics utcai tornaterem (III. 1.) önkormányzati rendelet 
Mezőberényi bérlő: 3.528,- 38.§-a alapján nevezett helyiség 
Ft/óra + áfa, Bármilyen más minimális bérleti díjaként bruttó 
bérlő: 4.687,- Ft/óra + áfa 30.000.- forint összeget határoz-

Műfüves pálya tak meg. A felújítás megkezdé-
Mezőberényi bérlő: 3.791,- sének feltételeként, az építési 
Ft/óra + áfa, Bármely már tevékenység megkezdése előtt 
bérlő: 5266,- Ft/óra + áfa, 

tulajdonosként felkérik a Mécses 
Öltözőhasználat:  1.148,- 

Szolgáló Közösség Egyesületet, 
Ft/óra + áfa

hogy az örökségvédelmi hatóság 
A díjak forintban értendők. Fél-

hozzájárulását igazoló dokumen-pálya használatára nincs lehe-
tumot küldje meg Mezőberény tőség. A bérlési idő minimum 1 
Város Önkormányzata részére.óra, ezen felül a számlázás min-

den megkezdett fél óra után tör-
Mezőberény Város Önkormány-

ténik.
zati Képviselő-testülete hozzá-
járult a Mezőberény 4/5 hrsz. 

Az önkormányzat tulajdonában (Kormányablak) alatti épület áta-
lévő, nem lakás céljára szolgáló lakításához a Békés Vármegyei 
helyiségek minimális bérleti díjai Kormányhivatal kérésére. A ki-
2023. március 1. naptól az vitelezés lebonyolítását – beszer-
alábbiak szerint alakulnak 2023. 

zési eljárás lefolytatása – a Pol-
évben:

gármesteri Hivatal Beruházási 
Bérelhető helyiség (területe, cí-

Csoportjával végezteti el, vala-me, minimális bruttó bérleti díj)
mint a költségeket a 2023. évi 

Változások a szlovákoknál
Cservenák János, a Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke 2022. december 31. nappal lemondott elnöki tisztségéről, a 
2024. évi nemzetiségi választásokig képviselőként vesz részt a 
nemzetiségi önkormányzat munkájában.
Cservenák János a 2006. évi – akkor még – kisebbségi választásokon 
indult először szlovák képviselőjelöltként, ahol mandátumot nyert, és  
dolgozott az önkormányzat elnökhelyetteseként is. A 2010. évi 
kisebbségi választás eredményeképpen megalakult Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete elnöknek választotta, 
ezt a tisztséget mind a 2014 októberétől, mind pedig a 2019 októberétől 
megalakult nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületében 
lemondásáig ellátta.
Ezúton fejezzük ki köszönetünket a városért, a helyi szlovák 
nemzetiség érdekében végzett évtizedes munkájáért, és jó egészséget 
kívánunk neki.
A Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat új elnöke a 
korábban elnökhelyettesi tisztséget betöltött Borgula György lett, 
elnökhelyettese pedig Fazekas Endréné képviselő. Tagok: Bartó 
Andrásné és Drenyovszki Györgyné. Az újonnan választott 
tisztviselőknek eredményes munkát kívánunk!

 Mezőberény Város Önkormányzata

Városházi hírek
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Berényből indult

Történészek és történetek címmel Krakkóban). PhD fokozata meg-
– a Városházi beszélgetések ren- szerzése (2013) óta kutató, jelen-
dezvénysorozatában – Petneházi leg a Nemzeti Közszolgálati 
Gábor történész, filológus és Kö- Egyetemen.
rösi Mihály helytörténész beszél- Egyik kutatási területe Rotter-
getett március 3-án a Városháza dami Erasmus, ő teremtette meg a 
dísztermében. keresztény humanizmust, fenn-
A rendezvény megnyitójában tartotta a jogot a kritikára, de e-
Siklósi István polgármester el- gyetlen oldalhoz, csoporthoz sem 
mondta, a rendezvénysorozatot a csatlakozott. A történész Erasmus 
város újratelepülésének 300. év- több művét is lefordította ma-
fordulója alkalmából indítják gyarra, ezekről részletesen is 
útjára. Ide szakmai sikereket elért beszélt.
elszármazottakat hívnak meg. A közelmúlt tudományos szenzá-
A szép számú érdeklődő előtt Kö- ciója volt, hogy Petneházi Gábor 
rösi Mihállyal folytatott beszél- egy kollégájával megtalálta Gian 
getés során Petneházi Gábor el- Michele Bruto, Báthory István er-
mondta, hogy a gimnáziumi érett- délyi fejedelem és lengyel király 
ségiig élt Mezőberényben. Mivel udvari történetírójának elveszett 
mindig a történelem érdekelte, magyar történetét. A felfedezés 
ezért Szegeden ezt a szakot vá- alapjaiban változtatja meg a 16. 
lasztotta, amely mellé idővel a la- századi magyarországi történet-
tin, ógörög és neolatin speciális írásra és politikatörténetre vonat-
képzés szakokat társította. Dip- kozó ismereteinket.
lomái megszerzése után poszt- Befejezésül a történelem tudomá-
graduális tanulmányokat folyta- nyos művelésének fontosságát 
tott szintén Szegeden, közben hangsúlyozta, hiszen történel-
számos helyen kutatott levéltá- münk alapos és valódi ismerete 
rakban és kézirattárakban (Bécs- nélkül a jelenünkről és a jövőnk-
ben, Kolozsváron, Varsóban, ről sem alkothatunk reális képet.

Köszönjük Münsingen!

Münsingen, Mezőberény testvér- porciózniuk. Az esemény hely-
városa támogatásával az idén a színe a piaccsarnok melletti ren-
Mezőberény Értékeiért Polgári dezvénypavilon volt. Köszönet a 
Együttműködés Egyesület immár felajánlásért testvérvárosunknak 
második alkalommal osztott me- és az egyesület tagjainak, illetve a 
legételt. Február 28-án az önkén- főzésért a 14-es Pub Food Kft.-
teseknek a 700 adag toroská- nek.
posztát rövid idő alatt sikerült ki- Mertz Judit

Sajtóközlemény
A mezőberényi Hosszú-tó 
környezetének rendezése 
és a Kossuth tér fejlesztése

2023/03/01

Mezőberény Város Önkormányzata sikerrel pályázott a 
Terület és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú, Élhető települések 
elnevezésű pályázati felhívásra, melynek keretén belül 
341.999.820 forint vissza nem térítendő támogatásban 
részesül az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a 
hazai központi költségvetési előirányzatból.

A Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér fejlesztése 
Mezőberényben című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00016 
azonosító számú projekt, a 2021-2027 Széchenyi Terv Plusz program 
keretében valósul meg 341.999.820 forintos európai uniós támogatás 
segítségével.
A projekt célja Mezőberény településen egyrészt a Hosszú-tó 
környezetének rendezése és közösségi szabadidőpark létesítése. A 
projektelem keretében környezetrendezésre és szabadidőpark 
létrehozására kerül sor az alábbiak szerint:
A tó partja mentén növénytelepítés, a balesetveszélyes, beteg, invazív 
egyedek eltávolítása és részleges gyepesítés is tervezett. A 
tereprendezésen felül horgászhelyek, horgászstégek, tetős asztal-
padok, esővédő horgászbódék és stégátjáró kerül kialakítására az aktív 
rekreációt szolgálva. A vízparton futóút és sétány kiépítése van 
tervezve. Kialakításra kerül egy részben árnyékolt játszótér különböző 
játszóeszközök telepítésével (pl. készségfejlesztő játékok, mászóka, 
rugós játék, homokozó). Ivókút is kiépítésre kerül. A közösségi 
szabadidőpark növényzetének öntözése érdekében fúrt kút létesítése is 
tervezve van. A közbiztonság érdekében megfigyelő kamerarendszer 
kiépítése is megtörténik napelemes biztonsági megfigyelőállomások 
létesítésével, illetve napelemes közvilágítás is kialakításra kerül, 
amely kora tavasszal és késő ősszel a koraesti órákban is biztosítani 
fogja a szabadidőpark egyes elemeinek biztonságos használatát. A 
területen padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, asztalpadok, 
hintapadok elhelyezésére is sor kerül. A szabadidőparkhoz, valamint 
egy korábbi pályázatból kialakított fitness parkhoz érkező 
járműforgalomnak biztonságos megállási lehetőséget biztosít majd a 
6 db parkolóállás a Thököly úton.
A projekt másik fő célja a Kossuth Lajos téri út, parkoló és járda 
felújítása, zöldterületrendezés és öntözőrendszer kiépítése. A jelenlegi 
burkolat erősen leromlott állapotú. Helyreállításával a Kossuth téren 
való közlekedés biztonságosabbá válik, valamint a tér nívósabb 
arculatot kap. A téren zöldterületrendezésre is sor kerül, melyhez 
kapcsolódóan öntözőrendszer (csepegtető öntözés és esőztető 
szórófejek) kiépítése is megvalósul.

A kedvezményezett neve: Mezőberény Város Önkormányzata.
A projekt megvalósulási helyszínei:
5650 Mezőberény, belterület 1856, 1693, 1695, 1696, 1697, 1698, 
1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 
1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 
1721, 1722 hrsz-ok és 5650 Mezőberény, Kossuth tér 991/4 hrsz.

A projekt várható befejezése: 2025.01.31.

A projektről bővebb információt a https://www.mezobereny.hu 
oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Nagy László beruházási ügyintéző
Elérhetőség: +36-20/378-6990, nagy.laszlo@mezobereny.hu

Városházi hírek 2023. március
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Szépkorúak köszöntése
Járosi Mihályné, Marika néni 

február 26-án ünnepelte 95. szü-

letésnapját. Ez alkalomból febru-

ár 27-én a Juhász Gyula utcai 

idősek otthonában köszöntötte 

Siklósi István polgármester.

Bartalus Lászlóné, Magit néni 

március 1-jén ünnepelte 90. szü-

letésnapját. Ez alkalomból a 

Puskin utcai idősek otthonában 

köszöntötte Siklósi István polgár-

mester

Mindkettőjüknek átadta az Orbán 

Viktor miniszterelnök által aláírt 

emléklapot, valamint a város ne-

vében egy ajándékkosarat és egy 

képeskönyvet. Ezúton is egész-

ségben eltöltött éveket kívánunk 

az ünnepelteknek!

Ülésezett a közgyűlés
 
Ülésezett Békés Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 
február 24-én Békéscsabán, a Vármegyeházán. A 2023-as 
esztendő költségvetését és munkatervét, valamint a kitüntető díjak 
alapításáról, adományozásáról szóló rendeletet is egyhangúlag 
fogadta el a testület, és az alapítványok támogatásáról is döntés 
született.
– Mai közgyűlésünk a 2023-as év tervezéséről szólt, olyan 
döntéseket hoztunk, amelyek az esztendő feladatainak a 
végrehajtását alapozzák meg, ennek a legfontosabb része a 
költségvetés, hiszen minden folyamatnak anyagi vetülete is van. A 
vármegye közgyűlése egyhangúlag elfogadta a költségvetést, ami 
ritka, de most az ellenzék is egyetértett azokkal a feladatokkal, 
amelyek a közgyűlésnek és a hivatalnak a munkáját ebben az 
esztendőben meghatározza – árulta el Békés Vármegye 
Önkormányzatának elnöke.
Zalai Mihály hozzátette, közel 1,7 milliárd forintos főösszeggel 
fogadták el a költségvetést. Mint elmondta, ebben az esztendőben 
számtalan olyan pályázatot fog össze a vármegye 
önkormányzata, amelyek pénzügyileg a 2023-as évben is 
érintettek. Az elnök többek között kiemelt egy mezőhegyesi 
kerékpárutas fejlesztést, amely a ménesbirtok környékén, illetve 
bent a városban valósul meg, és összekapcsolódik egy Csongrád-
Csanád vármegyei kerékpárút-fejlesztéssel. Illetve az elnök 
szavai szerint a vármegyei önkormányzat Hagyomány, érték, 
közösség elnevezésű, vármegyei identitást erősítő pályázatának 
is vannak olyan elemei, amelyek pénzügyileg 2023-ban 
jelentkeznek, ezért is magasabb a korábbiaknál az idei 
költségvetés.
– A legfontosabb üzenete a most elfogadott dokumentumnak, 
hogy mindazoknak a területfejlesztési feladatoknak, amelyek a mi 
munkánkat elsősorban jellemzik, pénzügyi alapjai biztosak – 
hangsúlyozta Zalai Mihály.

Érték a Települési Értéktárból

Petőfi Mezőberényben
Az értéktárba több Pető-
fivel kapcsolatos javaslat 
is bekerült, a 94. sorszá-
mú jelentőségét az adja, 
hogy részletesen leírja, 
mi is tudható a költő há-
rom mezőberényi tartóz-
kodásáról. Első alkalom-
mal 1842 szeptember-
októberében, majd a 
következő év októ-
berében volt a telepü-
lésen, végül 1849. július 
5-én érkezett felesé-
gével és féléves kisfiával 
a községbe. Elsősorban 
dr. Irányi István tanár 

kutatásaiból ismert, hogy a költő járt a Wenckheim-család ókerti 
pincéjében, a Petrics-család Laposi-kertjében. Bonyhay 
Benjaminnal – aki előbb jegyző, majd megyei főszámvevő volt – 
többször elutazott Gyulára, hogy szemügyre vehesse az Alföld 
egyetlen épen maradt téglavárát. Orlaival való rokonsága és 
barátsága ma már közismert, de Bonyhay mellett Petőfi 
Berényben ismerkedett meg a tanító és zenetudós Kemény Pállal 
is. A költő több versét írta itt, így 1842. szeptember-októberben 
Járnak, kelnek sokan zöld erdőben és a K…Vilmos barátomhoz 
címűeket, 1849 júliusában a Szörnyű idő-t. Petőfi a három 
látogatásnak állít emléket több tábla, szobor, emlékoszlop, illetve 
intézmény- és utcanév. Részletesebb információért olvassa el a 
www.mezobereny.hu-n a települési értéktár 94. sorszámmal 
elfogadott javaslatát.

Farsang az óvodában

A Barangoló Csűrdöngölő Ván- gógus táncháza varázsolta 
dortáncház február 14-én lá- jókedvű mulatsággá ezen a 
togatott el Mezőberény Város délelőttön, öröm volt együtt 
Óvodai Intézményének Nefelejcs múlatni az időt. Köszönet érte!
Óvodájába, és nagyszerű le- Köszönjük a Békés Megyei 
hetőséget biztosított a farsangi Néptáncosok Szövetségének, 
hagyományok méltó meg- hogy lehetővé tette, a támogató 
ünneplésére. A farsang a lako- partnereknek, hogy segítették, 
dalmak, az eszem-iszom, a jó- hogy ennek – a már hagyománnyá 
kedv, a mulatságok, a zene, ének, formálódott – vándortáncháznak 
tánc ideje. Ilyenkor zajosabbak, egyik állomása lehettünk.
szertelenebbek vagyunk, mint 
máskor, de most így van jól, A hagyomány lényege, hogy 
ennek van itt az ideje az évkörben. folytatni kell!   (Molnár V. József)
Bolondozásunk parttalan örömét 
a Ludas Zenekar muzsikája és Hanó Krisztina óvodapedagógus
Mahovics Tamás néptáncpeda-
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Mindennapok óvodánkban
Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, 

zörgessetek, és megnyittatik nektek.
Máté 7,7

A Katicabogár Evangélikus Óvo- Bízunk abban, hogy a fűtési sze-
da 2011 óta képviseli a keresztény zon végével minden visszaáll a 
nevelés ügyét a városban. Az é- rendes kerékvágásba. Az óvodás 
vek során voltak kihívásaink és évek a kisgyermekek számára az 
megoldandó problémák, de a Jó- első mérföldkövek, melyek az 
isten mindig ott állt mögöttünk, és életükben nyomokat hagynak. Az 
vezette döntéseinket. Öröm, hogy idei nevelési évben 96 kisgyer-
nyáron a tornaterem mellett új mek felelősségteljes ellátása a 
mosdókat és öltözőt alakíthattunk feladatunk, a legjobb tudásunk 
ki, így a kisgyermekek mozgását szerint neveljük, terelgetjük őket 
igényes körülmények között old- a kijelölt úton, hogy kiegyen-
juk meg. Az iskolába készülők súlyozottak legyenek és felké-
számára fejlesztőpedagógust al- szültek az iskolai évekre. A szü-
kalmazhatunk. Az elmúlt időszak lők segítő támogatása, körülmé-
próbatételei megerősítenek Isten- nyekhez való hozzáállása példa-
be vetett hitünkben. Ahogyan a értékű. Pedagógusaink lojalitása, 
város több intézményénél is ész- – mellyel az óvoda és a hozzánk 
szerűsítették a működést, óvo- járó óvodások érdekeit képvise-
dánkban is átmenetileg átszer- lik, – szakmai sokszínűségük, 
veztük az eddig két épületben fo- illetve a programok, melyeket 
lyó munkát. Az óvodai élet vál- kínálunk, egyedivé teszik óvo-
tozatlan, a gyermekek nagyon dánkat.
könnyen alkalmazkodnak. Szűcs-Wagner Gabriella

Mert adni jó!
Ezzel a felhívással indult útjára a Csaba-Berény Gépgyártó Kft. – 
család- és gyermekjóléti szolgálat Koloh Zsolt ügyvezető igazgató-
adománygyűjtő programja. A nak, ViaElysium Temetkezési 
szolgálat feladata a városban élő Szolgáltató Kft. – Győri Gábor 
személyek és családok megsegí- ügyvezetőnek, Famíliatészta É-
tése. Az itt dolgozó családsegítők lelmiszeripari és Kereskedelmi 
nap mint nap találkoznak nehéz a- Kft. – Kovács Lajos ügyvezető-
nyagi helyzetbe került gyermekes nek, Árd Energy Kft. – Miklovicz 
családokkal, alacsony jövede- Tibor ügyvezető igazgatónak, Kis 
lemből élő idős emberekkel. A Gépész Team 2008 Kft. – Kis Pál 
jelen gazdasági helyzetben, illet-

ügyvezető igazgatónak, valamint 
ve a téli krízisidőszakban a szol-

Kmellár-Kürtös Mónika, Va-gálat fontosnak tartja a rászorulók 
lentínyi Edit és Winter Lászlóné támogatását.
magánszemélyeknek.A felhívásra több adomány is ér-
A fentieken túl Varga Bálint egyé-kezett a helyi vállalkozóktól és 
ni vállalkozó jóvoltából hét csa-magánszemélyektől, ezeknek kö-
lád gyermekei meleg ebédet fo-szönhetően negyven család ré-
gyaszthattak el.szesülhetett tartós élelmiszer-

 Farkasné Elek Mónika adományban és tisztítószercso-
magban. Ezúton is köszönjük a családsegítő

Tini Klub
A Városi Humánsegítő és Szo- társasjáték és PlayStation. Jó han-
ciális Szolgálat Család- és Gyer- gulatban telt a klubdélután. A 
mekjóléti Szolgálata február 8-án gyerekeket megvendégeltük, és 
indította el Tini Klubját, melynek megköszöntük a közösségi tevé-

kenységet végző középiskolás célcsoportja a városban élő felső 
diák munkáját is. A résztvevők tagozatos gyerekek. Számukra 
megígérték, hogy legközelebb terveztünk játékos délutánt, mert 
elhívják a barátaikat is. Minden fontosnak tartjuk a hasznos idő-
érdeklődő tinit szeretettel várunk!töltést, a csapatépítést, a preven-
A következő időpont: 2023. ciót. Az első találkozás alkalmá-
április 12. 16-17 óráig.val több játékot is kipróbálhattak 

a gyerekek: volt léghoki, csocsó, Nagy Judit szakmai vezető

Negyedikek lettek

A Lakiteleki Népfőiskola Hun- Petőfi párbeszédet játszottak el a 
garikumok, értékek, kincsek, kö- muzeális gyűjteményben.
zösségek a Kárpát-medencében Egy másik feladatban a Vihar-
címmel hirdette meg vetélkedőjét sarok tájegységet egy fiktív 
a hungarikum mozgalom népsze- útikönyv formában mutattuk be. 
rűsítése, valamint nemzeti értéke- Teljesítményünk az országos 
ink megismertetése érdekében. A döntőbe juttatta a csapatot, ennek 
Mezőberényi Általános Iskola a közelmúltban a Lakitelki Hun-
7.a-c osztály három tanulója: garikum Liget adott otthont. Itt 
Eszenyi Gergő, Jenei Hunor és kis közösségünk több elméleti 
Varga Áron, valamint osztály- feladatban bizonyította, hogy is-
főnökként jómagam, Tóth Olivér meri a hungarikumokat, a kiemelt 
alkotta Négyes HÁGO csapat je- nemzeti értékeket és a világörök-
lentkezett a 2022-ben induló, ségi helyszíneket. Ezek mellett az 
több fordulóban zajló versenyre. előzetesen elkészített ppt-ket kel-
Online feladatok mellett csapa- lett a helyszínen bemutatni a zsű-
tunk a 300 éve újratelepített Me- rinek. Csapatunk a Mezőberényt 
zőberényt mutatta be. Fókuszálva bemutató prezentációban több 
a 200 éve született Petőfi Sándor helyi értéket, tárgyat nemcsak a 
mezőberényi kötődésére, vala- képek által, hanem a valóságban 
mint a költőnek Orlai Petrics is megjelenített. Valamint a gye-
Somához való kapcsolatára, kö- rekek itt is eljátszották Orlai és 
zös múltjukra. A bemutatókban Petőfi párbeszédét, ez hatalmas 
Mezőberényt a települési értéktár sikert aratott. Végül izgatottan 
alapján ábrázoltuk, ebben helyet vártuk az eredményhirdetést, ahol 
kapott egy rövid videó is. A fel- kiderült, hogy a Négyes HÁGO 
vételen a gyerekek korhű ruhába csapat az előkelő negyedik helye-
öltözve egy elképzelt Orlai és zést érte el.                 Tóth Olivér

Tisztújítás a polgárőröknél

Tisztújító közgyűlést tartott janu- teljesítettek a mezőberényi pol-
ár 28-án a vadászházban a Mező- gárőrök.
berényi Polgárőr Egyesület, mi- A közgyűlésen jelen volt Gyar-
vel Csipke Sándor elnök lemon- mati Sándor, a Békés Megyei 
dott tisztségéről. Az új elnök Gál Polgárőrök Szövetsége elnöke, 
Nikolett lett, akit egyhangúan aki elismerően szólt Csipke 
szavazott meg a tagság, és ko- Sándor több éves vezetői tevé-
rábban az egyesület gazdasági kenységéről. A város nevében 
vezető tisztségét töltötte be.

Siklósi István polgármester meg-
Utolsó alkalommal tartott köz-

köszönte a leköszönő elnöknek a gyűlést Csipke Sándor a Mező-
Mezőberény érdekében, sok éven berényi Polgárőr Egyesület el-
át végzett áldozatos tevékeny-nökeként, aki harminc éve tagja a 
ségét. Jakusovszki Zoltán rendőr szervezetnek, és ettől ezután sem 
alezredes a Mezőberényi Rendőr-fog elszakadni, továbbra is tag 
őrs parancsnoka kiemelte, hogy marad, és segíti az egyesület 
elismerés és tisztelet jár a pol-munkáját. Beszámolt a 2022-es 
gárőrség minden tagjának az év eseményeiről, elmondta, hogy 

a tavaly 9909 óra szolgálatot önkéntességükért.

Intézményi hírek / Civil hírek 2023. március



7.

Koncz Zsuzsa 
koncert
2023. 03. 16.
Orlai ház

Körös-ásás

TésztakészítésElső alkalom: 

Helyszín: Rendezvénypavilon a piactéren

 04.15.; 05.13.; 06.10.; 07.08.; További időpontok:

             08.12.; 09.09., 10.14.; 11.11.; 12.09 

2023. március 11. 8-12 óra

KÉZMŰVES ÉS VINTAGE

vásár

 

Kiállításmegnyitó
2023. március 23. 
16.30 Orlai Ház 

s s sKörö -á á
erénybenB

Múzeumi esték
2023. március 23. 17 óra

Orlai ház (Mezőberény, Fő út 6.)

MEZŐBERÉNY AGRÁR- ÉS 
ÉLELMISZERGAZDASÁGA

A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁRBAN

A TÉSZTAKÉSZÍTÉS 
FORTÉLYAI
2023. március 31. 17.00

Orlai ház (Mezőberény, Fő út 6.)

A TÉSZTAKÉSZÍTÉS 
FORTÉLYAI

2023. március 31. 17.00
Orlai ház (Mezőberény, Fő út 6.)

KÖZKÍVÁNATRAKÖZKÍVÁNATRA

2023. április 11. 17.00, Orlai ház 
(Mezőberény, Fő út 6.)

A darab bemutatója után közvetlenül:

Vers- és novellaíró pályázat 
eredményhirdetése

A díjakat átadja: Körösi Mihály, 
Bancsi Árpád István és Molnár Lajos

Intézményi hírek 2023. március
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A teremkupa végeredménye

Fotónkon a Paprika Stores csapata: Álló sor: Wagner József, Zsíros 
Péter, Olej Tamás, Kajlik Alpár, Tóth János, Borgula Balázs, Tóth 
Csaba. Guggol: Tóth Tibor, Bereczki Gábor, Bondár Balázs, 
Benyovszki Róbert, Fábián Vince, Farkas Gyula, Vas László (Wagner 
Kolos). 

Február 26-án megszületett a jobb mezőnyjátékos: Pozsár Gá-
2022/2023 évi teremkupa labda- bor lett.
rúgó torna végeredménye. A 13 A másik korosztály, az öregfiúk 
csapat versenyét gólkülönbséggel versenyét a Frey Péter Barátai 
az S-Max nyerte, a mezőberényi nyerték meg. Itt a gólkirály címet 
fiatalokból álló Paprika Stores az Hajdú Bence érdemelte ki, a 
előkelő második helyet szerezte legidősebb játékosnak Dominik 
meg. Gólkirály: Farkas Gyula, Mihályt választották meg.  
legjobb kapus: Petri Dávid, leg- Mertz Judit

Erdélyi bál

A koronavírus-járvány miatt csak szédos Hajdú-Biharból érkező 
négy év után sikerült újra meg- Szűcs-páros.
szervezni bálunkat. A környező Az est során az Édes Erdély tipp-
településekről is többen érkeztek verseny témája a Petőfi 200 volt. 
szórakozni vágyók, így február 4- A helyes megfejtők pezsgőt nyer-
én a Tópart Vendéglőben össze- hettek. A kiváló erdélyi menüt a 
sen 120 fő vett részt az esemé- Tópart Vendéglő szakácsai állí-
nyen. A hangulat nagyszerű volt, 

tották össze: erdélyi csorba-le-
ezt jórészt a fellépő művészeknek 

vest, flekkent szalmakrumplival köszönhetjük: Vígh Ibolya (fel-
és kürtőskalács. Köszönetem sze-vételünkön), Madarász Lóránt a  
retném kifejezni a megjelent ven-Kolozsvári Magyar Opera művé-
dégeknek és mindazoknak, akik szei, a mezőberényi kötődésű Fe-
támogatták rendezvényünket. yér Zita, a Székelyudvarhelyről 

Kajlik Péter, a Mezőberényi érkező Dézsy Károly (DJ Golyó) 
és nem utolsósorban a szom- Erdélyi Kör elnöke

Álomból valóság

A Mezőberényi Szlovák Nemze- Az elvégzett munkák minőségére 
tiségi Önkormányzatnak 2021. garanciát jelentenek a kifejezet-
április 24-én lehetősége adódott ten népi műemlékek felújítására 
arra, hogy a Madarász utca 21. specializálódott, számos referen-
szám alatti helyi védettség alatt ciával rendelkező szakemberek. 
álló népi lakóház megvásárolja. A Sokak támogatják azt, hogy ezt a 
felújítással azt a célt tűzték ki, népi építészeti értéket meg kell 
hogy szlovák örökségként ma- menteni az utókor számára. A 
radjon fönt ez az ulicskás ház. mezőberényi szlovák nemzetiség 
A szakvélemények, dokumen- a tájház megvalósításával, át-
tációk beszerzése után a felújítás-

adásával méltón emlékezik meg a 
hoz és a tájházzá átalakításhoz az 

város újratelepítésének 300. 
építési engedélyt tavaly novem-

évfordulójáról.berben adta ki a Békés Vármegyei 
Köszönet az Egyházi és Nemze-Kormányhivatal. A veszélyhely-
tiségi Kapcsolatokért Felelős zet elhárítása érdekében az első 
Államtitkárság Miniszterel-szobát alá kellett dúcolni, elké-
nökség-NEMZ-N-21-0040 pá-szült az épület utólagos alapozása 
lyázatának és a Teleki László Ala-és bitumenes vastaglemez vízszi-
pítvány Népi Építészeti Program-getelése, visszaállították az ere-
jának, illetve minden támogató-deti belső elrendezést, felújították 
nak és segítőnek. a teljes tetőszerkezetet, megol-

dották a csatornázást is. Borgula Györgyné

Telephelyünkön HÁLÓS TŰZIFA kapható

s akác 25 és 33 cm-es tűzifa 1,75 szórt űrméter
s tölgy 25 és 33 cm-es tűzifa 1,75 szórt űrméter

s bükk, tölgy, gyertyán vegyesen 
30, 33, 37 cm-es tűzifa 1,75 szórt űrméter

s 1,75 szórt, rendezetlen űrméter/raklap (1,75 
3ömlesztett m  hasított tűzifa összerakás után 0,85 

3tömör, összerakott m -nek felel meg) 
Ára: 85.000 Ft/háló 

Nyitva tartás: hétfő - péntek: 8.00-12.00
Hétköznap délután telefonos egyeztetés alapján. 

Tel.: +36 70 553 553 7
Facebook oldal: facebook.com/szasafa

Civil hírek 2023. március
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Húsvétra készülődve
Hamvazó szerdával kezdetét élnünk. Isten jelenlétében kell 
vette a nagyböjti időszak, a szent élnünk, mert Isten mindig jelen 
negyven nap. Az egyházi ha- van az életünkben, akár tudomást 
gyomány ezt az időszakot a hús- veszünk róla, akár nem.

Ő minden pillanatban felénk for-vétra való felkészülés feladatának 
dítja tekintetét, de nekünk is felé szenteli.

A hívő ember életét alapvetően kell fordítanunk nemcsak tekin-
két dimenzió határozza meg: a tetünket, hanem egész életünket. 
horizontális és a vertikális. E Ez valójában a megtérés, ami a 
világban, a földi világban élünk, nagyböjt legfontosabb feladata. 
de figyelmünket egyidejűleg az Ha Ő jelen van életünkben, és mi 
égiekre is irányítjuk. A két Benne élünk, mozgunk és vagyunk 
dimenzió metszéspontjában Jé- (Ap.csel.17), akkor békességben 
zus Krisztus áll, aki az Alfa és az vagyunk Vele, békességben em-
Omega, a Kezdet és a Vég. Benne bertársainkkal és önmagunkkal is. 
és Általa van életünk itt a földön A világban most békétlenség 
és azon túl, az Örökkévalóság- uralkodik. Háborúban élünk, 
ban. Tudjuk ugyanis, hogy ha ez a fegyverek és kártékony ideoló-
mi földi sátrunk leomlik, Istentől giák kereszttüzében. Vegyük 
kapunk hajlékot, nem kézzel komolyan Szent Péter apostol 
alkotott, örök házat az égben. figyelmeztetését: Legyetek józa-
(2Kor.5.1.) Mivel tehát ilyen ígé- nok, vigyázzatok, mert ellensége-
reteink vannak, szeretteim, tisztít- tek, az ördög mint ordító oroszlán 
suk meg magunkat a test és a lélek jár szerte, keresve, kit nyeljen el. 
minden szennyétől, és tegyük tel- (1 Péter 5, 8).
jessé megszentelődésünket Isten A nagyböjti időben egyházunk a 
félelmében. (2Kor.7.1.) Mint bűnbánat, a böjt és a jócseleke-
munkatársak pedig intünk titeket, detek eszközeit ajánlja híveinek a 
ne vegyétek hiába Isten kegyel- lelki megújulás céljából, hogy a 
mét. Mert ő mondja: „Íme, most húsvét szent ünnepe valóban a 
van a kellő idő, íme, most van az feltámadás ünnepe legyen, a 
üdvösség napja!” 2Kor.6. Krisztusban megújult élet ün-
Mindig a jelen a fontos. Most kell nepe. 
cselekednünk, a jelenben kell Szigeti Antal plébános

Anyakönyvi hírek
 
Házasságot kötöttek: 
Jenei András Zoltán (Murony) és Madarász Éva (Murony), Gál Balázs 
(Gyomaendrőd) és Varga Szilvia (Gyomaendrőd).

Eltávoztak közülünk: Reményi Andrásné született Kis Anna Mária 
(1944), Radnóti Miklós (1945), dr. Zahorán Jánosné Bagi Éva Ilona 
(1959), Varga Istvánné Tóth Mária (1927), Zavada Pál (1960), dr. 
Plavecz Mihály (1943), Plavecz Jánosné született Oláh Erzsébet 
(1931), Kiszel Györgyné született Bereczki Piroska (1939), Pécs 
József (1937), Varga József (1939).

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik

Szikora Pálné 
Hegedűs Ilona (Pilka) 

temetésén megjelentek, utolsó útjára 
elkísérték, sírjára koszorút, virágot 
helyeztek el, kimondhatatlan fáj-
dalmunkat enyhíteni igyekeztek,  
azoknak, akik szerették, és
 emlékét örökre szívükben 
őrzik. 

Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Újra találkoznak a 
hagyománykutatók

Dr. Irányi István tanár 1960 szep- Körös partján a Petőfi-emlék-
temberében a helyi Petőfi ha- oszlop felállítását tartják. Az 
gyományok feltárására diákokból 1961. július 30-án megrendezett 
közösséget hívott létre, hívására a átadási ünnepséget dr. Irányi Ist-
2. számú általános iskola két pár- ván percről percre aprólékosan 
hozamos nyolcadik osztályából megtervezte, mindenkinek pon-
rendes tagként 13 lány és két fiú, tosan kijelölte a feladatát. Az 
illetve a nehezebb munkákra – egész napos gazdag program az-
például az emlékmű betonozása – zal kezdődött, hogy délelőtt a 
hat-hét erősebb fizikumú legény. pamutszövő kultúrtermében több 
Több mint 62 évvel később Kisari alkalommal levetítették Dienes 
Miklós és felesége otthonában András Kihunyt egy csillag című 
2023. februárjában körbe ülték az filmjét, majd annak írója is 
asztalt és beszélgettek. Bagi előadást tartott. A vidéki vendé-
Ádámné Erdei Margit, Uj gek tiszteletére fogadást adtak a 
Györgyné Eiler Márta, Czinkócz- községháza dísztermében, majd 
ky Béláné Balta Judit, Szenteszki este vacsorát és szükség esetén 
Györgyné Nádas Mária, Vrbovsz- szállást is a Szabadság Szállóban. 
ki Lászlóné Balogh Irma, Tóth A vendégek között a legismertebb 
István és házigazdaként, Kisari Dienes András volt, aki irodalom-
Miklósné Chovanyecz Mag- történészként sokat foglalkozott 
dolna. Petőfi Sándor költészetével, a 
A beszélgetés résztvevői elmond- forradalomban és a szabadság-
ták, csakis jó vagy kiváló tanul-

harcban játszott szerepével. 
mányi eredménnyel csatlakoz-

Az emlékoszlop avatási ünnepsé-
hattak a körhöz, a tagság önkéntes 

gét olyan nagy érdeklődés kísérte, 
volt, de szülői hozzájárulás is 

hogy több busszal szállították a 
szükségeltetett hozzá. Megala-

résztvevőket. Másnap a Békés kulásukról és vállalásukról a 
Megyei Népújság terjedelmes korabeli megyei napilap is be-
tudósításban számolt be az ese-számolt, hogy a kör taggyű-
ményről.léseinek jegyzőkönyveiből al-
A kör tagjainak újbóli találkozá-bumot állítanak össze, a tele-
sát segítette, hogy a Mezőberény pülésen végigjárják azokat a 
anno Facebook-csoportba dr. Irá-helyeket, ahol Petőfi is meg-
nyi István hagyatékából sok fotó fordult, illetve kutatásaik anya-
felkerült, és ezek a kör tagjaiban gából tablót készítenek.
felidézték az egykori emlékeket. A kör tagjai igen aktívan dol-
Három évvel ezelőtt a közösség goztak, felkutatták azokat a 
történetéről 72 oldalas, díszesen helyeket, ahol annak idején Petőfi 
bekötött emlékkönyvet állítottak is megfordult, így jártak a Petrics-
össze, ebből csupán annyi család Laposi kertjében, az Ókerti 
készült, hogy minden tagnak pincében, illetve vonattal elmen-
jusson belőle. Ez az igényes kötet tek a gyulai levéltárba, ahol 
Fábián Ferencné Rózsavölgyi Bonyhai Benjáminnal a költő is 
Valéria keze munkáját dicséri.  járt. Kutatásaik eredményét 12 
Az asztal körül a tagok megbe-nagyobb és négy kisebb tablón 
szélték, hogy március 15-án részt összegezték, azokat – dr. Irányi 
vesznek a Körös-parton az em-István más adományaival együtt 

– a muzeális gyűjtemény őrzi. lékmű koszorúzásán, illetve a 
A legnagyobb eredményüknek a költő évfordulós ünnepein.
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BARNA TOJÓTYÚK 
egyéves, jól tojó, 

15 db-tól ingyen szállítással megrendelhető.
 Telefon: +36 30 860-2627.

Fa- és műanyag nyílászárók, 
egyedi bútorok, konyhák, belsőépítészet és 

gipszkarton szerelés. 

Bobály András, faipari technikus 
Tel.: +36 30 225-7253, andrasbobaly@gmail.com, 

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

Fekete kazánszén, barnaszén ömlesztve, illetve 
zsákban folyamatosan kapható.

Műanyag ablakok-ajtók kaphatók.

Veka nyílászárók – klasszikus design. Német 
minőségben, rendelésre, rövid határidővel, helyszíni 

felmérés, árajánlat. Szakszerű beépítés a nálunk 
vásárolt termékekre.

 Cement: 7800 Ft/mázsa.

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

KÁROLYI TÜZÉP, BÉKÉS

Fiatal diplomás házaspár életjáradéki 
szerződést kötne idős hölggyel vagy úrral. 

Telefon: +36 30 965-0495

Régi motorokat, veterán autókat keresek: 
Simson, MZ, Jawa, Csepel stb! 
Lehet hiányos, üzemképtelen is! 

+36 20 572-5142

Részegszemüveg
 
A Békési Rendőrkapitányság tá-
jékoztatja a tisztelt lakosságot, 
hogy az ittas vezetés vissza-
szorítása érdekében kampányt 
hirdet. Az érdeklődőknek szeret-
nénk bemutatni az úgynevezett 
részegszemüveget, ennek kipró-
bálásakor szembesülhetnek azzal, 
hogy milyen veszélyeket rejt az 
ittas állapotban történő vezetés.
A propaganda akció lebonyolítá-
sára április 4-én 8-tól 10 óráig 
kerül sor Mezőberényben a piac-
téren.
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TŰZIFA DEPÓ

Száraz, vastag tölgy szélezék 
kályhakészre vágva,

illetve hasított bükk tűzifa
kedvező áron rendelhető!

Telefon: +36 20 623-0713, 
+36 30 287-7935.

EUTR azonosító: 
AA 6633031.

KOMFORT ABC

MOL HYGI FLOW RAPID FELÜLETFERT. 2 l 999 Ft
MOL HYGI FLUID KÉZFERTŐLENÍTŐ 2 l 999 Ft

MOL Hygi Flow Rapid felületfertőtlenítő 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.

ÁRZUH
ANÁS!ÁRZUH
ANÁS!
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A HALLÓKÉSZÜLÉKEK NAPJA: 2022. DECEMBER 14. (SZERDA)

JELENTKEZZEN BE +36 66 634-167 MEZŐBERÉNY

2023. március 20-25.

március 20-25.


