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Ajánlja fel adója 1+1 %-át!
Az elmúlt évekhez hasonlóan kérjük Önöket, hogy éljenek a lehetőség-
gel és rendelkezzenek személyi jövedelemadójuk 1+1 százalékáról.

Alapítvány a Missziókért 18389382-1-04 
Alföld Turista Egyesület Mezőberény 18386114-1-04
Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület 19052593-1-04
Berény Táncegyüttes Egyesület 18391187-1-04
Berényi Biliárd Klub 18394867-1-04
Berényi Gyermek FC Utánpótlás Nevelő Egyesület 18385113-1-04
Berényi Lovas Barátok Egyesülete 18385618-2-04
Erős Vár Alapítvány 18376438-1-04
„Fogjunk Össze" Közhasznú Egyesület 18388491-1-04

Kutyabarátok Közhasznú Egyesülete 18393756-1-04
Magyar Szalmaépítők Egyesülete 18395497-1-04
Mazsorett Varázs Alapítvány 18388367-1-04
Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 18382828-1-04
Mezőberény Város és Környéke Mozgáskorl. Egyesület 18393536-1-04
Mezőberényi Általános Iskola DSE 19052256-1-04
Mezőberényi Általános Iskolás Tanulókért Alapítvány 18376050-1-04
Mezőberényi Erdélyi Kör 18370212-1-04
Mezőberény Értékeiért Polgári

 Együttműködés Egyesület 18751897-1-04
Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület 18392975-1-04
Mezőberényi Gyermekfoci – Iskolai 

Labdarúgást Támogató Alapítvány 18379981-1-04
Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület 18394427-1-04
Mezőberény Horgászok Egyesülete 19977946-1-04
Mezőberényi Iskolatenisz Sportegyesület 18655234-1-04
Mezőberényi Kosárlabda Klub 19058582-1-04
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület 19059741-1-04
Mezőberényi Népfőiskola Alapítvány 18398115-1-04
Mezőberényi Óvodásokért Alapítvány 18383159-1-04
Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány 19061522-1-04
Mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium 

Öregdiákok Baráti Köre Egyesület 18872044-1-04
Mezőberényi Polgárőr Egyesület 18375815-1-04
Mezőberényi Szlovákok Szervezete 18377178-1-04
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület 18373947-1-04
Motorosok Baráti Köre Mezőberény Egyesület 18393220-1-04
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete 18394692-1-04
Nyeregben Alapítvány 18391950-1-04
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mezőberény 18378935-1-04
Petőfi Sándor Gimnázium Diáksport Egyesülete 18380606-1-04
Spektrum Alapítvány 18380747-1-04
Szalai Barna Tenisz Club 18374292-1-04
TÍZVÁROS Alapítvány 18393282-2-04
Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete 18388965-2-04

(szerkesztőségünknek bejelentett adószámok)

Kiemelt költségvetési irányzat Technikai szám
Nemzeti Tehetség Program 1823
Egyházak: 
Magyar Katolikus Egyház 0011
Magyarországi Evangélikus Egyház 0035
Magyarországi Református Egyház 0066

forrás: nav.gov.hu

HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület 18382756-1-04

A velünk élő múlt

A magyar kultúra napja alkal- tárlatot. Elmondta, a történelmi 
mából január 22-én nyílt meg A rész az őskortól a várossá nyil-
velünk élő múlt címmel a Mu- vánításig, 1989-ig szól a település 
zeális Gyűjtemény új állandó történetéről. Az értéktárat népsze-
kiállítása. A járványhelyzet miatt a rűsítő második rész már a jelenre 
megnyitót az érdeklődők az vonatkozik, mindkettőre méltán 
intézmény Facebook-oldalán lehetnek büszkék a mezőberé-
egyenes adásban követhették, nyiek. A történelmi és az értéktári 
illetve később a helyi kábeltévé mellett az új állandó tárlat har-
műsorában. madik része a mezőberényi arc-
Köszöntőjében Siklósi István pol- képcsarnok. Ez az értéktárban 
gármester hangsúlyozta, a Mu- megtalálható személyiségeket 
zeális Gyűjtemény életében az új mutatja be, kiemelten Orlai, Petőfi 
állandó kiállítás új fejezetet nyit. A és Szabó Árpád életét eleveníti fel.
polgármester arra hívta fel a A kiállítás a Kubinyi Ágoston 
mezőberényiek figyelmét, ha a Program keretében jött létre, dr. 
járványhelyzet lehetővé teszi, Bódán Zsolt történész és Csete 
feltétlenül személyesen tekintsék Gyula etnográfus rendezte.
meg a tárlatot.
Körösi Mihály alpolgármester 
megnyitójában arról szólt, a 
település életében fontos a múlt 
ismerete, hiszen az határozza meg 
az identitást. A kiállítás első része 
a múltat mutatja be, a második 
része – amely a Települési Érték-
tárról szól – a gazdaság szereplői 
számára mutat kiutat. A város 
múltjáról szóló rész időrendben, 
jól tagoltan részletezi a település 
történetét. Aki több információt 
kíván, az okostelefonja révén a 
tablókon látható QR-kódok se-
gítségével többet is megtudhat.
Dr. Bódán Zsolt történész, a bé-
kési levéltár vezetője mutatta be a 
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Tóth Zoltánné képviselő lett

Dr. Onody Gyula önkormányzati kompenzációs listáján soron 
képviselő 2020. november 30. na- következő személy, Tóth Zoltánné 
pi hatállyal lemondott a mezőbe- szerezte meg.
rényi önkormányzati képviselői Mezőberény Város Önkormány-
mandátumáról. zati Képviselő-testülete új tagja, 
Nevezett képviselő a Helyi Vá- Tóth Zoltánné részére január 18-
lasztási Bizottság 112/2019. án Földesi Lajosné, a Helyi Vá-
(X.17.) határozata értelmében a lasztási Bizottság elnöke adta át a 
Fidesz Magyar Polgári Szövetség képviselői megbízólevelet.
és a Kereszténydemokrata Nép- A fennálló járványügyi helyzetre 
párt jelölő szervezetek által állított való tekintettel a képviselői eskü 
közös kompenzációs listáról jutott letételére a veszélyhelyzet meg-
mandátumhoz, ezért a meg- szűnését követő első képviselő-
üresedett önkormányzati képvise- testületi ülésen kerülhet sor, a kép-
lői mandátumot a Helyi Választási viselő-testület előtt.
Bizottság 1/2021.(I.11.) számú Önkormányzati képviselői man-
határozata alapján a Fidesz Ma- dátumához gratulálunk és jó mun-
gyar Polgári Szövetség és a Ke- kát kívánunk! 
reszténydemokrata Néppárt közös 

Átadták Mezőberény első elektromos 
autótöltő állomását!
 
A  Vasút melletti ipari terület kiépítése Mezőberényben című,
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001 azonosító számú projekt keretében 
lehetőség nyílt a településen egy elektromos autótöltő berendezés 
létesítésére, melyet az NKM Mobilitás Kft., 2021.01.11-én helyezett 
üzembe a 470 sz. főút mellett, a helyi Mentőállomás 
szomszédságában A berendezés egy Ensto Chago Pro típusú töltő, 2 x 
22 kW maximális töltési teljesítménnyel és 2 db töltőaljzattal.
Mezőberény elkötelezett a környezetvédelem mellett, ezért szeretnék 
megteremteni az elektromos autózás és a tisztább levegő feltételeit. 
Mivel egyre többen rendelkeznek tisztán elektromos, vagy plug-in 
hybrid autókkal, így a későbbiekben további ilyen töltőberendezések 
létesülhetnek városunkban.

TÁJÉKOZTATÁS
 
A „Város a Tiétek, a Város Értetek” elnevezésű EFOP-1.2.11-16-
2017-00002 azonosító számú program keretében lakhatási 
támogatás pályázati úton történő elnyerésére nyílik lehetőség 2021 
évben is. A pályázat keretében biztosított, megüresedő bérlakásokra 
írható ki új pályázat, melyek kiírása folyamatosan történik.

A lakhatási támogatás célja Mezőberény Város népességmegtartó, 
népességvonzó erejének erősítése hiányszakmának számító 
képesítéssel rendelkező, 18-35 év közötti fiatalok elérésével.

Az aktuális pályázati felhívás, a pályázati feltételek megtalálhatóak 
többek között a www. mezobereny.hu oldalon és a pályázati 
program közösségi oldalán.

Fiatalok értéktára
A Települési Értéktár Mezőberény tékek is megjelenjenek az érték-
és a Gyermek- és Ifjúsági Ön- tárban. Ezért várnak tőlük aján-
kormányzat felhívással fordult a lásokat közösségük, szűkebb-tá-
fiatalokhoz értéktári ajánlások gabb környezetük Mezőberény-
írására. A város számára lényeges, hez köthető értékeiről.

részletek: www.mezobereny.huhogy az ifjúság számára fontos ér-

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 

2021. január 1. napjától 
a gépjárműadóval kapcsolatos ügyintézést 
nem a helyi önkormányzati adóhatóság, 

hanem az állami adóhatóság (NAV) látja el. 

Ennek értelmében a 2021. I. félévi gépjárműadót, már a NAV által 
küldött csekken kell majd megfizetni. 

A 2020. december 31. napjáig meg nem fizetett gépjárműadó 
hátralék, továbbra is a már kiküldött csekken az önkormányzati 

adóhatósághoz fizethető meg.

A 2021. január 1. napjától életbe lépett további változásokról 
(HIPA) bővebb tájékoztatás Mezőberény Város honlapján érhető el 

(www.mezobereny.hu), illetve a részletekről az alábbi linken 
tájékozódhatnak: www.mezobereny.hu/s/cikk/4432/Tajekoztatas-

helyi-adozassal-kapcsolatban.

TÁJÉKOZTATÁS

A megyében – Mezőberényen 

kívül - számos településen van már 

ilyen ún. „Mobiliti autótöltő”, pl. 

Békéscsabán, Szarvason, Tótkom-

lóson, Orosházán.

Gyulásné dr. Sáli Henrietta 
aljegyző
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A Békés Megyei Önkormányzat híre
Online kézműves vásár a megyei önkormányzat honlapján

A Békés Megyei Önkormányzat múlt év végén online karácsonyi 
vásárt és facebook kampányt szervezett azért, hogy a ko-
ronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került kézműveseknek 
és kistermelőknek megjelenési lehetőséget biztosítson. Az 
önkormányzat honlapján létrehozott aloldalon rövid bemu-
tatkozás található azokról a vásározókról, akik a Megyenap el-
nevezésű rendezvények kézműves vásárában és kistermelői pi-
acán részt vettek.
A visszajelzések alapján a kezdeményezés sikeres, több 
kézműves és kistermelő számolt be arról, hogy az aloldalon lévő 
elérhetőségeinek segítségével találták meg vevők, és vásároltak 
tőle. A karácsonyi vásárok bezártak ugyan, de az aloldalt a 
megyei önkormányzat továbbra is működteti azzal a szándékkal, 
hogy az ott bemutatkozó kézműveseket, kistermelőket minél 
könnyebben megtalálják és megismerjék a vásárlók. Az 
aloldalon jelenleg 32 vásáros érhető el, de további kistermelők és 
kézművesek jelentkezését is szívesen fogadják.
– A Békés megyei online kézműves vásárt a pandémiás helyzet 
végéig biztosan működtetni fogjuk. Amint a járvány lecsengőben 
lesz, mérlegeljük a lehetőségeinket, és az akkori tudásunknak 
megfelelően döntünk majd a továbbiakról – mondta Zalai Mihály, 
a megyei önkormányzat elnöke.

Vedd, hordd, hogy ne fázz! teszi mindazokat, akiknek nem 
adatik meg, hogy meleg kabátjuk 

A mezőberényi GYIÖK (Gyer- legyen. A fiatalok – a Mezőberény 
mek és Ifjúsági Önkormányzat) '17 Városüzemeltetési Kft. segít-
kezdeményezésre városunkban – ségével – rájuk gondolva hozták 
az OTP-fiók és a postahivatal létre ezt a pontot és tették elérhe-
között kihelyezésre került egy tővé a ruhaneműket. Az állványra 
állvány meleg ruhaneművel, január 18-án kerültek ki az első 
kabáttal, pulóverrel. kabátok.

forrás: www.mezobereny.huA tél, a hideg időjárás próbára 

Segítsünk egy kabáttal!

TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001
Mezőberény Város csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése

RAJZPÁLYÁZAT EREDMÉNYEI
 
A projekt keretén belül megvalósított „Víz az élet” 
szemléletformáló akció során Mezőberény tanuló korú lakossága 
szemléletformáló előadáson vett részt az iskolai órák keretében, 
melynek célja az volt, hogy felhívja a figyelmüket a 
klímaváltozásra és ezzel összefüggésben a csapadékvíz helyben 
tartásának fontosságára. A diákok a téma kapcsán az Egy élhető 
jövőért című rajzpályázaton fejezhették ki gondolataikat. A 
beérkezett pályaművekből független bírálók választották ki a 
legjobbnak ítélteket azok kidolgozottsága, a témához való 
kapcsolódás és az ötletesség alapján.

A nyertesek névsora
1-2. évfolyam: 1. Urbán Fanni (Mb. Ált. Isk.2.a), 2. Eszenyi Réka 
Rita (Mb. Ált. Isk. 2.c), 3. Tóth Csaba Titán (Mb. Ált. Isk. 1.c)
3-4. évfolyam: 1. Rima Patrícia Rebeka (PSEG 3.b), 2. Tánczos 
Liza (Mb. Ált. Isk. 3.a), 3. Somlyai Hanna (Mb. Ált. Isk. 3.a)
5-6. évfolyam: 1. Balázs Anna Lia (PSEG 5.b), 2. Szőcs Boglárka 
Lili (PSEG 5.b), 3. Duna Laura (Mb. Ált. Isk. 6.a)
7-8. évfolyam: 1. Kovács Dóra (Mb. Ált. Isk. 7.a, 2. Torzsa Márta 
(Mb. Ált. Isk. 8.d), 3. Nemes Zita (Mb. Ált. Isk. 7.a)
Plakát: Szabó Panna (PSEG 8.f)

Gratulálunk!
A nyertesek fenntarthatósággal kapcsolatos 
ajándékcsomagban részesülnek, műveik 
a veszélyhelyzetre való tekintettel a 
SPAR kirakatánál kerülnek kiál-
lításra. A projektről bővebb infor-
mációt a www.mezobereny.hu 
oldalon olvashatnak.

Sajtóközlemény 
(

a „Vasút melletti ipar terület kiépítése Mezőberényben" című, TOP-
1.1.1-16-BS1-2017-00001 azonosító számú projekt zárásáról

Mezőberény Város Önkormányzata a Területfejlesztési 
Operatív Program (TOP) keretében bruttó 100 millió Forint 
vissza nem térítendő támogatást nyert ipar területek 
fejlesztésére.
A támogatás intenzitása: 100 %.

A projekt célja egy gazdaságilag teljes körűen megtervezett, 
abszolút koncentrált, hosszútávon működő és működtethető ipari 
fejlesztési területet kialakítása volt, amely kiváló feltételrendsze-
rével – kedvezmények biztosításával a befektetői és a fejlesztési 
oldalon, és megfelelően létrehozott és működtetett háttérszol-
gáltatásokkal javítani hivatott Mezőberény gazdasági fellendülését.

A fejlesztés eredményeképpen a térség és a város foglalkoztatási 
körülményeinek javulása várható. Ezzel mind a városi, mind a 
megyei, a regionális és az országos vidékfejlesztési tervekbe is 
illeszkedő fejlesztési elképzelést tudtunk megvalósítani.

A beruházás Mezőberényben, az önkormányzat tulajdonában álló 
ingatlanokon történt.

A pályázatban foglalt műszaki-szakmai eredmények 100 %-os 
készültségi szintjének teljesítése 2021.01.12-i dátummal valósult 
meg, az alábbi műszaki-szakmai tartalommal:

- BELTERÜLET (3722/10, 3722/11, 3722/12, 3722/13 hrsz.)
 területelőkészítési munkák elvégzése
* 1 db 6 m széles közútcsatlakozás kialakítása a 3722/10 ingatlan 
megközelítését célzóan – a kiviteli terveknek megfelelően,
 közlekedőút kialakítása térkő burkolattal – a kiviteli terveknek 
megfelelően, *  csapadékvíz elvezetés biztosítása, *  zárt, táblás 
ipari kerítés építése a 3722/12 hrsz. ingatlanon – 1 db 8 m széles 
úszókapuval – a kiviteli terveknek megfelelően, * 2 db töltőhely 
építése az elektromos autótöltőegységhez – a kiviteli terveknek 
megfelelően, * közcélú villamos hálózat kiépítése – almérővel – az 
elektromos autótöltő állomáshoz, * 1 db Ensto Chago Pro Type 2 
elektromos autótöltő állomás létesítése, * 4 db napelemes 
kandeláber elhelyezése, beüzemelése, * optikai légkábel kiváltás – 
fölbe helyezés a közútcsatlakozás fölött. 

- KÜLTERÜLET (0364/2, 0365/6 hrsz.)
* területelőkészítési munkák elvégzése, * 2 db, egyenként 6 m 
széles közútcsatlakozás kialakítása a 0364/2 és a 0365/6 ingatlanok 
megközelítését célzóan-a kiviteli terveknek megfelelően, * zárt, 
táblás ipari kerítés építése összesen 2 db, egyenként 8 m széles 
úszókapuval-a kiviteli terveknek megfelelően, * csapadékvíz 
elvezetés biztosítása.

A projektről bővebb információt a 

Projektismerteto oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Kis József projekt menedzser
Elérhetőség: +36-20/360-3600

2021.01.21.)

www.mezobereny.hu/s/cikkek/232/

Városházi hírek
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Nagyon megosztott országunk la- félnek a fertőzéstől – hát persze, 
kossága ebben a kérdéskörben is. hogy felvettem az oltást. Éle-
Míg valamennyi szakember azt tünkben gyakran vannak rövi-
mondja, nincs más mód a járvány debb-hosszabb időszakok, amikor 
megállítására, csak az oltás, addig több dologtól vissza kell tartsuk 
sokan mindent megtesznek azért, magunkat. De ha tehetek azért, 
hogy embereket lebeszéljenek a hogy ezek az időszakok megrö-
védekezésnek erről a formájáról. vidüljenek, miért ne élnék a le-
Vagy ha erre már nem is mernek hetőséggel, ami nekem erre nézve 
vállalkozni, mert népszerűségük adatik?
emiatt csorbát szenvedne, akkor Hála. Ez a harmadik, de akár az 
abban találnak kivetni valót, hogy első is lehetne a sorban, amiért be-
honnan érkezik a vakcina. Én olttattam magam. Mert úgy tekin-
beolttattam magam. Hogy miért? tettem erre a lehetőségre, mint 
Ezt szeretném kifejteni, hogy akik egykor Mózes népe a pusztában a 
bizonytalanok a kérdésben, talán rézkígyókra. Istennek meg kellett 
bátorítást kapjanak a jó döntés fegyelmeznie, büntetnie népét 
meghozásához. sorozatos engedetlenségei miatt, 
Felelősség. Számomra ez az első ezért kígyókat küldött közéjük, 
érv. Felelős vagyok azért, hogy amiknek halálos volt a marása. 
megóvjak másokat a betegségtől, De, akik feltekintettek a póznára 
amit talán tőlem kapnának el úgy, feltett rézkígyóra, meggyógyul-
hogy én még nem is vagyok tak. Én meggyőződéssel vallom, 
tudatában annak, hogy már hogy ez a világjárvány egy ha-
fertőzött vagyok. Ha nem tenném, talmas figyelmeztetés az emberi-
akkor érvényes lenne rám Jakab ség számára. És még inkább 
apostol intése, miszerint „aki tud- vallom, hogy a vakcinák Isten ke-
na jót cselekedni, de nem teszi, bű- gyelmének jelei, mert olyan lehe-
ne az annak“! Ha megóvhatok tőséget adnak a vírus által „meg-
másokat a bajtól, akkor jót csele- mart vagy ezután megmarandó” 
kedtem és „emelt fővel” járhatok, embereknek, mint a rézkígyó 
ahogyan arra Isten Káint biztatta, egykoron Mózes népének. Ha 
amikor annak szívében gyűlölet és nem élnék vele, akkor újabb 
irigység támadt testvére, Ábel hálátlanságot követnék el, mert 
iránt, akit aztán meg is ölt. Miért visszautasítanám Isten hozzám 
legyek akaratomon és tudtomon lehajló, engem és másokat is 
kívül embergyilkossá? Ezért is menteni akaró szeretetét. Ha pedig 
beolttattam magam, hogy ne le- ezt már Krisztusban is elfogad-
gyek az. tam, akkor miért ne fogadnám el 
Lehetőség. Ez volt a második ér- egy vakcinában is?
vem. Ha tehetem azért, hogy vég- Három egyszerű indok, amik en-
re ne kelljen maszkot viselnem gem meggyőztek. Hálás lennék 
sem nekem, sem másoknak, ha Istenek, ha a bizonytalanoknak és 
szeretném újra megölelni idős a (még) kételkedőknek is segíte-
édesanyámat, testvéreimet, ha nének jó döntést hozni. 
szeretném, hogy azok is újra Papp Tibor 
eljöjjenek a templomba, akik református lelkipásztor

Beadassam vagy ne?Kurucz János (1954-2021)

Az elmúlt évben a járvány két hul- helyzetbe került mezőberényi 
láma alatt számos magánszemély családoknak. Nagylelkű ado-
és vállalkozás gondolta úgy, hogy mányaikat a rászoruló emberek 
ÖSSZEFOG, és támogatását a nevében is nagyon szépen kö-
Spektrum Alapítvány közvetíté- szönjük! 
sével juttatja el a koronavírus Spektrum Alapítvány 
járvány következtében nehéz Kuratóriuma

Köszönetnyilvánítás!

játékos pallérozódott a keze alatt, 
és irányításával Mezőberény 
rendszeresen részt vett a megyei 
csapatbajnokságban és a megyei 
sakkrendezvényeken. Nem volt 
könnyű dolga, mert ebben az 
időszakban mind anyagiak terén, 
mind játékos állományban szű-
kösek voltak a szakosztály lehető-
ségei. Ennek ellenére töretlenül 
vitte tovább a városi sakkéletet, és 
nagy érdeme volt abban, hogy a 
mezőberényi sakk nem szűnt meg 
létezni. 1998-ban belefáradt az Kurucz János a kezdetektől részt 
állandó nehézségekkel való küz-vett a mezőberényi sakkélet for-
delembe, és az akkori fiatalok ke-málásában. Eleinte játékosként, 
zébe adta át a szakosztály irá-majd a 90-es években a Sport-
nyítását. Később már nem is tért csarnok SE Mezőberény Sakk-
vissza a sakkozáshoz, de munkáját szakosztályának szakosztály-ve-
a mezőberényi sportélet sosem zetőjeként. Lelkes játékos és ve-
fogja elfelejteni. zető volt, aki mindig maxima-
Nyugodj békében, Jani!lizmusra törekedett. Több jelenleg 

Jozaf Csabais aktív mezőberényi származású 

Érték a Települési Értéktárból

Vrbovszki Pálné csőrögéje

Már javában benne vagyunk a farsangban, az időszak 

jellegzetes süteménye a fánk és a csőröge. Vrbovszki Pálné 

negyedszázada süt csőrögét. A férje akkor tagja volt a Szlovák 

Pávakörnek, és a kör farsangjára akart fánkot sütni. A receptet 

akkor hallotta szomszédasszonyától, és az alapján készítette el. 

Már az első csőrögéje nagy sikert aratott a pávakörben. 

Vrbovszkiné nagyobb családi eseményekre, a szlovákok helyi 

rendezvényeire készíti el rendszeresen a süteményt.

A Művelődési Központ Nagymamáink sütötték elnevezésű 

gasztronómiai versenyén Vrbovszkiné csőrögéje többször kapott 

elismerést: 2014-ben 2., 2017-ben 1. helyezést ért el, 2016-ban 

pedig a közönség szavazata alapján különdíjban részesült.

A Nagymamáink sütötték elnevezésű verseny után kiadott 

hasonló című kiadvány tartalmazza Vrbovszki Pálné receptjét: 

„Hozzávalók: 3 tojás, 50 dkg liszt, pici só, kb. fél liter olaj a 

sütéshez, porcukor a kisült csőröge megszórására. Elkészítése: 

A hozzávalókat jól összedolgozni, vékonyra nyújtani, és 

derelyevágóval vékony csíkokat vágni, és forró olajban kisütni. A 

tetejét porcukorral leszórni!”

Ha megnézzük a hozzávalókat, könnyű kitalálnunk, a csőröge 

annak köszönhette népszerűségét, hogy liszt, tojás, só és zsír a 

legtöbb háztartásban megtalálható volt. Vrbovszki Pálné 

csőrögéje 2019-ben került be a Települési Értéktárba. 

Anyakönyvi hírek

Eltávoztak közülünk: Simcsik Mihályné szül. Szikora Ilona (1924), 
Puskás László Jánosné szül. Schubkégel Mária (1924), Verebi Márton 
(1962), Balog András (1958), Szilágyi Sándorné szül. Beregi Irén 
(1928), Somogyi Ferencné szül. Szarka Róza Erzsébet (1939), Kurucz 
János (1954), Buczkó János (1934), Varga Ferencné szül. Weigert Éva 
(1942), Fábián Pál (1955), Schupkégel Sándor (1976), Székely Sándor 
(1930), Plavecz Géza János (1961), Bobály Mihály (1932), Martin-
csek András (1958), Dilingai Ádám (1934), Leinwan-der Lászlóné 
szül. Gombos Ilona Valéria (1941), Leinwander László (1947)
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Fa nyílászárók, egyedi bútorok, konyhák, 
belsőépítészet és gipszkarton szerelés. 

Kömmerling műanyag nyílászárók 
hivatalos forgalmazója. 

Bobály András, faipari technikus, tel.: +36 30 225-7253, 
e-mail: www.bobaly.5mp.euandrasbobaly@gmail.com, 

BARNA TOJÓTYÚK  

egyéves jól tojó 650 Ft/db, 

15 db-tól ingyen szállítással megrendelhető.

Telefon: +36 30 860-2627. 

ELADÓ

Mezőberény külterületén

I. 029/8 hsz. 5446 m² 24,50 AK értékű szántó

II. 031/16 hsz. 6000 m² 26,04 AK értékű szántó

Érdeklődni telefonon: +36 30 201 8961.

SZŰCS CLEAN AUTÓTISZTÍTÁS

Autótisztítás külső 3.000,-Ft-tól
Autótisztítás belső 3.000,-Ft-tól
Autókozmetika belső 6.000,-Ft-tól
Autókozmetika külső 6.000 ,-Ft-tól
Kárpittisztítás 3.000,-Ft/ülés 
Utastér fertőtlenítés: Ózongenerátorral 5.000,-Ft/fél óra

Bactakleen a gyógynövények erejével 7.000,-Ft

Kérjen időpontot! 
Tel: +36 30 983-4118
Mezőberény, Martinovics u. 32.

 „Legyen tiszta autója télen-nyáron!”

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2021 áprilistól szén-
monoxid vészjelzők telepítését végezzük a településen.

Ezzel kapcsolatban képviselőnk február 15-től felkeresi a 
mezőberényi lakóingatlanok tulajdonosait. Elsősorban olyan 
házakba/lakásokba ajánljuk a szén-monoxid vészjelzőket, ahol a 
lakótérben található valamilyen tüzelő- vagy gázberendezés.

Türelmüket előre is köszönjük!

További információ: www.monoxid.hu
Tel.: 06 30 787-9434, VIP UNIO KFT.

monoxid.hu

Integrált tenisztábor
A Mezőberényi Iskolatenisz lius második felére tervezik ötven 
Sportegyesület és a Csepel-Szi- játékos, tíz kísérő és hat szakedző 
geti Fogyatékosok Egyesülete é- részvételével. A tábor alatt a Sza-
vek óta Zánkán rendezi meg integ- lai Barna Tenisz Club pályát bér-
rált nyári tenisztáborát, ez az idén lik. S. Nagy Imre hangsúlyozta, a 
először Mezőberénybe kerül – tá- fogyatékkal élők beilleszkedése 
jékoztatta lapunkat idős S. Nagy érdekében a 8 és 18 év közötti játé-
Imre, a berényi sportegyesület el- kosok egy része hallássérült, kere-
nöke. kesszékes, illetve sajátos nevelési 
Elmondta, ötnapos táborukat jú- igényű lesz, másik része pedig ép.

8. forduló: Hed-Land Sportcsarnok SE – Honvéd Szondi SE I. 4 : 3
2021. január 9., Mezőberény

9. forduló: Komlói Bányász I. – Hed-Land Sportcsarnok SE 4 : 3
2021. január 10., Komló

10. forduló: CVSE-Swietelsky Future FM I. – Hed-Land 
Sportcsarnok SE 7 : 0
2021. január 15., Celldömölk

11. forduló: DVTK SE – HED-LAND Sportcsarnok SE 4 : 3
2021. január 23., Miskolc                 forrás: www.moatsz.hu

Férfi Extraliga
Hed-Land Sportcsarnok SE Mezőberény

Sajnálattal értesítjük az érdek- 30. évfordulója alkalmából rende-
lődőket, a járványhelyzet miatt zendő ünnepi műsoron, vacsorán 
idén elmarad a Mezőberényi Er- és zenés mulatságon. 
délyi Kör hagyományos farsangi Kajlik Péter,
rendezvénye. Reméljük, hogy jö-  a Mezőberényi Erdélyi Kör 
vőre találkozhatunk egyesületünk elnöke

Elmarad a farsangi rendezvényKedves Olvasók!
A kormány által meghosszabbított korlátozó intézkedésekkel 
összhangban a Könyvtár

2021. március 1-ig zárva tart.

Továbbra is igénybe vehető korlátozott kölcsönzési 
szolgáltatásunk, amelynek értelmében a könyvek hétfőtől 
péntekig 13:00-14:30 óra között vehetők át a Könyvtár előtt, 
ugyanebben az időpontban van lehetőség a kint lévő 
dokumentumokat visszahozni.
A könyvek átvételéhez szükséges az érvényes, saját névre szóló 
olvasójegy.
Beiratkozáshoz adatlapot biztosítunk.

Küldje el kérését:
-        emailen a mezobereny.konyvtar@gmail.com címen vagy
-        telefonon +36 70 400-2481, hétköznap 10:00–12:00 között.
A könyvek kiválasztásában segítséget nyújtanak:
- a könyvtár katalógusa, amely a mbkatalog.mezobereny.hu 
címen érhető el,
- valamint a könyvtár honlapján konyvtar.mezobereny.hu 
található tematikus ajánlóink
- a fenti telefonszámon elérhetőek a munkatársak.

Bőr tűzoltósisak
A hónap műtárgya – 2021 február

Az 1893-ban alapított mezőberényi 
önkéntes tűzoltó egyesület tagjai 
használták a Monarchiában rend-
szeresített tűzoltósisakot.  
A bőrből készült fejfedő feltehető-
en a csapat trombitásáé lehetett, 
erre utal a sisakon körbefutó piros 
bőrszalag. A bemutatott műtárgy a 
mezőberényi önkéntes tűzoltók 
korai tevékenységének különleges 
emléke.

Csete Gyula

2021. február Intézményi hírek / Civil hírek
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Kedves Mezőberényiek!

Ha eladnák az ingatlanjukat, nem akarnak éveket vagy hosszú 
hónapokat vesződni eredménytelenül, fizetőképtelen nézelődőkkel 
tölteni az időt, fölöslegesen idegeskedni, viszont szeretnének 
tisztában lenni a reális piaci árral, a változásokkal, tendenciákkal és 
kiküszöbölnék azokat a hibákat, amelyeket sokan elkövetnek, akkor 
keressenek és találjuk meg együtt a jelen körülményekhez mérten 
legjobb megoldást egészen a kulcsátadásig . 
10 év alatt Békés megye szerte közel fél-
ezer különböző típusú érté-
kesített ingatlan szakmai 
tapasztalatával, kiterjedt 
kapcsolatrendszerrel, 
megbízható korrekt szak-
emberek-
kel állok 
rendelke-
zésére az ér-
tékesítés során felme-
rülő bármilyen nehéz-
ség megoldásában, a 
gördülékeny ügyin-
tézés érdekében.
 

Hívjanak, akár hétvégén is és konzultáljunk!
Időpont egyeztetés a 
+36 70 532-2170-es számon
vagy e-mailben a 

 
címen, illetve a közösségi oldalakon: 
facebook.com/GabriellaToth Namaste
facebook.com/NamasteIngatlan

tothgabriella19810301@gmail.com

Bactakleen Mezőberény

területi képviselője:

Szűcs Krisztián

(Fb) Bactakleen Mezőberény

A Bactakleen a világ első gyógynövény alapú antibakteriális és 
vírusellenes kezelő rendszere, amelynek használata 

veszélytelen, SGS, TÜV, KERMI vizsgálatokkal bizonyítottan 
elpusztítja a vírusok (Covid19), baktériumok és spórák 99,9%-

át, továbbá ez a forradalmian új kezelés 2-3 hónapig aktív 
antibakteriális és vírusellenes réteget képez a köd által érintett 

felületeken.

Alkalmazási területek:
- járművek: minden, ami gurul 

- épületek: lakások, irodák, üzemépületek, közösségi terek, 
szállodai szobák, éttermek, várótermek, sportlétesítmények

www.bactakleen.hu

+36309834118

KOMFORT ABC

CSOKOLÁDÉ KIÁRUSÍTÁS!

BOCI TEJCSOKI NYÚLFIGURA 18,5 g 19 Ft

SMARTIES DRAZSÉVAL 18,5 g 19 Ft

BOCI RÉNSZARVAS TEJCSOK. 44 g 69 Ft

SMARTIES PINGVIN TEJCSOK. 50 g 79 Ft

BOCI MIKULÁS ÉTCSOK. 85 g 99 Ft

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

SZEPTEMBER 1-TŐL 
MEGNYITOTTUK MOSODÁNKAT. 

Mosodánk alkalmas: 
• 

• törölköző
• köntös

• pléd
• függöny
• ágytextil

• munkaruha 
fertőtlenítő mosására, valamint vasalására. 

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

délelőtt 8 és 12 óra között. 

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

A LAKOSSÁG RÉSZÉRE IS 

konyha textil
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