Beszámoló a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, intézkedésekről
a Képviselő-testület 2014. január 27-i ülésére
(legutóbbi testületi ülés 2013. december 20.)
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2013. december 22-én került sor a 4. adventi gyertya meggyújtására, majd január l-én a
Kossuth téren új évi köszöntőre került sor.
Az önkormányzat által visszaállításra kijelölt közkifolyókból 3 db üzembe helyezése
decemberben megto tént.
2014. január 7-én Hajdú Ernőnével a Mozgáskorlátozottak Mezőberényi Szervezetének
vezetőjével találkoztam, korábbi telefonos egyeztetésünk után adott át egy névsort olyan
személyek elérhetőségeivel, akik megváltozott munkaképességük okán nehezen tudnak
munkát találni. A névsor alapján az intézmények is könnyebben találnak megoldást a
jogszabályokban leírt foglalkoztatási kötelezettségeik teljesítésére.
09-én a rnezőőrökkel folytatunk megbeszélést a 2014. évben előttünk álló, valamint aktuális
felaclatokról. Külön esett szó a falopások megakadályozásáról, a polgárőrséggel és a
rendőrséggel közös akciókról.
Ezen a napon jegyző úr és Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető jelenlétében tárgyaltam
Csele Zsanettal a KH Bank képviselőjével az állami adósságátvállalás gyakorlati
kérdéseiről.
Szintén ezen a napon kötetlen beszélgetés formájában hosszas egyeztetést folytattam Dr.
Rüchné Mező Győrgyivel, többek között a gimnázium és város együttműködéséről, a
gimnáziumban folyó munkáról, tanulók önkéntes munkájáról.
Még ezen a izapon, a képviseló’-testület felhatalmazása alapján aláírtam a vállalkozói
szerződést a térfigyelő-rendszer nyolc kamerájának telepítéséró’l, valamint bontási engedélyt
kértem a “Kastély” Hősök úti szárnyának bontására.
10-én otthonában köszöntöttiik 90. születésnapja alkalmából Halász Józsefet. Ez alkalomból
adtuk át Orbán Viktor mnimziszterelnök Úr emléklapját, valamint a Város nevében egy
ajándékcsomagot. Ezúton is jó egészséget és a mnostanihoz hasonló derűvel töltött éveket
kívánunk neki.
Ezen a mzapon a vállalkozók hagyományos köszöntésére került sor. Az eseményre minden
évben a 100 legnagyobb Mezőberényben iparűzésiadót fizetőt hívjuk Izzeg. Ez alkalomnból
tájékoztattamn a jeleizlévőket az elmúlt év legfontosabb történéseiről, valamint lehetőség nyílt
megbeszéléseket folytatizi a vállalkozások képviselőivel, valanzint nekik egymás között is. A
rendezvényre meghívottak közül több mint hatvan vállalkozó jelent meg.

13-án tárgyalást folytattam Tölgyesi Anikóval a gyulai állatmenhely tulajdonosával az idei
évben befogott kóbor kutyák elhelyezéséről a menhelyen. A megállapodás 40 kutya
elhelyezésére létrejött, szükség esetén további létszámok elhelyezésére is sor kerülhet.
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14-én Bondár Lajossal a Békés-Manifst tigyvezetőjével
hul ladékszállítás költségének kompenzálására kiírt pályázatról.

folytattam

egyeztetést

a

Ezen a napon Békéscsabán a Körösök Völgye Közhasznú Egyesület taggyűlésén vettem részt,
az Egyesület 2014. évi költségvetésének és munkatervének tárgyalásán. Az idei évben
Mezőberényi pályázók már nemcsak külterületi részekkel pályázhatnak, hanem a belteriileten
megvalósuló programokkal, fejlesztésekkel is.
16-án értesültem a tragikus hírről, hogy a nzegelőző hétvégén 12-ről 13-ra virradó éjjel iUabb
az orvos-ügyeletet érintő
tragikus haláleset történt. Felhívtam Dr. Piriczki Bélát, aki az
iigyeletet ellátó SANI-MED Kft. tulajdonosa. Azt állította, hogy az esetről tőlem hallott
előszöi;s jelezte, hogy utána néz. Vizsgálódása eredményéről azóta sem értesített. A nap
folyamán felkeresett a család is és tájékoztatott, hogy feljelentést tettek az ügyeletet ellátó
orvos ellen. Kértem, hogy számomra is írjamzak egy pár soros levelet, amelyben hivatalosan
jelzik, hogy milyen panasszal éltek. Ezt 22-én megtették. Először SMS-ben, majd miután erre
választ nem kaptam hivatalos levélben is kértem Dr Piriczki Bélát, hogy az érintett orvost az
atrocitások elkerülése, valamint az ügyeletbe vetett bizalom visszaállítása érdekében
mezőberényi ügyeletre ne alakalmazza.
Közben háziorvossal és Kovács Edinával egyeztetteimi az ügyelet megvalósíthatóságáról.
Bélmegyer, C’sárdaszáilás, Kamut, Köröstarcsa, Murony polgármestereit kérdeztem a
településükön tapasztalt problémákról, valamint kértem adatokat finanszírozhatóságra
vonatkozóan. Két település kivételével jelentős elégedetlenséget jeleztek. 23-án Izsó Gáborral
Békés Város polgármnesterével is beszéltem. aki szintén több problémáról tett jelzést felém.
Erdeklődésem azt fordult Békés felé, mert ott is A SANI-MED Kft. látja el az ügyeleti
teendőket.
Kovács Edina vállalta, hogy esetleges más formáhami történő tigyeleti ellátás szervezésének
pénzügyi és jogi kereteit előzetes pontossággal meghatározza. Az eddigi egyeztetések alapján
a legnagyobb feladatot az ügyeletet ellátó orvosok személyének megtalálása jelentené, hiszen
a Mezőberényben praktizáló orvosok köziil is csak kevesen vállalnak ügyeletet. Az
egyeztetéseket tovább folytatjuk, s arról rendszeresen tájékoztatást adok.
21-én az elmúltfél évben megtörtént esetek miatt a betegjogi képviselőhöz, valamint az orvosi
kamarához Jórdultam, kérve az esetek kivizsgálását.
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17-én hagvomnányteremtő szándékkal fogadtuk és köszöntöttiik a civilszervezetek képviselőit,
ahova az összes aktív szervezett kapott meghívást. A vállalkozók köszöiztéséhez hasonlóan
megköszöntem a Városért végzett munkájukat és szintén lehetőség nyílt informális
beszélgetések lefolytatására. Az összejövetelen következő képen fogalmizaztain: “Ha a város
életét egy ételnek tekintem, akkor ahhoz, hogy ez az étel finom legyen a húst a vállalkozók
adják, az étel ízét, savát-borsát pedig a civilek.” A mintegy 60 civilszervezet közül nagyon
sokan képviseltették magukat.
21-én a Kálmán Fürdő szennyvízelvezetésének munkáira ajánlati felhívást juttattam el 4
mélyépítésben gyakorlattal rendelkező cégnek. A munkák megkezdésére minél előbb sort kell
keríteni, annak érdekében, hogy a májusra tervezett nyitásra a munkák elvégzése mellett az
engedélyek beszerzésére is maradjon elég idő.
Ezen a napon a belvíz-elvezetési projekt kivilelezőjével Barkász Sándorral folytattam
egyeztetést a munkák állásáról. Tájékoztatott, hogy a december 21-ét követő leállást követően
a munkákat január 7-től folytatják.
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22-én egy 2005-ben elkezdett tanulmány munkúlatairól folytattam megbeszélést Adamik
Mihályné tanárnővel és Körösi Mihály elnök úrral. A tanulmány a rendszerváltástól eltelt
időben történteket dolgozná fel a teljesség igénye nélkül.

23-án a békési Munkaügyi Kirendeltségen hallgattam meg egy tájékoztatót a foglalkoztatást is
segítő pályázatról. A pályázat elsősorban vállalkozások számára nyújt lehetőséget
kapacitásaik bővítésére.
Ezen a naponfontos hitéleti eseményre került sor városunkbaa Ahogy LAzánzé Skorka Katali
fogalmazott: “Mezőberény Január 23-án egy napra az ‘1) kwnené fővárosa” lett”. A
hagyományos év eleji Ökumenikus imahét során csütörtök este 17 órától Bökskei Gusztáv
református püspök, Kiss-Rigó László szeged-csanádi római katolikus megyéspüspök és
Gáncs Péter elnök- püspök az L kerületi Evangélikus Egyházközségben végzett igei
szolgálatot. Ilyen nagy jelentőségű eseményre, megtisztelő egyházvezetői látogatásrn, ahol a
három egyház vezetője egyszerre volt Jelen nem volt még példa városunkban, nem a Dunától
keletre sem sűrűn. A templomi szertartást követően lehetőségem volt mindhárom püspökkel
szót váltani.

Mezőberény, 2014. január 24.

Siklósi István
polgármester
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Tisztelt Polgármester Úr!
MeHékeiten küldöm a rövid. beszámolót a Világ Királynője Engeszteiő
Mozgalom céljairól, valamint a „Mezőberény” feliratú faragott kőről készült
képet. Hálásan köszönjük még egyszer, hogy támogatták a mozgalmat.
Komlóska, 2013. január 13.
Eljen a Vilag Kiralynoje!

Vtlág Kf.r*Iynőjc
Encszte1ő Mozgalom

7x]ó, Rik6czl Út 27.
Ad6,zm: 18334083—1—05
.sz.: 11134169—20012199

Tisztelettel:
1.

Köteles László
Világ Királynője Engesztelő Mozgalom elnöke
Komlóska polgármestere

A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom rövid beszámolója a célok megvalósulásáról

Céljaink, hogy minden települé’ről összegyőjtsünk egy marék földet. Ezeket a marék földeket
összekeverjük, és az Életfa elültetése után minden település visszakap egy marék földet. Eddig közel
1500 település adományozott a Nemzet egyesítésének ezen jelképes céljára. Ilyen kezdeményezés
még nem volt hazánkban. Minden település a maga tehetsége, sajátossága szerint adta át részünkre
szebbnél szebb csomagolásban.
Minden telepü lésről gyűjtünk 1 db 30x40x50 cm-es faragott követ az ország Engesztelő Kápolnájába.
Kérésünkre eddig közel 260 település küldte meg a képviselőtetületi határozatokat, amelyekben
nyilatkoznak arról, hogy miként támogatják a mozgalmat, de naponta többen érdeklődnek
magánszemélyek is ernailben és telefonon egyaránt, hogy hogyan tudnának részt vállalni a célok
megvalósításában. Közel 70 települé; nyilatkozta, hogy követ vagy téglát ad a kápolnaépítéshez, de
azok, akik a mozgalommal készíttetik el a követ, a képviselő-testületi határozatok alapján eddig
összesen egymillió Ft feletti összeget határoztak meg faragott kőre, és több, mint 800 000 Ft-ot
adományként. Ezek a támogatások folyamatosan érkeznek a mozgalom bankszámlájára.
Mezőberény Város Önkormányzata 63 500 Ft-ot adományozott a 30*40*50 cm-es faragott kő
elkészítéséhez. Ebből az összegből elkészítettük a faragott követ „Mezőberény” felirattal, amely az
Engesztelő Kápolna egyik építőköve lesz.
A mozgalomnak eddig közel 100 rendes tagja és majdnem 30 pártoló tagja van, de ezek a számok
folyamatosan növekednek.
Komlóska, 2014. január 10.
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