
leszimoló a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, intézkedésekről
a Képviselő-testület 2015. május 26-i ülésére

(előző beszámoló 2015. április 27-i ülésre készült)

- Április 27-én Kisari Miklós és Kisari Miklósné társasághan Zalai Mihálynál. a Megyei
önkormányzat elnökénél jártam. A mezőberényi német nemzetiségűek elképzeléseiről történt
egyeztetés, lorrás szerzési szándékkal.

- 28-án az iskolai Bozsik-program záró rendezvényén köszön/öltem a megjelenlekel és
folytattam megbeszélés! Majoros Attilával a Magyar Labdarúgó Szövetség intézményi
program vezető/ével. Az Országos helyzet részletes ismerete alapján elismeréssel szó/l a helyi
labdarúgó utánpótlás-nevelés helyzetéről, eredményeiről.

- 29-én Km’ács Annamáriával az összevont óvodák meghízott vezelójével egyeztetlünk az
óvodai heíratásokról, az óvodások szeptemberben várható lé/számáról. Az idei évben 75
gyermek heíralása történi meg, míg az előző évben ennél kevesebb - 64 gyermek - került
heírásra. A heírtak számában örlénó’ növekedés többek között az idei évben éleihelépő
jogszahálynak köszönhető mely szerint szeplemhertó’l 3 éves kortól kötelező az óvodáztatás.

- 30-án a hagyományoknak megfelelően fogadtam és köszöntöttem a gimnázium 122 végzős
diákját. Az iskolában és Mcvőhcrényben töltött diákéveik, valamint ballagásuk emlékére egy
videó aiiyagot adtunk át nekik, amely gimnáziumi életük egy kisebb szeletét foglalja össze, de
rajta van az Ő üzenetük 20 évvel későbbi önmaguk számára.

- Május 1-én került sora Gimnáziumhan a végzős diákok ballagására. Az eseményt jelenlétével
és köszöntő beszéddel megtisztelte Gajda Róbert kormánymegbízott is.

- 2-án Mezőberériyben tartotta közgyűlését az Erdélyi Körök Országos Szövetsége. A
Városháza dísztermében megtartott eseményen kívül, ismerkedtek városunk
nevezetességeivel. amely program 3-án is folytatódott. A közgyűlésen köszöntőmben arra
utaltam, hogy ugyan a szülőföldet nem pótolhatta Mezőberény az itt letelepedetteknek, de
remélem otthonra leltek.

- 3-án a TÍZVÁROS Alapítvány tanyaprogram keretében elkészült épületének átadásán vettem
részt a köztemető melletti tanyán. A kiemelkedő kivitelezői munkával megvalósult
létesítmény az Alapítvány több tevékenységét Fogja szolgálni, p1. az önellátás megtanulását a
hátrányos helyzetű embereknek. Ezzel a munka világába való visszatérésüket 5 Segíteni
szeretnék.

- 4-én Krnetykó Jánossal folytattam megbeszélést a rendezési terv módosításának
előkészületeiről. A Vasút melletti vízállással kapcsolatos kérdések során merült Fel, hogy
annak átminősítéséhez vízjogi létesítési engedélyre van szükség, mely eljárás lefolytatásáról
és annak anyagi fedezetéről testületi döntést szükséges meghozni.

- 5-én az augusztus 20-22-i (Berény Napok) programról folyt egyeztetés a Városházán.

- Ezen a napon Békéscsabán a Szent Flórián nap tiszteletére rendezett ünnepi állománygvűlésen
vettem részt a Katasztrófa Védelmi Igazgatóság meghívására.
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ó-án rendkívüli testületi ülésen döntöttünk a nyári gyermek étkezietés forrásaira Szóló
pá/vÚ:czi beadásóról. Oss:esen 220 gyermeket érintő döntést hozott ci képviselő—testület.

Ezen a napon Dr. Zuherecz Zoltánnal tárgyaltam egészségügyet érintő kérdésekről. Felmerült
a strand gyógyvizének hasznositása, és egy egészségügyről szóló kiállítás ötletét is felvázolta
doktor Úr.

Lén Megyei Nemzetiségi Nap rendezvényének adott helyei ci Művelődési Ház. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével és köszöntőt mondott Zalai Mihály a Megyei Közgyűlés elnöke,
valamint Dombi Ildikó ci Nemzeti Művelődési Irnézet Szakmai Módszertani fó’osztályvezetóje.
A rendezvényen ci megye kisebbségei munkájukat, tevékenységüket mutatták he, valamint
kulturális sokzínűségükei bizonyítandó adtak műsort ci hagyományaikhól. A rendezvényen
nagy sikerű műsort adlak a herényi szlovákok, németek, és egy cigány tánccal a Berény
Néptánc Együttes.

10-én szintén ci Művelődési Ház adott otthont a Békés Megyei Gyermek - és Kisegyünesek
Találkozó/ának. A megye minden részéből érkezett néptáncosok színvonalas műsorokkal
w ‘ /t’tí meg a jelenlévőket, és sikeresen szerepeltek ci minó’sítő versenynek is számító
eseményen. A rendezvényen köszöntőt mondott Várfi András ci Békés Megyei Önkormányzat
társadalmi meghízatású alelnöke, valamint szakmai előadást tartott Mucsi András ci Békés
Megyei Közgyűlés Társadalmi Kapcshlatok Bizottságának elnöke.

II-én délelőtt a közlekedési koncepcióról egyeztettem Nagy Sándorral és Kutas Ferenccel,
majd délután bővebb körben - az érintett szervezetek, intézmények meghívást elfogadó
képviselőivel - a Helyi Esélyegyenlőségi Program és a Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepció felülvizsgálatának szélesebb körben történő egyeztetésére került sor. Az
egyeztetésen Szó esett a Kulturális Koncepció és a Közlekedési Koncepció véleményezéséről
Is.

13-án Balogh Szabó (‘sabával folytattam megbeszélést a Mezőberény - (‘sárdaszállás közötti
kerékpár Út pályázati teendőiről. A benyújtás és a megvalósítás szűk határidejére való
tekintettel abban egyeztünk meg, hogy az önkormányzat feltételes közbeszerzési jhlytaí le a
kerékpár Út projekt megvalósítására. Az intézkedések megtételéhez szükséges döntések
meghozatala érdekében május 18-án rendkívüli testületi ülés megtartására került sor.

14-én Zemó Mihályné, Rozika nénit 95., 18-án Pető Ferencnét, Erzsike nénit 90. születés
napja alkalmából köszöntöttük a Református Szeretetotthonban. A köszöntés alkalmából
adtam ál Orbán Viktor miniszterelnök Úr által aláírt emléklapot és az önkormányzal
ajándékcsomag/át. Ezúton is jó egészséget és további békés, boldog éveket kívánunk Rozika
néninek, és Erzsike néninek.

17-én a Művelődési Házban került megrendezésre a megyei Dalos Találkozó. A negyedik
alkalommal szervezett eseméniyel évről évre adózunk a mezőberényi zenei élet két
kiválósága emlékének. Szabó Antal és Szabó Antalné hosszú évtizedeken keresztül önzetlenül
szervezte, irányította a dalosokat, a zenét szerető embereket, és dolgozott azért, hogy minél
teljesebb zenei kínálat álljon a berényi lakosok rendelkezésére. Elévülhetetlen érdemeket
szereztek a zeneiskola megteremtésében is.

20-án adták át a Mécses Szolgáló Közösség Egyesület Széchenyi utcai új rehabilitációs
foglalkoztató épületét. A pályázati projektzáró rendezvény keretében megtartott átadási
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ünnepségen jelen volt Szekeres Pál EMMI logyatékosügyi miniszteri biztos, valamint Fülöp

Attila az FMMI Fgyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért felelős
Allamli1kársg kabinetfőnöke.

Az előző testületi ülés óta eltelt időben több alkalommal Is jeleztük az ivóvíz minőég javító
program kivitelező/ének a város közlekedésében jelentkezó’ problémákat, de azok végleges
megoldására még mindig nem került sor. Különösen az Útátvágások helyreállításának hiánya
jelent gondol, hiszen ezeken a helyeken komoly halesetveszély van. (Pl. Rákóczi sgt. Luther
utca találkozása. de a Belencéresi Út több kereszteződésében is hasonló helyzet van) Sajnos a
beruházó nem az önkormányzat így kevésbé tudunk hatékonyan közbelépni, mint arra saját
beruházás esetében képesek lennénk. Az írásban kapott információ szerint május 30-ig Jéjezi
he az IP Tender Kfi. a munkákat városunkban.

Mezőherény, 2015. május 22.

Siklósi István
polgármester
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