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Fejlesztés a konyhán

2020. március 14-15-i ünnepi programokra
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete nevében tisztelettel meghívom
Nemzeti Ünnepünk, az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc 172. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepi programjainkra

Március 14.
14.00 Városházi beszélgetések
Dr. Ferencz Csaba
mérnök, űrkutató, egyetemi magántanár előadása
Helyszín a Városháza díszterme

Március 15.
9.45 Petőfi-emléktúra
indul a Körös-partra a SPAR áruház parkolójából az
Alföld Turista Egyesület szervezésében

Emlékezés az 1848-49-es forradalomra és
szabadságharcra a Művelődési Központban
9.05
9.20

Ünnepi istentisztelet
Ünnepi műsor, melyben beszédet mond:
Debreczeni Gábor képviselő,
az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi
Bizottság elnöke
Közreműködnek:
a Békéscsabai Jókai Színház színművészei és a Berény
Táncegyüttes táncosai

Városi elismerések átadása
11.00 Koszorúzás a Petőfi-szobornál
12.00 Koszorúzás a Körös-parti emlékműnél
a Baráti Egylet Mezőberényért szervezésében
Kérem, hogy koszorúzási szándékát és helyét szíveskedjék
jelezni március 7-ig az OPSKMM információs pultjánál
vagy a +36 70 400-2474-es telefonszámon.
Siklósi István polgármester

Az „Önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatása a mezőberényi Közétkeztetési Központban” című nemzeti támogatásból megvalósuló beruházás
eredményeiről adott tájékoztatást
a helyszínen február 25-én Siklósi
István polgármester és Megyeriné
Pénzes Mária, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója.
Kifejtették, megtörtént az étkező és
a konyha padlózatának felújítása,
425 négyzetmétert burkoltak le. A
szükség szerinti helyeken az új
burkolat csúszásmentes felületet
kapott. Felújították az elektromos
rendszert is. A konyhán belül egy
olyan főzőteret alakítottak ki, ahol
elkülönítetten készíthetik a spe-

ciális ételeket. Továbbá akadálymentes mosdót és rámpát építettek
ki. A felújítást a helyiségek festésével, mázolásával és a szellőzőberendezés légcsatornáinak zsírtalanításával fejezték be. Mindez
közel bruttó 34,7 millió forintba
került. Nagykonyhai berendezésekre 7,4 milliót költöttek. Így a
beruházás összértéke: 42 millió
forintot tett ki.
Az érdeklődők közül többen megtekintették a konyhát. Megyeriné
Pénzes Mária elmondta, a konyhán biztosítják a berényi intézmények számára az étkezést, a reggeli, ebéd, vacsora mellett a kollégiumok lakóinak tízórait és uzsonnát is készítenek.

PETŐFI-EMLÉKTÚRA
2020. március 15. 9.45

Útvonal: Mezőberény – Városi Liget – Laposi-kertek – Nagyzug – Petőfi-emlékmű (koszorúzás) – Boldishát –
Tücsökhalom – Mezőberény (táv: 17 kilométer)
Túravezetők: Váradiné Marcsi és Hoffmann Ádám
Találkozó: 9.45-kor Mezőberény, SPAR parkoló
Kedvezőtlen terepviszonyok esetén a túra műúton halad.
Információ: e-mail: alfoldte@gmail.com
Várjuk az új, és visszavárjuk a régi résztvevőket!
Alföld Turista Egyesület Mezőberény,
Baráti Egylet Mezőberényért
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Ez történt a két ülés között
Január 29-én Budapesten sor
került a közvilágítási közbeszerzéssel kapcsolatos per tárgyalására. A Nemzeti Közművek
(NKM) által megtámadott közbeszerzés ügyében a bíróság újabb
tárgyalási napot tűzött ki. Akkor
fogja vizsgálni az NKM ügyfélképességét, valamint szakértőt
rendelt ki annak megállapítására,
hogy a beruházás építési beruházásnak minősül-e.
Szintén január 29-én Siklósi
István polgármester levélben
fordult a DAREH Zrt. elnökéhez, hogy Mezőberényben is
üzemeljen hulladékudvar.
Február 14-én Holopné dr. Stein
Beáta általános igazgató felhívta a
polgármestert, közölve, hogy
továbbítják kérését a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felé. Az engedélyt és a
kialakítás forrásait az NHKV Zrt.
adhatja meg, akik a tavalyi évben
megakadályoztak egy mezőberényi komposztáló telep kialakítására történő pályázatot. (Kellett
volna a támogató nyilatkozatuk.)
Igazgató asszony elképzelhetőnek
tartja a kérés teljesítését, de
vélhetően azt valamilyen, a házhoz menő hulladékszállítás szolgáltatás terhére engedélyezhetik,
szerinte a zöldhulladék elvitelét
kellene más formában megvalósítani az eddigiekhez képest. A
polgármester jelezte, hogy ennek
árán is kérik a hulladékudvar
kialakítását.
Január 30-án Siklósi István polgármester korábbi kérdésére,
amelyben a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) vezetőinek kijelentéseire kért információt,
levélben kapott választ a Kisvárosok Szövetsége elnökétől,
Lipők Sándortól. A válaszhoz
mellékelték Gyopáros Alpár
Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztos
tájékoztatását a kisvárosok
fejlesztéséről, amelyben többek
között a következőket írja a
kormánybiztos: „… biztosítani
szeretném afelől, hogy a kisvárosok fejlesztési irányait illetően a stratégiai partnerünk a Kisvárosok Szövetsége volt, és a
jövőben is az lesz.” Siklósi István
polgármester számára ez azt jelenti, hogy a Mezőberénnyel

együtt mintegy 180 települést
érintő, hazai forrásokból finanszírozott kisvárosi fejlesztési
program nem a TÖOSZ, hanem a
Kisvárosok Szövetsége – melynek
Mezőberény tagja – közreműködésével fog kidolgozásra kerülni.
Február 3-5-ig városunkban
tartózkodott Mike Münzing,
testvérvárosunk, Münsingen
polgármestere. Látogatása egy
régebbi felkérés eredménye
volt, amelyben azt kérték, hogy
beszéljen Mezőberényről Münsingenből nézve. A látogatás
alkalmával hosszabb beszélgetésekre is sor került több mezőberényi ismerőse részvételével, valamint február 4-én egy egyórás
előadást tartott a Városházán a
meghívott kb. 60 vállalkozó,
képviselő, intézményvezető, civil szervezet képviselőjének.
Előadásában beszélt az ő sikertörténetükről, és általánosságban
véleményt formált a mezőberényi
tapasztalatairól. Siklósi István
polgármester számára a legfontosabb gondolat az összefogás
volt, amelyre a mi városunkban is
nagy szükség van. A civil
szervezetek körében ez a gyakorlatban is megvalósul az utóbbi
években, míg a vállalkozások
körében lényegesebben kisebb a
hajlandóság erre, mint az elhangzott beszámoló szerint Münsingenben, pedig érdemes lenne
pl. a „Mezőberényi kolbász”
branden is dolgozni. Volt még egy
szinte kulcsmondata: „Attól, hogy
üres a zseb, még nem kell üresnek
lennie a fejnek!”
Február 4-én Megyeriné Pénzes
Máriától, a Városi Humánsegítő
és Szociális Szolgálat vezetőjétől
kapott részletes információt
Siklósi István polgármester a
január végi, országos sajtónyilvánosságot kapott gyermekbántalmazás ügyében. A lényeg,
hogy nem a helyi családsegítők felelőssége az ügy, mivel a család
nem helyben gondozott, s a gyermekek családhoz történő ideiglenes kihelyezése békéscsabai szakember felelőssége.
Február 10-én Smiriné Kokauszki Erika, az OPSKMM igazgatója és két munkatársa – Fábián Zsolt igazgatóhelyettes és
Szegedi Mária – kíséretében látogatta meg Siklósi István polgármestert, beszámolva az

intézmény különböző ifjúsági
korosztályok számára tervezett
programjairól. Kérték, hogy a
földszinten lévő „bárpultot”
megszüntethessék, ezzel teret
nyerve a tervezett programok
megvalósításához. Kérdésként
felmerült, hogy ezek szerint nem
tervezik ennek a területnek egy
korábbi – Nana kávézó – funkcióhoz hasonló működtetését. A
válasz nemleges volt. Mivel az
eszközök használata intézményi
hatáskör, így a polgármester a
megbeszélésen jelenlévő Körösi
Mihály alpolgármester úrral nem
gördített akadályt az elképzelésük elé.
Február 10-én tulajdonosi
körben eljárva Siklósi István
polgármester meghatalmazta a
Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft.-t, hogy a város
tulajdonában lévő töltések –
különösen a 038, 046, 059, 051/6,
0286, 0293, 0299, 0306, 0333,
0342/1, 0342/2, 0343/32 hrsz. –
teljes körű fakitermelését
elvégezze, irányítsa. A kitermelés
a töltés tövétől a töltés másik
oldali tövéig terjed, azon túl
kitermelést nem végezhetnek. A
kitermelés kiterjed a fásszárú
cserjékre is azok fajtájától
függetlenül, vagyis a töltések
oldalát és koronáját tarvágással
kell megtisztítani. A kivágott
növényzettel a kft. sajátjaként
rendelkezhet azzal, hogy annak
elszállítása, megsemmisítése, a
terület tisztán történő átadása a
kft. kötelessége. A kft. ügyvezetője az elvégzett munkáról
legkésőbb 2020. március 20-ig
köteles írásban beszámolni a helyrajzi számok, illetve a megtisztított gátszakaszok egyértelmű
megjelölésével. A töltések tisztítása árvízi védekezési szempont miatt, valamint a töltések
állapotának védelme miatt
szükséges!
Szintén február 10-én levélben
kereste meg Siklósi István
polgármester Teleki-Szávai
Krisztinát, a Gyulai Tankerület
igazgatóját a sportcsarnok
működtetésének ősz óta húzódó
kérdéskörével. Polgármester úr a
képviselő-testülettől azon irányú
képviseletét kapta útravalónak,
hogy a csarnok használatáért a
Tankerület a hatályos bérleti díjat
fizesse meg. Mint korábban, e
levél következményeként sem
közvetlenül a Tankerület kereste
meg a polgármestert, hanem a
helyi iskola intézményveze-

2020. március
tőjével, Öreg Istvánnal folytatott megbeszélést február 18-án.
Intézményvezető úr túlzónak
tartja a fizetnivalót, ezért Siklósi István polgármester kérte,
hogy a Tankerület részéről
küldjenek egy ajánlatot, amiben
az ő általuk képviselt költségmegosztást írják le, amiről a testület tárgyalni tud.
Február 17-én, Kecskeméten a
Kárpát-medencei Társadalomfejlesztő Hálózat által szervezett
„Co-Governance – Közösségi
vezetés a településeken” címmel,
kizárólag meghívottak számára
tartott műhelykonferencián vett
részt Siklósi István polgármester. Négy témában folyt panelbeszélgetés. Az elsőben az elméleti megközelítések kerültek
előtérbe szociálpolitikus, valamint kommunikációs szakemberek bevonásával. A másodikban
„Az egyházi, vallási közösségek
szerepe a települési közösségek
megmaradása” témában, egyházi
vezetők, köztük a Királyhágómelléki Református Egyházkerület lelkésze részvételével. A
harmadikban „A közösségi vezetés a helyi és térségi politikaalkotásban, fejlesztéspolitikában”
témakört járták körül a beszélgetésben résztvevők, a BácsKiskun Megyei Önkormányzat
alelnöke, Szebellédi Zoltán a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke, valamint Orbán Árpád Székelyudvarhely alpolgármestere. A
negyedik panelben a „Helyi
tapasztalatok, kísérletek, példák a közösségi vezetés alkalmazásában” témakört járták
körül az önkormányzatok részéről. A beszélgetésben Ballószög, Jánoshalma, Péteri polgármesterével együtt vett részt
Siklósi István polgármester. Bár
ott is elmondta, hogy tudományos tudatossággal nem rendelkezik a témában, de meghívása
annak szólt, hogy külső szemlélőként Mezőberény életében
jelen van a közösségi vezetés
gyakorlata. Ezt a gyakorlatot a
hallottak felhasználásával tovább
lehet fejleszteni.
Február 20-án a „D” típusú
sportpark ügyében járt Mezőberényben a kivitelező. A munkaterület átadásához feltétlenül
szükséges, hogy a képviselő-testület a pályázatban jelölt ingatlanon túl egy második ingatlanra is biztosítsa a telepítést,
mivel az eszközök nem férnek el
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egy területen. Ezt követően – a város lakói ezt a sportolásra
kivitelező szerint a munkaterület alkalmas eszközparkot a Hosszúátadásától számított maximum 80 tó partján.
napon belül – birtokba vehetik a

Miről tárgyalt a
képviselő-testület?
Napirend előtt Mezőberény
Város Képviselő-testülete tudomásul vette Debreczeni Gábor
Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és
Esélyegyenlőségi Bizottság
elnök tájékoztatását a 2020. évi
önkormányzati képviselők és
nem képviselő bizottsági tagok
vagyonnyilatkozatának vizsgálatáról. A bizottság megállapította, hogy a polgármester,
alpolgármester, önkormányzati
képviselők és bizottsági tagok
vagyonnyilatkozatukat a jogszabályban előírt határidőben
benyújtották, és azok a formai
kötelezettségnek megfeleltek,
méltatlanságot megalapozó okot
nem találtak egyik tag esetében
sem.
A napirend megszavazása után
elfogadták dr. Földesi Szabolcs
jegyző tájékoztatását a 2020.
január 27-i zárt ülésen hozott
határozatokról, majd Siklósi
István polgármester számolt be a
két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről.
Szóbeli kiegészítést tett: Szekeres
Józsefné volt alpolgármester
jelezte lemondási szándékát a
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány kuratóriumi
elnöki tisztéről. Siklósi István
polgármester egyeztetett az
alapítványtevővel, ezt követően
kérte fel dr. Zuberecz Richárd
képviselő urat, hogy vállalja el a
feladatot. Néhány nap gondolkodási idő után, február 4-én
szóban jelezte, hogy elfogadja a
tisztséggel járó munkát. Az
átadás-átvétel adminisztratív tevékenységének lefolytatása folyamatban van.

előre nem látható ok, körülmény
szolgált alapjául ennek a szerződésmódosításnak? 2. Most
milyen stádiumban van a beruházás, illetve tarthatónak tűnik-e a
március 31-re tűzött határidő? 3.
Érinti-e az áfa változása ezt a beruházást? Ha igen, akkor hogyan?
Siklósi István polgármester a
határidőt érintő kérdésre elmondta, hogy valóban két alkalommal lett módosítva a befejezési határidő, a második módosítást az elektromos árambekötés elhúzódása eredményezte. A Közbeszerzési Hatóság
egyébként nem kifogásolta a
szerződésmódosítást. A 2. kérdésre úgy válaszolt a polgármester, hogy láthatóan folyik a
munka, hat személlyel már megkötésre került az adásvételi szerződés, három vevővel elő van
készítve az adásvételi szerződés
és a vevői aláírásra várnak, egy
lakás tekintetében pedig tárgyalás
van folyamatban az értékesítésről.
A kivitelező nem jelzett a befejezés határidejére vonatkozó
akadályt. Az áfa kérdésével kapcsolatban Siklósi István polgármester jelezte, hogy a hatályos
jogszabály alapján nem érinti a
beruházást az áfa mértékének
változása, mert 2018. november
1-jén már rendelkezett végleges
építési engedéllyel a Békési út 12.
alatt épülő társasház, tehát a lakások tekintetében továbbra is 5 %os az általános forgalmi adó.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megismerte a Volánbusz Zrt. tájékoztatását a megállóhelyek és a
menetrend felülvizsgálata kapcsán. A képviselő-testület úgy
döntött, hogy a meglévő helyi
buszjárat menetrend „A” verzió
szerinti módosítását támogatja.
A képviselő-testület támogatta a
Liget utcai autóbuszforduló
megszüntetését, és felhatalmazta Siklósi István polgármestert, hogy a Volánbusz Zrt.vel, valamint a területen érintett
ingatlanok tulajdonosaival folytasson tárgyalásokat az autóbuszforduló megszüntetése tárgyában.

Siklósi István polgármester a
beszámolók után képviselői
kérdésre adott választ. Dr. Onody
Gyula és dr. Zuberecz Richárd
képviselők a Békési út 12. szám
alatti beruházással kapcsolatban tettek fel közösen három
kérdést, aminek oka, hogy 2019.
december 19-én második alkalommal is módosításra került a
beruházás közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött vállalkozási szerződés a befejezési
határidőt illetően, ez 2020.
március 31-re változott. Kérdé- Tudomásul vették a közmunkások
seik: 1. Mi volt az oka, milyen foglalkoztatásának 2019. évi

tapasztalatairól, valamint a 2020.
évi tervekről szóló tájékoztatót.
Elfogadásra került a Települési
Értéktár Bizottság Mezőberény
végzett munkájáról szóló XIII.
beszámoló.

3.

berény, külterület 0488/3. hrsz.
alatt nyilvántartott önkormányzati tulajdonú ingatlant
azzal, hogy az értékesítés az
Önkormányzat vagyonáról és a
vagyonnal való gazdálkodás egyes
szabályairól szóló 16/2007.
Mezőberény Város Önkormány- (VI.19.) sz. rendelet 17.§ (1)
zati Képviselő-testülete tudo- bekezdése alapján versenyeztetési
másul vette a „Mezőberény belvíz eljárás lefolytatásával történjen.
rendszerének állapota, további
tervek” témában beterjesztett Mezőberény Város Önkortájékoztatást. A testület megbízta a mányzati Képviselő-testülete úgy
Polgármesteri Hivatalt, hogy a határozott, hogy a „Vasút melletti
témában a 2020. márciusi iparterület kiépítése Mezőbeképviselő-testületi ülésre nyújt- rényben” című TOP-1.1.1-16son be rendeletmódosítást, a- BS1-2017-00001 azonosítószámú
mely elsősorban a lakosság pályázatának keretében az
jogainak és kötelezettségeinek elektromos autó töltőállomást a
pontosítását tartalmazza a csa- Mezőberény 3722/10 hrsz. inpadékvíz hálózat üzemeltetése gatlanon (a mezőberényi mentőterén.
állomás melletti területen), az út
rácsatlakozástól számított 7-10
A képviselők megismerték az méteren belül kívánja létesíteni.
NKM Energia Zrt. 2019. évi Az elektromos autó töltőállomás
települési tájékoztatóját a köz- létesítéséhez az elektromos hálóvilágítás üzemletetési tevékeny- zatra való rákötést (3 x 63 A telségéről, az abban foglaltakat tu- jesítménnyel) megrendeli az
domásul vették.
NKM Áramhálózati Kft-től, az
árajánlatban részletezett és
Mezőberény Város Önkor- tervezetten összesen nettó
mányzati Képviselő-testülete 2.161.200 Ft + 27 % Áfa = bruttó
úgy döntött, hogy a 334/2015. 2.744.724 Ft áron.
(IX. 28.) sz. határozattal Mezőberény Város Önkormányelfogadott Nemzetközi kapcso- zati Képviselő-testülete az
latok koncepciója 2015-2020. összeget a 2020. évi költségvetés
mellékletét az alábbiak szerint terhére biztosította, valamint
egészíti ki:
felhatalmazta Siklósi István
Intézmény megnevezése:
polgármestert a megrendelő
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, aláírására és a szükséges intézMezőberény
kedések megtételére.
Külkapcsolat települése:
Münsingen
Megismerték és elfogadták az
Külkapcsolat létrejötte: 2013
Orlai Petrics Soma Könyvtár,
Formája, tartalma: önkéntes
Muzeális Gyűjtemény és Művetűzoltókkal protokolláris és
lődési Központ Könyvtár egybaráti kapcsolat
ségének 2019. évi beszámolóját és
Finanszírozás: pályázatok,
jóváhagyták az intézményegység
saját erő
2020. évi munkatervét.
A képviselő-testület felhatalmazta
Mezőberény város jegyzőjét, hogy Mezőberény Város Önkora Nemzetközi kapcsolatok kon- mányzati Képviselő-testülete a
cepciója 2015-2020 mellékle- „Boldishát, erdőtelepítési kitének kiegészítését és a koncepció viteli terv” tárgyában indított
egységes szerkezetbe való szer- ajánlatkérési eljárás nyertekesztését elvégezze.
seként Papp Sándort nevezte
meg. A képviselő-testület a feladat
Intézményi átcsoportosítások, ellátásához szükséges 250.000 Ft
átcsoportosítások és fedezetbiz- fedezetet a 2020. évi költségvetés
tosítások elfogadása után 6. alka- Környezetvédelmi alap elkülommal került módosításra Me- lönített tartalék terhére bizzőberény Város Önkormányzata tosította, és felhatalmazta Siklósi
2019. évi költségvetése.
István polgármestert a vállalkozói
szerződés aláírására, a szükséges
Mezőberény Város Önkormány- intézkedések megtételére.
zati Képviselő-testülete, mint
fenntartó a Mezőberény Város Mezőberény Város ÖnkorÓvodai Intézményébe történő mányzati Képviselő-testülete a
2020/2021-es nevelési év be- „Tervezési keret biztosítása”
iratkozási időszakának 2020. tárgyában a Molnár Miklós
április 20. és április 21. napját Sportcsarnok közmű tervezési
határozta meg.
munkák megvalósítására bruttó
200.000,- Ft-ot biztosított a 2020.
Kijelölték értékesítésre a Mező- évi költségvetés általános műkö-
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dési tartalék terhére, tovább felhatalmazta Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
A képviselők a „Városi bölcsőde
bővítése Mezőberényben” című
és TOP-1.4.1-19-BS1-201900011 azonosító számú pályázat
megvalósításához szükséges, az
építési engedélynek megfelelő
komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítése tárgyában kiírt
ajánlatkérési eljárás nyerteseként a Fajzi Építész Stúdió
Kft. nevezték meg, mivel ajánlata
nettó 5.460.000,- Ft+ÁFA= bruttó
6.934.200,- Ft a legalacsonyabb
ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlat. A testület a tervezési
munkára nettó 5.460.000,Ft+ÁFA = bruttó 6.934.200,- Ft-ot
biztosított a 2020. évi
költségvetés terhére, továbbá
felhatalmazta Siklósi István
polgármestert a vállalkozási
szerződés aláírására.
Felülvizsgálat után az ingatlanvagyonban bekövetkezett változások átvezetése miatt módosításra került a Vagyonrendelet.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
„GSM vészmentő egység
beszerzése, beszerelése és üzembe helyezése a Mezőberény,
Békési u. 12. (Hrsz.: 3573/2)
alatt telepítésre került személyfelvonóhoz” tárgyában kiírt
ajánlatkérési eljárás nyerteseként, a Nyírlift Kft.-t nevezte
meg, mivel ajánlata nettó
185.000,- Ft+Áfa= bruttó
234.950,- Ft a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. A képviselő-testület a tervezési munkára nettó 185.000,Ft+ÁFA= bruttó 234.950,- Ft-ot
biztosított a 2020. évi költségvetés terhére, továbbá felhatalmazta Siklósi István polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
Tudomásul vették a 2019. évi
egyéb támogatások felhasználásáról szóló, 12-ből 10 szervezet, egyesület által benyújtott
pénzügyi beszámolót. (2 egyesület: az 1.000.000.- Ft-ot elérő
vagy meghaladó támogatással
külön határozattal elfogadva.)

Városházi hírek
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által
ellenőrzött, Körösi Vízgazdálkodási Társulat (5700 Gyula,
Munkácsy M. u. 19. sz.) 2019. évi
egyéb támogatások felhasználásáról az 1028-4/2019 ügyiratszámú támogatási szerződésben
meghatározott 1.636.000,- Ft
összegről szóló 31/2020.(II.19.)
PGB határozattal elfogadott 594/2020. ügyiratszámú elszámolását, pénzügyi beszámolóját
jóváhagyta.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által
ellenőrzött HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület Asztalitenisz szakosztálya (5650 Mezőberény, Luther tér 1 sz.) 2019. évi
egyéb támogatások felhasználásáról az 1028-16/2019. ügyiratszámú támogatási szerződésben
meghatározott 1.000.000,- Ft
összegről szóló 36/2020.(II.19.)
PGB határozattal elfogadott 102819/2019. ügyiratszámú elszámolását, pénzügyi beszámolóját
jóváhagyta.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a
Mezőberény, 1697 és 1856 hrsz.-ú
ingatlan tulajdonosa hozzájárult
az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért Felelős
Államtitkára, a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Programban elnyert „D” típusú Sportpark kiépítéséhez szükséges
Mezőberény, 1697 és 1856 hrsz.-ú
ingatlan igénybevételéhez.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Mezőberényi
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Intézményi Tanácsába Körösi Mihály
alpolgármestert, Debreczeni
Gábor bizottsági elnököt és Szilágyi Tibor képviselőt delegálja.
A képviselő-testület által elfogadott rendeletek megtalálhatók a
www.mezobereny.hu honlapon.
A soron következő képviselőtestületi ülés időpontja: 2020.
március 30. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit
Titkárság

Anyakönyvi hírek
Eltávoztak közülünk: Gál Imre (1937), Hoffmann József (1931),
özv. Székely Ernőné született Józsa Ilona (1926), Lakatos Gyöngyi
(1962), Bátori Márta (1970), Gyaraki Jánosné született Bednárik
Gizella Julianna (1925), Sáli Pál (1946), Hidasi József (1936),
Vágvölgyi Mihály (1932).

2020. március

Értékek mentén

A Települési Értéktár Bizottság
február 7-én a Városházán látta
vendégül az értéktulajdonosokat,
illetve ajánlókat, készítőket. A
megjelenteket Siklósi István
polgármester és Körösi Mihály az
Értéktár Bizottság elnöke köszöntötte, és jelen volt Kisari Miklós az
Értéktár Bizottság tagja is.
Köszöntőjükben hangsúlyozták,
hogy Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete –
kormányzati kezdeményezés nyomán – 2013. május 27-én a megyében elsőként hozta létre a Települési Értéktár Bizottságot, és alapította meg a város értéktárát.
Megalakulása óta több mint 120
értéket vettek fel, eredményesen
pályáztak, valamint kisfilmet és
kiállításokat rendeztek, illetve különböző rendezvényeken vettek
részt. A város büszke az összeállított értéklistára, melynek létrejöttéhez a jelenlévők nagyban

hozzájárultak. A találkozón levetítették a tavaly augusztusban
megrendezett értéktári kiállításról
készült kisfilmet, amely összefoglalja az elmúlt évek értékmegőrző munkáját. A találkozón
átadták a tavaly szeptemberben
Békéscsabán, a Megyenapon kapott a helyi értékekért járó okleveleket, melyek a munkájukért, az
ajánlásaikért a jelenlévőket illetik.
A bizottság megköszönte – többek
között – a jelenlévő Benyovszki
Mihálynak az értéktárat gazdagító
tevékenységét, azt a példaértékű
munkát, amit az elmúlt évben
végzett a 16 benyújtott ajánlásával. Az általa ajánlott Bodoki
Károly Vízügyi Múzeum megyei
érték lett. Az értéktárhoz kapcsoló
tevékenységéért pedig köszönet
illeti Vrbovszki Pált és a KTV Stúdió munkatársát, Vrbovszki Szabolcsot.
Mertz Judit

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

A kivitelezési munkák megkezdése
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Békés Drén Kft.
2020. február hónapban megkezdte a „Mezőberény Város csapadékvíz csatorna-hálózatának
fejlesztése” elnevezésű projekt
kivitelezési munkálatait. A fejlesztés eredményeként kiépítésre
és felújításra kerülnek a település
3. és 8. öblözetének fő vízgyűjtő
vonalai, összesen 2628,9 m
hosszban (érintett utcák: Köröstarcsai út, Keskeny utca, Nyárfa
utca, Nádas utca, Thököly Imre
utca, Gyomai út, Oltványkert
utca).
A kivitelezési munkák során a
fent felsorolt utcákban időszakosan megnövekedett forgalomra lehet számítani, valamint
az útburkolatok megbontásával
járó munkafolyamatok során időszakos forgalomkorlátozás is bevezetésre kerül. A kivitelező min-

dent megtesz annak érdekében,
hogy a meglévő csapadékvízelvezető rendszer felújítása során
a lakosság hétköznapi életvitelét
csak a lehető legkisebb mértékben zavarja.
A kivitelezési munkák várható
befejezési ideje: 2020. szeptember 30.
Megértésüket és türelmüket
köszönjük!
A projektről bővebb információt
a www.mezobereny.hu oldalon
olvashatnak.
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Ösztönző támogatások
Örömteli dolog, hogy a 2020. évben jelentős számú 18-35 év közötti pályázó nyújtott be támogatási kérelmet Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselő-testülete „A Város Tiétek, a Város
Értetek” elnevezésű EFOP1.2.11-16-2017-00002 azonosító
számú pályázata ösztönző programjára.
2020. évben a támogatás keretében két támogatási formára
nyújthattak be pályázatot a 18-35
év közötti fiatalok a kiírás szerint:
A) képzési támogatás,
B) letelepedési támogatás hiányszakmák munkavállalóinak (a
továbbiakban: letelepedési támogatás).
A harmadik támogatási formára
2020. évben egyelőre nem, mivel
a lakhatási támogatásra kijelölt
16 bérlakás 2019. évben került
megpályáztatásra, és 2021. évben
telik le a 2 év lakhatási időtartam
(illetve kiköltözés esetén).

A Humánügyi Bizottság átruházott hatáskörben 2020. évben
39 pályázó dokumentációja,
adatlap megfelelő kitöltése,
pályázati elképzelés bemutatása
alapján hozta meg döntését, és
részesített támogatásban 21
pályázót. Sajnálatos, hogy több
pályázat esetében a kitöltésben is
komoly hiányosságok voltak tapasztalhatóak.
Örömteli viszont, hogy a fiatalok
támogatható ötleteket, elképzeléseket vázoltak fel, és tanulmányaikat is ez irányba végzik. A
Bizottság a rendelkezésre álló
támogatást teljes egészében kiosztva (11 fő letelepedési támogatás és 10 fő képzési támogatás
lehetősége) hozta meg döntését.
Mertz Judit

UNIQA MOBIL EGÉSZSÉGKÖZPONT
MEZŐBERÉNYBEN
Időpont: 2020. március 30., 9–17 óráig
Helyszín: Mezőberény, Piac tér
A vizsgálatok előzetes regisztrációhoz kötöttek,
időpont kérhető hétköznap 8–16 óráig
a +36-20/2310-686-os telefonszámon Rábai Bálintnál vagy a
+36-20/3786-990-es telefonszámon Nagy Lászlónál.
Ingyenes vizsgálatokkal és tanácsadással várunk minden érdeklődőt:
• Vérvizsgálat
Az ujjbegyből vett vérmintából fontos rizikófaktorok ellenőrizhetőek, mint például a vércukorszint és a koleszterin szint.
• Légzésfunkciós vizsgálat
A spirometria a tüdő megbetegedéseinek diagnosztizálását
segíti.
• Fittségi állapotfelmérés
Az állapotfelmérés egy olyan teljes körű vizsgálat, ami
objektív képet ad testünk aktuális ﬁzikai kondíciójáról, illetve
szaktanácsadóink életmód tanácsadást is végeznek.
Orvosszakmai partnerünk:
Mediteam Szeged Zrt.

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTŐ EDÉNYEK
ÁTVÉTELE MEZŐBERÉNYBEN
Tisztelt mezőberényi lakosok!

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk
a Városháza dísztermébe
(5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.)
2020. március 7-én 16 órára az

ORLAI PETRICS SOMA (1822 ‒ 1880)
című művészettörténeti tanulmánykötet
bemutatójára.
Köszöntőt mond: Siklósi István, Mezőberény város polgármestere
Vendégeink: Keserü Katalin és Galamb Zsuzsanna művészettörténészek, Körösi Mihály és Henger Péter helytörténészek

A DAREH Önkormányzati Társulás döntése értelmében a
mezőberényi lakosok 1400 db 240 literes, ingyenes
zöldhulladékgyűjtő, valamint 300 literes ingyenes komposztáló
edényt kaphatnak a zsákban beérkező zöldhulladék mennyiségének
csökkentése érdekében.
Az a természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe
akinek nincs zöldhulladékgyűjtő edénye,
aki a közszolgáltatási nyilvántartásban szerepel mezőberényi felhasználási hellyel
akinek nincs hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátraléka (igazolás utolsó negyedéves számla bemutatása, vagy
annak befizetését igazoló szelvény)

Eladó ingatlan

Az edény arra a fogyasztási helyre igényelhető, amire a
közszolgáltatási szerződés kiterjed, az edény elszállítása az átvevő
feladata.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes
szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján
versenyeztetési eljárás lefolytatásával értékesítésre kínálja
Mezőberény, külterület 0488/3. hrsz. alatt nyilvántartott, 1820 m2
nagyságú önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum nettó
553.000 + áfa eladási áron.

Az edények átvételéhez szükséges használati
megállapodást a Mezőberény, Fő u. 6. szám
(Művelődési Ház) alatti ügyfélszolgálati irodában
köthetik meg, 2020. március 10., 17., 24. (keddi
napokon) 9.00.-17.00 óra között.

Nevezett ingatlan tekintetében a
pályázat benyújtási határideje 2020. március 27.

Érvényes személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatását
követően, meghatalmazott esetén írásbeli meghatalmazás
birtokában lehet a használati megállapodásokat megkötni.

A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatot Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselő-testülete részére, az 5650 Mezőberény,
Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük benyújtani.
Az ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi
István polgármestertől, a +36 66 515-515 – ös telefonszámon, vagy
személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

Az edények a Mezőberény, Gyomai út 3831. hrsz, volt
„gázcseretelep” vehetők át a fent jelzett időpontokban.
Az edények darabszáma korlátozott, átvételük érkezési sorrendben
a készlet erejéig lehetséges.
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
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A Békés Megyei Önkormányzat híre

2020. március

Országos néptánc siker

Megyegyűlés Kétegyházán
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése februári
ülését Kétegyházán tartotta. A
kihelyezett megyegyűlés a
helyszínt biztosító település
idősek nappali ellátó intézményében lezajlott beruházás
megtekintésével kezdődött.
Mindezek után Kétegyháza
nagyközség fejlesztéseiről
hallhattak tájékoztatót a képviselők dr. Rákócziné Tripon
Emese polgármestertől.
A megyében működő felsőoktatási intézmények a megye
felsőoktatásáról állítottak össze tájékoztatót. Bíró Gyula, a Gál
Ferenc Főiskola képzésfejlesztési igazgatója, dr. Malatyinszki
Szilárd, a Kodolányi János Egyetem Orosházi Oktatási
Központjának igazgatója, dr. Futó Zoltán, a Szent István
Egyetem Agrár- és Gazdaságtudományi Karának dékánja és dr.
habil. Bíró István a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki
Karának dékánja bemutatta saját intézménye képzési kínálatát,
az aktuálisan induló szakokat, szót ejtett a hallgatói létszámokról
és a jövőbeni tervekről.
Módosította a testület Békés Megye Integrált Területi Programját,
szó volt a közgyűlés múlt évi nemzetközi programjának
végrehajtásáról, és elfogadták a képviselők az idei nemzetközi
programot.
A megyei értéktár munkájáról is tájékozódott a testület,
megtudtuk, hogy a megye 75 települése közül már 53
megalakította a helyi értéktár bizottságot, legutóbb
Telekgerendás döntött úgy, összegyűjti és lajstromba veszi a
helyi értékeket. Szó volt a legutóbb a megyei értéktárba bekerült
15 értékről, valamint a múlt évi Megyenapról is.

Érték a Települési Értéktárból

Mezőberényi szűcshímzés
Békés megyében a XIX. században több
szűcsközpont is működött: Szarvason,
Békéscsabán, Tótkomlóson, Gyulán,
Békésen és településünkön. Mezőberényben a szűcshímzések fénykora az
1800-as évek elejétől az 1910-es évekig
tartott. Szűcsmesterek készítették az
egyre díszesebb női bundákat és ködmönöket, a férfi ünneplő és kocsibundákat. Mezőberényben 1864-ben már 42
szűcsmester élt. A magyar, német és
szlovák szűcshímzések ornamensekben és színvilágban is különböztek egymástól, emellett
minden szűcsmesternek megvoltak a saját mintái. Az akkori
viseleteken megjelenő hímzéseket a XX. századtól
folyamatosan gyűjtötték és alkották újjá a lakástextileken, így egy
nagyon érdekes, elsősorban az Alsó-Tisza vidékre jellemző
forma- és színvilágú textilgyűjtemény jött létre.
A mezőberényi szűcshímzések újrafogalmazásával korszerű, a
mai ember számára is használható tervek, kivitelezett darabok
sokasága jött létre, melyek méltóak arra, hogy a mezőberényi,
Békés megyei, valamint a magyar nemzeti kultúrát gazdagítsák.

Ingyenes jogi tanácsadás
A Művelődési Központban (OPSKMM - Mezőberény, Fő út 6.)
JOGpontok iroda működik, a munkajog, a társadalombiztosítás, a
cégjog, az adójog területén térítésmentesen magas színvonalú jogi
szolgáltatást biztosít. Ügyfélfogadás: minden hónap 1. és 3.
péntekén 8 óra és 10.30 között.
További információ: www.jogpontok.hu

Február 14-16-án zajlott Egerben
a XI. Országos Ifjúsági Szóló
Néptáncverseny döntője, melyre a
Berény Táncegyüttes két párosa is
bejutott, Zolnai Réka és Róth
Bence, valamint Szabó Dorka és
Hajzer Sándor. A versenyzőknek
egy kötelező, illetve egy szabadon
választott táncot kellett bemutatnia a neves szakemberekből
álló zsűri előtt. Nagy örömünkre

szolgált, hogy a döntőbe jutott
több mint hatvan produkció közül
Szabó Dorka és kísérőpartnere,
Hajzer Sándor által bemutatott
táncokat a zsűri a legjobbak közé
sorolta, és Szabó Dorka Gyöngygalléros címet nyert el, egyedüli
női versenyzőként Békés megyéből. Ez a korosztályában a legmagasabb szakmai elismerés,
mely a „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola hírnevét is öregbíti.
Gratulálunk a táncosoknak és
felkészítőiknek is: Borgula Benedetta, Balogh Dávid Attila, Farkas Ágnes, Farkas Tamás táncoktatóknak, valamint Szabóné
Kukla Ágnesnek, a Berény Táncegyüttes vezetőjének.
A Gyöngygalléros címet elnyerő
versenyzők külön jutalomként
abban a megtiszteltetésben
részesülnek, hogy részt vehetnek
az ország legjobbak közzé sorolt
csoportos koreográfiáinak idei
országos bemutatóján, az Ifjúsági
Antológián Budapesten.
Szabó Csaba „Leg a láb” A.M.I.

Sorfordító évek
Sorsfordító évek – az 1944.
október hatodikai eseményeket
követő időszak történései Mezőberényben címmel Henger Péter, a
Mezőberényi Helytörténeti és
Tájvédelmi Egyesület elnöke
tartott előadást a Muzeális Gyűjteményben.
Henger Péter elmondta, 1944.
október 6-án érkeztek ide a
szovjet csapatok. Berény három
napig volt hadszíntér, hat légitámadás érte a települést. A korabeli
halotti anyakönyvi kivonatok
szerint a harcok során öt magyar
katona halt meg. Egy polgári
A Múzeumi esték rendezvény- áldozat is ismert, egy egyenruhás
sorozata keretében február 27-én vasutast lőttek agyon az oroszok.

Gyűjteményi Mátyás-nap
A Muzeális Gyűjteményben
a jeles napok alkalmából
rendszeresen tartanak kézműves foglalkozást óvodásoknak. A magyarvégesi
óvodások február 24-én
Mátyás-napi foglalkozáson
vettek részt. Az ovisok farsangi álarcot és – a Mátyás
királyról szóló mesékhez
kapcsolódóan – az udvari
bolondok jellegzetes fejfedőjét készítették el. A következő foglalkozás majd március 15-höz kapcsolódik.
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Szép magyar beszéd
2020. március 26. csütörtökön 17 órától
a Muzeális Gyűjteményben

A marosvásárhelyi fekete március
30. évfordulója alkalmából

Kajlik Péter,
a Mezőberényi Erdélyi Kör elnöke filmbemutatóval egybekötött
előadást tart a korabeli eseményekről.

Mezőberényi lisztes bödön
A hónap műtárgya – 2020. március
A cserépedények fontos szerepet
játszottak a régi háztartásokban,
és végigkísérték az emberek életét. Nagy becsülete volt minden
darabnak, több generáción keresztül
is használták.
A berényi
családok a
vásárokon
és a hetipiacon szerezték
be a mindennap
használatos edényeiket. Többnyire
a vásárhelyi és mezőtúri fazekasok munkáit
vásárolták. Mezőberényben
kevés fazekas tevékenykedett,
ezért nem tudták kielégíteni a
lakosság igényeit. A nagyméretű
feliratos és évszámos edény

értékét és jelentőséget az adja,
hogy Berényben készült, feltehetően Kiss Péter fazekasmester
műhelyében, aki az 1900-as évek
elejétől kezdett dolgozni a településen.
Igényesen kidolgozott termékei hamar
népszerűek
lettek a helyiek
körében.
A bemutatott
lisztes bödön egyik oldalán Mező
Berény felirat, a másik oldalán az 1928-as
évszám található. A
nagyméretű tárolóedény
ma is jó állapotban van, Magyar Pál adományozta a gyűjteménynek.
Csete Gyula

A 35 éves fotóklub

A Kazinczy-díj Alapítvány felkérésére az OPSKMM a Szép
Magyar Beszéd Verseny területi
fordulóját február12-én rendezte
meg a Könyvtárban az általános
iskolák 5-8. évfolyamos tanulói
számára. A mezőberényi területi
fordulóra eljöttek Gyomaendrőd,
Körösladány, Köröstarcsa, Vésztő
és Mezőberény iskolái. Az 5-6.
osztályosok, illetve a 7-8. osztályosok korcsoportjában is hat-hat
tanuló mérette meg magát. A
résztvevők egy-egy kötelező és
szabadon választott szöveget olvastak fel a zsűri előtt.
A háromtagú zsűri tagjai voltak:
Balogh Erika, a békési Eötvös

József Általános Iskola intézményegység vezetője, vezető
szaktanácsos; Szabó Ila magyar
szakos tanár, költő, előadóművész, valamint Körösi Mihály magyar-történelem szakos tanár,
Mezőberény alpolgármestere.
Az 5-6. osztályosok korcsoportjában első lett a gyomaendrődi Kiszely Kitti, a második
helyen a mezőberényi Gál Zsanett
és a vésztői Fenyődi Anna végzett.
A 7-8. korcsoportosok között
Molnár Tímea győzött Gyomaendrődről, a második a vésztői
Kovács Máté, a harmadik a
gyomaendrődi Uhrin Andor lett.

A Könyvtár ajánlja
Joel Levy: Fejleszd az agyad!
Ennek a könyvnek a segítségével
hatékonyan tornáztathatod agyadat, hasznos memóriafejlesztő
technikákat tanulhatsz, és fitten
tarthatod az elméd szórakoztató
feladatokkal, érdekes és izgalmas
fejtörőkkel!
Abban is nagy hasznodra fog válni
a könyv, hogy fejleszd a szókincsed, a számolási és a tanulási készséged. Fejezetről fejezetre haladva
pontozhatod magad, ám ha ahhoz
van kedved, lapozz bátran ahhoz a
részhez, ahol a számodra nehézséget okozó területek fejlesztésével
foglalkozhatsz.

Nyugdíjas farsang

A gyulai Székely Aladár Fotóklub
35 évesek lettünk című kiállítását
március 3-án nyitotta meg Bánfi
Barnabás, a klub elnöke a Művelődési Központban. A klub vezetője elmondta, tavaly év végén ünnepelték fennállásuk 35. évfordulóját. Ebből az alkalomból kiállí-

tásra hívták új és régi tagjaikat,
illetve Gyula testvérvárosa, Csíkszereda fotósait. Így 55 szerző 80
fotója gyűlt össze.
A tárlat a Művelődési Központ
emeleti galériájában és a nagy
klubtermében március 31-ig
tekinthető meg.

Az OPSKMM Nyugdíjas Klubja február 26-án tartotta meg
télbúcsúztató farsangját a Művelődési Házban. Sokan öltöttek ötletes
jelmezt magukra, ezeket a színpadon is bemutatták. Az est tánccal
fejeződött be. A rendezvényre érkeztek nyugdíjasok Békésről,
Kamutról és Csárdaszállásról is.
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Pál Feri a társkapcsolatról
met, hogy a kommunikáció nemcsak informatív, hanem érzelmi
szinten is zajlik, sőt függ a kapcsolattól is.
Pál Feri előadása második részében tipikus női és férfi sorsokat
elemzett nagy érzékenységgel,
nagy lelki mélységig. Az előadó
többször is rámutatott, helytelen
kommunikáció azok kapcsolatát
is tönkre teheti, akik érzelmileg
kötődnek egymáshoz. A hallgatóság azzal az érzéssel indulhatott haza, hogy ezen ez estén
jelentős segítséget kapott mindennapjai jobbá tételéhez.
A rendezvény Mezőberény Város
Önkormányzatának az EFOP1.5.3-16-2017-00097 kódszámú
Pál Feri február 18-án majd teltprojekt „Korhatártalanul“ progház előtt tartotta meg a „Végre
ramjának keretében valósult meg.
(megint)értjük egymást” című
előadását a társkapcsolati kommunikációról a Művelődési Központ színháztermében. Mondandóját azzal kezdte, hogy minden
kommunikáció tartalmát a befogadó határozza meg, ugyanis a
közlő szándéka torzul a befogadóban. Felhívta arra a figyel-

2020. március

2019/2020-as
színházi évad
Ajándékozzon színházjegyet!
Lepje meg szeretteit színházjeggyel!
aki belemegy, hogy szerepeljen
egy valóságshow-ban. Felszerelnek húsz rejtett kamerát a
lakásában. Felteszik az internetHarsányi Gábor:
re, és húszmillió ember nézi éjNejem a neten
jel-nappal. Elhiszi, hogy egy
vígjáték két felvonásban
hónap alatt megkeresheti a
pénzt, amivel tartozik. De nem
Egy mai kispolgár története, aki tudja mire vállalkozott…
súlyos anyagi gondokkal küzd, És elszabadul a pokol!

2020. március 27.
19 óra

Jegy: 3.000.-Ft. Információ és jegyértékesítés:
Bartó Róbertné +36 20 424-3944

Csillag Musical

Farsangoló összefogással
T

RSULA

AL TÁ

MUSIC

RETRO MŰSOR (ABBA, táncdal, operett)
2020. április 18. 19.00
Művelődési Központ (Mezőberény, Fő út 6.)
Jegyár: 1.600.Az előadás helyjegyes.
További információ és jegyértékesítés: Bartó Róbertné +36 20 4243-944,
opskmm@gmail.com, opskk.mezobereny.hu, facebook.com/opskmm

AJÁNDÉKOZZON KULTURÁLIS ÉLMÉNYT SZERETTEINEK!

Az OPSKMM a Pedagógus Nyugdíjas Klubbal, a Nagycsaládosok
Mezőberényi Egyesületével és a
Városi Nyugdíjas Klubbal
összefogva február 28-án a
Művelődési Központban Farsangolóra hívta az óvodás és alsó tagozatos gyerekeket és a szüleiket.
Délután színes program várta a

kicsiket. Először a Pedagógus
Nyugdíjas Klub színpadi produkcióján szórakozhattak, a színpadon két bohóc és a porondmester
mókázott. A nézők jót kacagtak.
A játszóházban a Pedagógus
Nyugdíjas Klub tagjai vezetésével
a kicsik gipszformákat festettek és
álarcot készítettek. A Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete tagjai arcfestéssel és csillámtetoválással fokozták a gyerekek
jókedvét, a szülők lufit hajtogattak
nekik. Bemutatkozott az OPSKMM Babica ovis néptánc csoportja.
A program fánkevéssel és meleg
teával zárult. A fánkok egy részét a
Pedagógus Nyugdíjas Klub hozta
be, másik részét a Városi Nyugdíjas Klub tagjai a helyszínen
sütötték.

O P
M
M

S

Orlai Petrics Soma
Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény
és Művelődési Központ

K

Az ORLAI PETRICS SOMA KÖNYVTÁR, MUZEÁLIS
GYŰJTEMÉNY ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
pályázatot hirdet

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS
munkakör határozatlan ideig való betöltésére.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Könyvtárosi feladatok, tájékoztatás, olvasószolgálat,
állománygyarapítás, ~apasztás,
könyvtári közművelődési programok.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
TextLib integrált könyvtári keretrendszer ismerete
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. március 16.
Részletes pályázati kiírás: konyvtar.mezobereny.hu
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Szelekovszky László Sisiről Könyvkötők hatodik nemzedéke
Köszöntjük születésnapján Szemenkár Magdolnát, aki
Mezőberényben született 1937. március 24-én, így ebben a
hónapban ünnepli 83. születésnapját. Édesapja Szemenkár
Mátyás, édesanyja Trnka Teréz. Édesapjának itt volt könyvkötő
műhelye.

Sisiről, a magyarok királynéjáról
tartott előadást március 4-én
Szelekovszky László nyugalmazott természetvédelmi főtanácsos a Művelődési Központban. A
félszáz érdeklődő előtt az előadó
elmondta, Sisi a szabadsághoz
való ragaszkodásuk miatt szerette
a magyarokat.
Szelkovszky László szólt arról,
Sisi Békés megyében is járt,
férjével 1857 májusában a nagy
árvíz miatt jöttek. Először az ókígyósi kastélyban szálltak meg, azt

követően a gyulai Almásy-kastélyba mentek, onnan pedig a dobozi hídhoz, ahol a gátőrháznál
volt egy kilátó, amit nekik építettek. Békésben rajongtak érte,
ezrek éljenezték mindenhol. Amikor 1898-ban Genfben Erzsébet
királynét meggyilkolta egy olasz
anarchista, Darányi Ignác akkori
földművelésügyi miniszter három
millió emlékfát ültetett el Magyarország falvaiban. A királyné emlékére kerteket, ligeteket, parkokat
hoztak létre megyénkben is.

Közösségi pillanatok

A „Kultúrházak éjjel-nappal” országos program keretében február
14-én Pillanatok hangulata címmel fotókiállítás nyílt az OPSKMM 2019-es eseményeiről. Az érdeklődők a fotókat a Művelődési

Központ előtt a hirdetőtáblán és az
aulában, a Könyvtár bejáratában,
illetve a Muzeális Gyűjtemény
előtti hirdetőtáblán és a kapubejáróban tekinthették meg.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

– Hogyan kezdett el könyvkötéssel foglalkozni?
– Könyvkötők voltak a felmenőim. Ahogy végeztem Mezőberényben a polgári iskolában, ahol
Salamon Anna volt az osztályfőnököm, azon a nyáron Csabára
mentem a nyomdába. Államosították apám műhelyét, ekkor
kerültünk Békéscsabára.
– Kik voltak a könyvkötő elődeik?
– 1860-ban kezdte Szemenkár
Márton Békéscsabán Szemenkár
Jánossal. 1911-1970-ig édesapám, Szemenkár Mátyás. Szemenkár György, 1914-től 1950-ig.
Ifj. Szemenkár Mátyás 19401957-ig. Én 1970-ben váltottam ki
az ipart, tettem mestervizsgát.
– Mikor hagyta abba a munkát?
– Egy vállműtét miatt 2017-ben.
64 évet dolgoztam a szakmában,
80 évesen kaptam országos kitüntetést. A munkámat mindig becsületesen végeztem. Fiatalkoromban röplabdáztam és énekkarba
jártam.
– A méltán híres Tranosciusok is
kerültek ki a műhelyükből. Mon-

dana erről valamit?
– A nagyapám készített Tranosciusokat, amelyeket Szlovákiából
hoztak be. Mi javítottuk és restauráltuk.
– Miket készítettek még, a hagyományos, kézzel kötött könyveken kívül?
– Díszdobozokat, albumokat, különleges kézzel készített emlékeket, aranyozott dísztárgyakat.
– Van-e aki folytatja a könyvkötő
mesterséget?
– Több tanítványom közül Bíró
Bertold folytatja. A gépeimet és
felszereléseket a Munkácsy Mihály Múzeumnak ajándékoztam.
– Most hogyan éli az életét?
– Békéscsabán lakom, de tavasztól őszig Szanazugban élem vidám nyugdíjas életemet. Szeretek
utazni, járom a világot.
– A tartalmas és alkotó esztendők
után kívánok Önnek jó egészséget és boldog születésnapot!
Benyovszky Pál Márton
Szemenkár Magdolna kitüntetései: Kiváló Dolgozó, 1967. Az
Ipar Kiváló Mestere, 1975. Kiváló
Kisiparos, 1982. Aranykoszorús
mester, 2000. IPOSz emlékérem a
hatgenerációs kitűnő kézműves
könyvkötő dinasztia munkásságának elismeréséül, 2002. Magyar
Kézművességért Díj aranyfokozata, 2018.
Kiállításai, bemutatkozások:
Munkácsy Mihály Múzeum,
1999. Berényi Napok, Mezőberény, 2000. IPOSz, Békéscsaba,
2000. TV2, Gyökereink című műsor, 2001. Szlovák Szövetség,
2002. MTV1, Főtér című műsor,
2005.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik

Fájó szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

SÁLI PÁL

VÁGVÖLGYI MIHÁLY

szeretett férjem, édesapánk, testvérünk temetésén
megjelentek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára virágot, koszorút helyeztek el.

temetésén megjelentek, és sírjára
koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkat részvételükkel
enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Köszönettel: a gyászoló család
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Elismerés az MLSZ-től
Kajlik Péter, a Berényi Gyermek
FC elnöke és edzője újabb elismerésben részesült, február 21én Békéscsabán a Békés Megyei
Labdarúgó Szövetség által a
Csabagyöngyében szervezett gálán a Bozsik Intézményi Programban végzett tevékenységéért
az MLSZ Grassroots-különdíját
vehette át.
Kajlik Péter a kitüntetéssel kap-

Újabb mazsorettsiker

csolatban elmondta: – Köszönöm
az elismerést, de számomra
ugyanakkora öröm, hogy olyan
személyeket is díjaztak, akik jelenleg más egyesületeknél tevékenykednek, különböző funkciókban, de pályafutásukat én is
segíthettem bizonyos ideig. Gratulálok Jakab Péternek, Pántya
Sándornak, Hunya Kristófnak és
Vincze Gyulának.

Megyei bajnokok
Megyei futsal bajnok a Gyermek
FC U 19-es csapata. A Szarvason
február elején megrendezett
négyes döntőben a fiúk három
győzelemmel végeztek az élen.
Eredmények: Gyermek FCGyomaendrődi GyLE 2:0;
Gyermek FC-Füzesgyarmat 4:3,
Gyermek FC-Szarvas 3:1.

2020. március

Balról jobbra, hátsó sor: Huszti
Szabolcs, Nico Boss, Vincze
Dávid, Puskás Péter, Kovács
György
Első sor: Forrás Márk, Megyeri
Erik, Szalkai Martin, Hursán
Gergő, Székely Csanád, Kajlik
Péter edző
forrás: www.mezobereny.hu

2020. február 29-én a Zagyvarékasi Táncegyesület szervezésében
került megrendezésre a VII.
Szolnok OPEN Országos Mazsorett Verseny Szolnokon a Széchenyi István Gimnázium Sportcsarnokában. A népszerű versenyen 25 település 28 mazsorett
együttesének 800 versenyzője 233
versenyszámban mérette meg
magát. Kiváló szervezés, profi
lebonyolítás, magas színvonalú
produkciók, remek ellenfelek,
nagyszerű közönség, örömteli
hangulat jellemezte az egész
napot!
A Mezőberényi Mazsorett Együttes versenyzői öt versenyszámban
mérették meg magukat.
Eredmények:
I. helyezés „SIVA” csoport –
junior korcsoport, botos mini-

formáció (A csapat tagjai voltak:
Bárdi Regina, Csatári Bettina,
Gyebnár Viktória, Fekete Barbara, Fekete Natália, Szota Szantina)
II. helyezés „ÍZISZ“ csoport –
junior korcsoport, botos mini-formáció (A csapat tagjai: Fehér
Viktória, Gulyás Gyöngyi Zoé,
Korcsok Lili Andrea, Sántha
Dóra, Simcsik Orsolya)
I. helyezés: Bárdi Regina - junior
korcsoport, szóló, bot
II. helyezés: Gyebnár Viktória junior korcsoport, szóló, bot
II. helyezés: Bárdi Regina –
Gyebnár Viktória - junior korcsoport, duó, bot
Különdíj a legjobb koreográfiáért: „SIVA” csoport.
Az együttes művészeti vezetője: Mezeiné Szegedi Erzsébet, asszisztens:
Hajdú Zita és Hajdú Viktor

EFOP-1.5.3-16-2017-00097 kódszámú projekt

EGYÜTT SIKERÜL
–

PROGRAM BEMUTATJA

–

2020. MÁRCIUS 12. 16.30 MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
(MEZŐBERÉNY, FŐ ÚT 6.)

MIRE TANÍTOM A GYEREKEKET
A SPORTON KERESZTÜL?
NYOMORTELEPRŐL A NAGY CSAPATOKIG
ELŐADÓ:

LUGOSI ZOLTÁN
LELKÉSZ, EDZŐ

HED-LAND SPORTCSARNOK SE MEZŐBERÉNY I.
ASZTALITENISZ EREDMÉNYEK
A

Mezőberény külterületén műút mellett
3,8 hektár szántóföld eladó.
Jelenleg lucerna van benne.
Érdeklődni: Varga Pál, +36 30 610-5721.

FÉRFI EXTRALIGÁBAN

13. forduló 2020. február 8. Pécs
PTE PEAC Kalo-Méh I. – Hed-Land Sportcsarnok SE 7 : 0
14. forduló 2020. február 15. Mezőberény
Hed-Land Sportcsarnok SE – SZERVA ASE I. 3 : 4
Tizennégy forduló után a mezőberényiek a tízcsapatos Férfi
Extraligában a negyedik helyen állnak.
forrás: www.moatsz.hu

2020. március

Civil hírek / Hitélet

Húsz éves az egyesület

Jézus!

A közhasznú célt megvalósító Mécses Szolgáló Közösség
Egyesülete megalakulásának 20. évfordulóját február 27-én
kiállítással ünnepelte a Kossuth téri épületében, majd a
rendezvény Pintér Béla koncertjével a német evangélikus
templomban folytatódott. A jubileum alkalmából Balázsné
Nelhübel Henriette ügyvezetővel idéztük fel a kezdeteket és az
azóta eltelt időt.

Ordass Lajos püspök úr minden
igehirdetése így kezdődött. A lap
tetején Jézus neve állt, ahogyan
Johann Sebastian Bach minden
egyes kottája legfelső sarkában
két betű: JJ, Jesu juva, azaz Jézus
segíts!
Most Ordass püspök úrnak állítunk egy igen szerény emléket.
1901-ben született és 1926-27ben a Mezőberény I. kerületi
(németajkú) Evangélikus Egyházközségben volt segédlelkész. A
neve még Wolff Lajos volt, amit a
németek magyarországi bevonulását követően változtatott
Ordassra. 1945. augusztus 15-én
választották meg püspöknek és
evangélikus egyházunk ma is méltán tisztelt vezetőjeként tekintünk
rá. A kommunista pártállami időszak kezdetén ellenállt zsarolásnak, megfélemlítésnek, s akkor is
kitartott – egyenesen, becsületesen – őt elhívó Ura és egyháza
mellett, amikor bebörtönözték,
félreállították. Miért mindez?
Mert nem volt hajlandó felajánlani az egyház iskoláit, mert nem
volt hajlandó önként lemondani és
behódolni egy Istent tagadó
hatalom és ideológia nyomására,
mert nem nézhette, hogyan vetül
sötét politikai árnyék az egyház
autonómiájára. 1948-1956 között
nem állhatott szószékre, de 1957
után is csendesen visszahúzódva
kényszerült élni 1978-as haláláig.
Bátor kiállása, tartása és hűsége
példa minden idők keresztényeinek, különösen a szorongattatott helyzetben lévő, hitükért üldözött testvéreknek. Csak a pártállami rendszer bukása után került
sor a püspök állami és egyházi rehabilitációjára. Az alábbi igemagyarázat az ő tollából való.

– Dr. Dolgos Sándor lelkész vezetésével tizenkét fős baráti társaságunk 1996-tól a tarhosi
gyerekotthonba járt, enyhén és
közepesen sérült fiatalokat
patronáltunk. Azt láttunk, az
állami gondoskodásból kikerülő
enyhén és közepesen sérült
emberek a budapesti aluljárókba
jutnak, a súlyosabban sérültek
pedig idősek otthonába vagy a
kórházak pszichiátriai osztályára
kerülnek. Ez a réteg a rendszerváltás előtt a munkásszállásokon
folytatta életét, de a ’90-es években sok munkahely megszűnt, és a munkásszállókat
bezártak. Mi a pártfogolt fiataljainknak évekig azt mondtuk,
hogy felelősséget érzünk irántuk,
úgy éreztük, most jött el az ideje
annak, hogy szavainkat tettekre
váltsuk.
– Ehhez hogyan fogtak hozzá?
– Egy bérelt házban 1999-ben tíz
fiatal számára adományokból
otthont rendeztünk be. Felmentünk a minisztériumba, megkérdeztük, tudják-e, hogy mi történik
az állami gondoskodásból kikerült
fiatalokkal? Kiderült, hogy
tudják, csak épp eszközeik nincsenek a megoldásra. Kérték,
hogy civil szervezetként lépjünk
be az ellátó rendszerbe, ezért
1999-ben létrehoztuk az egyesületet, amit 2000 februárjában
jegyeztek be. A következő évben
már pályázatot írtak ki erre a
tevékenységre, így 2001-ben hivatalosan is megnyitottuk az
egésznapos ellátást nyújtó otthonunkat. Ennek híre terjedt a városban, és a fogyatékkal élő gyere-

keket nevelő szülők, például, ha
vásárolni mentek vagy hivatalos
ügyeiket intézték, behozták a
gyereküket pár óra vigyázásra.
Ekkor derült ki, hogy ezek a
családok semmiféle támogatást
nem kapnak, így indult el a
nappali ellátásunk. Hogy a gondozott gyermekek korai fejlesztése
érdekében gyógytornához, fizioterápiás kezeléshez jussanak, oda
őket el kell juttatni, így indult el a
támogató szállító szolgálatunk.
– A baráti társaságból rendelkezett valaki szociális végzettséggel?
– Az élet különböző területein dolgoztunk, szociális végzettsége
senkinek sem volt, ezért el kellett
sajátítanunk ezt a szakmát. Eredeti
végzettségem szerint közgazdász
vagyok, 2003-ban a Szegedi
Egyetemen szereztem szociális
munkás diplomát. Egy-két év
múlva azt láttuk, a feladat nagysága nem teszi lehetővé, hogy ezt
a munkát főállásunk mellett
lássuk el, ez teljes embert kíván.

– Jelenleg milyen ellátásokat
nyújtanak?
– Öt házban működik bentlakásos
otthonunk, a hatodikat most
alakítjuk ki. Ezekben 34-en élnek,
immár nem csak egykori állami
gondozottak, vannak családi
hátérrel rendelkezők is, akiknek
szüleik már idősek, így nem
tudják ellátni őket. A nappali
ellátás Mezőberény mellett a
környező öt településre is kiterjed,
összesen 71 személy jön hozzánk
naponta. A pszichiátriai betegek
nappali otthonába 63-an járnak be.
A támogató szolgálat a nappali
ellátásban részesülőket istápolja,
rajtuk kívül még 12 családra terjed
ki. Az otthonápolási szolgálatunk
15 fogyatékos és speciális nevelési szükségletű gyermeket nevelő család helyzetét könnyíti
meg. Megközelítően 200-210 em-

ber napi életét segítjük szakmai
módszerekkel, illetve a szeretet és
a keresztyén hit eszközeivel.
Mindezek mellett 2003-tól nemcsak otthont adunk lakóinknak,
hanem rehabilitációs foglalkoztatásukról is gondoskodunk.
Van kertészetünk, kábelszerelő
üzemünk, varrodánk, illetve
nyomdaüzemünk és papírtáska
készítőnk. Konyhánkban kétszáz
adag ételt főzünk. Tehát minden
lakónknak munkát tudunk adni. A
foglalkoztatás ritmust visz az életükbe, elkülönül az otthon és a
munkahely. Így megtanulnak
kommunikálni, konfliktust kezelni, kialakul a feladattudatuk.
Arról nem beszélve, hogy értékesnek és hasznosnak látják az
életüket.
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Boldogok a lelki szegények, mert
övék a mennyeknek országa.
Máté 5,3
Uram!
Azt kínálod az embernek, amire
legjobban éhezik: a boldogságot.
Mégis egész tömeg emberrel
együtt magam is legtöbbször
boldogtalanság miatt sóhajtozom.
Az oka? Mostani szavad fölvilágosít felőle.
Gazdagságomban kéjelgek. Megvan a magam útja, melyről azt hiszem, a legbölcsebben választottam meg. Büszke vagyok műveltségemre, mellyel magamat embertársaim fölé emelem. Van napi,
havi, évi, vagy egész életre szóló
tervem, amelynek megvalósítása
érdekében minden erőmet mozgósítom. Vannak elveim, értük kiállni életem értelmének vélem. Egyszóval: gazdagnak tudom magamat. S eközben úgy járok, mint a
gyermek: két kezében színes kavicsokat szorongat, és ezért porba
ejti a pirosarcú, ízes almát.
Uram!
Mutasd meg nekem boldogságom
útját. Most, amikor imádkozó
szívvel figyelek szavadra. Te azt
mondod: szegénynek kell lennem,
ha a menny boldogságát már e
földön ízlelni akarom. Taníts meg:
megüresített kézzel – persze, még
inkább: megüresített szívvel –
Istentől várnom, amit Ő kínál
nekem kegyelméből ma is. Segíts
arra az útra, amelyet Ő nyit meg
előttem. Indíts arra a szolgálatra,
amelyet az Ő akarata parancsol
nekem. Szegénységemben taníts
meg mindent tőle kérnem a mai
napra és egész földi életemre, és
tőle várnom a menny boldogságát.
Lázárné Skorka Katalin
lelkész, esperes helyettes

– Tevékenységüket miből finanszírozzák?
– Kapunk normatív támogatást az
államtól, ez civilek esetében a
legalacsonyabb, kevesebb, mint
amit az állami és az egyházi
intézmények kapnak. Ezért az
összeget uniós és hazai forrásból
származó pályázati pénzekkel
igyekszünk kiegészíteni.
– Az egyesület hány dolgozónak
nyújt munkát?
– Segítő szakmában 65 dolgozónak adunk megélhetést, továbbá az sem elhanyagolható, hogy
évente intézményeink működésre
megközelítően 350 milliót fordítunk, és ezt a pénzt Mezőberényben költjük el.
M. L.
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KOMFORT ABC

Fa nyílászárók, egyedi bútorok, konyhák,
belsőépítészet és gipszkarton szerelés.
Kömmerling műanyag nyílászárók
hivatalos forgalmazója.
Bobály András, faipari technikus, tel.: +36 30 225-7253,
e-mail: bobalyandras@szucsnet.hu, www.bobaly.5mp.eu

Víz-, gáz-, fűtésszerelés
és lakatosmunkák
Vasadi Tibor
+36 20 588-4535

AKCIÓ!
OOOPS PAPÍR ZSEBKENDŐ 3 r.
STAR DUO PAPÍRTÖRLŐ 2 r.
OOOPS PAPÍRTÖRLŐ 2 rét.
OOOPS PAPÍR ZSEBKENDŐ
WC PAPÍR OOOPS 3 rét.
SZALVÉTA ÉTTERMI
OOOPS 4YOU PAPÍRTÖRLŐ
WC PAPÍR STAR 3 ért.
WC PAPÍR STAR 3 rét.

90 db
2 tek.
2 tek.
10x10 db
4tek.
600 db
1 tek.
10 tek.
24 tek.

159 Ft
159 Ft
179 Ft
239 Ft
299 Ft
349 Ft
399 Ft
449 Ft
999 Ft

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

-fűkaszálás, fűnyírás
-ágaprítás,fakivágás
-telektisztítás
Kopányi László e.v.
-bozótirtás
Tel.: +36 30 219-4154
- gallyazás

