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Újévi köszöntő
Mezőberény Város Önkormányzata, a Mezőberényi Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat és a
Szlovákok Szervezete az idén is a
Berény Szálló előtti térre hívta a
város lakóit. Itt mondta el Siklósi
István polgármester az újévi
köszöntőjét.

Tisztelt Olvasók!
Tisztelt Mezőberényiek!

Most is, mint tavaly, egy elégedett
sóhaj: legalább ilyen éveket a
következőkben is, mint az idei,
2018-as év volt!
Mindenképpen jó hír, hogy a helyi
vállalkozások erősödtek, hiszen
még soha ekkora iparűzési
adóbefizetés nem realizálódott
Mezőberényben, mint 2018-ban.
Ez vélhetőleg azt is jelenti, hogy a
vállalkozások, cégek több embert
foglalkoztattak, mint korábban , s
ezzel több család megélhetéséhez
biztosítottak alapot.
Mit mondhatunk 2018-ról? A
2017-es évben elkezdett pályázati
tevékenységünket folytattuk, és
újabb feladatokat vállaltunk fel a
város fejlődése érdekében. Mint
már a karácsonyi számban is
említettem, az elmúlt négy évben
eddig összesen közel 2 milliárd
forintnyi pályázati pénz érkezett
városunkba, melynek minden
forintját a 2015-ben elfogadott
gazdasági programban alapvető
célokként rögzítettekre fordítottuk.
Azóta újabb fejlesztési támoga-

tásról kaptunk hírt. Bár nem
látványos, de alapinfrastruktúrát
érintő nagyon jelentős beruházás
valósulhat meg. Nagyjából 6 éves
előkészítő munka után megnyílt a
lehetőség a szennyvíztisztító telep
felújítása előtt. A Magyar Közlönyben megjelentek alapján 3
milliárd forintból fejleszthető a
telep. Miért ilyen fontos ez a
munka? A telepen jelenleg
korszerűtlen, elavult technológiai
rendszer működik, emiatt nem tud
a szabványoknak megfelelő
környezetterhelési határértékeket
teljesíteni, ami miatt folyamatosan kell a város költségvetéséből környezetterhelési
bírságot fizetni. Ezen kívül a
környezetünk megóvása szempontjából sem mindegy, milyen a
tisztított, a Körösbe visszavezetett
víz minősége.
Mi, akik nap mint nap dolgozunk
ezeken a fejlesztéseken, hisszük,
hogy megéri a sok egyeztetés, a
részletek sokszor vitába hajló
átbeszélése, a munkakörön és
munkaidőn túli energiabefektetés.
Hisszük, hogy csak így van
értelme tenni a dolgunkat, s
tisztában vagyunk vele, hogy
ugyanezt teszik a saját területükön a legtöbben.
Hittel tesszük. Ugyan ki-ki
másban hisz erősebben, másként
is fejezi ki a hitét, de mindenki a
céljai elérésében látja a kiteljesedést.
Nem véletlen, hogy már hatodik
alkalommal hoztam el Gödöllőről
a bethlehemi lángot. Ha ez segít
mások hitének életben tartásában,
meglátni a fényt, ha segít a többi
emberbe vetett bizodalmának
fenntartásában, ha egy kis melegséget hoz mindazoknak, akik
eljönnek az adventi köszöntésekre, akkor megéri!
És most előttünk a 2019-es év!
Az előzőekben említett bizakodás, hit tölt el, amikor a feladatok
ellátására, a város fejlődésére, az
emberek közérzetének javítására
gondolok.
folytatás az 5. oldalon
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Legyen Ön is Angyalka!

Ebben az évben 9. alkalommal
valósult meg városunkban a
Legyen Ön is Karácsonyi Angyalka! elnevezésű adománygyűjtés.
A kezdeményezés karácsony
közeledtével több civil szervezet
összefogásával, az önkormányzat
és a közoktatási intézmények
támogatásával sok gyermeknek
biztosít évről évre ajándékot.

A Művelődési Központban december 15-én. került sor a gyűjtés
záró rendezvényére. A gyerekeket
a manók, a Télapó és az angyalka
várta. A színpadon Jack karaoke
produkció biztosította a jókedvet.
A műsor után – a Mezőberényi
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és helyi vállalkozók támogatásának köszönhetően – ételosztással zárult a rendezvény. A szervezők köszönetüket fejezik ki minden támogatónak, aki hozzá-járult
a rendezvény és a gyűjtés sikeréhez.
Támogatóink: OPSKMM, Mezőberény Város Önkormányzata,
Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Marton
Mihály, a közoktatási intézmények, Zolnai Róbert, Rákóczi
Ferenc, Berény Color Kft., Famíliatészta Kft., Furtai Mária,
Mester Ferenc, Kolozsi József,
Püski Tibor és minden angyalka.
Tímárné Csák Tímea

Évbúcsúztató futás
A sport szerelmesei hangulatos
futógálán kocoghattak egy jót a
friss levegőn. A Berényi Futókör
szervezésében 2018 utolsó napján
mozgás, jó társaság, tea és pezsgő,
valamint remek hangulatú tombolasorsolás várta a lelkes résztvevőket.
A kellemesen enyhe téli reggelen,
10 órakor rajtoltak a futók a
mezőberényi Piknik Parkból. A
helyszín biztosításáért ezúton
mondunk köszönetet a tulajdonosának.
Az indulók választhattak az 1800,
illetve a 3500 méteres táv között,
az apróságok pedig a 100 méteres
távon szaladhattak végig. A célban
mindenki kapott egy emléklapot
és egy tombolajegyet is. A vidám
hangulatú nyereményjátékra egy
feldíszített és jó meleg teremben
került sor. A gyerekek szaloncukrot majszoltak és teát szürcsöl-

tek, a felnőttek pedig pezsgővel
koccintottak a sikeres, boldog új
évre. A rendezvényt Siklósi István
polgármester is megtisztelte
jelenlétével, melyért külön köszönetet mondunk.
Oszlánszky Rita

2.
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Ez történt a két ülés között
November 23-án Szekeres Józsefné alpolgármester asszony
köszöntötte otthonában Kormányos Ferencné Zsuzsika
nénit 90. születésnapja alkalmából. A köszöntésen adta át
az Orbán Viktor miniszterelnök úr
által aláírt emléklapot, valamint a
város nevében egy ajándékkosarat. Ezúton is egészségben
eltöltött éveket kívánunk neki!
November 30-án érkezett értesítés
arról, hogy egy felmérésben
ismét nagyon előkelő helyet
foglal el Mezőberény. A „Vajon
mi derül ki egy önkormányzati
honlapról?” felmérésben országos szinten 14-28. helyen áll
városunk 73 ponttal. Békés megyéből egyedül Gyula előzi meg,
9-13 helyen vannak. A felmérés
azt vizsgálta, hogy a települések
honlapjáról milyen információkhoz juthatnak a honlapok olvasói. A felmérésben Kaposvár és
Pécs áll az élen. Hiányosságként
az idegen nyelvű elérhetőség
hiányát említik meg, amely
kiküszöbölése nem egyszerű
feladat.
December 3-án megrendelést
adott Siklósi István polgármester a Köröstarcsai úton található buszmegállók fedett váróira. A megrendelés összértéke
bruttó 1.390.400,- Ft, melyből az
idei költségvetésből az előirányzott 800.000,- Ft terhére
623.400,- Ft kerül kifizetésre. A
beszerzés során 2 db fedett
buszváró és 2 db pad kerül
felszerelésre. A teljes összeg
tartalmazza a szállítás és a
helyszíni beszerelés költségét is.
December 4-én Zalai Mihálynak,
a Békés Megyei Önkormányzat
elnökének felkérésére Siklósi
István polgármester nyilatkozatot adott ki a 47-es út 2x2 sávosra tervezett nyomvonalával
kapcsolatban. A nyilatkozat
tartalma megegyezik a testületi
határozatban foglaltakkal, kérik,
hogy a korábbi többször elfogadott/jóváhagyott Mezőberényt,
Köröstarcsát, Körösladányt,
Szeghalmot, Füzesgyarmatot
érintő nyomvonalon valósuljon
meg a beruházás. A nyilatkozatban a polgármester hivatkozott a testület 475/2018.
(XI.26.) számú határozatára,
amely november 27-én megkül-

désre került a megyének.
Óriási előrelépés történt a
szennyvíztisztító telep fejlesztése
ügyében. December 5-én jelent
meg a Magyar Közlöny idei 192.
száma 34369. oldalán, hogy a
mezőberényi szennyvíztisztító
telep a fejlesztendők között
szerepel, bekerült a 1084/
2016.(II.26.) Kormányha-tározat
2. sz. mellékletébe. Ez az alapja
annak, hogy a szenny-víztisztító
telep felújítása, kor-szerűsítése
megtörténjen. Az indikatív
támogatási keret a közlönyben
írtak szerint 2,77 milliárd Ft,
míg a központi költségvetésből
megtéríthető indikatív önerő
0,31 milliárd Ft. A projekt 2019ben kerülhet benyújtásra a
KEHOP-2.2.2. pályázat
keretében. A megvalósítás a
Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nkft-vel (NFP) konzorciumban
történik, nem az önkormányzat a
projektvezető. A városvezetés már
az előző ciklusban is foglalkozott
a telep fejlesztésével, nyújtott be
pályázatot, amelyet azonban
akkor elutasítottak. Menetközben
változtak a támogatás elnyerésének szabályai, az önkormányzatok önállóan már nem
adhatnak be pályázatot. Hosszú
előkészítések, egyeztetések sorozatát követően sikerült elérni a
jelenlegi státuszt. Miért ilyen
fontos a fejlesztés? A telepen
jelenleg korszerűtlen, elavult
technológiai rendszer működik,
emiatt nem tud a szabványoknak megfelelő környezetterhelési határértékeket teljesíteni, ami miatt a város költségvetéséből folyamatosan környezetterhelési bírságot kell
fizetni. Ezen kívül a környezetünk megóvása szempontjából sem mindegy, milyen a
tisztított, Körösbe visszavezetett víz minősége.
December 12-én Siklósi István
polgármester hivatalában járt
Ispánky István az orvosi ügyelet
koordinátora, sofőrje. Bejelentette, hogy már nem dolgozik a
Békés Medical Kft.-nél. Saját
döntése okán vált meg a cégtől, s
röviden az okokról is tájékoztatást
adott. A cégtől eddig semmilyen
hivatalos értesítés nem érkezett a
további együttműködés gyakorlati kérdéseiről.

2019. január

Miről tárgyalt a
képviselő-testület?
Siklósi István polgármester
megköszönte Mezőberény Város
Óvodai Intézményének a képviselő-testület részére készített kis
ajándékot. A napirend megszavazása után elfogadták Gulyásné dr.
Sáli Henrietta aljegyző tájékoztatását a 2018. november 26-i zárt
ülésen hozott határozatokról,
majd Siklósi István polgármester
számolt be a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, intézkedésekről. A beszámolóhoz szóbeli kiegészítést tett: december
14-én alpolgármester asszonnyal
részt vett a Békés Megyei
Népfőiskola Alapítvány rendezésében megtartott Megyei Civil
Napon a Tízváros Alapítvány
Deák Ferenc utcai székhelyén. A
rendezvényt Zalai Mihály, a
Békés Megyei Önkormányzat
elnöke nyitotta meg. A képviselőtestület tagjai közül Körösi
Mihály, Halász Ferenc és Borgula
Györgyné is ott volt a rendezvényen.
A beszámolóhoz kapcsolódóan
Barna Márton képviselő levélben fordult a polgármesterhez,
a Petőfi utcai megállási problémákkal foglalkozó témában
kért bővebb tájékoztatást. Siklósi István polgármester ismertette az anyagban leírtakat: a
rendőrséggel történt egyeztetést
követően, illetve az alapján
megvárnák a Puskin utca 18.
szám alatt épülő parkolók
eredményét. Kérdés, hogyan
vennék igénybe egyrészt a pedagógusok, akik egész nap az
iskolában vannak, és hosszabb
ideig tartózkodnak ott, másrészt
pedig a reggeli és a délutáni
forgalomban, amikor a gyermekeket hozzák-viszik a szülők az
iskolába. Át lehet-e szoktatni őket
a Puskin utcai parkolóra? Ott
lényegesen kisebb balesetveszélynek vannak kitéve, hiszen
nem a 47-es út mellett kell megállni, hanem egy zárt, védett parkolóban tudnák a gyermekeket a
gépkocsikból kitenni, az iskolába
elindítani, illetve onnan elvinni.
Ez a rész az általános iskola és a
gimnázium mögött található,
közvetlenül az intézmények telkeivel szomszédos terület. Beszélt
már mindkét intézmény vezetőjével. Reménykedik benne, hogy
miután az alsó tagozatos gyerekek
a gimnáziumban is a Puskin utca
felőli épületben vannak, így talán

ez a lehetőség fogja egy kicsit
javítani a Petőfi utcai parkolás
kérdését. Igyekeznek majd a
Luther téri iskolaépület mögött is
biztosítani ezt a lehetőséget.
Barna Márton képviselő elfogadta
a tájékoztatást.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
Városi Humánsegítő és Szociális
Szolgálat igazgatói beosztására
kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánította, valamint
döntött a pályázat újbóli meghirdetéséről. (A teljes pályázati
kiírás a városi honlapon olvasható.) Megbízták Schäffer
Mártonnét – a határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyát
megtartva, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000.(XII.26.) Korm.
rendelet alapján – a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
igazgatói beosztás (magasabb
vezető) ellátásával 2019.01.01.
napjától 2019.02.15. napjáig
terjedő időtartamra.
A 3876 hrsz-ú iparterületi
földrészleten jelentős munkahelyteremtő fejlesztések valósulnak meg. Az ipartelep 2016ban bővítésre került a 3880
hrsz-ú falusias lakott területi
földrészlet csatolásával. Jelenleg a 3876 hrsz-ú építési telken
kétfajta szabályozási előírás
szerepel. Emiatt a szabályozási
tervet módosítani kellett, a
megszűnt 3880 hrsz-ú földrészlet területét is az ipari, gazdasági területhez kellett csatolni. A fentiek alapján módosításra került a város belterületi
szerkezeti terve, valamint a kapcsolódó Helyi Építési Szabályzat.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete határozata értelmében a mezőberényi
II. számú fogorvosi körzet
feladatellátását 2018. december
31. napi záró dátummal visszavonja a Városi Humánsegítő és
Szociális Szolgálat intézményétől. Nevezett körzetet 2019.
január 1. naptól kezdődően a
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2019. január
körzethez tartózó praxisengedéllyel rendelkező dr. Patzer
Tímea Mária fogorvos látja el.
A képviselő-testület megbízta a
Városi Humánsegítő és Szociális
Szolgálat igazgatóját, hogy az
intézmény részéről történő fogorvosi feladatellátás nevezett dátummal történő megszüntetése érdekében a szükséges intézkedéseket
megtegye.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 334/
2018.(VIII.27.) sz. határozatában,
valamint a 335/2018. (VIII.27.) sz.
határozatában – a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
Közétkeztetési Központja címének 5650 Mezőberény, Petőfi út
14.B-re történő pontosítása érdekében – megnevezett Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
alapító okirat módosítás és egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat elfogadását megerősítette,
az előterjesztéshez mellékelt
formában jóváhagyta. A testület
felhatalmazta Siklósi István
polgármestert, hogy az Alapító
Okirat módosításáról szóló határozatot, valamint a Módosító
Okiratot és az egységes szerkezetű
Alapító Okiratot a Magyar
Államkincstár részére küldje meg.
Elfogadták a 2019. évi költségvetési tervezés alapelveit. Az
alapelvek figyelembe vételével
utasították az önkormányzat
fenntartásában lévő költségvetési
szervek illetékes vezetőit a 2019.
évi költségvetés tervezésének
megkezdésére, a tényleges tervezési feladatok végrehajtására.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2019.
évi munkatervét az alábbiak
szerint határozta meg:
Január: 28.
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése
Előterjesztő: Siklósi István polgármester, Szvitán Zoltán a pénzügyi osztály vezetője
2./ Mezőberény város 2019. évi
nagyrendezvényeinek terve
Előterjesztő: Körösi Mihály HB
elnök, Smiriné Kokauszki Erika
OPSKMM igazgató
Február: 25.
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Siklósi István polgármester, Szvitán Zoltán a pénzügyi osztály vezetője
2./ Tájékoztató a közmunkások
foglalkoztatásának 2018. évi
tapasztalatairól, 2019. évi tervek
Előterjesztő: Szekeres Józsefné
alpolgármester
3./ Értéktár Bizottság beszámolója

Városházi hírek
Előterjesztő: Körösi Mihály
bizottsági elnök
Március: 25.
1./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság
helyzetéről
Előadó: őrsparancsnok
2./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület munkájáról
Előadó: Polgárőr Egyesület elnök
3./ Tájékoztató az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület munkájáról
Előadó: ÖTE elnök
4./ Beszámoló a Mezőberényi
Hivatásos Katasztrófavédelmi Őrs
tevékenységéről
Előadó: Megyei Katasztrófavédelem részéről
5./ Tájékoztató a mezőberényi
mentőállomás munkájáról
Előadó: Országos Mentőszolgálat
6./ Közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: dr. Földesi Szabolcs
jegyző, Kis József beruházási
előadó
Április: 29.
Közmeghallgatás:
Tájékoztató Mezőberény környezetvédelméről (különös tekintettel
a belvízelvezetés, -megtartás, a
szennyvíztisztítás, levegő tisztaság, fásítás, illegális szemét, foszszilis energia kérdéseire, tervekre)
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
1./ Beszámoló a 2018. évi belső
ellenőrzés tapasztalatairól
Előterjesztő: dr. Földesi Szabolcs
jegyző
2./ Tájékoztató a Békési Járási
Hivatal munkájáról
Előterjesztő: hivatalvezető
Május: 27.
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás)
Előterjesztő: Siklósi István polgármester, Szvitán Zoltán a
pénzügyi osztály vezetője
2./ Beszámoló a gyermekvédelem
helyzetéről és az intézményekben
folyó gyermekvédelmi munkáról
Előterjesztő: Városi Humánsegítő
és Szociális Szolgálat vezetője,
Borgula Györgyné bizottsági tag,
nevelési-oktatási intézmények
szakemberei
Június: 24.
1./ A Mezőberényben működő
nemzetiségi önkormányzatok és
hozzá kapcsolódó civil szervezetek munkájáról tájékoztató
Előterjesztő: Körösi Mihály HB
elnök, nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek vezetői
2./ Beszámoló Mezőberény
sportéletéről
Előterjesztő: Barna Márton képviselő, sportszervezetek vezetői
Augusztus: 26.
1./ Értéktár Bizottság beszámolója
Előterjesztő: Körösi Mihály

bizottsági elnök
2./ A város oktatási intézményeinek tájékoztatója – PSEG és a
Mb. Általános Iskola
Előterjesztő: Siklósi István polgármester, Intézményvezetők
3./ Mezőberény Város Óvodai Intézménye beszámolója a 20182019-es nevelési év munkájáról
Előterjesztő: Siklósi István polgármester, intézményvezető
Szeptember: 30.
1./ Beszámoló a képviselő-testület
ciklus idejében végzett munkájáról, ciklus program megvalósításáról (2014-2019)
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
2./ 2020. évi ellenőrzési terv
elfogadása
Előterjesztő: dr. Földesi Szabolcs
jegyző
3./ Beszámoló a Mezőberény
Város közterület-felügyeletének
tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Földesi Szabolcs
jegyző, Kiss István közterületfelügyelő
4./ Beszámoló a Mezőberény ’17
Városüzemeltetési Kft. munkájáról
Előterjesztő: Siklósi István polgármester, Mező József ügyvezető
Október: …
Alakuló ülés
November: 25.
1./ Az adóbevételek alakulásának
értékelése
Előterjesztő: Adóügyi csoport
vezetője
2./ Önkormányzati adók felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester, Adóügyi csoport vezetője
December: 16.
1./ Mezőberény Város 2020. évi
költségvetésének I. fordulós
tárgyalása
Előterjesztő: polgármester
pénzügyi osztály vezetője
2./ A Képviselő-testület 2020. évi
munkatervének elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Állandó napirendi pontok:
- Beszámoló az előző zárt testületi
ülésen hozott döntésekről, a két
ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről
- Beszámoló a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és az
átruházott hatáskörben hozott
döntésekről
- Bejelentések
- Interpelláció
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Hir6.hu internetes
hírportállal nem kíván támogatói szerződést kötni a Támogatói Programra.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete – a

3.
korábbi, azonos szabályozási tárgyú önkormányzati rendelet
egyidejű hatályon kívül helyezésével párhuzamosan – rendeletet
alkotott a helyi közművelődésről.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette a 2018. évi sporttámogatások felhasználásáról szóló,
16-ból 13 sportegyesület által
benyújtott pénzügyi beszámolót (3
egyesület 1.000.000.- Ft feletti
támogatással külön határozattal
került elfogadásra).
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság által ellenőrzött
Mezőberényi Kosárlabda Klub
(5650 Mezőberény, Luther tér 1.)
2018. évi sporttámogatások felhasználásáról, a 91-49/2018. ügyiratszámú támogatási szerződésben (olimpiai sportág kategóriában) meghatározott 1.000.000,Ft támogatási összeget, a 9141/2018. ügyiratszámú támogatási
szerződésben (sportrendezvény)
meghatározott 200.000,- Ft, a 9178/2018. ügyiratszámú támogatási
szerződésben (sportrendezvény)
meghatározott 195.000,- Ft
összegről, azaz 1.395.000.- Ft
összegről szóló 296/2018. (XII.
04.)sz. HB határozattal elfogadott
pénzügyi beszámolóját jóváhagyta.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
Humánügyi Bizottság által ellenőrzött HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület (5650 Mezőberény, Luther tér 1.) 2018. évi
sporttámogatások felhasználásáról, a 91-44/2018. ügyiratszámú
támogatási szerződésben (olimpiai sportág kategóriában - asztalitenisz) meghatározott
600.000,- Ft, a 91-45/2018. ügyiratszámú támogatási szerződésben (olimpiai sportág kategóriában - kézilabda) meghatározott
400.000,- Ft, a 91-54/2018. ügyiratszámú támogatási szerződésben (nem olimpiai sportág
kategóriában - íjász) meghatározott 80.000,- Ft, a 91-55/2018.
ügyiratszámú támogatási szerződésben (nem olimpiai sportág
kategóriában - kickbox) meghatározott 250.000,- Ft, a 91-80/2018.
ügyiratszámú támogatási szerződésben (olimpiai sportág kategóriában-kézilabda) meghatározott 185.000,- Ft, a 91-79/2018.
ügyiratszámú támogatási szerződésben (nem olimpiai sportág
kategóriában - kickbox) meghatározott 300.000,- Ft támogatási
összeget, azaz összesen 1.815.
000.- Ft összegről szóló 304/2018.
(XII.04.)sz. HB határozattal
elfogadott pénzügyi beszámolóját

4.
jóváhagyta.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság által ellenőrzött Mezőberényi Labdarúgó
Egyesület (5650 Mezőberény,
Sport u. 1.) 2018. évi sporttámogatások felhasználásáról, a
91-50/2018. ügyiratszámú támogatási szerződésben (olimpiai
sportág kategóriában) meghatározott 1.000.000,- Ft, a 9142/2018. ügyiratszámú támogatási
szerződésben (sportrendezvény)
meghatározott 60.000,- Ft támogatási összeget, azaz 1.060.000.Ft az összegről szóló, 303/2018.
(XII.04.)sz. HB határozattal
elfogadott pénzügyi beszámolóját
jóváhagyta.
Köszönetet mondtak a sportegyesületek vezetőinek és tagjainak a 2018. évben végzett munkájáért, és további eredményes
szereplést kívánnak.

Városházi hírek
bérlet 5.500 Ft
10 alkalomra szóló úszóbérlet
(felnőtt, diák, nyugdíjas) 3.900 Ft
Oktatói bérlet 7.000 Ft
VIP jegy ingyenes, egyéni
megállapodás
10 alkalom Termál bérlet 4.900 Ft
Szezonzális VIP bérlet (csak
partnerek részére) 34.900 Ft
Kedvezményes bérlet* 9.750 Ft
Strandbérlet támogatás (60 év
feletti, mezőberényi lakóhellyel
rendelkezők részére, 10 alkalmas ingyenes )

Csoportos belépő 10 fő felett:
Ft/fő
Csoportos napi jegy 10 fő felett
(Ft/fő) 690 Ft
Csoportos napi jegy 50 fő felett
(Ft/fő) 590 Ft
(Szerv. rendezvények jegyárai
üdülő csoportok, versenyek,
edzőtáborok, külföldi delegációk
(kivéve testvérvárosok) napi
Tudomásul vették a 2019. évben a egységesen.)
költségvetésben biztosított, sportra fordítható támogatás össze- Helyi oktatási intézmények
gének felosztását, az előterjesztés tanulói 9.30-12 óráig:
mellé mellékletként csatolt 3 db osztályok, csoportok, tanórák,
táblázat alapján. Nem támogatták, óvodai foglalkozás keretében
hogy a Humánügyi Bizottság szervezett úszásoktatása ingyenes
átruházott hatásköre, a sporttámogatásra betervezett előirányzatok Egyéb esetekben Ft/fő 300 Ft
felosztása elvonásra kerüljön.
Nagycsaládosok számára:
Mezőberény Város Önkormány- Csak napi jegy: 5 fő (2 felnőtt + 3
zati Képviselő-testülete a Kálmán gyermek) 2.000 Ft
Fürdő belépőjegyeinek 2019. évi További gyermek után Ft/fő 290 Ft
szezonnyitástól érvényes díjait
az alábbiak szerint állapította meg: *: A kedvezményes jegyet a
2019. évi jegyárak:
súlyosan fogyatékos személyek és
Felnőtt napi jegy 990 Ft
egy fő kísérő (a Magyar
Felnőtt kedvezményes jegy 16-19 Államkincstár által kiállított,
óráig 690 Ft
súlyos fogyatékosságot igazoló
Gyermek napi jegy 3-6 éves korig érvényes kártya bemutatásával)
400 Ft
illetve mozgáskorlátozottak
Gyermek kedvezményes jegy 16- (érvényes MEOSZ tagsági kártya
19 óráig 350 Ft
felmutatásával) vehetik igénybe.
Diák, nyugdíjas napi jegy 700 Ft
Az árak forintban értendők és az
Diák, nyugdíjas kedvezményes Áfá-t tartalmazzák!
jegy 16-19 óráig 500 Ft
A képviselő-testület megbízta
Felnőtt úszójegy 490 Ft
Mező Józsefet, a Mezőberény ’17
Diák, nyugdíjas úszójegy 450 Ft
Kft. ügyvezetőjét, hogy az árak
Termáljegy 9.30-12 óráig 590 Ft
alkalmazásáról intézkedjen.
Látogatói jegy (max. 1 óra) 150 Ft
Tanuló jegy 350 Ft
Mezőberény Város ÖnkormányVIP jegy: egyéni megállapodás z a t i K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e a
szerint
Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. üzemelteÉjszakai jegy felnőtt 19-02 óráig tésében lévő busz 2019. évre
990 Ft
vonatkozó díjszabását az alábÉjszakai jegy diák, nyugdíjas 19- biak szerint határozta meg:
02 óráig 700 Ft
A busz díjszabása: 220 Ft/km +
Kedvezményes jegy* 500 Ft
Áfa = bruttó 280 Ft/km, vagy nettó
3.500,- Ft/óra + Áfa = 4.445,Bérletek:
Ft/óra. A fuvardíj számítása
Havi felnőtt bérlet 17.900 Ft
vagylagos: km-díj vagy óradíj, a
Havi diák, nyugdíjas: 14.900 Ft
fuvarvállaló (Mezőberény ’17
10 alkalomra szóló felnőtt bérlet Kft.) szempontjából kedvezőbb
8.300 Ft
díj kerül számlázásra.
10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas Amennyiben a jármű utánfutót

vontat, úgy a díjszabás 10 %-kal
növekszik, azaz nettó 242 Ft/km,
vagy nettó 3.630,- Ft + Áfa =
bruttó 4.610,- Ft/óra.
A díjtételen felül a megrendelő
közvetlenül köteles megfizetni az
igénybevétel helyszínén esetlegesen felmerülő autópálya, parkolási, őrzésvédelmi, komp és az
egyéb használattal kapcsolatos
költségeket, valamint többnapos
út esetén a gépjárművezető szállás
elhelyezéséről és ellátásáról is
köteles gondoskodni. A társaság a
felmerült költségeket és a futott
kilométereket figyelembe véve a
díjszabást évente köteles felülvizsgálni és ez alapján előterjeszteni. A díjszabás 2019. január
1-től lép érvénybe.

2019. január
Ft/óra
Martinovics utcai tornaterem,
Petőfi úti tornaterem:
a. egyéb mezőberényi oktatási
intézmények, sportegyesületek,
szervezetek bevételes rendezvények alkalmából: 2.250 Ft/óra
b. mezőberényi bérlő: 3.350 Ft/óra
c. bármilyen más bérlő: 4.450
Ft/óra
Sportudvarok:
a bérleti díjak 1/3-ad része (a kerekítés szabályait kell alkalmazni
tízesekre)
Műfüves pálya:
a. mezőberényi bérlő: 3.600 Ft/óra
b. bármely más bérlő: 5.000 Ft /
óra
c. öltözőhasználat: 1.090 Ft / óra
Az árak bruttó árak, és forintban
értendők.
Félpálya használatára nincs lehetőség. A bérlési idő minimum 1
óra, ezen felül a számlázás minden
megkezdett fél óra után történik.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő,
nem lakás céljára szolgáló helyiségek minimális bérleti díjait
2019. évre az alábbiak szerint
Módosították az önkormányzat
határozta meg:
által megállapított helyi díjakról
Bérelhető helyiség (területe m2, szóló 20/2007.(X.29.) sz. rendecíme, minimális bérleti díj bruttó letet. A piaci helypénzek kivételével emelkedtek a helyi díjak.
Ft/hó):
üzlethelyiség (141, Fő út 13.,
103.505,-); húsbolt (53, Fő út 13., Mezőberény Város Önkormány85.725,-); virágüzlet (16, Fő út zati Képviselő-testülete a 2018.
13., 33.655,-); csarnok büfé évi egyéb sport jellegű támoga(76+10,4, Liget u. 2., 28.575,-); tások felhasználásáról szóló, 2-ből
volt felvásárlás (70, Liget u. 2., 1 szervezet, egyesület által be19.685,-); motorosbolt (40, Liget nyújtott pénzügyi beszámolót
u. 2., 22.860,-); pecsenyesütő (36, tudomásul vette (1 egyesület: a
Liget u. 2., 11.430,-); újságos- sporttámogatással együtt az
bódé (12,96, Liget u. 2., 11.430,-); 1.000.000.- Ft-ot elérő vagy megvolt Extrém pálya (240, Liget u. haladó támogatással külön határo2., 98.000,-); kamra (15, Luther zattal lett elfogadva).
u. 1., 6.000,-); Vízmű telephely Mezőberény Város Önkor(1306, József A. u. 2., 54.000,-); mányzati Képviselő-testülete a
Strand Büfé (30, Tessedik tér 1., Pénzügyi Gazdasági Bizottság
60.000,-); Mátyás király u. 2. által ellenőrzött HED-LAND
(1101, Mátyás király u. 2., Sportcsarnok Sportegyesület
50.000,-)
Asztalitenisz Szakosztály 2018.
Az árak bruttó árak, és forintban évi egyéb sport jellegű támoértendők. A képviselő-testület gatások felhasználásáról a 238megbízta Mező Józsefet, a 27/2018. ügyiratszámú és a 238Mezőberény ’17 Városüze30/2018. ügyiratszámú támogameltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy
tási szerződésben meghatároa bérleti díjak alkalmazásáról
zott 900.000,- Ft összegről szóló
intézkedjen.
238-45/2018. ügyiratszámú és a
Mezőberény Város Önkormány- 238-46/2018. ügyiratszámú elzati Képviselő-testülete a Mező- számolását, pénzügyi beszámolóberény ’17 Városüzemeltetési ját jóváhagyta.
Kft. üzemeltetésében lévő sportlétesítmények bérleti díjait
2019. január 1-től az alábbiak
szerint határozta meg:
Molnár Miklós Sportcsarnok:
a. egyéb mezőberényi oktatási
intézmények, sportegyesületek,
szervezetek bevételes rendezvények alkalmából: 3.900,- Ft/óra
b. mezőberényi bérlő: 5.500,Ft/óra
c. bármilyen más bérlő: 7.500

A képviselő-testület által elfogadott rendeletek megtalálhatók a
www.mezobereny.hu honlapon.

A soron következő képviselőtestületi ülés időpontja: 2019.
január 28. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit
Titkárság
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Városházi hírek

2019. január

Újévi köszöntő
folytatás az 1. oldalról
Nem tűnnek nagy dolgoknak, de a
Köröstarcsai úti fedett buszvárókat már megrendeltük, a játszótér
bővítésének előkészítése folyamatban van, még vizesblokkot is
terveztettünk a Hősök utcaira.
Épülőben a Békési úti tízlakásos
társasház.Végleges építési engedéllyel rendelkezik a Mikszáth
Kálmán utcai húszlakásos bérlakás, építése a tavasszal elkezdődhet. Tárgyalásokban és terveztetésben vagyunk a közvilágítás
korszerűsítésére, folytatjuk egy
másik ipari terület kialakítását, és
bizakodunk, hogy a Kodály utcai
óvoda tornaszobája is elkészülhet,
megkapjuk hozzá a többletforrást.
A Petőfi utcai parkolási gondokon
enyhíthet, és a baleseti forrásoknak kitett gyermekek biztonságát
szolgálja az általános iskola és a
gimnázium mögött kialakítandó
parkoló, s talán előreléphetünk a
Luther téri iskolaépületnél egy hasonló fejlesztéssel. Járdák felújítása valósul meg, a város északnyugati részén belvízelvezetés
kiépítése kezdődik. Fiatalok lak-

hatását, ösztöndíját tudjuk biztosítani pályázati forrásokból. Tavasszal pályázati forrásból közel
hatszáz fát ültethetünk el, s
dolgozunk tovább a szennyvíztisztító telep projekten is.
Szóval van dolgunk elég, de
hitünk is, hogy képesek vagyunk
mindezeket megvalósítani!

Tisztelt Mezőberényiek!
Az újévben megint a munkát
tudom első helyen említeni, ami a
város lakóira vár. Van, aki örömmel, más kicsit visszafogottabban
gondol az előtte álló évre, az
elvégzendő feladataira. Személy
szerint én várom ezeket a
munkákat, mert úgy gondolom,
csak úgy épülhetünk, ha dolgozunk!
Ehhez az épüléshez kívánok mindenkinek tőle telhető eredményeket, jó egészséget, kitartást,
Városunknak és minden embernek, családnak anyagi és lelki
gyarapodást!
Siklósi István
polgármester

FELHÍVÁS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi
elismerésekről szóló 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletében
az egyes szakterületeken végzett kiemelkedő munka elismerésére
ágazati, szakmai elismerő címeket alapított az alábbi
elnevezésekkel:

1, „MEZŐBERÉNY KULTÚRÁJÁÉRT,
NEMZETISÉGI KULTÚRÁJÁÉRT”
2, „MEZŐBERÉNY SPORTJÁÉRT“
3, „MEZŐBERÉNY EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT,
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSÁÉRT”
4, „MEZŐBERÉNY NEVELÉSÉÉRT - OKTATÁSÁÉRT”
5, „MEZŐBERÉNY VÁLLALKOZÓJA”

A Békés Megyei Önkormányzat híre
Öten részesültek Nemzetiségi díjban
A Békés Megyei Önkormányzat a nemzetiségek napja alkalmából tartandó díszünnepségét idén Békésen tartotta. A rendezvényen Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság Nemzetiségi
Főosztályának főosztályvezetője is részt vett. A Békés Megyei
Önkormányzat minden évben a december 18-ai nemzetiségek
napjához kapcsolódóan díszünnepséget szervez, ezen
esemény keretében vehetik át az arra érdemesek a közgyűlés
által alapított Nemzetiségi díjat. Az elismerés létrehozásával a
megyei önkormányzat célja az volt, hogy a soknemzetiségű
Békés megyében a nemzetiségek kultúrájának, nyelvének,
identitásának megőrzésében és fejlesztésében kiemelkedő
tevékenységet végző, különböző nemzetiségű személyek
elismerésre kerüljenek. Ebben az évben öten részesültek a
kitüntetésben, akiknek Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség
Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság
Nemzetiségi Főosztályának főosztályvezetője, Zalai Mihály, a
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke és Mucsi
András, a megyei közgyűlés Társadalmi Kapcsolatok
Bizottságának elnöke adta át a díjjal járó oklevelet és plakettet.
A román nemzetiség javaslata alapján a Békés Megyei
Önkormányzat Közgyűlése Nemzetiségi díjat adományozott
Csobai Lászlónénak a román nemzetiség történeti, néprajzi
hagyományainak megőrzéséért. A szlovák nemzetiség javaslata
alapján elismerést vett át Eperjesiné Cséffai Csilla Zita a szlovák
nyelvi óvodai nevelés érdekében végzett erőfeszítéseiért. A roma
nyelv ápolásáért, a roma kulturális és zenei értékek
megőrzéséért Nemzetiségi díjat kapott Éri Lajos, a szerb
nemzetiség érdekében végzett erőfeszítéseiért, a szerb
kulturális és zenei értékek megőrzéséért elismerésben részesült
Ljubomir Vujcin. A német nemzetiség javaslata alapján Rau
Mihály, a mezőberényi német nemzetiségi önkormányzat
képviselője a német nemzetiség érdekében végzett
erőfeszítéseiért vehette át az elismerést.

A berényi kitüntetett:
Rau Mihály

elismerő cím.
Az elismerésekre beérkező javaslatok beadási határideje:
2019. január 15.
A javaslatokat írásban kell eljuttatni a város polgármesteréhez
az alábbi címre: Siklósi István
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Mezőberény, Kossuth tér 1.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet

VÁROSI HUMÁNSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT
IGAZGATÓ (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siklósi
István polgármester nyújt, a +36 70 400-2409-es telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 15.
Részletes pályázati kiírás: www.mezobereny.hu kiemelt hírek

A megyei önkormányzat nemzetiségiek napja alkalmából december 18-án megtartott díszünnepségén Nemzetiségi díjat kapott
Rau Mihály, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, Meőberény
képviselője.
Rau Mihály 1947. december 11én született Mezőberényben.
Neve a településen összeforrt a
Mezőberényi Német Hagyo-

mányápoló Egyesület és a Német
Nemzetiségi Önkormányzat, Mezőberény nevével. Mindkét szervezet megalakulása után tevékenyen részt vállalt a kitűzött feladatok megoldásában. Első alkalommal 1998-ban kapott mandátumot a mezőberényi Német
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületében, melynek azóta is aktív tagja, jelenleg az ötödik
ciklusban dolgozik töretlen lelkesedéssel. Több ciklusban is elnökhelyettesként látta el feladatát.
Az egyesület klubhelyiségének,
majd a Német Közösségi Ház
felújítása során sok munkát végzett. A berényi német közösség
szorosan kapcsolódik a német
evangélikus gyülekezethez, ahol
hosszú éveken keresztül presbiterként szolgált, a gyülekezet
gondnoki teendőit is lelkiismeretesen végezte. Bevándorolt
őseinkről igyekszik egyre több
információhoz jutni, rendszeresen
eljár a gyulai levéltár és a
budapesti Veritas Intézet által
szervezett konferenciákra.
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Életműdíj dr. Gschwindt Andrásnak
Dr. Gschwindt András villamosmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem (BME) címzetes
egyetemi docense, városunk
szülötte és díszpolgára december
13-án Gábor Dénes életműdíjat
vehetett át az országgyűlés
felsőházi termében – számolt be
az eseményről az Űrvilág.hu
szakmai portál.
Fotó: Novofer Alapítvány

Részletek: www.mezobereny.hu

Ollé István köszöntése
Ollé István december 24-én ünnepelte 90. születésnapját. Ebből az
alkalomból Siklósi István polgármester és Szekeres Józsefné
alpolgármester köszöntötte, és adta át a miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot és az önkormányzat ajándékcsomagját. Az önkormányzat és településünk valamennyi
lakója nevében jó egészséget és
további békés, boldog éveket kívánunk az ünnepeltnek!

Szabó Sándor köszöntése
Szabó Sándor december 30-án
ünnepelte 90. születésnapját. Ebből az alkalomból Siklósi István
polgármester köszöntötte, és adta
át a miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot és az önkormányzat
ajándékcsomagját. Az önkormányzat és településünk valamennyi lakója nevében jó egészséget és további békés, boldog
éveket kívánunk az ünnepeltnek!

Varázslatos ünnep

Már hagyomány intézményünkben, hogy Szent Miklós napjára
mesével készül Mezőberény Város Óvodai Intézménye Színjátszó köre a város óvodás és kisiskolás gyermekei szórakoztatására. Így történt ez 2018-ban is.
December 3. és 5. között több
előadást is tartottunk, hogy
minden érdeklődő megnézhesse
mesefeldolgozásunkat Varázslatos ünnep címmel. Az előadás
bevételéből A Mezőberényi Óvodásokért Alapítványt támogatjuk.

Intézményünk ezúton szeretné
megköszönni a Mezőberényi
Talentum Református Óvoda, a
Katicabogár Evangélikus Óvoda,
valamint a Mezőberényi Petőfi
Sándor Evangélikus Általános
Iskola, Gimnázium és Kollégium
intézményvezetőinek, pedagógusainak, gyermekeinek, hogy
részvételükkel hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez.
Ollé Mária,
a színjátszó kör tagja

2019. január

Munkánk gyümölcse beérett
Karácsony közeledtével hatalmas
öröm és megtiszteltetés érte óvodánkat. Idén első alkalommal pályáztunk a Zöld Óvoda címre, és
lapzárta előtt érkezett a hír a
döntésről, miszerint elnyertük azt,
és immár elmondhatjuk, hogy
Zöld Óvoda vagyunk.
Mi kellett ehhez? Lelkesedés, kitartás, sok-sok munka, és nem
utolsó sorban befogadó és támogató közösség, hiszen nem
érhettünk volna el sikereket, ha
nincsenek érdeklődő gyermekeink támogató szülőkkel a
háttérben, nem találunk partnerekre a helyi és térségi közösségek
és a fenntartó személyében, akik
együttműködtek velünk, segítettek törekvéseink megvalósításában.
Környezettudatos magatartásra,
fenntarthatóságra igyekszünk
nevelni a ránk bízott gyermekeket, megünnepeljük az ismert és
kevésbé ismert zöld jeles napokat,

és ezekbe bevonjuk a szülőket,
partnereinket, hogy szemléletünket minél több emberhez
eljuttassuk. Már ismert a városban, hogy a Mosolygó Oviban
mindig történik valami. Rendszeresen tartunk játszóházakat,
nyílt napokat, hívunk vendégeket,
előadókat, hogy gyermekeink
minél sokoldalúbb ismereteket
szerezhessenek, megtapasztaljanak új dolgokat.
Októberben került sor a KRESZpályánk átadására, ezzel is
színesítettük, élménygazdagabbá
tettük óvodánkat.
A sok önzetlen támogatásnak és
odaadó munkának köszönhetően
beérett munkák gyümölcse, eddigi legsikeresebb évünket zártuk
2018-ban.
Szeretettel kívánunk mindenkinek sikerekben gazdag boldog
új évet!
Mosolygó Központi Óvoda
gyermekei és nevelő közössége

Üveges lámpás
A hónap műtárgya – 2019. január
A hagyományos világító esz- lapokkal. A levegő a lámpás teközök között fontos szerepük volt tején levő nyíláson hatol be, illetaz üveges lámpáve itt távozik az
soknak, közvilágíégéstermék is. A pettás híján megkönyróleum megjelenényítették a sötétben
sével háttérbe kerülvaló tájékozódást.
tek a gyertyával, méA gyertyát vagy mécsessel működtetett
csest szélben és
lámpások. A különesőben nem lehet
böző lámpák napjahasználni, ezért
inkban újra divatoszületett meg a lámsak a kültéri prograpás, amely többmokon. A bemutanyire négyszögtott fakeretes üveges
letes, ritkán hengelámpás mezőberényi
res fa vagy fémváz
asztalosmunka, küvolt. Kezdetben rálönlegessége, hogy
feszített marhahókékre festették.
lyaggal vagy szaruFeltehetően az 1800lemezekkel készías évek végén készült.
tették, a síküveg elterjedésével
pedig gondosan bevágott üvegCsete Gyula

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Gyöngyösi Róbert (Mezőberény) és Süveges
Bernadett (Mezőberény).
Eltávoztak közülünk: Baksai András (1935), Jozaf Márton (1969),
Zimmermann-né Bula Franciska Irén (1924), Molnár Mihályné
Fábián Mária (1930), Wagner József (1949), Kozma Ferencné Nagy
Piroska (1946), Kondé Ilona (1936), Károlyi Elemérné Kótai Ida
(1943), Szekeres Antalné Tóth Erzsébet (1933), Plavecz Andrásné
Bokor Regina (1931), Iványi Jánosné Csonki Mária (1965), Marsi
János (1958), Fábián Pál (1960), Schmidt Mihályné Gschwindt
Julianna (1931), Hajdu Lajosné Parragh Mária Katalin (1948), Paulik
Jánosné Boldis Anna (1922), Bereczki Lajosné Lédig Julianna
(1938), Varga Zsolt (1970).
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Luca-napi játszóház

Magyar Kultúra Napja 2019
Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény
és Művelődési Központ

A Művelődési Központ december 13-án Luca-napi játszóházat tartott a
Spar előterében. Napközben iskolás és óvodás csoportok váltották
egymást, 15 órakor a gyerekek által Tücsök Petiként ismert Berényi
Nagy Péter adott karácsonyváró zenés, mókás műsort. A program
fergeteges, boszorkányos Luca-zumbával ért véget.

A magyar kultúra napját 1989
óta ünnepeljük meg január 22én, annak emlékére, hogy – a
kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval
kapcsolatos megemlékezések
alkalmat adnak arra, hogy
nagyobb figyelmet szenteljünk
évezredes hagyományainknak,
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk
és továbbadjuk a múltunkat
idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

SZÍNHÁZI EST

MESÉLJ NEKEM!

2019. január 18.
péntek 19 óra
Helyszín:
Művelődési Központ
5650 Mezőberény, Fő út 6.

2018. január 23.
Szerda 16 óra
Helyszín: Könyvtár
5650 Mezőberény, Fő út 4.

Kálmán Imre:
Csárdáskirálynő –

Siklósi István polgármester
mesél a gyerekeknek.

nagyoperett három
felvonásban

Idősek karácsonya

A történet egy reménytelennek
látszó szerelemről szól. Edvin
herceg rajong Szilviáért, a
pesti orfeumcsillagért, de
arisztokrata családja ellenzi ezt
a rangon aluli kapcsolatot. A
szülők mindent elkövetnek,
hogy fiukat visszacsalják
Bécsbe, hogy ott a neki megfelelő leányzót, Stázit válassza
élettársául - ezért Szilviának, a
sanzonettnek New York-i szerződést intéznek...

MÚZEUMI ESTÉK
2019. január 24.
csütörtök 17 óra
Helyszín: Muzeális
Gyűjtemény
5650 Mezőberény, Fő út 1-3.
Mit üzen a Himnusz a 21.
század emberének?
címmel
Bagita Attila
középiskolai történelemtanár
tart előadást.
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gélikus lelkészek, illetve Papp
Tibor és Papp Tiborné református
lelkészek.
Szabó Ila és Csigér István nagyon
igényes, jó hangulatú ünnepi zenés, irodalmi műsort adott. A közönség tapssal kísérte előadásukat. A Békéscsabai Kemény
Gitárklub adventi, karácsonyi
zenéket adott elő, az ismert
karácsonyi énekeket sok idős az
előadókkal énekelte.
A műsor után a két intézmény
ajándékkal kedveskedett az időseknek.

M

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, illetve a Művelődési Központ immár 25 éve
minden esztendőben meg-tartja
az idősek karácsonyát,
erre
december 18-án került sor.
A szépkorúkat Schäffer Mártonné, a szolgálat megbízott igazgatója köszöntötte. Siklósi István
polgármester személyes hangú
beszédében elmondta, szereti a
karácsonyi fényeket, illatokat, az
ünnepi együttlét örömét.
Szolgálatot adtak a történelmi
egyházak lelkészei: Fejér Sándor
és Lázárné Skorka Katalin evan-

Jegyek pótszékre korlátozott
számban még kaphatók 2900
forintos áron.

MO

Főbb szerepekben: Kalocsai
Zsuzsa, Harsányi Gábor,
Fogarassy Bernadett,
Tunyogi Bernadett és
Benkóczy Zoltán.

P
LAI NÉ

Újév köszöntő családi táncház
Időpont: 2019. január 18. (péntek) 16 órától
Helyszín: Magyarvégesi Óvoda, Mezőberény, Kálvin utca 2-4.
Programunk:
· Táncház · Kézműves tevékenységek
·Eszem-iszom, dínom-dánom
Mindenkit szeretettel várunk! A részvétel ingyenes.
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Fejlesztő programok gyerekeknek

2019. január

Hagyomány – Gasztronómia – Cselekvés – Érték
„EZT JÓL KIFŐZTÜK”
helyi értékeket népszerűsítő rendezvény keretében

BOR – KOLBÁSZ –SAVANYÚSÁG VERSENYT
hirdetünk a Művelődési Központban
2019. február 16. (szombat) 10.00 órától
Jelentkezni az alábbi kategóriákban lehet:
• borverseny: asztali – (vörös, fehér, rose és gyümölcsbor)
• kolbászverseny: vékony és vastag kolbász
• savanyúságverseny: házi készítésű hordós, üveges
Kulturális óra a Muzeális Gyűjteményben

2018 júliusában kezdtük meg az
EFOP-3.3.2-16-2016-00106
számú, KÖZÖSSÉG - ÉLMÉNY TUDÁS Gyermek és ifjúsági
kulturális, nem formális, informális fejlesztő programok
Mezőberényben című projektünket az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központban. Az oktatási
intézményekkel együttműködésben megvalósuló programsorozatban az elmúlt félévben 13
foglalkozás valósult meg pedagógusok, kulturális szakemberek,
szakkörvezetők és trénerek vezetésével. A foglalkozások helyszíne a Könyvtár, a Muzeális
Gyűjtemény és a Művelődési
Központ voltak, Bélmegyerre és

Muronyba a gyerekekhez érkezett
a foglalkozás vezetője.

Nevezési határidő: 2019. február 11.
Nevezési lap letölthető az opskk.mezobereny.hu, facebook.com/
opskmm, www.mezobereny.hu oldalakról, illetve személyesen
kérhető és leadható a Művelődési Központ információs pultjánál.
További információ: Bartóné Évi +36 20 4243 944

Ismét Folkbál
Mesélj nekem! – a Könyvtárban

A projektben ovisok, általános és
középiskolás diákok vesznek
részt. 2019 januárjától újabb 11
foglalkozás veszi kezdetét. Nyáron táborokba érkezhetnek a
gyermekek és ősszel tovább
folytatódnak a programok. Képes
összefoglalónk az első félév
foglalkozásain készültek.

Foltvarró szakkör a
Művelődési Központban

TÁJÉKOZTATÁS
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL
2019. I. negyedév, Mezőberény
Ügyfélkapcsolati pont: Mezőberény, Fő út 6. (Művelődési Központ)
Ügyfélfogadási idő: minden héten kedden 8.00-10.00
Ügyfélszolgálati időn kívüli elérhetőségeink: +36 66 447-150,
ugyfelszolgalat@grnkft.hu, 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő
és szerda: 8.00-15.00, csütörtök: 7.00-19.00)
Hulladékgyűjtés és szállítás időpontjai
Kommunális hulladék körzetenként: I. hetente hétfő, II. hetente kedd,
III. hetente szerda, IV. hetente csütörtök
Szelektív hulladék: január 18. péntek, február 15. péntek március 14.
csütörtök
Zöldhulladék (fenyőfa): január 09. és 23. (szerda)
További részletes információkról és ügyintézési lehetőségekről a
www.dareh.hu oldalon is tájékoztatást nyújtunk.
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

A korábbi évek hagyományait
követve a 2018. évet is Folkbállal
zárta a „Leg a láb” Alapfokú
Művészeti Iskola és a Berény
Táncegyüttes Egyesület.
A délutáni programban először a
kisebbeké volt a főszerep, a
Babica csoport óvodásait és a
Berecske kisiskolásait látogatta
meg a Mikulás, miközben Nagy
Albert és zenekara élő népzenéjére táncolhattak és kézművesek asztalainál készíthettek
szebbnél szebb karácsonyi díszés ajándéktárgyakat.

A kicsik programja után az
egyesület megtartotta éves
közgyűlését, a gyerekek pedig
feldíszítették a városi „örökbefogadott” karácsonyfájukat.
Az est további részében a
nagyobbak – a Kis-Berényke és
Berény Táncegyüttes tagjai –
búcsúztatták a táncos évet sok-sok
vidámsággal, tánccal és szórakozással. A remek hangulathoz
nagyban hozzájárult a zenekar
kiváló muzsikája.
„Leg a láb” A.M.I.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERV 2019
Tisztelt Partnereink!
Köszönjük a már elküldött információkat az ez évre tervezett
rendezvényekről. Még 2019. január 20-ig várjuk az intézmények,
civil szervezetek, vállalkozások 2019. évi tervezett eseményeit a
városi rendezvényterv összeállításához.
A következő adatokat kérjük megadni: a rendezvény időpontja
(hónap, nap, óra), címe, helye, rendező, társrendező, felvilágosítás
(felvilágosítást adó személy neve, elérhetősége: telefon és/vagy email).
A rendezvénytervet kérjük a Művelődési Központ információs
pultjánál leadni vagy e-mailben elküldeni az opskmm@gmail.com
címre.
Az összeállított városi rendezvénytervet a www.mezobereny.hu
oldalon tesszük közzé.
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Légy hű mindhalálig,
tiéd az örök élet

Megyei civil nap

A Békés Megyei Népfőiskola Alapítvány december 14-én megyei
civil napot tartott Mezőberényben, a Deák Ferenc utca 5-7. szám
alatt. Megnyitójában Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke elmondta, a Békés Megyei Népfőiskola célja,
hogy segítse a megyei népfőiskolákat, civil szervezeteket, a
megyei civil napot is hasonló
szándékkal tartják meg.
Matajsz János vezényletével
bemutatót tartott az Evangélikus

Rézfúvós Együttes. Dr. Balázs István, a megyei civil információs
centrum jogi szakértője a civil
szervezeteket érintő GDPR adatvédelmi változásokról adott
tájékoztatást. Dr. Szonda István, a
gyomaendrődi Kállai Ferenc
Népfőiskola vezetője áttekintette
a hazai népfőiskolák és civil
szervezetek múltját. A rendezvény résztvevői megtekinthették
a mezőberényi Color Fotóklub
kiállítását.

Remekeltek a mazsorettek
nokban. Közel háromszáz táncos
lépett fel négy korosztályban:
szóló, duó, trió és csapatprodukciók is megmérkőztek egymással.
A Mezőberényi Mazsorett Együttest ezúttal Kara Lina és Simcsik
Orsolya képviselte cadet korosztályban, botos szóló és duó versenyszámban.
Mindkét versenyszámban kiemelkedő produkcióval nyerték meg a
versenyt.
Kara Lina cadet botos kategóriában a legjobb előadásmódért
járó különdíjat is kiérdemelte.
Gratulálunk a lányoknak a kiváló
Országos majorette versenyt renteljesítményért!
deztek december 8-án MóraMezeiné Szegedi Erzsébet
halmon a Móradombi Sportcsar-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hirtelen jött a halál,
Búcsú nélkül mentél el.
Pihenj szép csendesen,
mi nem feledünk el.

Fénykép helye

Istenbe vetett hittel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

Wagner József
temetkezési vállalkozó,
I. ker. Evangélikus Egyházközség
volt felügyelője
temetésén megjelentek, a szeretet
virágaival és együttérzésükkel
fájdalmunkban osztoztak.

Egy új nap, egy új év, a kezdet.
Tegnap még 2018-at írtunk, mától
kezdve az már elmúlt, elütötte az
óra. Átlépte az idő, az már a múlt,
és ha a jelent akarjuk leírni, akkor
2019-et írunk.
De mi az, ami megváltozott?
Miért lenne a ma másabb, mint a
tegnap volt? Valahogy mindig az a
benyomásunk, hogy az egyik nap
olyan, mint a másik, semmi
látható különbség nem vehető
észre. Ha nem ünnepelnénk a
szilvesztert, ha nem lenne munkaszüneti nap, mondhatnánk minden a régi.
Csak nézzük meg, hogy december
31-én mi történt? A sötétség, a
hideg, a latyakos talaj, a lehullott
hó, a lassan hosszabbodó napokat
észre sem lehet venni, csak
hirtelen kinyílik a hóvirág. Sorsunk össze van kötve a földdel, és
ez nem csoda, hisz porból lettünk,
és valamikor porrá kell válnunk.
Bizony lassan és észrevétlenül
telnek napjaink, éveink, s mire
észbe kapunk, eltelt maga az élet.

Ilyenkor számba vesszük az idő
múlását. Sokan azt mondják,
hagyjuk a múltat. Elveszítjük
múltunkat, s akinek múltja nincs,
annak a jelen és a jövő is bizonytalan.
Mi karácsony után vagyunk,
tőlünk azt kéri Isten, hogy
fogadjuk el Jézus Krisztust, és
járjunk az ő benne való életben, és
akkor ő mindig és mindenben
velünk van – gondolatainkban,
terveinkben, reményeinkben és
álmainkban – akkor életünk
megváltozik. Akkor még a haláltól sem fogunk rettegni és félni,
mert tudjuk, hogy Krisztus
átvezet a halálon az örök életre.
Krisztussal járni egyeseknek nagyon sok idő szükséges. Karácsony után itt az új év. Talán
szerencsés és boldog leszel erős és
bátor, mert Isten veled lesz, és
elkísér minden utadon.
Boldog új évet kívánok mindenkinek!
Fejér Sándor
evengélikus lelkész

Hed-Land SE Mezőberény I. asztalitenisz
eredmények a Férfi Extraligában
9. forduló 2018. december 8., Mezőberény
Hed-Land SE Mezőberény I. –
CVSE Swietelsky Jufa Hotels I. 3 : 6
A kilencedik forduló után a tíz csapatos mezőnyben Mezőberény a
negyedik helyen áll.
Forrás: www.moatsz.hu

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
Vasadi Tibor
+36 20 588-4535
A mezőberényi Laposi kertekben
a 7-es kapun 1634 négyzetméter alapterületű
bekerített kert, kis házzal, gyümölcsfákkal,
fúrt kúttal, villannyal ellátva eladó.
Érdeklődni lehet: +36 66 423-542, +36 30 502-0182.
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Újságkészítéssel ismerkedtek a diákok

Bepillantás a sajtó világába

Az EFOP 3.3.2-16-2016-00106 azonosítószámú KÖZÖSSÉGÉLMÉNY-TUDÁS Gyermek, és ifjúsági kulturális, nem formális,
informális fejlesztő programok Mezőberényben című pályázat
keretében a OPSKMM – a Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnáziummal partnerségben – tavaly novemberben, decemberben
sajtóműhelyet tartott a diákok számára. Az elkészített munkákból
adunk válogatást.

Zoé Napsugár ösztöndíja
Gergely Zoé Napsugárt, az újonnan jött tanulót, a 9/AJTP (Arany
János Tehetséggondozó Program) diákját arról faggattunk, hogy
mi szükséges a sikeres pályázathoz.
– Milyen ösztöndíjat nyertél meg?
– A Sztehlo Gábor- és Schedius
Lajos-ösztöndíjat, és azon belül is
a Sztehlo Gábor kategóriában
nyertem.
– Mire használod fel a nyereményt?
– Laptop vásárlására.
– Ennek az ösztöndíjnak vannak
szabályai? Például, hogy mire
költheted?
– Igen, vannak. Voltak kategóriák,
hogy miket lehet vásárolni. Voltak
összegek is, és amennyit nyertél,
annyit lehetett felhasználni. Én
például megkaptam a maximális
összeget, vagyis 200 000 forintot.
– Ehhez milyen felkészülés kellett?
– A felkészülés több órát vett
igénybe, és sok előzetes munkával
járt. Az előzetes felkészülésnél papírokat kellett összeszedni, de személyenként változott, hogy menynyi időt vett igénybe. Kincsesné
Kovács Erika tanárnő és Kolozsi
Tamás tanár úr segítettek nekem,
ezért nagyon hálás vagyok.
– Mi az előnye, hogy megnyerted
ezt a pályázatot?
– Nagyon szerettem volna nyerni,
ahogy a többiek is, mert ez a
pályázat segíti az iskolai tanulmá-

nyaimat, és anyagi támogatás is
számomra. Azért is jó, mert fel
tudom használni a tanulásra,
például bemutatók készítésére.
– Kitől és hol vetted át a díjat?
Milyen érzés volt?
– Budapesten a Magyarországi
Evangélikus Egyház Országos
Presbitériumában vettem át a
díjat, pontosan Bence András
elnöktől. Nagyon színvonalas volt
a rendezvény. Jól megszervezték,
jól éreztem magam, igazi élményt
jelentett számomra.
–Hányan voltatok az évfolyamotokból?
– Jenei Jonatán és jómagam, mi
nyertük meg a pályázatot az évfolyamból, aminek nagyon örültünk, hiszen sokan pályáztak, mégis mi ketten voltunk a szerencsések,
akik meg
is nyertük.

Egri városnézés

szervezte, abból célból, hogy a
diákok új
információkat
szerezzenek erről
a csodálatos városról és
múltjáról.

A mezőberényi Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnázium 10/D
osztály tanulói az ősszel egy hétvégére Egerbe látogattak, a kirándulást az Arany János Tehetséggondozó Program támogatta. A
programok nagyrészét Szugyiczkiné Balogh Edit csoportvezető és
Szilágyi Zsuzsa osztályfőnök

Jánk Titanilla

Szabó Nóra Edit

2019. január

Mikulás a kollégiumban
December 5-én este a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium kollégiumának néhány lakója összeállt egy kisebb
csapatba, hogy Mikulás módjára
körbejárják a kollégium szobáit,
és édességeket osztogassanak az
ott lakóknak. A lányszobákba viccesen felöltözött rénszarvas, fekete pólós krampuszok és szabad
szájú Télapó érkezett, a fiúkhoz
pedig – elmondásuk szerint –
„szépen” felöltözött lányok mentek. A kollégisták lelkesen várták a
csapatot, és amelyik szoba énekléssel kísérte a Mikulás bandát,

plusz édességeket kapott.
A csapat elmondása szerint ők
nagyon jól szórakoztak, a szobákban a fogadtatás változatos, a
helyzet pedig vicces volt. A
kollégium
lakói lelkesen várják a következő ilyen programot.

Kis Fanni

Közösségi szolgálaton
Varga Laura Ilona 9.-es tanuló sikeresen pályázott az Értelmi
Sérülteket Szolgáló Támogató Szervezetek és Alapítványok
Országos Szövetsége (ÉTA) közösségi szolgálatához. Arról
kérdeztem, mivel indult a pályázaton?
– A pályázatom lényege az egyéves közösségi szolgálatom volt,
ezen belül pedig élményeimet
fogalmaztam meg.
– Mi is ez a közösségi szolgálat,
amit te csinálsz?
– Sérülteknek és fogyatékkal
élőknek való segítségnyújtás és
jó, hangulatos programokkal eltöltött idő.
– Milyen tapasztalatokat szereztél?
– A jó tapasztalataim közé tartozik, hogy míg eleinte távolságtartó voltam, végül egészen
közvetlenné és nyílttá váltam
velük szemben. Viszont volt rossz
tapasztalatom is, például az, hogy
sok ember külsőről ítél, és nem
segít a hátrányos helyzetűeknek.

– Mit nyertél ezzel a munkával?
– Neked munka, nekem álom… ez
egy program, és én ezzel azt
nyertem, hogy ők ezen a napon
valóra válthatták álmaikat.
– A továbbiakban is óhajtod folytatni ezt a szolgálatot?
– Igen, szeretném. Legalábbis a
gimnázium ideje alatt mindenképpen, a továbbiakban viszont nem
tudom, mivel szeretnék
foglalkozni, de ez
is lehet
egy
lehetőség.

Simon Nikolett

Mai tinédzserek zenei ízlése
A mai fialatok zenei ízlése nagyon
sokszínű, ugyanis a Youtube-nak
köszönhetően bármilyen zenére
rákereshetnek, meghallgathatják
azokat. Vannak, akik szókimondó
rapet, fülhasogató metált, esetleg
komolyzenét vagy igazi retro
slágereket, talán még furcsa kpop-ot is hallgatnak, bár az nem
igazán a mi stílusunk. Ezek a
műfajok azonban gyakran
keverednek mi mobiljaink zenei
lejátszási listáján is, ugyanis mi
is számos zenei stílust kedvelünk
a mulatóstól a rapen át a mai
leggyakrabban játszott rádió
slágerekig. Úgy véljük, hogy ez
utóbbiakat hallgatják a legtöbben, ugyanis különböző felmérések segítségével sok-sok ranglistát állítanak össze, és ezen

listák élén általában egy mai
zeneszám áll, ami jelenleg felkapott, tehát amit a többség hallgat.
Így mi is bátran kijelenthetjük,
hogy ezeket a számokat nagy
eséllyel azok is ismerik, akik
keveset járnak szórakozni, akik
nem igazán hallgatnak rádiót,
ugyanis már a csapból is ezek
folynak,
és ha nem akarjuk, akkor is
halljuk
őket.

Kovács Vivien

