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Telve optimizmussal!

Tisztelt Olvasó!
Kedves Mezőberényiek!
Az év első napjaiban – a hagyományoknak megfelelően – feladattá
vált, hogy beszámolunk az elmúlt
év történéseiről, településünk
eredményeiről és – kritikusan
visszatekintve – a hiányosságokról, a megoldásra váró feladatokról is számot adunk. A
visszatekintésben segítséget jelent, hogy a város lakói a helyi
médiának köszönhetően 2019.
évben is végigkísérhették a legfontosabb eseményeket, értesülhettek a városban zajló történésekről, programokról. Igaz,
sokszor esünk abba a hibába, hogy
könnyelműen kijelentjük, nem
történt semmi.
Pedig igen, csak általában a meglévő dolgokat természetesnek tekintjük, és nem látjuk az apró
eredmények mögötti munkát, nem
értékeljük azt a törekvést, melyre
építhető a jövő. Aki dolgozott érte,
az pontosan tudja, hogy munkából
és eredményből is volt bőven.
Többek között pályázatokat nyert
és valósított meg a város, aláírt
szerződések, önerőből megvalósított értékmegőrzések, számtalan épület állagának javítása,
energetikai beruházás, kulturális
események, képzések, ösztöndíj
rendszer, a jövő szempontjából
fontos ipari terület kialakítása
valósult meg.

Az elmúlt év, évek eredményeit
számba véve a köszönet kell legyen az első. Köszönet mindazoknak, akik az eredményekért
dolgoztak, köztük azoknak a
képviselőknek, akik az önkormányzati munkát nem folytatják
az októberi választások után, de
reményeink szerint más területeken tovább segítik majd a város
fejlődését.
Bár botorság lenne azt állítani,
hogy pontosan lehet már tudni,
mit várhatunk 2020-tól, mégis
optimizmussal tölt el, hogy
megértük, hogy kisebb-nagyobb
közösségeinkben és magunkban is
bízva vághatunk neki az új évnek,
az új kihívásoknak.
Azzal azért tisztában kell lennünk,
hogy az előttünk álló év is munkával fog telni, mert életünknek,
városépítő tevékenységünknek ez
az alapja. Minden eredményért
keményen kell majd megdolgoznunk, mint ahogy korábban is
ez volt a jellemző. Ám van erőnk,
kitartásunk, energiánk, hogy az
előző évinél magasabbra emelt
mércét átugorjuk, bizonyítva
tudásunkat, képességeinket is. De
e munkához nemcsak a képviselők, hanem a vállalkozások, a
cégek, az intézmények és azon
városlakók is kellenek, akik nemcsak a nagy csodára várnak, hanem az apró örömökért is hajlandóak dolgozni, tenni a maguk
területén.
Az új évnek új képviselő-testülettel vág neki az önkormányzat, a
város. Az újonnan megválasztott
képviselőknek még sok tanulnivalójuk van a közigazgatás működéséről, de az akarat látszik, az
új ötletek érkeznek. Az új ötletek
mellett azonban nagy szükség van
arra, hogy bölcs mérlegelés, néha
mértéktartás mellett végezzék
munkájukat, hogy a vágyakat a
lehetőségekhez igazítsák! Sok
folyamatban lévő ügy, fejlesztés
van, amit még az előző testületek
indítottak el.
folytatás az 5. oldalon

Adomány és fényjáték
A Nagycsaládosok Mezőberényi
Egyesülete olyan civil szervezet
Mezőberényben, mely immár tíz
éve szervezi azt az adománygyűjtő programot, ahol több száz
gyermek arcára varázsolnak mosolyt a karácsony előtt eljuttatott
ajándékkal. Az egyesület által
megálmodott kezdeményezés
mellé állt a „Fogjunk Össze“ KH
Egyesület, a Városi Humánsegítő
és Szociális Szolgálat, a Spektrum
Alapítvány, a Vöröskereszt Mezőberényi Alapszervezete és támogatóként Mezőberény Város Önkormányzata. A közel egyhónapos
adománygyűjtés felajánlásait a
szervezetek juttatták el a mezőberényi rászorult gyermekek számára.
December 7-én este Eszenyi Réka
Télapóvárás című versét mondta
el, majd Siklósi István polgármester méltatta azt a munkát,
melyet az egyesületek végeznek,
és utána Gulyásné Székely Éva

szülőként pontgyűjtésből beváltott kabalákat adott át az egyesületnek, melyet felhívására családok gyűjtöttek össze.
Az évek alatt a szervezők továbbgondolták és ajándékprogrammal
gazdagították a kezdeményezést.
Az idei évben a Csabai Színistúdió zenés műsorával és a Városháza impozáns épületére vetített
fényjátékkal lepték meg az érdeklődőket. (A fényjátékot Zavada
Márton és Eiler Zoltán mezőberényi elszármazottak biztosították.) Az OPSKMM kézműves
vásárt szervezett ez alkalomra a
helyi vállalkozások támogatásával, végül Zolnai Róbert és
barátai jóvoltából a fényjáték után
meleg ételosztással zárulhatott a
program. Az ételosztást támogatta: Famíliatészta Kft, az Adamik-féle mezőberényi házikolbász és Furtai Mária zöldséges.
folytatás az 5. oldalon

Szilveszteri Futógála

Fotó: Plavecz János

A Berényi Futókör 2019-ben is
futással zárta az esztendőt. Az év
utolsó délelőttjén a Berény Szálló
elé igazi futóidőben várták az érdeklődőket a Szilveszteri Futógálára. Talán csak a csípős, erős
szél zavarhatta a várakozókat, akiket a szervezők forró teával és
zsíros kenyérrel fogadtak. A
futókör nevében az esemény
szervezője, Plavecz János köszöntötte az összegyűlteket. A 2019-es

rendezvények összegzése mellett
sort kerített az útvonal ismertetésére is, mely a Kossuth térről
indult.
Elsőként a gyermekek körére
került sor, melyet a megye ismert
ultramaratonistája, többszörös
Spartathlon teljesítője, Zahorán
János indított el. A csemeték és
kísérőik ötszáz méteres kört tettek
meg a Kossuth téren.
folytatás az 11. oldalon
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Ez történt a két ülés között
November 28-án az EFOP-1.5.3
pályázat sajtónyilvános eseményére került sor a Városházán. A pályázati projekt konzorciumában résztvevő hat település – Békés, Kamut, Kondoros,
Köröstarcsa, Mezőberény, Murony – polgármestereinek jelenlétében és hozzászólásában adtak
tájékoztatást a projekt elmúlt
közel két évének munkájáról.
Siklósi István polgármester a
konzorcium vezetőjeként a teljes
projektről, míg a települések
polgármesterei a saját településükön végzett munkáról adtak
tájékoztatást. A közös munka
2021. január 31-ig tart.
December 3-án Madari László
bácsit köszöntötte 90. születésnapja alkalmából otthonában
Siklósi István polgármester. A
köszöntés alkalmából adta át az
Orbán Viktor miniszterelnök úr
által aláírt emléklapot, valamint a
város nevében egy ajándékkosarat. Ezúton is egészségben
eltöltött éveket kívánunk neki!

December 10-én Kondor Péter
püspök úr, Nagy Zoltán esperes
úr, valamint Lázárné Skorka
Katalin lelkésznő és Valentinyi
Erika, a Magyarországi Evangélikus Egyház Nevelési és
Oktatási Osztályának pedagógiai szakértője tárgyalt Siklósi István polgármesterrel a
Csendes közben található, az
evangélikus óvoda területén
lévő önkormányzati óvodákhoz
tartozó épületrész, elsősorban
az ebben lévő tornaszoba
kérdésében. Közel három éve,
amikor a Kodály úti tornaszoba
építésére nyert pályázatot a város,
beszéltek arról, hogy ezt az
épületrészt az óvoda többi épületével azonos feltételek mentén átadnák használatra, üzemeltetésre az egyházi fenntartónak.
Az átadást a közös üzemeltetés
megszüntetése okán is támogatja a
polgármester, de az önkormányzati óvodának ez a helyiség feladatellátási helyként van bejelentve, aminek megszüntetését
képviselő-testületi döntéssel
2020. júliusi határidővel lehet
csak megtenni. Jelenleg azt
vizsgálják, hogyan lehetne már
korábban rendelkezésre bocsájtani az evangélikus óvodának a
tornaszobát. A megbeszélésen
részt vett Körösi Mihály alpolgármester is.

December 4-én Körösi Mihály
alpolgármester úr részt vett a
47-es út gyalogosátkelőinek bejárásán, ahol a szakemberek
megállapították, hogy az önkormányzatnak tennivalója
nincs, beavatkozást nem kell
tenni. A december 6-án iktatott
jegyzőkönyv tanúsága szerint „A December 11-én tartotta első
helyszíni bejárás során hiányos- foglalkozását a mezőberényi
ságot nem találtunk.”
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat előkészítését célzó
December 5-én a Kisvárosok csoport. Mintegy 30 fiatal vett
Szövetsége közgyűlésén vett részt a rendezvényen, melynek
részt Siklósi István polgár- folytatásaként az előreláthatólag
mester Visegrádon. A közgyűlés február végéig történő előkészítő
megválasztotta a szövetség tiszt- munka végén a fiatalok megváviselőit, akik a korábbiakkal meg- lasztják maguk közül a GYIÖK
egyeznek. A közgyűlésen előadást tisztségviselőit. Bízunk benne,
tartott Pogácsás Tibor, a Belügy- hogy ötleteikkel segíteni fogják a
minisztérium önkormányzati ál- városi önkormányzat döntéslamtitkára az önkormányzatok ak- előkészítő munkáját is.
tualitásairól. Többek között az
okosváros szoftverek és a térfi- December 16-án a Nemzeti
gyelő kamerarendszerek egysé- Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.gesítéséről, a közös hivatalok kér- nél (NIF) járt Siklósi István poldésköréről, az orvosi ügyelet és a gármester, ahol Dankó Béla orszociális ellátások finanszíro- szággyűlési képviselő úr kezdezásáról, bérfeszültségekről be- ményezésére a 47-es út 2x2 sászélt. Előadást tartott továbbá vosításának nyomvonaláról
Huszár Richárd, az Innovációs és egyeztettek. Nagy Róbert AttiTechnológiai Minisztérium he- lával, a Nemzeti Infrastruktúra
lyettes államtitkára a 2021-2027- Fejlesztő Zrt. vezérigazgatójával
es időszak tervezéséről, amelyről és Pántya Józseffel, a NIF útfejazonban konkrétumokat nem lesztési igazgatójával hétfőn délulehetett megtudni.
tán találkoztak Budapesten. A

megbeszélésen részt vett még
Kardos Károly, Körösladány polgármestere, Lipcsei Zoltán, Köröstarcsa polgármestere, valamint
dr. Farkas József, Szeghalom alpolgármestere. A pozitív kicsengésű megbeszélésen megtudták,
hogy készült egy olyan nyomvonaltanulmány verzió, amely a
településekhez közelebb, a meglévő nyomvonal mentén húzódna, és a Natura 2000 ökológiai
hálózatba tartozó területeket is
csak kisebb mértékben érintené. Ezzel a keleti határ menti
nyomvonal elképzelés, gyakorlatilag tranzitút környezetvédelmi okokra visszavezethető
előnye eltűnik!!! 2020 közepére,
végére várható végleges döntés a
nyomvonalról.
Az elmúlt időszakban néhány
érthetetlen dologgal kellett
szembesülnie a városvezetésnek.
Az egyik ilyen, hogy a Kormányhivatalban érdeklődött valaki arról, hogy a polgármester szokott-e beszámolni a bérlakásokról, azok bevételeiről. Azért érthetetlen ez, mert ha a Polgármesteri
Hivatalhoz fordult volna, már rég
tudná a választ, így viszont kicsit
az ’50-es, ’60-as évek feljelentős
hangulatát idézi a történet. Egyéb-

2020. január
ként a kérdésre a válasz igen, hiszen a zárszámadásban minden
anyagi természetű dologról be kell
számolni. (Most a Kormányhivatalhoz megy a válaszlevél,
majd ők küldik meg a hivatal számára nem ismert személynek a választ, amit akár direktben tudtak
volna a kérdezőnek megválaszolni, lényegesen kisebb adminisztrációval.)
A másik a téli szünet idejére szervezett gyermekétkeztetés. Először 5 napra kellett megszervezni, ami a tényleges szünet
idejét jelentette munkaszüneti napok kivételével, majd érkezett
egy újabb utasítás, hogy 7 napra. A hivatal kollégái és a konyha
dolgozói megszervezték előbb az
öt napos, majd – szabálykövetőként – a hét napos étkeztetést is.
Időközben több megkeresés jutott
el az illetékesekhez, hogy miért
hét napra? 2-3 napon belül jött a
legújabb utasítás, hogy mégis
csak öt napra kell megszervezni.
(Újabb határozat gyártása, de ami
ennél lényegesebb, a hét napra
megrendelt alapanyagok átrendezése következett gyakorlatilag
fölöslegesen!)
Ezek a történések sok energiát,
időt és figyelmet vesznek el a
tényleges munkától!!!

Miről tárgyalt a
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után
elfogadták dr. Földesi Szabolcs
jegyző tájékoztatását a 2019.
november 25-i zárt ülésen hozott
határozatokról, majd Siklósi
István polgármester számolt be a
két ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről.
A képviselők elfogadták a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát az
előterjesztéshez mellékelt formában, és a 376/2013.(IX.30.) sz.
határozattal elfogadott Szabályzatot hatályon kívül helyezték.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
hozzájárult a 296/2019.(VIII.26.)
sz. képviselő-testületi határozattal
indított TESZK 2019. évi módosítás partnerségi egyeztetési és
a véleményezési szakaszának
lezá-rásához az alábbiak szerint:
Mezőberény Város Önkor-

mányzati Képviselő-testülete
megismerte a város Településrendezési Eszközére vonatkozó
2019. évi módosítás terveit. A
tervezett módosítással kapcsolatban a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendeletben meghatározott véleményezésre biztosított határidőn belül a partnerségi egyeztetésbe bevontak és az államigazgatási szervek részéről vélemény, észrevétel nem érkezett, így
eltérő vélemény sem maradt fenn,
ezért Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Településrendezési Eszközök 2019. évi módosítására
vonatkozó véleményezési és
partnerségi egyeztetési szakaszt
lezárja.
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A 182/2017.(IV.24.) sz. határozat
visszavonása után Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselőtestülete az Interreg V-A RomániaMagyarország Program keretében
a ROHU-444 kódszámú, „A
Magyar-Román határmenti térség
közösségeinek TEN-T infrastruktúrához való összekapcsolása” ConComTEN-T című
Arad Megyei Önkormányzattal
beadott közös pályázat keretén
belül a Mezőberényt érintő
úttervezés önerejére összesen
bruttó 874.000,- Ft-ot biztosított
a 2019. évi 045120-11 működési
tartalék terhére pénzeszköz-átadásként.
A tervezéssel érintett területek:
1. 47-es főút csomópontja a
Jeszenszky és Hunyadi utca
kereszteződésében
2. Útfelújítás az alábbi útszakaszokon:
- 47 sz. Debrecen - Szegedi II.
r. főút 108+300-110+120 km
- 46 sz. TörökszentmiklósEndrőd-Mezőberény II. r. főút
65+153-66+187 km
- 4641 j. Mezőberény-Szarvas
összekötő út 0+905-1+388 km
- 46355 j. Mezőberény
állomáshoz vezető út 0+0000+432 km
A képviselő-testület felhatalmazta
Siklósi István polgármestert a
pénzeszközátadási megállapodás
aláírására, valamint a szükséges
intézkedések megtételére.
A képviselő-testület úgy döntött,
hogy a Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése
című pályázathoz további
3.508.256 Ft-ot biztosít az Alföldvíz Zrt. hálózatkarbantartási
és felhalmozási munkáinak 2019.
évi felújítási előirányzata terhére.
Elfogadták a Humánügyi Bizottság, valamint a polgármester által,
átruházott hatáskörben hozott
döntésekről szóló beszámolókat.
December hónapban felhasználták
a meglévő kereteiket, és az
önkormányzatnál, az önkormányzat intézményeinél, valamint
a kft-nél foglalkoztatott közmunkások számára rendkívüli
települési támogatás került
kifizetésre, mely 152 főt érint.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
elfogadta a 2020. évi költségvetési tervezés alapelveit. Az
alapelvek figyelembevételével
utasította a fenntartásában lévő
költségvetési szervek illetékes
vezetőit a 2020. évi költségvetés
tervezésének megkezdésére, a
tényleges tervezési feladatok
végrehajtására.

Városházi hírek
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
2020. évi munkatervét az alábbiak
szerint határozta meg:
A testületi ülések időpontja
minden hónap utolsó hétfője, 15
óra. (A testület júliusban ülést
nem tervez.)
Január: 27.
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése. Előterjesztő: Siklósi
István polgármester, Szvitán
Zoltán pénzügyi osztályvezető
2./ Mezőberény város 2020. évi
nagyrendezvényeinek terve.
Előterjesztő: dr. Burján Katalin
HB elnök, Smiriné Kokauszki
Erika OPSKMM igazgató
3./ A közösségi együttélés
alapvető szabályairól szóló
16/2013.(V.28.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata. Előterjesztő: dr. Földesi Szabolcs
jegyző
4./ Integrált Településfejlesztési
Stratégia (ITS) kidolgozása.
Előterjesztő: Siklósi István
polgármester
Február: 24.
1./ Mezőberény Város
Önkormányzata 2020. évi
költségvetésének elfogadása.
Előterjesztő: Siklósi István
polgármester, Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető
2./ Mezőberény Város gazdasági
programja 2020-2024.
elfogadása. Előterjesztő:
Siklósi István polgármester, dr.
Földesi Szabolcs jegyző
3./ Tájékoztató a közmunkások
foglalkoztatásának 2019. évi
tapasztalatairól, 2020. évi
tervek. Előterjesztő: Körösi
Mihály alpolgármester
4./ Értéktár Bizottság beszámolója. Előterjesztő: Körösi Mihály
bizottsági elnök
5./ Belvíz rendszer állapota,
további tervek. Előterjesztő:
Siklósi István polgármester,
Kis József beruházási
csoportvezető
Március: 30.
1./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság
helyzetéről. Előadó: őrsparancsnok
2./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület munkájáról. Előadó: Polgárőr Egyesület elnök
3./ Beszámoló a Mezőberényi Hivatásos Katasztrófavédelmi Őrs
tevékenységéről. Előadó: Megyei Katasztrófavédelem részéről
4./ Tájékoztató az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület munkájáról.
Előadó: ÖTE elnök
5./ Közbeszerzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző, Kis József beruhá-

zási csoportvezető
6/ Járdafelújítási terv aktualizálása, útfelújítási tervek. Előterjesztő: Hőgye Szabolcs PGB
elnök, Szilágyi Tibor képviselő,
Miklósik Ivett képviselő
7./ Beszámoló a mezei őrszolgálat
működéséről, működtetéséről.
Előterjesztő: Siklósi István polgármester, Dévényi Csilla képviselő
Április: 27.
1./ Beszámoló a 2019. évi belső
ellenőrzés tapasztalatairól. Előterjesztő: dr. Földesi Szabolcs
jegyző
2./ Tájékoztató a Békési Járási
Hivatal munkájáról. Előterjesztő: hivatalvezető
3./ Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP). Előterjesztő: dr.
Burján Katalin HB elnök
4./ A könyvtár működési feltételeinek vizsgálata. Előterjesztő: Körösi Mihály alpolgármester, Smiriné Kokauszki Erika
OPSKMM igazgató
Május: 25.
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás). Előterjesztő: Siklósi
István polgármester, Szvitán
Zoltán pénzügyi osztályvezető
2./ Beszámoló a gyermekvédelem
helyzetéről és az intézményekben folyó gyermekvédelmi
munkáról, Előterjesztő: Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ
igazgató, Nevelési-oktatási intézmények szakemberei
3./ Mezőberény Város Ifjúsági
Koncepciója, Előterjesztő: dr.
Burján Katalin HB elnök,
Madarászné Bereczki Zsuzsanna képviselő
4./ Mezőberény Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója,
Előterjesztő: Gulyásné dr. Sáli
Henrietta aljegyző, Debreczeni
Gábor ÜJKEB elnök
Június: 29.
1./ A Mezőberényben működő
nemzetiségi önkormányzatok
és hozzá kapcsolódó civil szervezetek munkájáról tájékoztató.
Előterjesztő: dr. Burján Katalin
HB elnök, Nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek
vezetői
2./ Beszámoló Mezőberény sportéletéről. Előterjesztő: Barna
Márton képviselő, Sportszervezetek vezetői
3./ Mezőberény Város Sportkoncepciója. Előterjesztő: Barna
Márton képviselő, dr. Onody
Gyula képviselő
4./ A 2023-as évforduló kiemelt
eseményei. Előterjesztő: Siklósi
István polgármester, Körösi Mihály alpolgármester

3.
Augusztus: 31.
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
2019/2020. nevelési év munkájáról. Előterjesztő: Siklósi
István polgármester, Kissné
Wagner Mária intézményvezető
4./ Közkifolyók üzemeltetésének
felülvizsgálata. Előterjesztő: dr.
Onody Gyula képviselő, dr.
Zuberecz Richárd képviselő
5./ Mezőberény Város utca fásítási
programjának felülvizsgálata.
Előterjesztő: dr. Burján Katalin
HB elnök, Miklósik Ivett képviselő
Szeptember: 28.
1./ 2021. évi ellenőrzési terv elfogadása. Előterjesztő: dr. Földesi
Szabolcs jegyző
2./ Beszámoló a Mezőberény Város Közterület-felügyeletének
tevékenységéről. Előterjesztő:
dr. Földesi Szabolcs jegyző,
Kiss István Lajos közterületfelügyelő
3./ Beszámoló a Mezőberény ’17
Városüzemeltetési Kft. munkájáról. Előterjesztő: Siklósi István polgármester, Pallag Péter
ügyvezető
4./ Mezőberény Város Kulturális
Koncepciója. Előterjesztő: dr.
Burján Katalin HB elnök,
Smiriné Kokauszki Erika
OPSKMM igazgató
Október: 26.
1./ Tájékoztató a mezőberényi
mentőőrs munkájáról. Előterjesztő: Országos Mentőszolgálat
2./ Tájékoztató az orvosi ügyelet
munkájáról. Előterjesztő: Orvosi ügyeletet ellátó Kft.
3./ Beszámoló a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
által ellátott egészségügyi és
szociális tevékenységről. Előterjesztő: Megyeriné Pénzes
Mária VHSZSZ igazgató
4./ Mezőberény Város Önkormányzatának földterületei.
Előterjesztő: Miklósik Ivett
képviselő, Dévényi Csilla képviselő
November: 30.
1./ Az adóbevételek alakulásának
értékelése. Előterjesztő: dr.
Földesi Szabolcs jegyző
2./ Mezőberény Város Nemzetközi kapcsolatok koncepciója.
Előterjesztő: dr. Burján Katalin
HB elnök, Szilágyi Tibor képviselő
December: 21.
1./ Mezőberény Város 2021. évi

4.
költségvetésének I. fordulós
tárgyalása. Előterjesztő: Siklósi
István polgármester, Szvitán
Zoltán pénzügyi osztályvezető
2./ A képviselő-testület 2021. évi
munkatervének elfogadása.
Előterjesztő: Siklósi István
polgármester
3./ Beszámoló a Polgármesteri
Hivatal munkájáról. Előterjesztő: dr. Földesi Szabolcs
jegyző
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Orlai Petrics Soma Könyvtár,
Muzeális Gyűjtemény és
Művelődési Központ Smiriné
Kokauszki Erika igazgató
alapilletmény: 210.600,- Ft
további szakképesítés alapján
(5%): 10.530,- Ft
magasabb vezetői pótlék:
100.000,- Ft
kulturális illetmény pótlék:
31.400,- Ft
felsőfokú nyelvtudási pótlék:
20.000,- Ft
Állandó napirendi pontok:
munkáltatói döntésen alapuló:
Beszámoló az előző zárt testületi
7.470,- Ft
ülésen hozott döntésekről, a két
összesen bruttó: 380.000,- Ft
ülés között történt fontosabb
eseményekről, intézkedésekről Mezőberény 17' VárosüzemelBeszámoló a lejárt határidejű tetési Kft. Pallag Péter ügyvezető
összesen bruttó: 450.000,- Ft.
határozatok végrehajtásáról, és
az átruházott hatáskörben A képviselők tudomásul vették,
hozott döntésekről
hogy az OPSKMM Könyvtára
Bejelentések
egyes könyveinek természetes
Interpelláció
elhasználódása miatt a könyvtári
állomány ellenőrzéséről (leltáMezőberény Város Önkor- rozásáról) és az állományból törmányzati Képviselő-testülete a ténő törlésről szóló szabályzat kitelepülés szennyvíz víziközmű adásáról szóló 3/1975. (VII.17.)
vagyonértékelése tárgyában in- KM-PM együttes rendelet 18. §
dított ajánlatkérési eljárás nyer- (2) bekezdése értelmében 3/2019teseként az Ateron Consulting es törlési jegyzékeiben felsorolt
Kft-t (1098 Budapest, Napfény u. könyveket törölte.
5. III/fszt. 2.) nevezte meg. A
képviselő-testület a feladat el- Mezőberény Város Önkorlátásához szükséges 7.000.000.- mányzati Képviselő-testülete a
Ft összeget az Alföldvíz Zrt. háló- „Tervezési keret biztosítása”
zatkarbantartási és felhalmozási tárgyában úgy döntött, hogy a
munkáinak 2019. évi felújítási Mezőberény, Puskin u. 18 alatti
előirányzata terhére biztosította. A ingatlan gáz- és fűtéstervezési,
testület felhatalmazta Siklósi Békési u. 12. és a Mikszáth
István polgármestert a vállalkozói Kálmán u. 3. sz. alatti ingatlanok
szerződés aláírására, a szükséges közmű tervezési munkák megvalósítására bruttó 600.000,- Ft-ot
intézkedések megtételére.
biztosít a 2019. évi költségvetés
Mezőberény Város Önkor- általános működési tartalék termányzati Képviselő-testülete hére, továbbá felhatalmazta Sik2020. január 1-től a város intéz- lósi István polgármestert a szükményei vezetőinek, valamint a séges intézkedések megtételére.
Mezőberény ’17 Kft. ügyvezető- Intézményi átcsoportosítások,
jének bérét az alábbiak szerint átcsoportosítások és fedezetállapította meg:
biztosítások megszavazása után
Városi Humánsegítő és Szociális ötödik alkalommal került móSzolgálat Megyeriné Pénzes Má- dosításra Mezőberény Város
ria igazgató
Önkormányzatának 2019. évi
alapilletmény: 210.600,- Ft
költségvetési rendelete. Az
magasabb vezetői pótlék: önkormányzat 2019. évi költ100.000,- Ft
ségvetési főösszege intézményfiszociális igazgatási összevont nanszírozással: 4 537 921 571 Ft.
pótlék: 86.413,- Ft
munkáltatói döntésen alapuló: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
132.987,- Ft
Kálmán Fürdő belépőjegyeinek
összesen bruttó: 530.000,- Ft
2020. évi szezonnyitástól érvéMezőberény Város Óvodai In- nyes díjait felső táblázatban fogtézménye Kissné Wagner Mária laltak szerint állapította meg.
intézményvezető
Mezőberény Város Önkoralapilletmény: 347.130,- Ft
mányzati Képviselő-testülete az
magasabb vezetői pótlék: önkormányzat tulajdonában
73.080,- Ft
lévő, nem lakás céljára szolgáló
munkáltatói döntésen alapuló: helyiségek minimális bérleti
29.790,- Ft
díjait 2020. évre az alsó tábláösszesen bruttó: 450.000,- Ft
zatban foglaltak szerint határozta meg:

2020. január

Jegytípusok
Felnőtt napi jegy
Felnőtt kedvezményes jegy 16 -19 óráig
Gyermek napi jegy 3 -6 éves korig
Gyermek kedvezményes jegy 16 -19 óráig
Diák, nyugdíjas napi jegy
Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy 16 -19 óráig
Felnőtt úszójegy
Diák, nyugdíjas úszójegy
Termáljegy 9.30 -12 óráig
Látogatói jegy (max. 1 óra)
Tanuló jegy
VIP jegy
Éjszakai jegy f elnőtt 19 -02 óráig
Éjszakai jegy diák, nyugdíjas 19 -02 óráig
Kedvezményes jegy*

2020. évi árak
990 Ft
690 Ft
400 Ft
350 Ft
700 Ft
500 Ft
490 Ft
450 Ft
590 Ft
150 Ft
350 Ft
egyéni megállapodás
szerint
990 Ft
700 Ft
500 Ft

Bérletek
Havi felnőtt bérlet
Havi diák, nyugdíjas bérlet
10 alkalomra szóló felnőtt bérlet
10 alkalomra szóló di ák, nyugdíjas bérlet
10 alkalomra szóló úszóbérlet
(felnőtt, diák, nyugdíjas)
Oktatói bérlet
VIP jegy ingyenes, egyéni megállapodás 10
alkalomra Termálbérlet
Szezonális VIP bérlet (csak partnerek részére)
Kedvezményes bérlet*
Strandbérlet támogatás (60 év feletti, mezőberényi
lakóhellyel rendelkezők részére, 10 alkalmas)

2020. évi árak
17.900
14.900
8.300
5.500 Ft
3.900 Ft

Csoportos belépő 10 fő felett: Ft/fő
Csoportos napi jegy 10 fő felett (Ft/fő)
Csoportos napi jegy 50 fő felett (Ft/fő)
(Szerv. rendezvények jegyárai üdülő csoportok,
versenyek, edzőtáborok, külföldi delegációk (kivéve
testvérvárosok) napi egységesen.)
Helyi oktatási intézmények tanulói 9.30 -12 óráig:
osztályok, csoportok, tanórák, óvodai f oglalkozás
keretében szervezett úszásoktatása ingyenes
Egyéb esetekben Ft/fő

2020. évi árak
690 Ft
590 Ft

Nagycsaládosok számára

7.000 Ft
4.900 Ft
34.900 Ft
9.750 Ft
ingyenes

ingyenes
300 Ft

2020. évi árak

Csak napi jegy: 5 fő (2 felnőtt + 3 gyermek)
További gyermek után Ft/fő

2000 Ft
290 Ft

*: A kedvezményes jegyet a súlyosan fogyatékos személyek és egy fő kísérő
(a Magyar Államkincstár által kiállított, súlyos fogyatékosságot igazoló
érvényes kártya bemutatásával) ,illetve mozgáskorlátozottak (érvényes
MEOSZ tagsági kártya felmutatásával) vehetik igénybe.
Az árak forintban értendők és az áfá-t tartalmazzák!
A képviselő-testület megbízta a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft.
ügyvezetőjét, hogy az árak alkalmazásáról intézkedjen.

Területe
Bérelhető helyiség 2
Címe
m
Üzlethelyiség
Húsbolt
Virágüzlet
Csarnok büfé
volt felvásárlás
Motorosbolt
Pecsenyesütő
Újságosbódé
volt Extrém pálya
Kamra
Vízmű telephely
Strand büfé
Mátyás király u. 2.

141
53
16
76+10,4
70
40
36
12,96
240
15
1306
30
1101

Fő út 13.
Fő út 13.
Fő út 13.
Liget u. 2.
Liget u. 2.
Liget u. 2.
Liget u. 2.
Liget u. 2.
Liget u. 2.
Luther u. 1.
József A. u. 2.
Tessedik tér 1.
Mátyás király u. 2.

Minimális
bérleti díj
bruttó Ft/hó
2020. évben
110 750
91 730
36 010
30 580
21 060
24 460
12 230
12 230
90 950
6 420
57 780
64 200
53 500

2020. január

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény
’17 Városüzemeltetési Kft. üzemeltetésében lévő sportlétesítmények
bérleti díjait 2020. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg:
M olnár M iklós Sportcsarnok
Mezőberényi bérlő:
Bármilyen más bérlő:
M artinovics utcai tornaterem
Mezőberényi bérlő:
Bármilyen más bérlő:
M űfüves pálya
Mezőberényi bérlő
Bármely már bérlő
Öltözőhasználat

2020. évi árak (bruttó)
5.885,- Ft /óra
8.025,- Ft /óra
2020. évi árak (bruttó)
3.585,- Ft /óra
4.762,- Ft /óra
2020. évi árak (bruttó)
3.852,- Ft / óra
5.350,- Ft / óra
1.166,- Ft / óra

Az árak forintban értendők és az áfá-t tartalmazzák!
Félpálya használatára nincs lehetőség. A bérlési idő minimum 1 óra, ezen felül a
számlázás minden megkezdett fél óra után történik.
A képviselő-testület megbízta a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft.
ügyvezetőjét, hogy az árak alkalmazásáról intézkedjen.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
M e z ő b e r é n y ’ 1 7 V á ro s ü zemeltetési Kft. üzemeltetésében lévő busz 2020. évre vonatkozó díjszabását az alábbiak
szerint határozta meg: A busz
díjszabása: 231,- Ft/km + Áfa =
bruttó 293,- Ft/km, vagy nettó
3.675,- Ft/óra + Áfa = 4.667,Ft/óra. A fuvardíj számítása vagylagos: km-díj vagy óradíj, a fuvarvállaló (Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft.) szempontjából
kedvezőbb díj kerül számlázásra.
A díjtételen felül a megrendelő
közvetlenül köteles megfizetni az
igénybevétel helyszínén esetlegesen felmerülő autópálya, parkolási, őrzésvédelmi, komp- és az
egyéb használattal kapcsolatos
költségeket, valamint több napos
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 2020. január
1-től lép érvénybe.
A képviselő-testület megbízta a
Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy az
árak alkalmazásáról intézkedjen.
Felülvizsgálat után módosításra
került a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 7/2012.
(II.28.) önkormányzati rendelet, melynek keretében sor került
az új temetőrészek felvezetésére,
valamint a gyakorlatban nem
alkalmazott sírbolt, urnasírbolt és

5.
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urnasírhely kivezetésére. A képviselők elfogadták a rendelet 2.
sz. mellékletében a sírhelyek és
temetői szolgáltatási díjak 3%os emelését.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy nem kíván létrehozni közös polgármesteri hivatalt egyetlen környékbeli településsel sem.
Támogatták a képviselők a
2020. évi járási startmunka
programok indításához szükséges kérelem benyújtását, és
pozitív elbírálás esetén támogatják a szükséges közbeszerzési
eljárások megindítását. Felhatalmazták a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására,
valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
támogatta a helyi buszjárat
útvonalának módosítására irányuló kérelmet, és felhatalmazta
Siklósi István polgármestert, hogy
a Volánbusz Zrt.-vel folytasson
tárgyalásokat az útvonal módosítása tárgyában.
A képviselő-testület által elfogadott rendeletek megtalálhatók a
www.mezobereny.hu honlapon.
A soron következő képviselőtestületi ülés időpontja: 2020.
január 27. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit
Titkárság

Telve optimizmussal!
folytatás az első oldalról

Ezek megvalósítása, befejezése a
folyamatosságot is hivatott biztosítani.
Csak néhányat ezek közül!
Tovább „harcolunk” a közvilágítás korszerűsítéséért, a Kodály
utcai Nefelejcs Óvoda tornaszobájáért, a második ipari terület
megvalósításáért, a 47-es, 46-os út
belterületi szakaszainak javításáért, az elkerülő útért.
Dolgozunk a Luther téri iskolaépület teljes körű energetikai
korszerűsítésén, a szennyvíztisztító telep technológiai megújításán, a bölcsőde bővítésén, a járdák, utak állapotának javításán, a
közterek esztétikussá tételén, új
erdő telepítésén, utcafásításon, az
intézmények és a közterületek
akadálymentesítésén, a Kinizsi úti
Csiribiri Óvoda felújításán, az
illegális hulladéklerakás megakadályozásán, a szociális rendeletünk jelenlegi állapotokhoz igazításán.
Keressük a lehetőséget egy új
óvoda építésére, a Kálmán Fürdő
fejlesztésére, befektetők Mezőberénybe vonzására.
És ki tudja, még mennyi mindenre
kell figyelnünk az előttünk álló év
során, de az biztos, hogy a feladatok megoldásához összefogásra
van szükség! Arra az össze-

fogásra, amelyben mindenki teszi
a dolgát a saját helyén és a saját
lehetőségeihez mérten a jövőért.
Azért a jövőért, amelyért 2020 évben is a város érdekében bölcs
megfontolással munkálkodó
testület tehet eredményesen, de
csak együtt a városlakókkal.
Ahogy többen megfogalmazták:
„Nem lehet rosszkor rossz helyen
lenni. Mindig ott vagy, ahol dolgod van, és mindig azokkal, akikkel dolgod van. Lehet, hogy gyönyörű lesz, lehet, hogy fájni fog,
de ez a Te életed. És ennél se
szebb, se jobb, se izgalmasabb
nem történhetne veled!”
Ezekkel a gondolatokkal, töretlen
optimizmussal kívánok Mezőberény Város Önkormányzata
és a magam nevében 2020. évre
mindenkinek családi boldogságot,
egészséget, munkájában eredményes, sikeres évet! És kívánom
még Önöknek, hogy megértésben,
az összetartozás jegyében teljen
az új év.
Tiszteljük egymás munkáját és
dolgozzunk 2020 évben is úgy,
hogy büszkék lehessünk elért
eredményeinkre, városunkra,
Mezőberényre!
Siklósi István polgármester

Adomány és fényjáték
folytatás az első oldalról

A 24 karácsonyfa körül megrendezett esemény hangulatos
néhány órát nyújtott a jelenlévőknek, és a fényjáték méltó
befejezése volt a napnak. A szervezetek teát, mézest, süteményt
kínáltak a téren. Köszönet illeti a
szervezőket, a segítőket, hiszen
sok-sok előkészítő munka, egyeztetés és szervezés előzte meg a
megvalósítást. Civilként, önkéntesként hozták létre ezt a rendezvényt, és barátokkal, az
egyesületek tagjaival teszik minden évben emlékezetessé. Nagyon
kevés szó esik azokról a háttérben
dolgozó, tevékenyen résztvevő
segítőkről, akik például krumplit
pucoltak, teát kínáltak, süteményeket sütöttek, kínáltak, ren-

dezték a teret, figyelték a fenyőfákat, biztosították a lezárást, a
közlekedés rendjét, ételt osztottak.
Az adonyánygyűjtés jóvoltából
közel háromszáz kisgyermeknek
tudtak a szervezők ajándékot
juttatni karácsony előtt. Tisztelet
és köszönet mindazoknak, akik
hozzájárultak a rendezvényhez, és
mosolyt csaltak a gyermekek
arcára. Köszönet a város oktatási
intézményeinek, óvodáinak, a
bölcsődének, a városlakóknak,
akik mind hozzátettek egy kis
szeletet, hogy ez a kezdeményezés
az idei évben is megvalósulhasson!
Mertz Judit

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Molnár Sándor (Békés) és Kohári Beáta Bőtsch Ádám Györgyné született Rácz Jolán (1955), Weigert
(Békés), Hegedüs Tibor (Csárdaszállás) és Kozma Rita (Budapest), Józsefné született Czerovszki Judit (1926), Plavecz György (1928),
Szabó Bence (Békés) és Petrás Erzsébet Ilona (Békés).
Kutyikné Hegyesi Gabriella Julianna (1956), Burai Ádám (1947),
Fördős Ferenc (1964), Gulyás Sándor (1957), Horváth Rudolf (1944),
Eltávoztak közülünk: Lipták Mátyás (1937), Szilágyi József (1949) Szűcs Gáborné született Lestyán Ilona (1936).
Harmati Lajos (1955), Benyovszki Andrásné született Mikó Eszter
(1945), Jakusovszki Sámuelné született Boldis Mária (1924),
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A Békés Megyei Önkormányzat híre

2020. január

Rendőrségi felhívás

Öten részesültek Nemzetiségi díjban
A Békés Megyei Önkormányzat a nemzetiségek napja alkalmából
tartandó díszünnepségét idén Kondoroson rendezte. Az
eseményen Emil Kuchár, a Szlovák Köztársaság Békéscsabai
Főkonzulátusának vezetője is részt vett.
A Békés Megyei Önkormányzat minden évben díszünnepség
keretében adja át a közgyűlés által alapított Nemzetiségi díjat az
arra érdemeseknek. Ebben az évben öten részesültek a kitüntetésben, akiknek Emil Kuchár, a Szlovák Köztársaság Békéscsabai Főkonzulátusának vezetője, Zalai Mihály, a Békés Megyei
Önkormányzat elnöke, Tolnai Péter, a megyei közgyűlés
nemzetiségi ügyekért felelős tanácsnoka és Mucsi András, a
megyei közgyűlés Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke
adta át a díjjal járó oklevelet és plakettet.
A szlovák nemzetiség javaslata alapján a Békés Megyei
Önkormányzat Közgyűlése Nemzetiségi díjat adományozott
Frankó Annának a szlovák nyelv és kultúra megőrzése,
megismertetése terén végzett munkájáért. A roma nemzetiség
javaslata alapján elismerést vett át Jónás Jánosné a települési
roma nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése terén
tett erőfeszítéseiért. A német nyelv ápolásáért, a német kulturális
és zenei értékek megőrzéséért Nemzetiségi díjat kapott Pintér
Edit, a lengyel baráti kapcsolatok áplásáért, a lengyel kultúra
megismertetéséért elismerésben részesült Tóth Olga. A román
nemzetiség javaslata alapján Fenyvesi Tivadar a román
nemzetiség érdekében végzett erőfeszítéseiért vehette át az
elismerést.
A díszünnepségen kulturális műsor keretében színpadra léptek a
lőkösházi, román nyelvet tanuló gyermekek, a 45 éve alakult
kondorosi Rózsa Pávakör, az Almáskamarási Károlyi Bernát
Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola diákjai, a
Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola gyermek
énekkara, a békéscsabai Premier Művészeti Szakgimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola hallgatói, valamint verses zenés
összeállítással készültek roma nemzetiségű gyermekek.

Tisztelt kerékpárosok!
Amennyiben a kerékpáros olyan
kijelölt gyalogos átkelőhelyhez
érkezik, amely mellett nincs „utat
keresztező kerékpárút” (sárga színű) útburkolati jel felfestve, úgy
köteles leszállni, és a gyalogosokra vonatkozó szabályok szerint áthaladni a kijelölt gyalogos
átkelőhelyen!
Amennyiben a kerékpáros olyan
kijelölt gyalogos átkelőhelyhez
érkezik, amely mellett az úttesten
átvezető „utat keresztező kerékpárút” (sárga színű) útburkolati jel
van felfestve, a kerékpáros minden esetben köteles figyelembe
venni a számára elhelyezett „Elsőbbségadás kötelező!”, vagy
„Állj! Elsőbbségadás kötelező”
jelzőtáblát, és elsőbbséget kell
adni a keresztirányba haladó
járművek részére! Ennek elmulasztása közúti közlekedési balesethez vezethet. A keresztirányba
haladó járműveknek elsőbbsége
van!
Amennyiben a kerékpáros olyan
útszakaszhoz érkezik, ahol az

úttesten átvezető „utat keresztező
kerékpárút” (sárga színű) útburkolati jel van felfestve, a kerékpáros szintén minden esetben
köteles figyelembe venni a számára elhelyezett „Elsőbbségadás
kötelező!” jelzőtáblát, és elsőbbséget kell adni a keresztirányba
haladó járművek részére! A
keresztirányba haladó járműveknek ezen helyeken is elsőbbsége
van!
Gyakori tapasztalat, hogy az
előzékeny járművezetők az úttesten átvezető „utat keresztező
kerékpárút” előtt történő megállással a kerékpáros javára lemondanak elsőbbségi jogukról, azonban a kerékpárosnak ez esetben
meg kell állni, és csak akkor kezdheti meg az átkelést, ha az elsőbbségi jog lemondásáról minden kétséget kizáróan meggyőződött!
Kérjük, hogy maradéktalanul
tartsák be a közlekedési szabályokat, hogy mindenki hazaérjen!
Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Mezőberényi Rendőrőrs

Kiadó helyiségek
2020. január 1. naptól kiadók a Mezőberény ’17 Városüzemeltetés
Kft. üzemeltetésében lévő következő, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek:
Mezőberény, Fő út 13. sz. alatti 141 m2 területű üzlethelyiség,
bérleti időtartama: 3 év, a fizetendő bérleti díj mértéke 2020.
évben: minimum havi bruttó 110.750 Ft.
Mezőberény, Fő út 13. sz. alatti 53 m2 területű üzlethelyiség,
bérleti időtartama: 3 év, a fizetendő bérleti díj mértéke 2020.
évben: minimum havi bruttó 91.730 Ft.
Mezőberény, Fő út 13. sz. alatti 16 m2 területű üzlethelyiség,
bérleti időtartama: 3 év, a fizetendő bérleti díj mértéke 2020.
évben: minimum havi bruttó 36.010 Ft.
A pályázni jogosultak köre: egyéni vállalkozó, gazdasági társaság. A
pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell
a pályázó nevét és címét, a tevékenység folytatására feljogosító
engedély másolatát, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket
elfogadja. A pályázók közül az részesül előnyben, aki a legmagasabb
összegű bérleti díj megfizetését vállalja.
A pályázati ajánlat benyújtási határideje: 2020. január 24.
A pályázati ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban a
Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. részére, az 5650
Mezőberény, Békési út 17/B. fsz. 1. sz. alatti címre kérjük benyújtani.
További információ kérhető Pallag Péter ügyvezetőtől, a +36 20
534-0332-es telefonszámon, vagy személyesen a Mezőberény ’17
Városüzemeltetési Kft.-nél nyitvatartási időben.

A 2020. évi hulladékgyűjtés
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. január 1-jétől a
településen megszűnik a körzetesítés. A kommunális (vegyes)
hulladék begyűjtésére – az egész településen – KEDDI napokon
kerül sor.
Elkészült a 2020. évi hulladékgyűjtési naptár, mely tartalmazza a
közszolgáltatásban biztosított házhoz menő hulladékgyűjtés
(vegyes-, szelektív-, zöld-, és lomhulladék), szállítás 2020. évben
tervezett rendjét. A naptár a www.mezobereny.hu oldalon
letölthető.
A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos hivatalos és részletes
információk a www.dareh.hu oldalon érhetőek el.
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
Mezőberény, hulladékszállítás
Az ügyfélfogadás helye:
Művelődési Központ, 5650 Mezőberény, Fő út 6.
Ideje:
keddenként 8-tól 11óráig
Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken
várjuk megkeresését: telefon: +36/66/447-150, e-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.hu, postai cím: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.,
személyesen hétfő és szerda: 8-tól 15 óráig, csütörtök 7-től 19
óráig): 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6.
A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a
www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
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Madari László köszöntése Újabb mesterpedagógusok
Madari László október 29-én
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!

Találkozás a Mikulással

Sok-sok segítőnek és támogatónak köszönhetően december 3. és
7. között a Civil Fejlesztő Központban kialakított Mikulás szobában a gyerekek találkozhattak a
Mikulással, karácsonyi kívánságaikat levélben írhatták meg a
Jézuskának. A Mikulás szerepé-

ben közreműködött Bokor Sándor, Gulyás Sándor és Siklósi István, a két Manó Frei Zita és
Földesi Lajosné volt. A szervezők
szándéka szerint a Mikulás szoba
a karácsonyi ünnepre készülődés
évente visszatérő sajátos színfoltja lesz a városban.
Mertz Judit

A Mezőberényi Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és
Kollégiumban a 2019. évi minősítési eljárások során öt pedagógus mutatta be mesterportfólióját és védte meg mesterprogramját sikeresen. Így 2020.
január 1-jétől mesterpedagógussá
váltak.
A mesterprogramjuk megvalósításával hozzájárulnak intézményünk nevelő-oktató munkája
színvonalának emeléséhez, továbbá segítik tanulóink teljesítményének növekedését, támogatják az intézmény és a pedagógus
egymást erősítő fejlődését.
Az elért eredményeikhez gratulálunk! További sikeres munkát Dr. Zubereczné
kívánunk!
Miklya Ibolya
Öreg István intézményvezető

Bálint Anna

Mátyásné Adamik Ildikó

Bereczkiné Éber Ildikó

Vrbovszki Beáta

Érték a Települési Értéktárból

Patikamúzeum
Mezőberényben 190
éve, 1830-ban alakult meg az első
gyógyszertár Isteni
gondviselés néven. A
településen a második patikát 1899-ben
Hacskó Lajos okleves gyógyszerész
alapította, ez az Oroszlán nevet viselte,
tulajdonosa pedig Beretzky Péter volt. A jelenlegi Oroszlán
gyógyszertár 1995-ben a Luther utca 1. szám alá költözött, így a
Puskin utca 1. szám alatt, a felszabadult raktárhelyiségében a
régi gyógyszertár berendezési tárgyai kaptak helyet, és 25 évvel
ezelőtt megnyílt a patikamúzeum. A tölgyfa bútorokból, patikai
porcelán- és csiszolt üvegtégelyből álló berendezés a megye
legpatinásabb gyógyszertári reliktuma. A patika berendezése
helyi védettség alatt álló egyedi érték, a Települési Értéktárba
2014-be került be.

VÁROSI RENDEZVÉNYTERV 2020
2020. január 17-ig várjuk az intézmények, civil szervezetek,
vállalkozások 2020. évi tervezett eseményeit a városi
rendezvényterv összeállításához.
A következõ adatokat kérjük megadni: a rendezvény időpontja
(hónap, nap, óra), címe, helye, rendező, társrendező, felvilágosítást
adó személy neve, elérhetősége (telefon és/vagy e-mail).
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.

8.

Intézményi hírek

Ovis Mézes Reggeli

Magyarország 15 éve csatlakozott dások és a nevelők részletesen
az Európai Mézes Reggelire szóló megismerkedtek a méhek élefelhíváshoz, a szervezők eddig tével, hasznosságával és a méfőként iskolákat szólítottak meg. hészet fontosságával. Interaktív
A gyerekek a helyi méhészegye- közegben szereztek tapaszsületek, termelők segítségével a talatokat a méhészet eszközeiről, a
leggyakoribb hazai mézfajtákkal mézfajtákról és azok ízéről. Az
ismerkedhettek. Ebben az évben egyik legfontosabb feladata a
Mezőberény Város Óvodai Intéz- programnak: felkelteni a gyerménye is felvette a kapcsolatot az mekek, fiatalok figyelmét a mezőOMME területileg illetékes szak- gazdaság, az egészséges táplálkotanácsadójával, hogy a közös zás és a természeti értékek iránt.
programba vonják be a gyerme- Ezúton tisztelettel köszönjük
keket, nevelőket, pedagógusokat. városunk méhészeinek látványos,
A szaktanácsadók megkeresték élményekkel, ismeretekkel, sokvárosunkban azokat a vállalkozó sok megtapasztalással gazdagított
méhészeket, akik szívesen me- bemutatóit, név szerint: Varjú
sélnek a mézről és a méhészek József, Varjúné Sáli Ilona, Makra
munkájáról a gyerekeknek. Péter és Zsibrita Pál méhéFoglalkozások keretében az óvo- szeknek!
Kissné Wagner Mária intézményvezető

Újabb sikeres pályázat

Ebben az évben is kiírt az országosan elismert Humusz Egyesület
egy Komposzt ünnep című pályázatot. A pályázat a klímatudatosságot célozta meg a zöldhulladék újrahasznosítása szempontjából. Ezen a pályázaton indult el Zöld Óvodaként a Mosolygó Központi Óvoda. A pályázatra Magyarországról és a határon túlról is érkeztek pályaművek,

Csíkszeredától Pécsig.
A Mosolygó Óvoda Kukackalandok címmel, a Komposztálással a klímáért témakörben dolgozott ki olyan komplex, életkorilag és képességszintekre is lebontott tevékenységközpontú fejlesztő programot, amely elnyerte a bíráló bizottság tetszését.
A pályázat kitért a komposztvizsgálatra, a komposztban élő állatok megismerésére, a komposztálható növényekre, de a szelektív
hulladékgyűjtés is megjelent benne. Tettük mindezt az óvodai nevelés mindenki számára elérhető
eszközeivel, módszereivel, kicsit
„megfűszerezve” a mi kreativitásunkkal, öko látásmódunkkal,
pozitív életenergiánkkal.
Nagyon köszönjük ismét a nagyszülőknek, szülőknek, hogy a
program megvalósításában tevékenyen részt vettek, így az élménypedagógiánk részesévé
váltak.
Kreiszné Szilágyi Tünde
óvodavezető

2020. január

Gyöngyház-lánc projekt
A Csiribiri Óvoda számára kiemelten fontos a szülőkkel, családokkal való kölcsönösen jó kapcsolat és együttműködés. Ezt
szem előtt tartva írtuk meg 2010ben pedagógiai innovációnkat, a
„Gyöngyház-lánc” projektet,
melynek célja olyan közösségépítő programok megvalósítása,
amelyeket a szülők, gyermekek
számára kínálunk.
A közelmúltban három olyan
rendezvényt is szerveztünk, melyeket az óvoda hagyományai közé sorolhatunk. November közepén Repüljünk el Mesevölgybe…

mekeikkel közösen tekinthették
meg a három csoport őszi időszakban készített, egyéni és közös vizuális alkotásait. Ez a program
kedvelt a családok körében, nagy
örömünkre most is sokan jöttek el
megcsodálni a gyermekek munkáit.
Decemberben ünnepváró barkácsdélutánra (fotónkon) hívtuk a
kicsiket és a nagyokat. Ezen a
programon a kreativitásukat és a
kézügyességüket csillogtathatták
meg a jelenlévők, hiszen az adventi készülődés jegyében a gyermekek a szülőkkel, családtagokkal közösen készíthették el a

címmel teadélutánra invitáltuk a
szülőket, ahol Bartyik Gitta meseterapeuta beszélt a mese, a mesehallgatás jótékony, gyermeki
személyiséget fejlesztő hatásairól.
November végén szerveztük meg
projektzáró kiállításunkat, amelyen a szülők, nagyszülők a gyer-

karácsonyfadíszeket, ajtódíszeket, mécseseket.
Köszönjük a szülőknek, hogy
részvételükkel támogatták rendezvényeinket, segítve ezzel a
„Gyöngyház-lánc” projekt
megvalósítását!
Czinkóczki Ágnes óvodavezető

Luca-napi játszóház

Az OPSKMM december 12-én
tartotta meg a már hagyományosnak számító Luca-napi kézműves játszóházát a Spar előterében. Kora délutánig gyermekcsoportok érkeztek kézműves fog-

lalkozásra, Luca-búza ültetésére.
Délután fél háromtól ugyanitt
Bodrogközy Rita karácsonyi
dalokat adott elő és lufival,
cukorkával kedveskedett a gyerekeknek.
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Intézményi hírek

2020. január

Eseménydús december

Berényi gyógyszeres doboz
A hónap műtárgya – 2020. január

Az Országos Ifjúsági Szólótáncverseny elődöntőjében a „Leg a
láb” A.M.I. és a Berény Táncegyüttes táncosai közül hárman
vettünk részt versenyzőként: Farkas Vanda, Zolnai Réka és jómagam, Szabó Dorka. Viszont a
magyar néptánc fiú nélkül olyan,
mint a húsleves csigatészta nélkül,
habár fiú táncostársaink – Borgula
Botond Bendegúz, Róth Bence és
Hajzer Sándor – koruk miatt nem
versenyezhettek, kísérő partnerként tartottak velünk a megmérettetésre.
Az első elődöntőt Budapesten december 7-én reggel, a Pest környékén élő versenyzők kezdték meg,
majd délután mi, a Pesttől távolabb élők mutatkozhattunk be a
neves szakmai zsűri előtt.
Két korcsoportban versenyeztünk. Vanda és Bendegúz, illetve
Réka és Bence az egyesben, Sanyi
és én pedig a kettes korcsoportban
álltunk színpadra, ahol eltáncoltuk a kötelező és szabadon választott táncainkat is. A versenyprogram után csoportos pizzázással vezettük le az egész napos fáradalmakat.
Másnap zajlott le a másik elődöntő is Nyíregyházán, majd a
zsűri által kiosztott pontok alapján
megszületett a XI. Egri Országos
Ifjúsági Szólótáncverseny döntőbe jutottak névsora, melyben
Sanyi és én tizedikként, Réka és
Bence pedig huszonnyolcadikként került be a 146 versenyző

közül a legjobb 36 pár közzé.
Ez persze nemcsak a február 14-i
egri kirándulást hozza magával,
hanem azt is, hogy a munka nem
áll meg, és gőzerővel készülünk,
hogy a döntő színpadán átvehessük a Gyöngygalléros
Táncos címet.
Szabó Dorka
Idén december 8-án III. alkalommal került megrendezésre Berettyóújfaluban a Berettyó Gyermek Szóló Néptáncverseny. Iskolánk színeiben külön korcsoportokra bontva több versenyzőnk
is indult, akik közül Kocsor KataMachó Flóra (Berény Táncegyüttes) Arany minősítést szereztek.
December 13-án került megrendezésre iskolánk és a Berény
Táncegyüttes szervezésében a
már hagyománnyá vált Folkbál a
Berény Szállóban.
Először a kisebbek (Babica, Berecske, Kis-Berényke) mutathatták meg a Mikulásnak az eddig
tanult produkciójukat. Pihenésként kézműveskedtek, majd ezt
követően egy jó hangulatú táncház vette kezdetét. Az est zárásaként a nagyobbak vehették át
a táncparkettet, ahol az éjszakába
nyúló Folkbálban a Talléros Zenekar húzta a talpalávalót.
Ezúton gratulálunk az eredményekhez.

rális készítményeket igényes papírdobozokba csomagolták. Ezeket a gyógyszerdobozokat kartonból változatos méretben és
formában,
nyomdákban
gyártották. A bemutatott
„százéves”
doboz tetejére a következő felirat került
„Beretzky Péter
Oroszlán gyógyszertára Mezőberény”. Alatta a
gyógyszerész kézzel írt utasítása
látható. A gyűjteményben több
gyógyszeres doboz is található a
régi gyógyszertárakból, és így
őrizve tovább a neves mezőberényi gyógyszerészek emlékét.
Csete Gyula

Múzeumi esték

„Leg a láb“ A.M.I.

A Könyvtár ajánlja
Sólyomi Dávid: Egy ironman vallomásai
Az ember azt hinné, ez csak egy
amolyan átlagos könyv, amelyben
száraz tényekről és adatokról olvashatunk az ironman versenyre
való felkészülésről. A sorokat bújva azonban sokkal többet kapunk:
Dávid hosszú és nehéz útja rádöbbent minket arra, hogy igenis
bármi lehetséges! Le tudjuk győzni önmagunkat, mert megvan bennünk a kellő intelligencia ahhoz,
hogy felismerjük a megoldáshoz

A január igazi téli hónap. A nagy
hidegben könnyen megfázhattuk, és ha már
nem hatnak a
vitaminok,
jöhetnek a
gyógyszerek,
és irány a
gyógyszertár.
Mezőberény régi
patikáit a
19. század
második felében
alapították. A két
világháború között
működő Oroszlán
gyógyszertár többször is gazdát
cserélt, helyileg a hajdani községi
bérházban volt, a mai Fő út 2. sz.
alatti épületben, a könyvtár mellett. Utolsó tulajdonosa Beretzky
Péter volt.
A legtöbb patikában – így berényi
gyógyszertárakban is – a magiszt-

vezető utat, melyen elszántan és
kitartóan haladva biztosan elérjük
kitűzött céljainkat.
Ez a kötet – több személyiségfejlesztő véleménye szerint is
– a személyes fejlődés legfontosabb eszközeit osztja meg velünk.
Budapest, Bioenergetic Kft.,
2019. 238 p.
Könyvtári jelzet: 796 S 70

A Múzeumi esték rendezvénysorozat keretében december 18-án a
Muzeális Gyűjteményben Loci Memoriae címmel a gimnázium diákjai
Mezőberény történelmi eseményeit elevenítették föl. Emlékeztek a
berényi zsidóságra és németségre, a régi épületekre és intézményekre,
illetve Petőfi látogatásaira.
A rendezvény az EFOP 3.3.2-16-201600106 KÖZÖSSÉG-ÉLMÉNYTUDÁS Gyermek és ifjúsági kulturális, nem formális, informális
fejlesztő programok Mezőberényben projekt helytörEurópai Szociális
téneti szakkör diákjainak
Alap
előadásokkal egybekötött
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
szakkörzáró alkalma volt.
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Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény
és Művelődési Központ

2020. január

Karácsonyra hangoló

Magyar Kultúra Napja 2020

Debreczeni Klára népi tárgyalkotó iparművész

Múlt a jelenben – szőttes textíliák felhasználása
napjainkban című kiállításának megnyitója 2020. január 22-én
17 órakor a Muzeális Gyűjteményben (Mezőberény, Fő út 1-3.)
Megnyitja: Kocsis Klára, a Békés Megyei Népművészeti
Egyesület vezetőségi tagja
Megtekinthető nyitvatartási időben 2020 február 28-ig.
A Múzeumi esték rendezvénysorozat keretében
dr. Bódán Zsolt történész, az MNL Békés Megyei Levéltára
osztályvezetője Múltunk őrzője – az MNL Békés Megyei
Levéltára és annak mezőberényi vonatkozású iratai címmel tart
előadást 2020. január 23-án 17 órakor a Muzeális
Gyűjteményben (Mezőberény, Fő út 1-3.)
A zánkai füvesember, Takács Ferenc gyógynövény szakértő,

Időszaki gyógynövények, időskori betegségek
címmel tart előadást 2020. január 24-én 17 órakor a
Művelődési Központban (Mezőberény, Fő út 6.)
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a
Művelődési Központ információs pultjánál illetve az
opskk.mezobereny.hu vagy a
facebook.com/opskmm oldalakon lehet.

Csinger Anita december 19-én a
Művelődési Központban karácsonyra hangoló hangtál-meditációt tartott. A nagyszámú érdeklődő előtt elmondta, három éve
ismerkedett meg a hangtálakkal,
azóta ezek és a jóga tölti ki az
életét. Elmagyarázta, a kisebbnagyobb hangtálak a különböző
csakrákat keltik életre, így indítják
be a gyógyítás folyamatát. A szervezetünk hetven-nyolcvan százaléka folyadék, ezért a rezgések
erősen hatnak ránk. Csinger Anita
ezt be is mutatta. Az egyik hangtálba vizet töltött, és ezt körbe
dörzsölte, ennek hatására a víz

úgy mozgott, mintha az forrna.
Mikor a dörzsölést abbahagyta,
azonnal megnyugodott a víz.
A rendezvény Mezőberény Város
Önkormányzatának az EFOP1.5.3-16-2017-00097 kódszámú
projekt „Korhatártalanul”
programjának keretében valósult
meg.

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Sovi, a konyhafőnök

2020. január 25-én 19 órakor a Művelődési Központban
(Mezőberény, Fő út 6.)
Lehár Ferenc - Bodanzky Gábor Andor:
Luxemburg grófja operett két felvonásban
Sir Bazil idős herceg szerelmes Didier Angele-ba, az ünnepelt
énekesnőbe. Feleségül is venné, de ez társadalmi akadályokba
ütközik, nem házasodhat rangján alul. Ezért arisztokratát keres,
aki hajlandó Angele-val rövid ideig tartó látszatházasságra lépni.
René, Luxemburg grófja félmillióért vállalkozik erre. Basil
feltétele, hogy René nem láthatja a menyasszonyt, ám a fiatalok
egymásba szeretnek...
Jegy: 3.000.-Ft. Információ és jegyértékesítés:
Bartó Róbertné +36 20 424-3944
A békéscsabai Márvány Fotóműhely

Kedvenc pillanataink című kiállítását Katona Péter, a
műhely elnöke nyitja meg 2020. január 27-én 18 órakor a
Művelődési Központ (Mezőberény, Fő út 6.) emeleti
galériájában.
Megtekinthető nyitvatartási időben 2020 február 28-ig.

MO

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a könyvtárunkba történő
beiratkozás január hónapban mindenki számára díjmentes.
Várjuk szeretettel leendő olvasóinkat!

NE

December 12-én a Művelődési
Központ vendége egy séf volt,
Men Sovanara, akit a közönség
már ismerhet a Konyhafőnök című
tévéműsorból. Az ünnepekhez közeledve olyan ételeket és recepteket hozott a közönségnek, amik
egészségesek, de egyszerű alapanyagokból a kezdő háziasszonyok
is el tudnak készíteni. Sovi egyik
jó barátjával érkezett, aki kiskuktaként a séf keze alá dolgozott,
miközben a tévéműsor emlékeiről
és egyéb konyhabeli történetekről
faggatta. A közönség sok vicces
esetet hallhatott, és az előadás

végén meg is kóstolhata az elkészült ételeket.
A rendezvény Mezőberény Város
Önkormányzatának az EFOP1.5.3-2017-00097 kódszámú
projekt „Együtt sikerül”
programjának keretében valósult
meg.

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Civil hírek / Hitélet

2020. január

Szilveszteri Futógála
folytatás az első oldalról

Beérkezésük után következhetett
az esemény fő távja, a nagyjából
háromezerötszáz méteres szilveszteri kör. A Puskin utcán át egészen a vasúti felüljáróig futottak
az indulók, ahol a „hegyen” átkelve, majd visszafordulva indultak vissza a városközpont felé,
melyet már a Petőfi utcai kerékpárúton közelítettek meg. A beérkezőknek szaloncukorral, emléklappal köszönték meg a szer-

vezők a részvételt. Az indulók
között – fiataloktól a nyugdíjasokig – minden korosztály
képviseltette magát, sőt, még kutyás futók is érkeztek. A helyiek
mellett idén is számos vidéki
futóismerős tisztelte meg jelenlétével az eseményt.
A Berényi Futókör 2020-ban is
szeretettel várja közös futásaikra
és rendezvényeikre az érdeklődőket.
Balog Róbert

Idősek karácsonya

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, illetve a Művelődési
Központ minden esztendőben
megtartja az Idősek karácsonyát, az
idén erre december 18-án került sor.
A szépkorúkat Megyeriné Pénzes
Mária igazgató köszöntötte. Siklósi István polgármester beszédében elmondta, számára a karácsony ünnepe a család, a békesség
és a szeretet fogalma köré épül, és
ez a három fogalom szorosan öszszefügg, összetartozik. A polgármester azt kívánta a jelenlévőknek, hogy az év minden napját
családi körben, békességben és

szeretetben töltsék.
Szolgálatot adtak a történelmi
egyházak lelkészei: Lázárné Skorka Katalin és Selmeczi Lajos Péter
evangélikus lelkészek, illetve
Laczkó István római katolikus
lelkipásztor.
Az időseknek műsort adott Paczuk Gabi mezőberényi kötődésű
színművész, a Berény Táncegyüttes és a Mezőberényi Általános Iskola Pedagóguskórusa.
A műsor után a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat ajándékkal kedveskedett az időseknek.

Ökumenikus imahét
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2020-ban is megtartjuk Mezőberényben
az ökumenikus imahét alkalmait. A közös együttléteink január 19-26
között esténként 17 órakor kezdődnek a következő sorrendben:
Január 19., vasárnap
Január 20., hétfő
Január 21., kedd
Január 22., szerda
Január 23., csütörtök
Január 24., péntek
Január 25., szombat
Január 26., vasárnap

Katolikus Egyház
Katolikus Egyház
Református Egyház
Református Egyház
Evangélikus Kollégium
I. kerületi (német) Evangélikus Egyház
II. kerületi (szlovák) Evangélikus Egyház
II. kerületi (szlovák) Evangélikus Egyház

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt!

Emlékezés dr. Irányi Istvánra
A város (www.mezobereny.hu)
és az OPSKMM (opskk.mezobereny.hu) honlapján olvasható a
mezőberényi származású, Szegeden élő Bagi Ádámné Erdei Margit visszaemlékezése dr. Irányi

István Petőfi-kutatóra és az általa
vezetett Hagyománykutató Szakkörre. Írásában felidézi egykori
tanára alakját és a Körös-parti
Petőfi-emlékmű felállításának
történetét.
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Új kezdet – új lehetőség
Még nincs egy éve, hogy itt
vagyok Mezőberényben. Amikor
elfogadtam a meghívást, sok
minden kavargott a fejemben: mit
csináltam eddig? Mit szeretnék
folytatni, mit rontottam el, miben
szeretnék változni/változtatni? Új
környezet, új emberek, új lehetőségek…
Azóta eltelt néhány hónap: közös
húsvét, nyári tábor, új tanév,
karácsony – és most új évkezdés.
Ez is, mint minden fordulópont az
életünkben, lehetőséget ad előre
tekinteni és tervezni. Mi a cél?
Igen – ez a legfontosabb kérdés.
Van valami cél? Tudjuk, hogy
hova szeretnénk eljutni, mit
szeretnénk megvalósítani? Személyes életünkben és közösségeinkben egyaránt fontos kérdés, hogy csak élünk, létezünk,
vegetálunk, vagy van konkrét
célunk? Tudjuk, hogy mit szeretnénk elérni idén? Sokan tesznek ilyenkor fogadalmat. Egyesek
nagy célokat tűznek ki maguk
vagy közösségeik elé, mások csak
kis lépésekben gondolkodnak.
Vannak, akik hamar elérik céljukat, mások kudarcot vallanak.
Vannak, akik életmódváltást
terveznek, mások karriert építenének. Vannak, akik kapcsolataikat szeretnék rendezni,
mások gazdaságilag szeretnének
egyenesbe kerülni, vagy talpra
állni.
Amikor a jövőt tervezzük, nem
feledkezhetünk meg Arról, akitől
a lehetőséget kaptuk. Tőle nem
csak időt kapunk a terveinkhez,
hanem int és bátorít is az év elején.
Int, hogy értékes terveink és
álmaink legyenek. Nem olyanok,
amikkel külön-külön jól elvagyunk, hanem olyanok, ami mind-

annyiunk életét, létezését, munkáját értelemmel tölti meg.
Hiszem, hogy Isten nem csak az
én életemben, hanem gyülekezete,
egyháza, sőt egész Mezőberény
életében akar és tud csodát tenni.
Hiszem, hogy ehhez ad időt és erőt
számunkra. Hiszem, hogy segít
lerombolni az akadályokat és az
elválasztó falakat. Hiszem, hogy
segít olyan közösség építésében,
ahol önzés helyett szeretet, viszály
helyett békesség, széthúzás
helyett összetartás és boldogság
tölti be az életünket. Hiszem, mert
hinni akarom. Még akkor is, ha
Isten olykor-olykor más utakon
vezet a cél felé, mint amerre mi
szeretnénk menni. Ilyenkor
könnyen elbizonytalanodhatunk,
és minden igyekezet ellenére
segítségre lehet szükségünk.
És itt jön a bátorítás: ha el is csüggedünk olykor, és úgy érezzük,
hogy elfogyott az erő, a lelkesedés
és a kitartás, hogy elérhessük kitűzött célunkat, hozzá akkor is kiálthatunk, tőle akkor is kérhetünk
segítséget, mint a beteg gyermek
kétségbeesett apja: Hiszek! Segíts
a hitetlenségemen! (Márk evangéliuma 9,24)
Evangélikus Egyházunkban
2020-ban ez az év igéje, ezzel biztat Isten, hogy legyen bátorságunk
új terveket megfogalmazni, és új
célokat kitűzni. Hidd el, hogy akár
személyes életedben, akár
családodban, akár munkában,
akár gyülekezetben vagy a város
életében idén nagyszerű lehetőségeket tartogat számunkra. Ha
pedig csüggednénk vagy elbizonytalanodnánk, Hozzá akkor is
kiálthatunk: Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!
Selmeczi Lajos Péter

Nagycsaládos karácsony
A Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete december 21-én rendezte meg a
nagycsaládosok karácsonyát. Az egyesület kötetlen
beszélgetésre, karácsonyi
készülödésre várta tagjait.
Gyermekeinknek ajándékokat készítettünk, ezeket
ekkor adtuk át. A Szerencsejáték Service Nonprofit
Kft. adományának köszönhetően tartós élelmiszercsomagot is vehettünk át.
Tímárné Csák Tímea
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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

ÁLLATELEDEL AKCIÓ!
PREVITAL MACSAKELEDEL
PEDIGREE SZÁRAZ ELEDEL
DREAMIES JUTALOMFALAT
KITEKAT MACSAELEDEL
WHISKAS SZÁRAZ ELEDEL
PEDIGREE ELEDEL ALUT.
WHISKAS ELEDEL ALUT.
KITEKAT SZÁRAZ ELEDEL
WHISKAS SZÁRAZ ELEDEL

100 g
400 g
60 g
4x100 g
300 g
4x100 g
4x100 g
1,8 kg
1,4 kg

89 Ft
269 Ft
279 Ft
299 Ft
299 Ft
399 Ft
449 Ft
899 Ft
1149 Ft

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

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

FENYŐFASZÁLLÍTÁS
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt. 2020. január 15 -én és 29-én
zöldhulladék (csak fenyőfa!) szállítást végez.

