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Berényben az Országjáró Párbeszéd az ifjúsággal

Mezőberénybe látogatott szeptember 19-én a Kossuth Rádió
Országjáró című magazinműsora.
A Berény Szálló előtti téren
Domokos István szerkesztő és
munkatársai várták a Mezőberény
értékeit bemutató helyieket.
A műsor hallgatói olyan művészeket, zenészeket, képzőművészeket, lelkes civileket ismerhettek meg, akik minden rezdülésükkel kötődnek szülővárosukhoz,
nemcsak hitet, lelkesedést és ihletet merítenek közvetlen környezetükből, hanem alkotásaikkal,
közösségformáló erejükkel építik
és gazdagítják lakókörnyezetüket.
Mezőberényben megidézték Petőfi Sándort, akit rokoni szálak
kötöttek a településhez és itt időzött családjával, mielőtt elindult
volna Bem tábornok seregei után
Segesvár irányába. Szó esett a
város történelméről, a művésztelepről, a Patika Múzeumról, a
Vrbovszki-féle kocsigyűjteményről, a fotózásról, az Alföld

Turista Egyesületről, a település
zöld területeiről. Vendég volt
többek között dr. Gschwindt András, Jámborné Nádházi Julianna,
Körösi Mihály alpolgármester,
Kis József, Váradi Lászlóné, Borgula Györgyné, Hernádi Mihály,
Szászné Koczka Erzsébet, Papp
Zoltán, Vrbovszki Pál, Hernádi
Mihályné, Siklósi István polgármester.
Az adás részeként a Kossuth Rádió munkatársai, Czifra Szilvia és
Domokos István többek között
Siklósi István polgármesterrel és
Körösi Mihály alpolgármesterrel
közösen elültették az "Összetartozás" fáját az '56-os téren.
Köszönet a Kossuth Rádió
munkatársainak a várost bemutató
magazinműsorért. Visszajelzések
alapján sokan hallgatták Mezőberényben és városon túl is. Köszönjük a közreműködőknek,
hogy megmutatták a város egyegy értékes szeletét.
Mertz Judit

Az ipari terület kivitelezése
Augusztus végén megkezdődtek a
vasút melletti ipari terület kivitelezési munkálatai. A projekt keretében két helyszínen építenek ki
ipari területet. Belterületen, a Penny Áruház mögötti ingatlan körül
zárt táblás ipari kerítésrendszer, a
terület megközelítése érdekében
közútcsatlakozás és belső úthá-

lózat épül, illetve egy elektromos
autótöltő állomást is kialakítanak.
Külterületen – a már elkészült 1es ipari területtel szemben – az ingatlanok körül zárt táblás ipari kerítésrendszer és a terület megközelítéséhez két közútcsatlakozás
épül. A kivitelező az Euro Mobil
Plusz Kft. forrás: mezobereny.hu

Borda Balázs ifjúsági fejlesztő,
tréner szeptember 30-án képzést
tartott a Városházán azoknak a fiataloknak, akik részt kívánnak venni a tervezett helyi gyermek- és ifjúsági önkormányzat munkájában.
A városi önkormányzat célja, hogy
a szervezett párbeszéd érdekében
Mezőberényben gyermek- és ifjúsági önkormányzat alakuljon. Ezzel a kezdeményezéssel a város vezetése együttműködési keretet, párbeszédet kíván teremteni a mezőberényi ifjúság és az értük tenni
akaró, döntéshozó felnőttek között.
A város önkormányzata be kí-vánja vonni a helyi fiatalokat az őket
érintő döntésekbe, lehető-séget ad
nekik közösségi színterek mű-

ködtetésére, saját igényeiknek
megfelelő programok szervezésére. Az általános iskola tanulóiból és
az evangélikus gimnázium diákjaiból álló első csoportnak az év
januárjától júliusáig már tartottak
több alkalomból álló hasonló
képzéseket. Az első csoportból öt fiatal vesz részt a most indult második csoport tevékenységében. Ők a
leendő gyermek- és ifjúsági önkormányzatban tisztséget is vállalnak,
és a második csoportba magukkal
hozták a munkába bekapcsolódó ismerőseiket, barátaikat.
A második csoport szintén több alkalomból álló képzése után majd
megalakul a Mezőberényi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat.

Meghívó
Mezőberény Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt
2020. október 23-án
nemzeti ünnepünk, az 1956-os forradalom
és szabadságharc 64. évfordulója
alkalmából a városi ünnepi programra.
11 órakor az '56-os Emlékparkban
(Városháza mögött)
MEGEMLÉKEZÉS AZ
1956-OS FORRADALOM
64. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
Az ünnepség részeként lehetőség van a
megemlékezés virágainak elhelyezésére.
Siklósi István polgármester

2.

Városházi hírek

Ez történt a két ülés között
Augusztus 3-én Siklósi István
polgármester Lipcsei Zoltánnal,
Köröstarcsa Község polgármesterével közös levélben
fordult a Békés Megyei Közútkezelő Zrt.-hez a Köröstarcsa
felé vezető kerékpárút javítása
ügyében. Cserkúti András megyei
igazgatótól gyors válasz érkezett,
melyben leírták, hogy a kivitelezővel szemben a garanciális
igényeiket jelezték, a javítások
elvégzését az ősz folyamán
ígérték.
Szeptember 2-án a város északnyugati részét érintő belvízelvezetési rendszerről tartottak
lakossági fórumot, csekély
érdeklődés mellett. Itt került
bejelentésre, hogy a kivitelező a
határidő lejárta előtt – 2020.
szeptember 30. – jó minőségben
maradéktalanul befejezte a
munkálatokat.

Szeptember 9-én Váradi Mártonné Ilonka nénit, 16-án Kálmán Lajost otthonában köszöntötték 90. születésnapjuk alkalmából. A köszöntésen Siklósi
István polgármester átadta az
Orbán Viktor miniszterelnök úr
által aláírt emléklapokat, valamint
a város nevében egy-egy ajándékkosarat. Ezúton is egészségben
eltöltött éveket kívánunk nekik!
Szeptember 10-én Tamás Péter, a
MAZSIHISZ temetőkért felelős
megbízottja járt városunkban,
és megtekintette a felekezethez
tartozó temetők állapotát.
Köszönetét fejezte ki, hogy az
önkormányzat az emlékhelyet
példamutatóan karbantartja. A
másik temetőrészt, amely a
MAZSIHISZ tulajdonában van,
sajnálatos módon igen elhanyagolt állapotban találta. Ezen temető
egyszeri rendbetételéért 150.000.Ft + ÁFA, a romos épület
(temetőgondnoki ház) bontásáért
100.000.- Ft + ÁFA összeget
ajánlott fel. Mindezeken felül havi
15.000,- Ft-ot a folyamatos
rendben tartásért, továbbá egy erős
Husqvarna gyártmányú fűvágó
kaszát bozótvágó adapterrel, egy
motoros láncfűrészt, valamint egy
önjáró, fűgyűjtő nélküli fűnyírógépet ígért. Ajánlatát, ígéretét írásban is megerősítette.

Szeptember 3-án a Városházán
képviselői kezdeményezésre
egyeztetés történt a Kossuth tér
parkosításának kérdéseiről a
tervezővel, Gyenes Gáborral. A
képviselők által kért egyeztetésen
Körösi Mihály alpolgármester
mellett Dévényi Csilla és Miklósik Ivett képviselők vettek részt.
A hivatalt Kis József, a beruházási
csoport vezetője képviselte. Az
egyeztetésen a képviselők megnyugtató válaszokat kaptak kér- Szintén szeptember 10-én Gyodéseikre.
maendrődön újból megbeszélést
folytattak az orvosi ügyelet 2021.
Szeptember 4-én Balaton- évi működéséről, mely megbeberényben tartotta közgyűlését a szélést több egyeztetés követett
13 tagból álló Berény Utónevű annak érdekében, hogy a jelenleg
Települések Egyesülete, ahol 12 7+1 települést érintő szolgáltatás a
település polgármestere képvi- lehető legzökkenőmentesebben
selte települését. Az előző évi be- folytatódhasson, az eddigieknél
számoló, a pénzügyi beszámoló, a lehetőleg nem nagyobb anyagi
2020. évi költségvetés elfogadása terhet jelentve a települé-seknek. A
mellett tisztújításra is sor került, témában testületi ülésre előterjesztés
Siklósi Istvánt újabb 4 évre készült.
megválasztották az egyesület
elnökének.
Szeptember 18-án Siklósi István
polgármester a „60 ezer fa BéSzeptember 4-én a hivatalos késcsabán” mozgalom képviértesítés is megérkezett a Ko- selőjével, Poliák Pállal és Gál
dály úti óvoda tornaszoba-épí- Péter mezőőrrel járta be a Metés többlettámogatásának megí- zőberényt Békéscsabával összetéléséről, valamint arról, hogy a kötő zöldfolyosó dűlőutak menmegítélt 40.434.882,- Ft felhasz- tén tervezett útvonalát Mezőnálásához milyen adminisztratív berénytől Kamutig. A békéscsaintézkedéseket kell megtenni. baiaknál rendelkezésre álló nöSzeptember 23-án – az irányító vényzet – fák, cserjék – kihatósággal kötött szerződés mó- ültetésének lehetőségét beszélték
dosítását követően – a kivite- meg, amely egy kisebb szakaszra
lezővel korábban feltételes közbe- lesz elegendő. Az ültetést megeszerzésben érintett szerződés mó- lőzően a területen érintett gazdákdosított dátumokkal való aláírá- kal szükséges az egyeztetés, hogy
sára is sor kerülhetett.
tudjanak arról, az ültetés kizárólag

önkormányzati tulajdonban lévő
területeken valósul meg, s a fák
aránya alacsony lenne, hogy ne
zavarja a mezőgazdasági termelést. Az elültetést önkéntesek
bevonásával képzelik el.
Szeptember 19-én a Kossuth
Rádió Országjáró című műsorában Mezőberény, Békés, Doboz
településekről adtak riportokat,

2020. október
szolgáltattak információkat a rádió
munkatársai. A vissza-jelzések
alapján a hallgatóknak nagyon
tetszett a műsor. Siklósi István
polgármester több, Mezőberényből elszármazott személytől is kapott megkeresést, hogy
milyen szépen szerkesztették össze
a műsort, sokszínű, érdekes,
hallgatható volt.

Miről tárgyalt a
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után
elfogadták dr. Földesi Szabolcs
jegyző tájékoztatását a 2020.
augusztus 31-i zárt ülésen hozott
határozatokról, majd Siklósi István
polgármester számolt be a két ülés
között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Barna Márton képviselő a mezőőröket segítő applikációról kért
bővebb tájékoztatást: ez a telefonos applikáció a HelpyNet vagy
egy új? Mivel a HelpyNetről azt az
információt hallotta, hogy városon
kívül nem igazán működik jól.
Siklósi István polgármester válaszában elmondta, hogy a HelpyNet rendszerbe kívánják bekapcsolni a mezőőröket. Külterületen
is működik, csak nem házszámmegjelöléssel, hanem koordináták
alapján tudja beazonosítani, rögzíteni az arra illetékesek, illetve az
arra kijelölt személyek mozgását.
A képviselő-testület elfogadta „A
mezei őrszolgálat működést javító
lehetőségek” előterjesztésben foglaltakat, és úgy döntött, hogy a Laposi kertekre kidolgozza a „Legszebb kert” programot, amelyet
2021-től kíván alkalmazni.
Elfogadásra került a Mezőberény Város újratelepülésének
300. évfordulójáról – 2023. év –
való megemlékezés részleteiről
szóló beszámoló. Megbízták Körösi Mihály alpolgármestert, hogy
az abban foglaltak végrehajtását
kezdje meg, az elvégzett munkáról – az előrehahadástól
függően, de legkésőbb – 2021.
szeptemberi testületi ülésen számoljon be.

téssel a szerzői honoráriumok
előlegének kifizetésére,
- 2021. évben a költségvetésbe tervezetten maximum 500.000,- Ft
összeget a szerzői honoráriumok
2. előleg számláinak kifizetésére,
- 2022. évben a költségvetésbe
tervezetten maximum 1.000.
000,- Ft összeget a szerzői honoráriumok végszámláinak kifizetésére.
A képviselő-testület felhatalmazta
a polgármestert, hogy a biztosított
összeg erejéig a szerzőkkel szerződést kössön a Mezőberény története 3. munkacímű kötet megírására.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
közkifolyók üzemeltetésének
felülvizsgálatát elvégezte, és
megállapította, hogy – a jelen állapothoz képest – további három helyen szükséges közkifolyót, vízvételi helyet (az Ókert utcán - 47.
sz. főút felőli végén közkifolyót;
Tulipán utcán a már előkészített
díszkutat és a Tó utcai játszótérnél
ivókutat) üzemeltetni, üzembe helyezni, kialakítani, melynek fedezetéül bruttó 1.500.000 forintot
biztosít az önkormányzat 2020. évi
költségvetése általános tartaléka
terhére. A képviselő-testület
egyúttal adategyeztetést rendelt el
az ALFÖLDVÍZ Regioális Víziközmű-szolgáltató Zrt.-vel a mezőberényi közkifolyók, egyéb közterületi vízvételi helyek státuszára,
helyére, állapotára vonatkozóan. A
képviselő-testület felhatalmazta és
felkérte Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések – így
különösen árajánlatok beszerzése,
tervezés és kivitelezés megrendelése a biztosított forrás erejéig és
szerződések megkötése, további
szükséges képviselő-testületi döntések előkészítése, a víziközműszolgáltatóval folytatandó adategyeztetés – megtételére.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete összesen
maximum 2.000.000,- Ft forrást
biztosított a Mezőberény története 3. munkacímű kötet szerzői
díjazására a következő részletezéssel:
- 2020. évi tartalék terhére maximum 500.000,- Ft összeget a A közlekedésbiztonság javítása
szerzőkkel való szerződéskötést érdekében az alábbi feladatok
követő 30 napon belüli kifize- végrehajtásáról döntött a képvi-
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2020. október
selő-testület:
„Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla elhelyezése: Illyés Gy. u. –
Thököly u. kereszteződésnél, Madár u. – Vésztői u. kereszteződésnél, Nyárfa u. – Kérhalom u.
kereszteződésnél, Nyárfa u. – Szent
J. u. kereszteződésnél, Malom u. –
Rózsa u. kereszteződésnél, Illyés
Gy. u. – Erkel F. u. kereszteződésnél, Illyés Gy. u. – Vörösmarty u.
kereszteződésnél, Vésztői út- Madár u. kereszteződésnél, Vésztői út
– Könyök u. kereszteződésnél.
„Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla kereszteződéshez történő
közelebb helyezése: Madách u. –
Puskin u. kereszteződésnél, Kinizsi u. – Köröstarcsai út kereszteződésnél, Nádas u. – Kinizsi u.
kereszteződésnél, Madách u. –
Árpád u. kereszteződésnél, Deák F.
u. – Vadász u. kereszteződésnél,
Illyés Gy. u. – Várkonyi u. kereszteződésnél, Békési út – Tavasz u.
kereszteződésnél, Belencéresi u. –
Báthory u. kereszteződésnél,
Áchim u. – Kereszt u. kereszteződésnél, Jeszenszky u. – Thököly u. kereszteződésnél, Liget u. –
Kastély köz kereszteződésnél,
Kossuth tér – Fortuna tér kereszteződésnél, Liget tér – Liget utca
kereszteződésnél.
„Állj! Elsőbbségadás kötelező”
jelzőtábla elhelyezése: Ady u. –
Vadász u. kereszteződésnél, Csabai út – Sas-köz kereszteződésnél,
Csabai út – Arany J. u. kereszteződésnél, Csabai út – Vásártér u.
kereszteződésnél.
„Állj! Elsőbbségadás kötelező”
jelzőtábla kereszteződéshez történő közelebb helyezése: Vasút u.
– Rákóczi sgt. kereszteződésnél.
„Kijelölt gyalogos átkelőhely”
kialakítása jelzőtáblával és útburkolati jel felfestésével: Sport
u. – Hajnal u.
„Állj! Elsőbbségadás kötelező”
jelzőtábla kereszteződéshez történő közelebb helyezése, valamint azok vonalában útburkolati jellel történő megerősítése: Sport u. – Hajnal u.
„Megállni és várakozni tilos”
jelzőtábla elhelyezése: Tó u. –
Bonyhai Benjámin u. gyalogos
oldalon, Tó u. – Bartók Béla u. kereszteződésnél, Tessedik Sámuel u.
– Tessedik tér kereszteződésnél,
Tessedik Sámuel u. – Liget tér
kereszteződésnél.
A fentieken túl elvégzésre kerül:
Jeszenszky u. – Galilei kereszteződésénél: „Kivéve áruszállítás”
kiegészítő tábla eltávolítása, Luther u. – Rákóczi sgt. kereszteződésénél: „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla cseréje, Madách
u. – Petőfi út kereszteződésénél:
„Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát takaró faág eltávolítása,
Thököly úton: „Súlykorlátozás 3,5
t” jelzőtábla elhelyezése, Luther

Városházi hírek
téren lévő parkolónál: 2 db
„Mozgáskorlátozottakat szállító
járművek részére fenntartott
várakozóhely” jelzőtábla elhelyezése, Malom u. – Kérhalom u.
kereszteződésénél: „Elsőbbségadás kötelező” tábla cseréje, Hajnal
u. (Sport italbolt előtt): „Megállni
tilos” jelzőtábla cseréje, Mátyás
király u. 2. szám előtt: „Gyermekek” jelzőtábla eltávolítása,
választóvonal felfestése és megerősítése a Békési út 1. számtól a
Takarékszövetkezetig. A Takarékszövetkezet után „Megáll-ni tilos”
jelzőtábla elhelyezése a padkán
megállni tilos kiegészítéssel.
A Békési út 4. szám előtt „Kerékpárút és gyalogút” jelzőtábla
kihelyezése.
A testület úgy döntött, hogy a Győri
J. utcát egyirányúsítja, a behajtás
irányát a Puskin utcából határozza
meg Győri J. utca és az abba
torkolló egyirányú forgalmi út
kereszteződésénél „Kötelező
haladási irány”-t jelző tábla
kihelyezésével, Fortuna tér (Spar)
felől behajtani tilos tábla elhelyezésével.
Győri J. utca Spar felőli kereszteződésénél közlekedési tükröt
helyez el.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az
Önkormányzat kezelésében lévő
utak közbiztonsági felülvizsgálata alapján a szükséges intézkedések megvalósításra bruttó
1.500.000,- Ft fedezetet biztosított dologi kiadási előirányzatként a 045160-0 Utak és alagutak
üzemeltetése és fenntartása KÖT,
részletező számra a 2020. évi
költségvetés egyéb működési tartaléka terhére.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta
Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi éves ellenőrzési
tervét, Mezőberény Város Közterület-felügyeletének 2020. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját, a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. tevékenységéről
szóló beszámolót, a Mezőberény
Város Kulturális Koncepciója
2021-2025. című dokumentumot, a
Mezőberény Város Ifjúsági
Koncepciója 2021-2025. című
dokumentumot és a Települési
Értéktár Bizottság Szervezeti és
Működési Szabályzatát.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyta. Törlésre került az Építési Szolgáltatási Pont (az ide tartozó építésügyi feladatellátás 2020. január 1.
nappal megszűnt az önkormányzatoknál), valamint átvezetésre
került a hivatal által ellátandó és a
kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek köre. A
hivatal feladatellátási struktúrája
tekintetében bővítésre került a
Beruházási Csoport feladatainak
kimutatása, miután a – korábban az
építésügyi ügyintézés mellett
ellátott – műszaki, településképi
feladatok immár egységesen a
nevezett csoporthoz kerültek.
Az Önkormányzat Integrált település fejlesztési stratégiájának felülvizsgálatához bruttó 1.000.
000,- Ft fedezetet biztosítottak dologi kiadási előirányzatként a
066020-113: Mezőberény Város
Integrált településfejlesztési
stratégiájának /ITS/ elkészítése
KÖT, részletező számra a 2020. évi
költségvetés egyéb működési
tartaléka terhére.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a TOP1.4.1-19-BS1-2019-00011 azonosító számú Városi bölcsőde bővítése Mezőberényben című projekt
kapcsán a közbeszerzési eljárás
megindításához szükséges, pályázati forrásból nem elszámolható
rendszerhasználati díjhoz bruttó
50.800,- Ft fedezetet biztosított
dologi kiadási előirányzatként a
104031-0 kf. Bölcsődei férőhelyek
bővítése: TOP-1.4.1-19-BS12019-00011/ Mb. Puskin u. 11. sz.
alatti Városi Bölcsőde bővítéséhez
KÖT, részletező számra a 2020. évi
költségvetés egyéb működési tartaléka terhére.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városháza épületének felújítása Mezőberényben című, TOP-3.2.1-16BS1-2017-00002 azonosító
számú pályázat akadálymentesítési munkáinak elvégzéséhez
fedezet kiegészítésként bruttó
1.000.000,- Ft fedezetet biztosított felújítási kiadási előirányzatként a 013350-12 Városháza
épületének felújítása KÖT, részletező számra a 2020. évi költMezőberény Város Önkormány- ségvetés elkülönített intézmény
zati Képviselő-testülete az fejlesztési tartaléka terhére.
államháztartásról szóló 2011. évi Intézményi átcsoportosítások,
CXCV. törvény 9.§ a) pontjában átcsoportosítások és fedezetbizkapott felhatalmazás alapján – fi- tosítások megszavazása után 3. algyelemmel az Áht. 10.§ (5) be- kalommal módosították Mezőkezdésére, valamint az államház- berény Város Önkormányzata
tartásról szóló törvény végre- 2020. évi költségvetési rendeletét.
h a j t á s á r ó l s z ó l ó 3 6 8 / 2 0 11 . Az önkormányzat 2020. évi költ(XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (1) ségvetési főösszege intézményfibekezdésében foglaltakra – a nanszírozással 4 491 684 162 Ft.

3.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
Mezőberény Város Óvodai Intézménye 2020/2021. nevelési
évre szóló munkatervét megismerte, az abban foglaltakat
megfelelőnek tartotta. A képviselő-testület felhatalmazta Siklósi
István polgármestert, hogy a dokumentumot a fenntartó nevében
aláírja.
Egyetértettek az Alföldvíz Zrt.
javaslatával a szennyvíz víziközmű-szolgáltatási ágazat 20212035. közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervében
szereplő felújítási és pótlási munkákat illetően.
A képviselő-testület a szennyvíz
víziközműszolgáltatás ágazat
2021-2035. időszakra vonatkozó
beruházási feladatai között kizárólag a rendkívüli helyzetből adódó
azonnali feladatokat nevezte meg.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértett az Alföldvíz Zrt. javaslatával az ivóvíz víziközmű-szolgáltatási ágazat 2021-2035. közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervében szereplő
felújítási és pótlási munkákat
illetően.
A képviselő-testület az ivóvíz
víziközmű-szolgáltatás ágazat
2021-2035. időszakra vonatkozó
beruházási feladatai között kizárólag a rendkívüli helyzetből
adódó azonnali feladatokat nevezte meg.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján, a
Gyulai Tankerületi Központ által a
2020/2021. tanévre megállapított
kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak
meghatározásával egyetértett.
A testület úgy határozott, hogy
2021. május 31-ig meghosszabbítja a Német Geológiai Kutatóintézettel (GFZ) a DESTRESS
Demonstration of soft stimulation treatments of geothermal reservoirs projektben való részvételről 2018. július 12-én kötött
megállapodást. Felhatalmazták
Siklósi István polgármestert a megállapodás módosításának aláírására.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kívánt
csatlakozni a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázat
2021. évi pályázati fordulójához.
A képviselő-testület felhívja az
érintett fiatalok figyelmét, hogy
felsőoktatási tanulmányok foly-
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tatásának támogatására, indokolt esetben, a továbbiakban is
lehet kérelmet benyújtani Mezőberény Város polgármesteréhez
címezve.
Siklósi István polgármester felhatalmazást kapott, hogy a
KEHOP-2.2.2-15-2015-00143
számú, „Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése” megnevezésű pályázat Konzorciumi
Együttműködési Megállapodást
aláírja.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy külön tárgyalja a Kálmán Fürdő nyugati telekhatárán
történő kerítésépítést és a strandfelújítást.
A Kálmán Fürdő nagymedence
felújítására maximum bruttó 14.
286.336,- Ft forrást biztosítottak
a 2020. évi költségvetés intézmény fejlesztési tartalék terhére.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Tervezési keret biztosítása” tárgyában úgy döntött, hogy a Mikszáth
Kálmán u. 3 sz. alatti ingatlan
épületgépész tervezési munkák
megvalósítására bruttó 600.
000,- Ft-ot biztosít a 2020. évi
költségvetés általános működési
tartalék terhére, továbbá megbízta
Siklósi István polgármestert, hogy
folytasson tárgyalásokat a lehetséges tervezőkkel. A 383/2019.
(XI.25.) sz. határozattal elfogadott
Beszerzések lebonyolításának szabályzata 14. pontjában foglaltak
tekintetében a beszerzésről szóló
döntés meghozatalát a polgármesterre ruházta. Megbízta Siklósi István polgármestert a legelőnyösebb
árajánlatot adó tervezővel történő

tervezési szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések
megtételére, utólagos beszámolással a képviselő-testület felé.

Szépkorúak köszöntése
Váradi Mártonné Siófoki Ilona
szeptember 4-én ünnepelte 90.
születésnapját. Ebből az alkalomból Siklósi István polgármester köszöntötte és adta át a miniszterelnök úr által aláírt emléklapot és az
önkormányzat ajándékcsomagját.

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, belterület 6002/1., 6002/2.,
6003/1., 6003/2., 6003/3. helyrajzi
számok alatt nyilvántartott ipari terület üzemeltetőjének a Mezőberény ’17 Város-üzemeltetési Kft.-t
jelölte ki 2020. szeptember 29.
naptól határozatlan időre.

Kálmán Lajos szeptember 16-án
ünnepelte 90. születésnapját. Ebből
az alkalomból Siklósi István polgármester köszöntötte és adta át a
miniszterelnök úr által aláírt emléklapot és az önkormányzat ajándékcsomagját.

Módosításra került a helyi adókról
szóló 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelet, mivel az önkormányzat illetékességi területén lévő reklámhordozó után adókötelezettség a helyi adókat szabályozó
önkormányzati rendeletben nem
állapítható meg.
A közösségi együttélés alapvető
szabályairól szóló 16/2013. (V.28.)
önkormányzati rendeletben hatályon kívül helyezték a zöldterületen, zöldfelületen gépjárművel
történő behajtás, megállás és várakozás esetére vonatkozó, ezeket
szankcionáló rendelkezést. A
közterület-felügyelőnek a Szabs.
tv. 224.§- a alapján megmarad a
helyszíni bírság kiszabásának lehetősége a járművel történő tiltott
parkolás, megállás, várakozás esetére.

2020. október

Az önkormányzat és településünk
valamennyi lakója nevében jó
egészséget és további békés, boldog éveket kívánunk az ünnepelteknek!

Dr. Bak Mihályra emlékeztek

A képviselő-testület által elfogadott rendeletek megtalálhatók a
www.mezobereny.hu honlapon.
A soron következő képviselőtestületi ülés időpontja: 2020.
október 26. (hétfő).
Fesetőné Sipos Judit
Titkárság

MEGHÍVÓ
Mezőberény Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

dr. Irányi István tanár,
Petőfi-kutató halálának
10. évfordulóján tartandó
megemlékezésre,
emléktábla-avatásra
2020. október 15-én,
(csütörtök) 15 órától
a Mezőberényi Általános
Iskola Alapfokú Művészeti
Iskola és Kollégium
Petőfi u. 17-19. sz. alatti épületébe
Köszöntő: Siklósi István, Mezőberény város polgármestere
Emlékezés: Bagi Ádámné Gitta pedagógus, volt tanítvány
Emléktábla-avató beszéd: Dankó Béla országgyűlési képviselő
A Muzeális Gyűjteményben megtekinthető dr. Irányi István Petőfikutató által tablókból és eredeti dokumentumokból összeállított
kiállítása, melyet dr. Irányi István az intézmény részére 1998-ban
ajánlott fel.

A Magyar Rákellenes Liga helyi
alapszervezete Mezőberény Város Önkormányzatával közösen
október 2-án szervezte meg dr.
Bak Mihály szülész-nőgyógyász
szobrának koszorúzását, az emlékezés virágainak elhelyezését az
Oroszlán Gyógyszertár előtt.
Az eseményen dr. Emődi Emese
fogszakorvos, címzetes főorvos
emlékezett a köztiszteletben álló
orvosra, a mindenki által ismert
Miska bácsira. Az elmondott
személyes történetek meghitté
tették az emlékezést, és volt, hogy
mosolyt csalt az arcokra, hiszen
szinte hallani vélhették a szavait
azok, akik ismerték őt.
A járványügyi helyzet nem tette
lehetővé, hogy a mellrák elleni
küzdelem felhívására a sétát is
megszervezzék, ám a rózsaszín
szalagokat felkötötték egy közös
szalagra, ez az összefogás jelképét

jelentette ezen a napon. Szeptember 26-án azonban a mezőberényi Motorosok Baráti Köre
tagjai ennek felhívására ültek
motorra rózsaszín pólóban és
szalagokkal.
Paczuk Gabi színművész záróéneke, a Márta dala most is, mint
már több éve, a rendezvény zárásaként hangzott el. Jelenlétével
megtisztelte az emlékezést és
koszorúzott Rozványi Balázs, a
liga elnöke és Siklósi István
polgármester. Az önkormányzat
nevében dr. Burján Katalin és
Körösi Mihály alpolgármester
helyezte el a megemlékezés virágait.
Köszönet az Oroszlán Gyógyszertár munkatársainak, a Mezőberényi Mazsorett Együttesnek és
az OPSKMM-nek a közreműködésért.
Mertz Judit
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Gazdagodik a tó környéke

A Medvefejes-tó játszóterének kerítésére október elsején a tó madarait ábrázoló fotókat helyeztek ki,
illetve a vasútállomás három kocsányos tölgyének magjából nevelt két kis fát ültettek el. A fotókat
Liszkai Sándorné készítette. A
megjelenteket Siklósi István polgármester köszöntötte.
Meghívott vendégként Boldog
Gusztáv természetvédelmi szakember elmondta, évtizedek óta
követi nyomon a tó élővilágát.
Miután a város helyi védelem alá
helyezte a tavat, szakemberek
alaposan átvizsgálták növény- és
állatvilágát. Az egykori kubikgödör ma szikes tó, azaz vizében
nagy a só koncentrátuma, így en-

nek megfelelő sajátos élővilág
alakult ki. A tó mellett szintén
szikes a gyep, így összetett természeti környezetről beszélhetünk.
Boldog Gusztáv kitért arra, húsz
éve még nyitott volt a tó, ekkor jellemzően gulipánnal és gólyatöccsel találkozott, aki ide kisétált.
Később a településről szerves
anyagokban bővelkedő vizet vezettek be, így a tavat benőtte a nád.
Nádasokat kedvelő madarak telepedtek meg itt, így például a törpegém, a nádirigó, a nádiposzáta
vagy a barna rétihéja.
Siklósi István elmondta, a helyi
vadásztársaságnak köszönhetően
a játszótér sarkából magaslesről
figyelhető meg a tó élővilága. A
két kis tölgyfát Siklósi István,
Boldog Gusztáv, Körösi Mihály
alpolgármester, illetve Barna
Márton és Madarászné Bereczki
Zsuzsanna képviselők ültették el.
A program Mezőberény Város
Önkormányzata „A város Tiétek,
a város Értetek” EFOP-1.2.11-162017-00002 – Esély Otthon –
pályázati programja keretében
valósult meg.

Érték a Települési Értéktárból

Berényi képeslapgyűjtemény
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás
egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján
versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja az alábbi
önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokat, ingatlanrészeket:
083/23 hrsz.-ú, 846 m2 területű, szántó művelési ágú, 1/1
tulajdoni részét minimum nettó 1.000.000 Ft + áfa eladási áron,
083/37 hrsz.-ú, 862 m2 területű, szántó művelési ágú, 1/1
tulajdoni részét minimum nettó 1.100.000 Ft + áfa eladási áron,
0182/2 hrsz.-ú, 3.8601 m2 területű, szántó művelési ágú, 12/120
tulajdoni részét minimum nettó 500.000 Ft + áfa eladási áron,
0218/14 hrsz.-ú, 78380 m2 területű, út, legelő művelési ágú,
3537/36117 tulajdoni részét minimum nettó 300.000 Ft + áfa
eladási áron,
4891 hrsz.-ú, 1138 m2 területű, kert művelési ágú, 32/72 tulajdoni
részét minimum nettó 11.555 Ft + áfa eladási áron,
4892 hrsz.-ú, 1295 m2 területű, kert művelési ágú, 1/1 tulajdoni
részét minimum nettó 29.000 Ft + áfa eladási áron,
5098 hrsz.-ú, 753 m2 területű, kert művelési ágú, 1/1 tulajdoni
részét minimum nettó 17.000 Ft + áfa eladási áron,
5435/1 hrsz.-ú, 1232 m2 területű, szőlő művelési ágú, 1/4
tulajdoni részét minimum nettó 8.600 Ft + áfa eladási áron,
5435/2 hrsz.-ú, 299 m2 területű, szőlő művelési ágú, 1/1 tulajdoni
részét minimum nettó 8.300 Ft + áfa eladási áron,
5435/3 hrsz.-ú, 299 m2 területű, szőlő művelési ágú, 1/1 tulajdoni
részét minimum nettó 8.300 Ft + áfa eladási áron,
5629 hrsz.-ú, 852 m2 területű, kert művelési ágú, 1/1 tulajdoni
részét minimum nettó 19.000 Ft + áfa eladási áron,
5743 hrsz.-ú, 1834 m2 területű, szőlő és kert művelési ágú, 1/1
tulajdoni részét minimum nettó 42.000 Ft + áfa eladási áron.
Nevezett ingatlanok tekintetében a pályázat benyújtási határideje:
2020. október 31.
A hirdetményben szereplő ingatlanok mindegyikére, vagy különkülön is benyújtható pályázat.
Az ajánlatot tartalmazó pályázatot zárt borítékban Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselő-testülete részére, az 5650
Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat mezőgazdasági
rendeltetésű ingatlan vételére".
Az ingatlanokkal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi
István polgármestertől, a +36 66 515-515 – ös telefonszámon vagy
személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

Anyakönyvi hírek
Benyovszki Mihály húsz éve,
2000-ben kezdett el mezőberényi képeslapokat gyűjteni,
ugyanis ezekkel
ekkor találkozott
internetes hirdetési portálokon. Első alkalommal még arra gondolt, vásárol néhány szép képeslapot
városunkról, később egyre több helyen látott hasonló hirdetéseket,
így folyamatosan gyarapodott a gyűjteménye, ma már több száz
darabból áll.
Kollekciója legrégibb darabja 1898-ból származik, ez a Király
Szálló és a német templom által határolt teret ábrázolja. A legtöbb
képeslapon a városháza, a Kossuth tér, a polgári iskola és a Hősök
szobra látható. Benyovszki Mihály a képeslapokat digitalizálja,
ezek megtalálhatók a benyovszkimihaly.hu honlapon.
A gyűjtemény 2017-ben került a Települési Értéktárba.
Forrás: www.mezobereny.hu, Települési Értéktár

Házasságot kötöttek: Mészáros László (Mezőberény) és Bogdán
Emanuéla (Mezőberény), Torma Gábor (Mezőberény) és Németh
Klaudia (Mezőberény), Pálfi Zoltán (Mezőberény) és Fábián
Brigitta Zsuzsanna (Mezőberény), Eipl Krisztián (Mezőberény) és
Nánási Szilvia (Mezőberény), Nyéki Attila (Mezőberény) és Barát
Gabriella (Körösladány), Demeter Gábor Krisztián (Budapest) és
dr. Kiss Brigitta (Mezőberény), Huszka Dávid Miklós (Szeged) és
Egyed Erzsébet (Szeged), Faragó Márius József (Békéscsaba) és
Darócz Adrienn (Mezőberény), Szabó Zsolt (Mezőberény) és
Farkas Ágnes (Mezőberény), Kolozsi Krisztián (Mezőberény) és
Kéki Nóra (Mezőberény), Bódi Barnabás (Vác) és Hoffmann Nóra
(Mezőberény), Ollé Attila (Mezőberény) és Nagy Anikó (Záhony).
Eltávoztak közülünk: Nádas Ádámné született Mrska Mária
(1927), Szabó Péter (1950), Prorok Pál (1962), Nádas Mártonné
született Toman Mária (1926), Ficzere Zsolt Jánosné született
Somogyi Róza Mária (1961), Vígh Ida Julianna (1941), Diósné volt
Katona Vincéné született Tóth Julianna (1928), Pataki József
András (1952), Anda Károlyné született Károlyi Ilona (1927), Tóth
András (1940), Széplaki Ferenc (1929), Drenyovszki Pál (1956),
Baráth Imre Antalné született Babarik Ilona (1937), Károlyi
Jánosné született Martincsek Mária (1923), Hermeczi Sándorné
született Friedmann Mária (1935).
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Vértanúkra emlékeztek

Lakossági fórum
a kivitelezés befejezése alkalmából

Az eseményen Siklósi István polgármester úr köszöntötte a résztvevőket, majd három előadást
hallhattunk a témában. Elsőként
Biró Zsolt vezető tervező és műszaki ellenőr mutatta be a megvalósult létesítményeket. A kivitelezés megkezdése óta főleg a választott műszaki megoldásokkal
kapcsolatban érkeztek megkeresések, ezért előadásában ismertette ezek hátterét: a tervezőnek és a kivitelezőnek a vonatkozó tervezési szabályok mellett
milyen helyi adottságokat kellett
figyelembe vennie, a pályázati
felhívás előírásait szem előtt
tartva. Második előadóként
Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző a belvízvédelmi művek
fenntartásának jogszabályi hátteréről nyújtott áttekintést, ki-

emelve a lakossági felelősségvállalás fontosságát. Végül
harmadikként Gombkötő Zoltán,
a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi hatósági osztályának
szolgálatvezetője tartott tájékoztatót a belvízvédelmi művekkel
kapcsolatban.
A projektről bővebb információt a
www.mezobereny.hu oldalon
olvashatnak.

ÜNNEPI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI REND
Tisztelt Ingatlanhasználók!
A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisztelettel
tájékoztatja Önöket, hogy Mezőberényben a kommunális (vegyes)
hulladékszállítás időpontja az október 23-i ünneptől függetlenül, a
naptárnak megfelelően, 2020. október 23., péntek.
Kérjük, hogy a kukákat, minden esetben reggel 6 óráig szíveskedjen
megfelelő állapotban az ingatlan elé vagy a gyűjtőpontra kihelyezni!
A közszolgáltatással kapcsolatos részletes információkról, ügyintézésről a www.dareh.hu oldalon tájékozódhat.
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!
A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a
személyes ügyintézés helyett az elektronikus formában, postai úton
történő ügyintézést részesítsék előnyben!
ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
5650 Mezőberény, Békési út 17.
2020. október, november, december minden kedden 8-tól 11 óráig.
Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi központi elérhetőségeken várjuk
megkeresését: +36 66 447-150, ugyfelszolgalat@grnkft.hu
Személyesen vagy postai úton: 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 4-6. (hétfő
és szerda: 800-1500, csütörtök: 700-1900)
A hulladékszállítási információkról és ügyintézésről a www.dareh.hu
oldalon tájékozódhat.
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Mezőberény Város Önkormányzata október 6-án az I. kerületi német
evangélikus templom melletti Kossuth- és Széchenyi-szobornál
megemlékezést tartott az aradi vértanúk tiszteletére. A vértanúkról
Lázárné Skorka Katalin emlékezett meg.

A Békés Megyei Önkormányzat híre
Nagy sikerrel zárult a megyenapi kézműves vásár
A Békés Megyei Önkormányzat idén is megszervezte a
Megyenapot, a koronavírus-járvány miatt azonban kicsit másként.
2020 tavaszán még úgy tervezte a szervezőbizottság, hogy az
ötödik Megyenap is a korábbiakhoz hasonlóan, sok-sok
programmal és sok-sok látogatóval valósul meg szeptember első
szombatján. A COVID-19 miatt aztán úgy tűnt, egyáltalán nem is
lesz Megyenap, de – köszönhetően a magyar lakosságnak, akik
szigorúan betartották az előírásokat, és a járvány nem terjedt
olyan ütemben hazánkban, mint más országban – nyár közepén
megszületett a döntés, lesz Megyenap, ha nem is úgy, mint az
előző négy évben, de lesz.
– A Békés megyei emberek egészségének védelme érdekében azt
a döntést hoztuk július végén, hogy a Megyenap rendezvényei
közül egyetlen egyet, a kézműves vásárt és kistermelői piacot
tartjuk meg, ennek a létszámát is 500 főben korlátozzuk. Mindezt
úgy értük el, hogy a 80-nál is több kézműves és kiskereskedő közül
50-et hívtunk meg, elsősorban azokat, akik 2016 óta, a kezdetektől
partnereink – tudatta Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat
elnöke.
A szervezésben komoly segítséget nyújtott a Nemzeti Művelődési
Intézet helyi szervezete, valamint a Békés Megyei Népművészeti
Egyesület, akik Mesterségek ünnepével gazdagították a
megyenapi kézműves vásárt kiállítással, népi játszótérrel és
kézműves foglalkoztatóval, mesterségbemutatókkal várták az
érdeklődőket: fafaragó, fazekas, bútorfestő, szövő, hímző mutatta
meg mestersége rejtelmeit a nap folyamán.
A kézműves vásár és kistermelői piac ezúttal is sok-sok termékkel
várta a vásározókat: kolbász, sajt, tészta, méz, szörp, lekvár,
kézzel készült ékszerek, textil játékok, kiegészítők és számtalan
különlegesség színesítette a kínálatot.

Mesés projekt

Mesék határok nélkül - Märchen
ohne Grenzen címmel indított egy
online meseíró projektet Páll Fatime, Kölnben élő, magyar származású írónő. A kezdeményezés
támogatója a Németországi Szövetségi Köztársaság Budapesti
Nagykövetsége volt.
A projektben iskolánkból 15 diák
vett részt, közülük 14-en írtak
mesét. Eredetileg egy élő workshop volt betervezve, amelyen a
német nemzetiségi osztályaink

vettek volna részt, de a koronavírus keresztülhúzta a számításainkat. Az írónővel való, tavaszra
tervezett személyes találkozás ugyan elmaradt, de nem mondtunk
le a projekt megvalósításáról.
Diákjaink számára online meseírási feladatokat hirdettünk meg,
amelynek eredményeként sok
szép mese érkezett be. Egy diákunk, Kovács Lili pedig nemcsak
szavakkal, de rajzban is kifejezte
magát. Gyönyörű illusztrációkat
készített, amelyet Páll Fatime
ajándékcsomaggal díjazott. Azóta
a mesék összeálltak egy kötetté.
A projektben résztvevő diákok:
Nagy Nóra, Kovács Lili, Gulyás
Fanni, Uhrin Mónika, Károlyi
Szabolcs Zoltán, Molnár Milán,
Bakó Tímea, Bura Henriett, Tímár
Tessza Odett, Reszelő Kornélia
Vanessza, Leszkó Ádám, Palyov
Fanni, Gáll Boglárka, Kruzics
Hanna, Kádár Eszter Lídia. A
projekt lebonyolításban Oláh Barbara és Fésűsné Kocsa Katalin tanárok segédkeztek.
Oláh Barbara

Film után receptek
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium német nemzetiségi osztálya felvette a kapcsolatot a városi Német Hagyományápoló Egyesülettel és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal annak
érdekében, hogy egy német nyelvű filmet készíthessenek. Az alkotás az Abgedreht nevű filmes versenyre készült.
Erre a versenyre mindig olyan
filmmel lehet nevezni, amely a
Magyarországon élő németajkú
kisebbség életét, történetét dolgozza fel. A diákok filmje egy mezőberényi sváb esküvőt és lakodalmat mutatott be röviden, amelynek címe: Trauung und
Hochzeit in Berin. A Német Hagyományápoló Egyesület biztosította a helyszínt, a népviseletet, a
forgatáshoz szükséges tárgyakat.
A diákokat Kisariné Magdi néni és
Rau Misi bácsi fogadta, és nem
egyszer meg is vendégelték intézményünk tanulóit. Az Abgedreht
verseny díjátadójára Budapesten
került sor. Bár díjat nem nyert el a
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film, de a gyerekek sokat tanultak
a forgatás, az előkészület során.
Az osztály lelkesedése nem apadt,
így egy újabb filmes versenyre
jelentkezett.

Kerékpáros városnézés

A Kulturális Örökség Napjai alkalmából szeptember 19-én szervezett városnézésre hívta Csete
Gyula és Henger Péter az érdeklődőket. Emlékezetes kerékpártúra volt a résztvevők és a szervezők számára is, hiszen gyönyörű
időben és szép útvonalon ke-

rékpározhattak. Megnézték a város patinás épületeit: a vasútállomást, az ókerti pincénél Petőfire
és Orlaira emlékeztek. Különleges élmény volt az ókerti iskola
megtekintése, ahol Csipke Ferenc
mesélt gyerekkori élményéről. A
túrán 25 fő vett részt.

Berényi tűzoltó bögre
A hónap műtárgya – 2020. október
A bemutatott kis méretű bögre
feltehetően egy me-zőberényi fazekas
műhe-lyében készült a huszadik
század elején. A zöld és fehér mázas
edényt a berényi önkéntes tűzoltók által
hasz-nált címerrel és Mezőberény
felirattal díszítették. A gyűj-teményben
őrzött darab a 127 éve működő tűzoltó
egyesület régmúltjának páratlan relikviája.
Csete Gyula

Kavicsok története
Eközben intézményünk másik
nemzetiségi osztálya olyan lehetőséget kapott, hogy egy készülő
szakácskönyvbe sváb recepteket
lehet fordítaniuk, amelyet a
Német Nemzetiségi Önkormányzat készül kiadni. A tanulók ugyancsak nagy vehemenciával vetették bele magukat a munkába. A
diákok segítségére volt a Német
Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, Frei Zita és két tanárnő: Kocsorné Kovács Bernadett és Oláh
Barbara.
Oláh Barbara

Egyéves, jól tojó
BARNA TOJÓTYÚK 650Ft/db,
20 db-tól ingyenes szállítással megrendelhető.
TEL.: +36 30 860-2627.

Csányi-Haár Gina: Álomkövek
című kiállítása szeptember 18-án
nyílt meg a Művelődési Központban. A tárlat bemutatásakor Fá-

bián Zsolt, az OPSKMM igazgatóhelyettese elmondta, CsányiHaár Gina két éve készít kavicsképeket. Gina harmonikus alkotásokra törekszik, számára fontos, hogy képei békét sugározzanak. A kavicsokat nem csiszolja, nem festi, eredeti formájukban
álmodja meg történetüket. Mindegyik alkotását natúr háttérre készíti, mert csak ezen érvényesül a
kavicsok sokszínűsége. Egy éve
hozta létre Ejj, mi a kő címmel Facebook-oldalát, ahol sok pozitív
visszajelzést kap.
A kiállítás megtekinthető 2020.
október 30-ig a Művelődési
Központ nyitvatartási idejében.

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
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Vírushelyzetről Győrfi Pállal A sporttal nevel

Mikor foghatunk újra kezet? címmel R. Kárpáti Péter színész beszélgetett október 2-án a Művelődési Központban a vírushelyzetről Győrfi Pállal, aki az Országos Mentőszolgálat szóvivőjeként vált országosan ismertté.
Győrfi Pál hangsúlyozta, márciusban a járvány felbukkanásakor
azonnal radikális intézkedéseket
hoztak. A kijárási korlátozást és a
többi szabályt fegyelmezetten
betartotta a lakosság, és májusra
megállt a fertőzés terjedése.
Nyárra mindenkinek elege lett a
szabályokból, sokan mentek
nyaralni, még külföldre is. Ez
felélesztette a szunnyadó járványt, és augusztus végére megérkezett a második hulláma.
Különösen a fiatalok körében nőtt
meg az esetszám, ők kevésbé
szabálytartók, közülük sokan úgy
vélekednek, ez a vírus nem is
olyan súlyos, hiszen többen tünetmentesen vészelik át. A felelősségük a fiataloknak is meg-

van, a veszélyeztetett idősek érdekében kell betartaniuk a szabályokat.
Győrfi Pál szólt arról, az első
hullámmal szemben most nem az
a szabály, hogy „Maradj otthon!”,
mert ennek túl nagy ára lenne.
Most fenn kell tartani az ország és
a gazdaság működőképességét, de
néhány szabály betartásával le
kell lassítani a fertőzés terjedését.
És ez a nehezebb.
A rendezvény Mezőberény Város
Önkormányzatának az EFOP1.5.3.-16-2017-00097 kódszámú
projekt „Korhatártalanul” programjának keretében valósult meg.

A Könyvtár ajánlja

Mire tanítom a gyerekeket a
sporton keresztül? – címmel
szeptember 24-én Lugosi Zoltán
lelkész, edző tartott előadást a
Művelődési Központban.
Az előadó elmondta, budapesti
zenész családból származik. A
tehetséget ő is örökölte, különösen jó volt klarinéton. Szüleinek az volt a terve, hogy ő is zenész lesz. Valóban szerette a zenét,
de nem érezte biztos megélhetésnek. Mivel a focit is szerette,
ezért inkább a labdarúgó edzői
pályát választotta.
Megtérése után a Szent Pál Akadémián lelkészi végzettséget szerzett. Edzőként dolgozott az akadémia focicsapatával, szerette
ezeket a gyerekeket, de olyan fiatalokkal akart dolgozni, akikben
ég a tűz a foci iránt. Ezért elment
Salgótarjánba, ahol romákat
edzett. Itt 120 fiatallal dolgozott,
jó focisták kerültek ki a keze alól.
Később ezt a csapatot a segédedzőre bízta, ugyanis családjával

Szarvasra költözött. A Tízváros
Alapítvány két éve kérte fel, hogy
foglalkozzon a berényi roma fiatalokkal.
Lugosi Zoltán szólt arról, bár a focin keresztül is képes hatni a fiatalokra, de a jövőben inkább lelkészként szeretne tevékenykedni,
úgy tapasztalja, lelkészként több
embere képes hatni.
A rendezvény Mezőberény Város
Önkormányzatának az EFOP1.5.3-16-2017-00097 kódszám
projekt „Együtt sikerül!” programja keretében valósult meg.

Nejem a neten – vígjáték

Lőrinc László: 25 szelfi a török korból
Gondoltad volna, hogy a történelem lehet vicces is? A mai fiatal
korosztályának, azaz neked is
könnyen érthető?
A könyvből kiderül, mi lett volna,
ha a török kori magyaroknak lett
volna mobiltelefonjuk, mit kommenteltek volna egymás bejegyzéseihez, milyen szelfiket osztottak volna meg önmagukról. De ne

§

feledd, ami egy közösségi oldalra
kikerül, az bizony nem mindig
igaz.
Megtudhatod, kik voltak a hajdúk,
és kik a tőzsérek, valamint, hogy
mit mondhatott volna Mehmed
nagyvezír Bocskai Istvánnak.
Lőrinc László: 25 szelfi a török
korból. Budapest, Kolibri Kiadó,
2020. 157 p. 943.9 L 86

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

A színház szerelmesei szeptember 18-án a Nejem a neten című
kétfelvonásos vígjátékot láthatták. A komikus helyzeteken sokat
nevetett a közönség. A járvány elleni intézkedésnek megfelelően
minden néző maszkban tekintette meg az előadást.

2020. október
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Gitta néni újabb könyve
Muzeális Gyűjtemény 2020. október 29. (csütörtök) 1700

Utazó múzeum - Munkácsy és a Munkácsy
vetítéssel egybekötött előadást tart: Gyarmati Gabriella
a Munkácsy Mihály Múzeum művészettörténésze.

A program a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében valósul meg.

00

Sokan voltak kíváncsiak szeptember 17-én a Muzeális Gyűjteményben Hegedűs Gitta: Emlékezzünk régiekről című könyve
bemutatójára. A Múzeumi esték
keretében megtartott eseményen
Siklósi István polgármester köszöntötte a megjelenteket. Hangsúlyozta, a város helytörténetének
kutatásában nagyon fontosak a
személyes visszaemlékezések.
Henger Péter, a Mezőberényi Helytörténeti Egyesület elnöke a
Hegedűs, a Velkey és a Kemény
család történetéről beszélt.
A
könyvet Velkey Péter szerkesztő
mutatta be, Szásziné Fehérváry
Anikó gyermekkori élményeit

felidézve Gitta nénire emlékezett
vissza. Fehérváry Lilla előadóművész a nagyszülők kedvenc
nótáiból énekelt, hegedűn kísért
Velkey Péter.
Hegedűs Gitta 2019-ben hiteles
kordokumentumként megjelent
Levelek Imréhez című naplószerű
levélregénye néhány hónap alatt
szinte teljes példányszámban gazdára, azaz olvasóra talált, szeptemberben látott napvilágot Emlékezzünk régiekről című családtörténeti regénye.
A könyv megvásárlása érdekében
Henger Péter hívható a +36 30
983-9233-as számon.

2020. október 14. 17
Művelődési Központ

Debreczeni János újabb sikere

Mezőberény, Fő út 6.

alkotó 112 pályaművel nevezett. A
pályázathoz kapcsolódó konferenciát október 2-án tartották meg
Hevesen.
A pályázatra olyan esztétikailag,
formailag és funkcionális szempontból is kimagasló színvonalú
alkotásokat vártak, amelyek a
Kárpát-medencei népi szőtteshagyományt tekintik forrásnak.
A szakmai zsűri elnöke Landgráf
Katalin textilművész volt, tagjai
pedig Lackner Mónika néprajzkutató, Lőrincz Etel iparművész
és Molnár-Madarász Melinda divattervező. A zsűri négy kategóriában adományozott díjakat, viselet kategóriában második díjat
kapott Debreczeni János székely
rokolya anyagok méteráruként való magas szintű feldolgozásáért.

Oláh
Gergő
énekes

motivációs estje
interaktív és
magával ragadó
A 22. Országos Szőttespályázatot
a Hagyományok Háza Heves
Város Önkormányzatával és a
Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezettel közösen hirdette meg, a felhívásra negyven

TÁNCVIZSGA
Minősített
Közművelődési
Intézmény

Művelődési Központ
Mezőberény, Fő út 6.

2020. október 30. 17.00
.Jegyárusítás október 19-től nyitvatartási időben

a Művelődési Központ információs pultjánál
Jegyár: 1000.- Ft

10.

Civil hírek

Ötven évesek

2020. október

Földes Péter elismerése
Földes Péter, az Alföld Turista
Egyesület Mezőberény elnöke
több éves munkájának elismeréseként a Dr. Téry Ödön-emlékérmet vehette át szeptember 19-én, a
Természetjárók Napján Dobogókőn. Földes Péter több természetjáróval egyetemben részesült a
Magyar Természetjáró Szövetség
kitüntetésben a természetjárás
terén végzett kiemelkedő szervező tevékenységéért.
Földes Péter évek óta vezeti a helyi szervezetet, ennek nevéhez
számtalan túra és kirándulás
kötődik, és emellett a megyei irányító munkában is tevékeny. Az mely az idén átvehette a "Mezőegyesület Mezőberény egyik leg- berény Sportjáért" ágazati elisnagyobb létszámú közössége, merést.
Mertz Judit

A Mezőberényi Szlovák Pávakör
megalakulásának 50. évfordulóját
ünnepelte október 3-án a Művelődési Központban. Köszöntésre érkeztek a környező szlovák
lakta települések képviselői, és
azok a rokonok, barátok, városlakók, akik kötődnek a pávához, a
szlováksághoz, figyelemmel kísérik a városban ismert tevékenységüket.
A Mezőberényi Szlovák Szervezete és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat nevében Borgula
Györgyné Julika köszöntötte a
vendégeket, emlékezett a megalakulástól napjainkig eltelt időről. A köszöntések között többek
között Király Katalin a Magyarországi Szlovákok Kulturális
Intézet igazgatója, Zelman Ferenc
Országos Szlovák Önkormányzat
elnökhelyettese és UNIÓ elnöke,
a Magyarországi Szlovákok
Szövetsége képviseletében Fábri
Judit, a Békés Megyei Szlovák
Önkormányzat részéről Krajcsovics Andrásné elnök, Dankó
Béla országgyűlési képviselő
levélben és a város nevében
Siklósi István polgármester méltatta a pávakör munkáját, a
városért végzett tevékenységüket.

A Szlovák Kultúra Baráti Társaság Gúta nevében Litvai András
elnök szintén levélben köszöntötte a pávakört, ők a járványügyi
helyzet miatt nem lehettek jelen.
Kiemelték a jelenlévők és megköszönték Bartó Andrásné karvezetői munkáját, akinek nagy szerepe van abban, hogy a Szlovák
Pávakört hétről hétre összetartja,
és a város határain túl is elismert
eredményeket érnek el. Bemutatásra került a szlovák népdalgyűjteményt tartalmazó CD-jük
is, mely elérhető lehet bárki számára.
Az ünnep nem telhetett el az
emlékezés nélkül, hiszen nincs
közöttük az alapító és jó néhány
tagja a pávakörnek, akikre már
csak emlékezni tudnak. A Szlovák
Pávakör énekcsokra mellett
fellépett a Berényi Népdalkör,
műsorukkal köszöntötték az
ünnepelteket.
Az 50. évfordulót ezen a délutánon közös énekkel, ünnepi tortával, meghitt rendezvény keretében ünnepelte a pávakör. Az emlékezést az oklevelekből, fotókból
összeállított kiállítás tette teljessé,
mely az aulában látható.
Forrás: mezobereny.hu

Férfi Extraliga
Hed-Land
Sportcsarnok SE Mezőberény

Éremeső a kajakosoknál

Szeptember 12-13. között rendezték meg a Gyermek, Kölyök
Magyar Bajnokság és Kolonics
György Emlékversenyt Sukorón.
Az eredménytábla élén a KSI
végzett, többek között a 15 számban szerzett aranyéremmel, melyből hatot a gyomaendrődi tagegyesületnél kajakozó gyerekek
nyertek, és ebből két aranyérmet
Konyecsni Milán mezőberényi
sportoló vehetett át.
Eredményeink:
Tóth Menta K2 U14 2000 m 4.
hely, K4 U13-U14 1000 m 8. hely,

Konyecsni Milán MK1 U13 2000
m 1. hely, 3x200 m váltó 1. hely,
Tóth Kinga MK1 U12 2000 m 13.
hely,
Zámbori Zsombor MK1 U10-U11
4x200 m váltó 4. hely, MK2 U10
2000 m 6. hely (gyomaendrődi
csapattárssal),
Barna Balázs MK1 U10-U11
4x200 m váltó 4. hely, MK2 U10
2000 m 8. hely (gyomaendrődi
csapattárssal).
Szeptember 17-20. között került
sor az év egyetlen utánpótlás gyorsasági kajak-kenu világversenyére a szegedi Maty-éren. 22 ország közel 400 versenyzője állt
rajhoz az U15-U18-as korosztályban. A magyar csapat toronymagasan megnyerte a nemzetek
csatáját az Olimpiai Reménységek Versenyén.
Sági Alíz és csapattársa, Fodor
Napsugár (Gyomaendrőd) U15U16 K2 1000 méteren bronzérmet
szerzett. Ez a viadal hatalmas
lehetőség volt a lányoknak arra,
hogy megmutathassák nemzetközi viszonylatban hol tartanak,
mire képesek. Az idei szezonban
már csak egy megmérettetés vár a
fiatalokra, október elején a győri
maraton bajnokságon mérhetik
össze erejüket a hazai ellenfelekkel szemben.
Kovácsné Kozma Diána és
Kovács Gábor edzők

HALOTTAK NAPI MEGEMLÉKEZÉS
1. forduló: Hed-Land Sportcsarnok SE – SZERVA ASE I. 3:4
2020. szeptember 5., Mezőberény, Martinovics út 25.
2. forduló: Hed-Land Sportcsarnok SE – Mosonmagyaróvári TE 5:2
2020. szeptember 9., Mezőberény, Martinovics út 25.
3. forduló: Félegyházi ASI – Hed-Land Sportcsarnok SE 1:6
2020. szeptember 19., Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 35.

A Baráti Egylet Mezőberényért 2020.
november 1-én halottak napi megemlékezést tart a történelmi egyházak
szolgálatával az I. és II. világháborús
emlékműnél.

2020. október
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Elment Ilonka óvó néni... Uram! Meddig késel?

A kishercegnek sikerült megszelídítenie a rókát, Anda Károlyné
Ilonka óvó néninek pedig még azt
a rakoncátlan kisfiút is anno, aki a
Török és a tehenek című játékban
erőszakosan a Mehemedet felöklelő tehén szeretett volna lenni...
Sosem kiabált, mindig mosolygott, türelmes, halk szavaihoz
mély pedagógiai tudás tartozott.
Apróság, de emlékszem, kis tanítványait azzal is megtisztelte, hogy
naponta frissen vasalt fehér köpenyt vett fel, hiszen a gyerekek a
legapróbb foltot is észrevették

volna, s egy óvó néni ruhája ugye
sosem lehet piszkos!
Anda Károly tanár bácsival kötött
házasságot, három gyermeket
neveltek, ezért csak negyven éves
korában tanulhatott, s vált "óvónői
álma" valósággá.
Ám az élet kárpótolta, nyugdíjazás után még sok éven át visszahívták s örömmel helyettesített
különböző óvodákban. Ha a régi
tanítványok mesélni tudnának!
Most elment örökre.
Vitte magával 93 éve nehéz batyuját, nem maradt ki ebből a több
generáción át nevelt csicsergő siserehad emléke sem. Az apró lelkek nagy szakértője volt, s ebből a
kapcsolatból mindenki profitált:
régen az óvodába járó gyerekek...
majd sok évvel később egy-egy
utcai találkozáskor a kiskocsira
támaszkodó, hajlott hátú óvó néni
is...hisz mindenki megszólította
és tisztelettel üdvözölte.
Ő volt Mezőberény "Ilonka óvó
nénije".
Búcsúzzunk Tőle.
Ordasné Anda Klára

„Álom Nap” változásokkal

Teszi fel a kérdést a 90. zsoltár írója, aki imájában összehasonlítja
Isten örökkévalóságát az ember
múlandóságával. Az embernek
„hetven, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendőt” jósol, mint életkort, ami egyrészt elfogadható, ha
rohanó világunkban ránk nehezedő terhekre, azok következményeire gondolunk. Másrészt
akár kevésnek is mondható, hiszen jelen korunkban a gyógyszeres terápiák meg tudják hosszabbítani az életkor, amiről egyre
inkább nem tudjuk, meddig tart.
„Ezzel a betegséggel száz évig is
élhet, ha szedi a gyógyszert!”–
szokták mondani időnként az orvosok aggódó pácienseiknek. De
mit mondanak manapság, amikor
egy olyan betegség terjed immár
közel egy éve a világon, amivel
nem találkoztak eddig? Meddig
tart a járvány, meddig kell maszkot hordani, meddig lesz karantén
kötelezettség? Ilyen, s ehhez hasonló kérdéseket tesznek fel aggódó laikusok és várják a szakértők válaszait. A válaszok pedig
nem mindig megnyugtatóak.
Meddig késel, Uram? – ezt a hívő
ember is kérdezheti, hiszen hit
által azt látja, hogy Isten ítélete,
büntetése van a világon. S ha így
látja, nem is biztos, hogy rosszul
látja, bár tudjuk, hogy Isten
gondolatai nem a mi gondolataink, az Ő útjai nem a mi útjaink. Ám nekünk nem Isten fejével kell gondolkodnunk, hanem az
adott helyzetben kell megtalálni
az Istenhez vezető utat. Mert akik
Istent szeretik, azoknak minden a
javukra van – írja Pál apostol. Még
a járvány is azzá lehet.

Meddig kell még betartani ezeket a
nehezen viselhető szabályokat?
Meddig nem látogathatom meg az
idős vagy beteg hozzátartozómat?
Meddig kell lemondjak tervekről,
célokról, programokról? Ezekre a
kérdésekre nem lehet konkrét és
kiszámítható választ adni. Nem is
így kellene ezeket feltenni, hanem
valahogy ekképpen: mi a célod,
Uram, azzal, ami most körülöttünk, e világban zajlik? Mit
szeretnél mondani ennek a világnak, amikor mindezt megengedted, hogy így legyen? Mi az, amit
észre kell vennünk, mert eddig nem
láttuk és nem vettük figyelembe
életünk során? Ha így kérdezünk,
akkor bizonyosak lehetünk, hogy
Isten megadja a válaszokat.
Hogyan és hol? Kizárólag igéje
által ott, ahol azt hirdetik.
Mindennapi szükségleteink kielégítésére legtöbben vállaljuk a
kockázatot, hogy maszkban és
kézfertőtlenítés után elmenjünk
oda, ahová kell, hogy valóban
„működőképesek maradhassunk”
a hétköznapokban. Vállaljuk ezt a
kockázatot vasárnaponként is,
mert a bennünk levő bizonytalanságokra – a meddig és miértekre – ott kaphatunk választ, ahol Isten különösen is találkozni szeretne velünk. Meddig mehetünk még
templomba, Uram? – ha ez is aggodalmunk része, akkor higgyük,
hogy Isten válasza akár ez is lehet:
addig, míg egyszer az égi templomban álhattok majd színem elé.
Addig pedig becsüljétek meg
hálaadással földi templomaitokat.
Amíg lehet. Amíg szabad. Amíg
van hozzá erőtök. Amíg szól az ige.
Papp Tibor református lelkipásztor

Hagyományőrző roma nap
Mondhatnánk, hogy az idei a rugalmasság éve volt, hiszen a vírus
miatt rengeteg változással kellett
szembenéznie mindenkinek. Nem
volt ez másképp a Neked Munka,
Nekem Álom! nappal sem. Sok
nehézséggel jártak a vírushelyzet
miatti korlátozások, mint például
az intézmények ki-, bejárási tilalma, munkahelyek látogathatósága, vagy csak egyszerűen az
emberek félelme.
Mivel a megváltozott munkaképességű emberek és a fogyatékkal
élők számítottak az évek óta
megszokott „Álom Nap”-ra, ezért
úgy gondoltuk, hogy idén sem
maradhat el. Mezőberényben a
munkáltatók nagy része megértő,
együttműködő és partner volt

ebben.
A Mécses Egyesület és a Salva Vita Alapítvány közös szervezésében 2020-ban négy új és egy
már korábbi helyszínen valósult
meg a program. Köszönjük a
lehetőséget az Orlai Petrics Soma
Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény
és Művelődési Központ, a Maczkó Farm, a Silent Zenekar, a Color
Fotóklub és a Fatime Cukrászda
vezetőségének és munkatársainak.
A programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti
Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú
Nonprofit Kft. támogatja.
Szántai Márk

A Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 12-én
hagyományőrző roma napot tartott a Kérhalom utca 10. szám alatt.

12.

KOMFORT ABC
Mezőberény,
Kodály Zoltán út 2.

SZEPTEMBER 1-JÉTŐL MEGNYITOTTUK
A LAKOSSÁG RÉSZÉRE IS MOSODÁNKAT.
Mosodánk alkalmas:
• konyha textil
• törölköző
• köntös
• pléd
• függöny
• ágytextil
• munkaruha
fertőtlenítő mosására, valamint vasalására.
Áraink textiltől függőek. A szennyes ruhákat a
Gutenberg utca 3-5. szám alatt kell leadni
délelőtt 8 és 12 óra között.
Érdeklődni Gönczi Gergelynél (+36 20 5705-149)
és Vrbovszki Lászlónénál (+36 66 423-807) lehet.

Gyulai Szakképzési Centrum Ady Endre- Bay Zoltán
Technikuma és Szakközépiskolája
8 osztályt végzetteknek érettségit és szakmát adó képzések:
Informatika és távközlés ágazatban
Informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus
Közlekedés és szállítmányozás ágazatban
Postai üzleti ügyintéző
Logisztikai technikus
8 osztályt végzetteknek szakmát adó képzések:
Kereskedelmi értékesítő
Szociális ápoló és gondozó
Festő, mázoló, tapétázó
Iskolánk jellemzői:
Aktív diákélet, sok program
Ösztöndíjrendszer
Biztos elhelyezkedési lehetőség, gyors karrier.
Többletpontot kapsz a szakmai végzettség alapján a
felsőoktatásban.
Tanulmányi utak, kirándulások.
Elérhetőségeink: 5720 Sarkad, Piac tér 4.
www.adybaygyszc.hu; sarkadszakkepzes@gmail.com
telefon: +36 66 218-908 vagy +36 20 314-2323

