
Beszámoló a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, intézkedésekről
a Képviselő-testület 2015. augusztus 31-i ülésére
(előző beszámoló 2015. június 29-i ülésre készült)

- Június 26-án az összevont óvodákban emlékeztek a “Magyar óvoda” 100 éves jubileumára.
Szeptember 27-én az egész városnak szervezett “Magyar végesi sokadalom”-rnal kívánnak
emlékezni az óvónők és a volt magyar ovisok az elmúlt egy évszázadra.

- 27-én a Tenisz Klub által szervezett, névadójukról elnevezett “Szalai Barna” emlékverseny
megnyitóján vettem részt.

- Ezen a napon Mezőberényben tartotta soros ülését a Magyarországi Német Családfakutató
Egyesület. melyről a júniusi testületi ülésen már beszámoltam. Az azóta eltelt időben több
kedvező visszajelzést kaptunk városunkról. a szervezésről, az itt élő emberek kedvességéről.

- 30-án tartotta szakmai évzáró értekezletét az Összevont Óvodák szakmai kollektívája.

- Ezen a napon a gyomai kajak klub képviselői kerestek fel hivatalomban, és tájékoztattak a
mezőberényi gyerekekkel folytatott eredményes munkájukról.

- Szintén ezen a napon a Köztisztviselők Napjáról emlékeztünk meg.

- Július 2-án Gyaraki Imrét 90., augusztus 1 4-én Mátrai Sándornét, Piri nénit 90., augusztus
17-én Kó’szegi Györgyöt .‘zintén 90., augusztus 18-án Bányai Mihályné Erzsike nénit 95.,
augusztus 28-án Jakusovszki Jánost 90. születés napja alkalmából köszöntöttük A köszöntés
alkalmából adtam ól Orbán Viktor miniszterelnök úr által aláírt emléklapot és az
önkormányzat ajándékcsomag/á!. Ezúton is jó egészséget és további békés, boldog éveket
kívánunk nekik.

- Ezen a napon megbeszélést tartottunk a Berényi Napok, ezen belül a Sportünnep szervezési
kérdéseiről.

- 3-4-én Szekeres József’néval és Körörsi Mihállyal Gútán jártunk, ahol a testvérváros
képviselő-testületének meghívásának eleget téve részt vettünk az 1965-ös nagy dunai árvíz
50. évfordulójára rendezett megemlékezéseken. Ünnepi testületi ülésen.

- 7-én Dr. Csarnai Juditnál a Békési Járási Hivatal vezetőjénél jártam, ahol aktuális kérdésekről
folytattunk megbeszélést, többek között az okmány iroda további működéséről. Közös
érdekünk - a városé és a Járási Hivatalé is -. hogy az okmányirodai szolgáltatások helyben
maradjanak.

- 8-án a Csiri-biri - Kinizsi utcai - óvodában jártam szülői értekezleten. Az intézmény fenntartó
képviseletében adtam tájékoztatást a szülőknek az óvodát érintő személyi változásokkal
kapcsolatban felmerült aggályaik feloldására.

- Ezen a napon Szekeres Józsefné alpolgármester asszonnyal, valamint a Közszolgáltató
Intézmény részéről Nagy Sándor igazgató úrral és Kerekes Lászlóval végig/á,iuk a város
közterületeit. Tettük ezt azzal a szándékkal, hogy a település közterületeinek állapotát
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ellenőrizzük, a felleli esztétikai és egyéb hiányosságok, problémák megoldását megtaláljuk,
szorgalmazzuk. Elsősorban azt lekintettük át, hogy a Városi Közszolgáltató Intézménynek mit
kell tennie az elkövetkező’ idó’hen annak érdekében, hogy szebb, a helyiek és az idelátogatók
elégedettségét mégJobban kiérdemlőek legyenek tereink, utcáink, közintézményeink.

13-ától 17-ig a katolikus űatalok számára szervezett tábor több rendezvény’én is részt vettem.
A beszélgetések során többek között városunk. a hivatás, a munka és magánélet témákban
folyt polemizálás.

14-én Ladányi Zoltán rendőr ezredes, a Békési Rendőrkapitányság vezetője járt hivatalomban.
Tájékoztatott több rendőri intézkedésről, együttműködés lehetőségéről.

Ezen a napon Lipcsei Zoltán köröstarcsai polgármesterrel és Széplaki Zoltán klub elnökkel
f’o lytattam megbeszélést a köröstarcsai férfi kézilabdacsapat sportcsarnokban történő
játékáról. A teremhasználatot ‘üzleti” alapon képzelik cl. A megbeszélés eredményeként
irányítottam őket Nagy Sándorhoz, a Közszolgáltató Intézmény vezetőjéhez a részletek
tisztázása érdekében.

15-én a DAKK szakembereivel, köztük Kaity Karoly forgalmi igazgatóval és Fejes Miklós
forgalmi irányítóval egy’ezlettünk a helyi autóbusz közlekedésről. Az egyeztetés
eredményeként került a testület elő az az előterjesztés, amely a kérdéssel foglalkozik.

16-án a Vízmű Társulat szakembereivel egyeztettünk az önkormányzati kezelésben lévő
csatornákon végzendő munkákról, Többek között a Ligetéren az óvoda előtt, valamint a
Röntgen utca farmezsgyéjének kivezető szakaszán készítenek csapadékvíz elvezetésére
átereszt, valamint a külterületen olyan csatornák. árkok rendbetételére kerül sor, amelyek a
belterületről történő csapadékvíz elvezetést biztosítják. A munkák költségeit a Társulatnak
korábban befizetett tagi hozzájárulás biztosítja.

Ezen a napon 6 művésszel kezdődött a IV. Mezőberériyi Művésztelep munkája.

22-én Gyomaendrődön jártam a GYÜSZ-TE és Gyomaendrőd város közös rendezvényén,
ahol a térség turisztikai lehetőségeiről esett szó.

24-én Savolt Zoltán a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa járt hivatalomban. s töltött ki
kérdőívet, amely a helyi kulturálódási szokások, lehetőségek feltérképezésére szolgál. A
felmérést Országos szinten végzi az Intézmény, s további kutatásokkal eredményeinek
felhasználásával a jogszabályok gyakorlathoz is igazítását tervezik. Több személlyel is
folytatott az Intézet felmérést Mezőberényben.

30-án Szekeres Józsefné alpolgármester asszony, Nagy Sándor igazgató. és Kerekes László
társaságában a város több frekventált területére vonatkozóan személyre szabott feladatokat
beszéltünk meg. Ennek következtében van “gazdája” p1. a játszótérnek és hozzákapcsolódóan
a Hősök útjának. a Hosszú-tó környékének. a Kossuth térnek. A területek állapota innentől
kezdve két-két emberen kérhető számon.

Augusztus 03.-06-ig 4 nap szabadságot vettem ki, amely időben távol voltam a várostól.
Helyettesítésemet Szekeres Józsefné alpolgármester asszony látta cl.
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- 4-én kaptuk az értesítést, hogy a Mezőberény-Csárdaszállás közötti kerékpárút megépítésére
közel 200 millió fi vissza nem térítendő támogatást nyert a város. A támogatás intenzitása
100%. Többen kérdezték, hogy miért pont ezt akarjuk megépíteni, miért nem a meglévó’k

felújításra pályáztunk? Egyszerű a magyarázat: meri a pályázati kiírás értelmében kizárólag
településeket összekötó’ Új utakra lehetett csak pályázni!!!

- 7-én a helyi Kábel Tv-nek adtam interjút, s még ezen a napon részt vettem a “Cigány bálon”.

- 8-án került sor a tanyagondnoki szolgálat fejlesztését célzó pályázathoz tervezett eszközökre
kiírt ajánlatkérésre érkezett árajánlatok bontására.

- ii-én a közmunkaprogram munkavezetőivel folytattunk megbeszélést. többek között napi
kérdésekről, valamint a munkák jobb megszervezéséről egyeztettünk.

- 12-én a Települési Értéktár Bizottság (TÉB) ülésén vettem részt.

- 13-án Winter ilonával a Sportünnep háziasszonyával a Toronyrádióban élő adásban
népszerűsítettük a XIX. Berényi Napok rendezvényeit.

- Ezen a napon az esti órákban tűz ütött ki a Köröstarcsai Út és a Nyárfa utca közötti területen
lévő nádasban. A helyi hivatásos tűzoltók pillanatokon belül a helyszínre érkeztek, majd őket
nem sokkal követve a helyi önkéntesek is bekapcsolódtak a munkába. Később csatlakozott
hozzájuk egy békéscsabai szerkocsi is. A nagy erőkkel helyszínre vonuló szakemberek
megakadályozták a lángok Iakóépületekre való átterjedését, s rövid időn belül eloltották a
tüzet. A tűzoltók összehangolt gyors munkájának pozitív tapasztalata mellett azonban volt
negatív esemény is, két közelben lévő tűzcsap sem működött. Ezért levélben kerestem meg
az Alföldvíz Zrt. igazgatóját a hibák elhárítását, valamint a tűzcsapok működésének
rendszeres ellenőrzését kérve. Az önkormányzat a nádasok lakóingatlanokhoz közeli részét
a lehetó’ legrövidebb időn belül megtisztítja, hogy kisebb legyen a lakosok
veszélyeztetettsége.

- 14-én Orosházán projekt nyitó rendezvényen vettem részt Borgula Györgyné képviselő
asszonnyal. A Dél-Békési térségben megvalósuló projektnek mezőberényi vetülete is van,
képviselő asszony helyi családok látogatását, segítését vállalta fel.

- 15-én két kiállítás megnyitásával megkezdődtek a Berényi Napok programjai. A Color
Fotóklub és a IV. Mezőberényi Művésztelep megnyitójára sok érdeklődő érkezett.

- 1 ‘7-én a Mezőberény-Csárdaszállás kerékpár út műszaki ellenőrei. projekt menedzsrnentje,
valamint a kivitelező jelenlétében történt egyeztetés a területen érintett közművek
üzemeltetőivel. Az egyeztetés alapján a kivitelező a geodéziai munkákat. a nyomvonal
kitűzését megkezdi.

- 1 8-án Erdős Norbert EU parlamenti képviselőnél jártam a Megyeházán. ahol számára hazai
tartózkodása idején irodát biztosít a megyei önkormányzat.

- 19-22-ig Berény Napok. A sokféle rendezvény lehetőségei biztosított a város lakóinak arra,
hogy érdeklődésüknek megfelelő programon vegyenek részt, hogy kikapcsolódjanak,
szórakozzanak. Persze mint mindig, mos! is akadnak olyanok, akik elégedetlenek a kínálattal,
de a nagy többség részéről kedvező, sőt a szervezők munkáját dicsérő, inegköszönő
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információk érkeztek. Vendégeink nagy elismeréssel szóltak a rendezvények színvonalóról, Pl.Zalai Mihály a Megyegyűlés elnöke az Ünnepi testületi ülésről, Vujity Tvrtko média
személyiség és Szalai Ferenc az MKOSZ elnöke, Szolnok Város polgármestere Íványi Dalma
búcsú mérkőzéséről, vagy éppen a futók a Ii Kisvárosi Futó Versenyró’l. Többen jelezték,
hogy a színpadi előadások tetszettek nekik, közte a Bikini, Hevesi Happy Band és a Republik
együttesek koncertjei. Köszönet a szervezó’knek és a lehonyolításban részt vevó’ számtalan
segítőnek.

Augusztus 20 alkalmából Országos elismerések kerültek átadásra. Debreceni János Király
Zsiga-d‘jat kapott, a népművészetérl végzett tevékenysége elismeréséÜl. Ez a dij a népi
kismesterségek kiemelkedő műveléséért, illetve a népmu’ivészeti mozgalomban végzet!
közösségi tevékenységért adható legmagasabb kitüntetés. A kitÜntetéshez gratulálunk!

24-én a kertészetben jártam, triegtekintettem az előkészületeket a következő évi munkákhoz.
Az eddig elvégzett munka dicséretes, de még sok tenni való van.

25-én a strand gyógyászati célú fejlesztésével kapcsolatban folytattam tárgyalást egy
tervezővel. Megállapodtunk, hogy a tervezésbe bevonjuk a helyi orvosokat is.

26-án Anger Ottó Béla irodavezetővel és Aradi Roland önkonnányzati kapcsolattartóval
egyeztettünk a város közvilágítási kérdéseiről. A meglévő rendszer üzemeltetéséről és
karbantartásáról, valamint korszerűsítés, bővítés kérdéseiről Dr. Földesi Szabolcs jegyző és
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető aktív jelenlétével tárgyaltam.

27-én az Összevont Óvodák évnyitó alkalmazotti értekezletén köszöntöttem az óvoda
dolgozói!. Nem könnyű feladat vár rájuk, hiszen a jogszabályi változások mellett a helyben
megjelent konkurenciával is tudni kell tartani a lépést. Az értekezleten is elmondtam, képesnek
tartom a jelenlegi óvónői alkalmazotti csapatot arra, hogy a kisgyermekek gondozását,
fejlesztését magas színvonalon, afenntartó ésfőleg a szülők elégedettségére oldják meg.

Ezen a napon fogadtam az első osztályba lépő, német nemzetiségi osztály gyermekeit.
Ismerkedtek a Városházával, annak Dísztermével, valamint irodámban is jártak.

Mezőberény, 2O5. augusztus 28.
-

Siklósi István
polgármester
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