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A trianoni békediktátum 100. év- védő Egyesület, illetve a Mező-
fordulójáról több eseménnyel is berényi Református Egyház-
megemlékeztek a városban. Az község közös megemlékezést 
önkormányzat Száz év magány a tartott a székelykapunál. A ren-
szülőföldön hontalanul címmel dezvény végén a résztvevők mé-
Bagyinszki Zoltán fotográfos tér- csesekkel rakták ki a történelmi 
kiállítását rendezte meg a Város- Magyarország határvonalát.  
háza előtt. A tárlatot június 4-én A KDNP mezőberényi szervezete 
Koncsag Ferenc, a Mezőberényi hagyományos megemlékezését a 
Erdélyi Kör alelnöke nyitotta trianoni emlékműnél tartotta meg, 
meg. Este mécsesek gyújtásával beszédet mondott Szebellédi 
emlékeztek a tragikus eseményre. Zoltán, a KDNP megyei elnöke, a 
Az évforduló alkalmából a Mező- megyei önkormányzat alelnöke.
berényi Erdélyi Kör, a Mező- A református és a katolikus temp-
berényi Városszépítő és Város- lomban is volt megemlékezés.

Trianon 100

Semmelweis-nap
sakat és a szociális területen dol-
gozók képviselőit.
Siklósi István polgármester Me-
zőberény város nevében megkö-
szönte a területen dolgozók mun-
káját, dr. Burján Katalin képvise-
lő, a Humánügyi Bizottság elnöke 
pedig kiemelte különösen az utób-
bi, nehéz időkben végzett helytál-
lásukat. Megköszönte dr. Hegyi 
Ibolyának, hogy kezdeményezte, 

Magyarországon 1992 óta tartják megerősítette a találkozó fontos-
meg a Semmelweis-napot. Mező- ságát és a hagyományteremtő 
berényben első alkalommal kö- szándékot fejezte ki. Az esemé-
szöntötték ünnepség keretében jú- nyen köszöntötték a július 1-jén 
nius 26-án a Városháza díszter- nyugdíjba vonuló Schupkégel 
mében az egészségügyben dolgo- Márta asszisztenst, aki 40 éve 
zókat, az orvosokat, a gondozókat, szolgálja a város betegellátását.
az asszisztenseket, az ápolókat, a A megjelent vendégeket Gulyás 
védőnőket, a gyógyszerészeket, a Attila és Csonka Dóra színmű-
mentősöket, az ügyeleten, a vészek ünnepi műsorral lepték 
fizioterápián dolgozó munkatár- meg.              forrás: mezobereny.hu

Június 2-án megtörtént a Hosszú- izom erősítés, létramászás, lép-
tó partján a sportpark műszaki csőzés, függeszkedés, párhuza-
átadása. mos korlát. Ettől az időponttól a 
A sportpark pályázati támoga- létesítményt mindenki saját fe-
tással valósult meg, területén lelősségére használhatja. A végez-
kamerás megfigyelés működik. A hető gyakorlatokat a város hon-
pályázat beadásához képest lapján megtalálhatják az ér-
hosszú idő telt el a megvalósításig. deklődők a www.mezobereny.hu 
A kialakítás költségeit nem utalták címen.
az önkormányzatoknak, hanem Kérjük, vigyázzanak a park esz-
azt központilag a kivitelezőnek közeire, magára a parkra. A park 
utalják a műszaki átadást köve- mellett elkészültek az annak meg-
tően. A sportparkban 15 db eszköz közelítését szolgáló járdák, kér-
áll rendelkezésre, amely hét típusú jük, azokat használják, kerüljék a 
gyakorlat elvégzésére alkalmas: sárfelhordást.
húzódzkodás, tolódzkodás, fek- Használják egészséggel és vi-
vőtámasz, hasizom erősítés, hát- gyázzanak az eszközökre!

Átadták a sportparkot

Mezőberényi Szlovákok Szervezete szervezésében
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Ez történt a két ülés között (Ekkor már jelentősen benne (zárszámadás) és a 2020. évi üzleti 
voltunk a veszélyhelyzetben.) terv. Siklósi István polgármester 
Senkitől nem érkezett olyan jelzés, mindkét előterjesztésben megfo-
hogy ne is alkudozzon a meg- galmazott határozati javaslatot 

Február 25-én a gyermekélel- Március 11-én Magyarország vételére. Amikor az áralkut lefoly- elfogadta, s e-mailben szavazott.
mezési központban a konyha Kormánya veszélyhelyzetet ren- tatta, már nem volt többség a vá-  
felújításáról tartottak tájékoz- delt el, ennek megfelelően életbe sárlás mellett. A veszélyhelyzeti Az Alföldvíz Zrt. közgyűlésének 
tatót, majd ezt követően a Békés lépett a katasztrófavédelemről és a többletkiadásokra hivatkozva nem ülés megtartása nélküli hatá-
Megyei Iparkamara évnyitó konfe- hozzá kapcsolódó egyes törvények támogatták a vásárlást, az önkor- rozathozatalához május 30-ig 
renciáján vett részt Siklósi István módosításáról szóló 2011. évi mányzati vagyonszerzést. megtartott elektronikus szava-
polgármester Békéscsabán. CXXVIII. törvény 46.§-ának (4)  zásról június 3-án érkezett ered-
 bekezdése: „Veszélyhelyzetben a Május 5-én tájékoztató adatokat ménytájékoztató. Nyolc témakör-
Február 27-én a Mécses Egye- települési önkormányzat képviselő- kért Siklósi István polgármester a ben történt szavazás. Mezőberényt 
sület megalakulásának 20. éves testületének, a fővárosi, megyei mezőberényi munkanélküliség képviselve két témában nemmel 
évfordulóján vett részt Siklósi közgyűlésnek feladat- és hatáskörét változásáról a Békés Megyei szavazott Siklósi István polgár-
István polgármester, ahol köszön- a polgármester, illetve a főpol- Kormányhivatal Foglalkoztatási, mester. Az egyik az alaptőke – vesz-
tötte a szervezetet, megköszönve a gármester, a megyei közgyűlés Munkaügyi és Munkavédelmi teség rendezése céljából történő – 
fogyatékkal élők segítését. elnöke gyakorolja. Ennek kere- Főosztályától. A veszélyhelyzet kb. egyharmadára csökkentéséről, 
 tében nem foglalhat állást önkor- idején bekövetkezett változásokból valamint a részvények névér-
Február 28-án Dévényi Csilla mányzati intézmény átszervezé- a kárenyhítés várható nagyság- tékének hasonló arányú csökken-
képviselővel a márciusi testületi séről, megszüntetéséről, ellátási, rendjére tudtak volna következ- téséről szólt. Ebben a napirendi 
ülés egyik napirendi pontjáról, a szolgáltatási körzeteiről, ha a szol- tetni, a 2020. évi költségvetés pontban a közgyűlés 47%-os 
mezei őrszolgálat helyzetéről gáltatás a települést is érinti.” módosításába források átcsopor- részvételi aránya miatt a szavazás 
egyeztetett a polgármester.  tosítását beépíteni. 2020. június eredménytelen volt. A másik téma, 
 Azonnali intézkedések megtéte- 25-ig válasz nem érkezett. Menet amiben nemmel szavazott, az 
Március 1-jén a Polgárőr Egye- lére volt szükség a jogszabályi közben egy városi munkanél- igazgatóság elnökének, az igaz-
sület közgyűlésén vett részt Sik- előírások teljesítése érdekében. külieket tartalmazó adatbázist gatóság tagjainak, a felügyelő-
lósi István polgármester. Az Március 16-án Siklósi István kezdtek felépíteni! Túl sokan nem bizottság elnökének, felügyelő-
egyesület több éve stabil gazdál- polgármester veszélyhelyzeti jelentkeztek, de szerencsére a 10 bizottság tagjainak díjazásáról és a 
kodásról tud beszámolni, amihez intézkedési csomagot jelentett be adatot szolgáltató személy (32 könyvvizsgáló megbízási díjáról 
rengeteg munkára van szükség. Az a képviselő-testületnek és a la- érintett családtaggal) közül hárman szólt. A közgyűlés 87%-os rész-
időt és az energiát a családjuktól kosságnak, valamint intézkedett az már visszajeleztek, hogy időközben vételi arány mellett elfogadta az 
elvéve végzik a lakosság bizton- óvodák és a bölcsőde tekintetében találtak munkát. előterjesztést.
ságát szolgáló közösségi tevékeny- rendkívüli szünet elrendeléséről, a   
ségüket, amiért köszönet illeti az piac szüneteltetéséről, a sport- Május 8-án az óvodai beirat- Május 11-ig hasonló elektronikus 
egyesület valamennyi tagját és létesítmények és a játszótér zárva kozásokat követően az óvoda szavazással történt a Körösi Víz-
családját. tartásáról. vezetője írásban kérte az indítan- gazdálkodási Társulat küldött-
  dó csoportok számának, néhány gyűlésének megtartása is. Siklósi 
Március 2-án az érdeklődő kép- Március 28-án a Békés Megyei csoportban a maximális csoport- István polgármester valamennyi 
viselők a bölcsődében jártak a Kormányhivatal Gyámügyi és létszámtól való eltérést és a peda- napirendi pont esetében elfogadta 
polgármesterrel. Megtekintették a Igazságügyi Főosztály kormány- gógus létszám engedélyezését. A az előterjesztést. Az öt napirend 
jelenlegi csoportok elhelyezését tisztviselője, valamint a Békés 2020-2021-es nevelési  évre közül továbbra is támogatta az 
szolgáló épületet, valamint a Megyei Kormányhivatal Békés- beíratott gyermekek létszáma 226 önkéntes tagi hozzájárulást, amely 
pályázati forrásból megvalósuló csabai Járási Hivatala Népegész- fő (számított létszám 234 fő). A kedvező lehetőséget ad a település 
bővítés helyszínét. ségügyi Osztály közegészségügyi 2019-2020-as nevelési évben 225 különböző belvíz-elvezetési kérdé-
 szakügyintézője szemlét tartottak fő (számított létszám 231 fő). Az seinek megoldására. Pl. a Belen-
Március 3-án a szennyvíz-projekt a Puskin utcai és a Juhász Gyula adatok alapján a 2020-2021. céresi úti csatorna pár évvel ezelőtti 
kapcsán az NFP megbízásából az utcai Idősek Otthonában. A nevelési évre, az előző évivel tisztítása, vagy a Szél utca csapa-
előkészítést végző konzorcium nyújtott szolgáltatások tekintetében megegyezően 11 csoport, 21 óvo- dékcsatorna rendezése az idei 
képviselői jártak Mezőberény- vizsgálódtak, különös figyelemmel dapedagógus létszám alkalmazását, évben.
ben. Gött Hermina a kivitelező ki- az elrendelt járványügyi szabályok valamint a maximális csoport-  
választására irányuló közbeszerzési betartására. létszám legfeljebb 20%-kal történő Május 13-án Soltész Miklós 
eljárás dokumentációjának mű-  túllépését engedélyezte a polgár- egyházi, nemzetiségi és civil 
szaki/szakmai tartalmát képező, 3. Március 28-án a biztonsági mester. társadalmi kapcsolatokért felelős 
és 5. kötetét ismertette, s kérte e lő í rások betar tása  mel le t t   államtitkár járt Mezőberényben 
annak jóváhagyását. Kisebb vita Mezőberényben megvalósítandó Ezen a napon a Tankerületnek írt a Mécses Szolgáló Közösségnél, a 
egy, az önkormányzat által kért rövid ellátási lánccal kapcsolatos levelet Siklósi István polgár- látogatás alkalmával Siklósi István 
munka kapcsán alakult ki, amelyet elképzeléseket egyeztetett Siklósi mester, mivel 2019 augusztusa óta polgármester is tudott államtitkár 
a közbeszerzésbe nem lehetett István polgármester a Tudatos nem sikerült megegyezésre jutni úrral egyeztetni.
bevenni, arról a kivitelező kivá- Hangya és a Kis Kofa Piac a sportcsarnok költségmegosz-  
lasztását követően a kivitelezővel tulajdonosai között. tásával kapcsolatban. Mint ko- Május 18-án a járványügyi sza-
kell tárgyalni.  rábban is, most is azt kérte, hogy bályokat betartva a mezőberényi 
 Április 4-én Siklósi István polgár- írják le ők, hogyan tudnák el- ivóvízhálózat részleges felújítási 
Március 4-én Ladányi Zoltán r. ez- mester e-mailben kereste meg a képzelni a költségek megosztását. munkáiról egyeztetett Krista Pé-
redes úr, a Békési Rendőrka- képviselőket a 2020-2024. közötti Erre azonban 2020. június 25-ig terrel, az Alföldvíz Zrt. Közmű-
pitányság vezetője és Jakusovszki időszak gazdasági program- még nem kapott választ. fejlesztési Osztály vezetőjével 
Zoltán r. alezredes, a Mezőberényi tervezetével. 7 képviselőtől kapott  Siklósi István polgármester. 
Rendőrőrs vezetője jártak polgár- érdemi visszajelzést a kért  A DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. Kérte, hogy fontossági sorrendet 
mester úr hivatalában. Aktuális időpontig, április 11-ig. elektronikus formában tartotta állítsanak fel az általuk leginkább 
kérdésekről és a rendőrség márciusi Ugyanebben az e-mailben kérte a meg taggyűlését május hónap- időszerűnek ítélt vezetékszakaszok 
testületi ülésre kért beszámolójáról képviselőket, hogy a Békési út 10. ban. Két napirendi pont került felújítására.
folytattak megbeszélést. szám alatti ingatlan megvételére tárgyalásra, a 2019. évi beszámoló  
 mennyi összeget fordítanának. 



2020. július 3.

Május 23-án Koczka Pálné Esztike vételkiesés a Gyógyászati Köz- rendelet módosításáról | 2020. bekezdésében kapott felhatalmazás 
nénit családja körében a Tópart pontnak. Siklósi István pol- 04.01. alapján a polgármester által 
Vendéglőben, 29-én Fodor Pálné gármester vállalta, hogy a- 5. | 13/2020.(IV.29.) önkormányzati elfogadott rendeletmódosításokkal 
Ilonka nénit otthonában kö- mennyiben többletköltségek rendelete | a közösségi együt- kapcsolatban felülvizsgálati  
szöntötték 90. születésnapja alkal- jelentkeznek, akkor azt biztosan télés alapvető szabályairól szóló jogkörét gyakorolhatja a képviselő-
mából. megoldják. A másik érv a felelősség 16/2013.(V.28.) önkormányzati testület. Amennyiben erre sor kerül, 
 kérdése volt, mert a felelősséget a rendelet módosításáról | 2020. a Hivatal a kért rendeleteket 
Június 4-én Mezőberény méltó- Gyógyászati Központnak kell 04.30. tárgyalásra előkészíti.
képpen és méltósággal emlékezett viselnie. Az anyagi felelősség 6. | 14/2020.(V.06.) önkormányzati  
meg a 100 évvel ezelőtti ese- kérdésében egy felelősségbiz- rendelete | Mezőberény Város Június 25-én levélben fordult 
ményekről, a Trianoni békedik- tosítással megoldhatnák a dolgot. Önkormányzata és intézményei Siklósi István polgármester Bé-
tátum évfordulójáról. A civil De az ellenérvek nem győzték meg 2019. évi költségvetésének tel- kés Város Képviselő-testületéhez, 
szervezetek több eseménnyel ké- a békésieket, s a polgármester arra jesítéséről, zárszámadásáról  | a fizio- és mozgásterápia meg-
szültek. Az önkormányzat egy nem kapott választ, hogy milyen 2020.05.07. szüntetésének felülvizsgálatát 
délelőtti kiállítással és az esti feltételek mentén maradhatna a 7. | 15/2020.(V.14.) önkormányzati kérve.
megemlékezésen gyújtott mécse- fizio- és mozgásterápiai kezelés rendelete a belterületi avar és  
sekkel mintegy keretbe foglalta a Mezőberényben. Siklósi István kerti hulladékok nyílttéri ége- Siklósi István polgármester a ve-
napot. polgármester megküldte levelét téséről szóló 17/2015.(IV.28.) szélyhelyzet idején napi rend-
 Csárdaszállás és Köröstarcsa pol- ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t  szerességgel számolt be a Face-
Szintén június 4-én a 47-es út gármestereinek, mivel a két módosításáról | 2020.05.15. book-on a járványhelyzet mező-
nyomvonalának tervezői egyez- település is érintett. Az ottani 8. | 16/2020.(V.27.) önkormányzati berényi aktuális, napi törté-
tetésén vett részt Siklósi István betegeknek is Békésre, esetleg rendelete | az anyakönyvi, néseiről. Szerencsére fertőzött 
polgármester. A tervezők tovább- Gyomaendrődre kell járni a ke- valamint a családi események személyről nem tudni. Kéthetente 
ra is a jelenlegi nyomvonalat zelésekre, ha városunkban meg- lebonyolításával kapcsolatos pedig a KTV-ben adott interjút az 
jobban követő pályát részesítik szűnik. Másolatban elküldte a helyi szabályokról szóló 5/2016. elmúlt időszak érdekesebb infor-
előnyben a keleti, határ mellet- levelet Dankó Béla országgyűlési (III.01.) önkormányzati rendelet mációiról, valamint a várható 
tivel szemben. Az egyeztetésen képviselőnek is. Mindezek ellenére módosításáról | 2020.05.28. dolgokról. Ebben az időszakban 
látott és szakmai érvekkel alátá- június 19-én arról küldött tájé- 9. | 17/2020.(VI.09.) önkor- egyedül kellett viselnie a felelős-
masztott nyomvonal mégis nyugat- koztatást Békés Város polgár- mányzati rendelete az önkor- séget a meghozott intézkedésekért. 
ról kerülné el városunkat. Az egyez- mestere, hogy megszüntetik a me- mányzati képviselők, bizottsági De a polgármesternek és a kép-
tetésre meghívott négy település – zőberényi rendelést. elnökök és bizottsági tagok viselőknek sem az a dolga, hogy 
Körösladány, Köröstarcsa, Mező-  tiszteletdíjáról szóló 34/2006. minden körülmények között a 
berény, Szeghalom – plusz Déva- Június 11-én a képviselő-testület (X.17.) MÖK számú rendelet kevesebb információval rendelkező 
ványa vezetői egyhangúlag támo- 2019. december 19. döntésének módosításáról | 2020.07.01. állampolgárok minden ötletét, 
gatták a szakemberek által elmon- értelmében a Munkácsy utca 10. A képviselők a testulet.mezo- elképzelését kritika nélkül képvi-
dott elképzeléseket. A nyomvonal sz. alatti tornaszoba státuszának bereny.hu honlapon minden döntés selje. A város egészéért érzett fele-
egyelőre csak elméleti síkon került rendezése történt meg a Magyar- előtt megismerhették a kapcsolódó lősség sokszor népszerűtlen intéz-
meghatározásra, az arról készült országi Evangélikus Egyházzal indokokat. kedések meghozatalát is megköve-
rajzok még nem publikusak. történt megállapodás 2. sz. ki- A 2011. évi CXXVIII. törvény a telheti a képviselőktől, a polgár-
 egészítésével és a közoktatási meg- katasztrófavédelemről 46.§ (4) mestertől.
Június 10-én a város közvilágítási állapodás módosításával.
projektje közbeszerzési kérdésé-  
ben indított peres eljárást tár- A veszélyhelyzet ideje alatt 85 db 
gyalta a Fővárosi Törvényszék. A határozatot hozott Siklósi István 
tárgyaláson az önkormány- polgármester. Ez idő alatt a 
zatnak adtak igazat a Közbeszer- meghozott rendelet-módosítások 
zési Döntőbizottsággal szemben. száma 8 db. A módosítások a 
Amennyiben jogerőre emelkedik a következő rendeleteket érintik 
bírósági döntés, úgy folytathatják a (Sorszám | Rendelet száma | Címe | 
közvilágítás korszerűsítésére Hatályba lépés):
irányuló munkánkat, a tavalyi 
közbeszerzési eljárás lezárását. 1. | 9/2020.(III.26.) önkormányzati 
 rendelete | Mezőberény Város 
Június 10-én – miután a telefonos Önkormányzatának 2020. évi 
egyeztetések nem vezettek sikerre költségvetéséről szóló 3/2020. 
– Siklósi István polgármester (I.28.) önkormányzati rendelete 
levélben kereste meg Kálmán módosításáról | 2020.03.26.
Tibor békési polgármestert, va- 2. | 10/2020.(III.26.) önkormány-
lamint Erdélyi Imola Erzsébet i- zati rendelete | a személyes 
gazgatónőt, a Békési Gyógyászati gondoskodást nyújtó szociális 
Központ és Gyógyfürdő vezetőjét ellátások helyi rendszeréről 
a fizioterápiai ellátás miatt. szó-ló 18/2008.(V.26.) MÖK 
Terveik szerint városunkban számú rendelet módosításáról | 
megszüntetnék ezt a régóta jól 2020. 04.01.
működő szolgáltatást, amely 3. | 11/2020.(III.26.) önkor-
intézkedéssel lényegesen hát- mányzati rendelet | a gyermek-
rányosabb helyzetbe kerülnének a védelem helyi rendszeréről 
kezeléseket, gyógytornát eddig szóló 20/2016.(V.31.) önkor-
helyben igénybevevők. A meg- mányzati rendelet módosí-
szüntetés okát pontosan nem lehet tásáról | 2020.05.01.
tudni, de vélhetően anyagi jel- 4. | 12/2020.(III.31.) önkor-
legűek az okok. A békési pol- mányzati rendelete | az önkor-
gármesterrel való tárgyalás során mányzati képviselők, bizottsági 
két érv hangzott el a szolgáltatás elnökök és bizottsági tagok 
beszüntetése mellett. Az egyik, t i s z t e l e t d í j á r ó l  s z ó l ó  
hogy a berényi telephely be- 34/2006.(X.17.) MÖK számú 

A napirend megszavazása után el- irányú megoldást, mivel úgy néz ki, 
fogadták a Mezőberényi Rend- hogy az egészségügyi vonalon a 
őrőrs 2019. évi tevékenységéről kvóta miatt nem tudunk előrelépni. 
szóló beszámolóját, és megkö- A kezelés megtartásában például 
szönték, hogy a város lakói érde- vagy vállalkozási formában vagy 
kében eredményes munkát végez. egyéb dologgal.” Siklósi István 
 polgármester úgy válaszolt, hogy 
Dr. Földesi Szabolcs jegyző másik utat kell választani, miután 
tájékoztatását a 2020. február 24-i Békéssel nem sikerült megegyezni. 
zárt ülésen hozott határozatokról, Terveznek az egészségügyi dolgo-
valamint veszélyhelyzet ideje alatt zókkal egy formális beszélgetést, 
Mezőberény Város polgármestere ahol áttekintik, mit tehetnek annak 
által hozott döntésekről, majd 

érdekében, hogy Mezőberényben 
Siklósi István polgármester 

továbbra is lehessen nemcsak fi-
számolt be a két ülés között történt 

zioterápiát, hanem esetleg másmi-fontosabb eseményekről, intéz-
lyen jellegű szakrendeléseket is kedésekről. Szóbeli kiegészítést 
ellátni. Ahogy szemészet és fül-orr-tett: február 15-én az Önkéntes 
gége szakrendelés van, ahogy Tűzoltó Egyesület, Mezőberény 
kislabor működik a városban, na-is megtartotta közgyűlését. 
gyon nagy szükség lenne akár reu-Nagyon stabilan működő, önkén-
matológiára, akár más olyan szak-tesekből álló csapat dolgozik. Ők is 
rendelésre, amely jogos igénye a – hasonlóan a polgárőrökhöz – a 
városlakóknak. Dolgoznak azon, családtól elvett időben végzik 
hogyan, miként lehetne szélesíteni munkájukat.
az egészségügyi ellátás körét Me-Barna Márton képviselő a fizio- és 

mozgásterápiával kapcsolatban zőberényben, elsősorban  azokon a 
kérdezte Siklósi István polgár- területeken, amiket már megszok-
mestert. „Polgármester úr lát-e más tak a lakosok.

Miről tárgyalt a 
képviselő-testület?
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Tudomásul vették az önkor- kiskerti termeléshez, ezáltal a tülettől, hogy a Város újrate- Tudomásul vették a Mezőberény 
mányzati képviselők, bizottsági el- családok önellátásához az önkor- lepülésének 300. évfordulójáról – ’17 Városüzemeltetés Kft. 2020. 
nökök és bizottsági tagok tiszte- mányzat és a város közössége ho- 2023. év – való megemlékezés évi szervezeti/feladat-ellátási vál-
letdíjáról szóló 34/2006.(X.17.) gyan járulhat hozzá? (pl. mezőőri részleteiről készítsen előzetes ter- tozásairól kapott tájékoztatást. A 
MÖK. számú rendeletének meg- járulékcsökkentés vetemé- vezetet. Kft. részére 2020. év vonat-
felelően a 2019. október 21. – nyesekre, kutak engedélyez- A tervezet térjen ki a szervező bi- kozásában 3,8 millió Ft általános 
2020. június 19-ig terjedő idő- tetése, földutak rendben tartása, zottság összetételére, tagjaira, a működési támogatás előirányzatra 
szakra vonatkozó képviselő-tes- javítása, vetőmag – gyümölcsfa - bevonni kívánt civil szervezetekre, emelését engedélyezte az Önkor-
tületi, valamint bizottsági üléseken oltványbiztosítás, tündérkert, a tervezett eseményekre, kiadvá- mányzat 2020. évi költségvetése 
való megjelenésekről szóló kimu- legszebb kert díjazás, csőszök nyokra, a tervezett helyszínekre, Feladatellátáshoz kapcsolódó, 
tatást, hivatkozva a Mezőberény feladatellátása). költségbecslésre, feladat felsoroló üzemeltetési, átszervezési, átala-
Város Önkormányzati Képviselő- ütemtervre. kítási elkülönített működési tarta-
testülete SZMSZ-ről szóló rende- Mezőberény Város Önkormányzati  léka terhére.
letre. Az adott időszakban köte- Képviselő-testülete az Ateron Con- Mezőberény Város Önkor-  
lezettséget szegő képviselő, bi- sulting Kft. által 15/2020. mun- mányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormány-
zottsági tag nem volt, így tiszte- kaszámon készített Közművagyon- Szalai Barna Tenisz Club zati Képviselő-testülete úgy 
letdíjcsökkenés nem került alkal- értékelési Szakvélemény (Mező- (Mezőberény, Sport u. 1/B.) ré- döntött, hogy a Szarvasi út 1-73. 
mazásra. berény szennyvíz-víziközmű szol- szére bruttó 300.000,- Ft-ot biz- szám közötti és a Mátyás Király 

gáltatását ellátó szennyvíz-vízi- tosított a teniszpályák felújítá- utca Szabó Árpád utcától az 
Mezőberény Város Önkor- közmű törzsvagyon vagyonérté- si/fenntartási munkálatai (salak- Oltványkert utcáig terjedő sza-
mányzati Képviselő-testülete úgy kelése) tartalmát megismerte, azzal vásárlás) fedezetére a 2020. évi kaszainak ivóvíz felújítását, 
döntött, hogy 2020. évben a egyetért, a teljesítést jóváhagyta. költségvetés felhalmozási tartaléka összesen 1368 méter hosszban 
következő járdaszakaszok építé- terhére, utólagos elszámolás megrendeli az Alföldvíz Zrt.-től. 
sét, felújítását rendeli el: mellett. A szükséges, összesen bruttó 

Mezőberény Város Önkormány-- Kereki utca 40-60. páros oldal 50.126.762,- Ft összeg az Alföldvíz 
zati Képviselő-testülete úgy 200 méter + 1 „gyalogos híd” Mezőberény Város Önkor- Zrt. által fizetett többletbérleti díj 
határozott, hogy a VP5-8.1.1-16 építés. költség: 200x7500 mányzati Képviselő-testülete a terhére kerül biztosításra. Felhatal-
kódszámú, „Erdősítés támo-Ft/m2+Áfa=1.905.000 Ft + városban működő orvosi ügyelet mazták a polgármestert a vállalko-
gatása” című felhívásra pályá-110.000+Áfa= 139.700 Ft = finanszírozására 2020. július 1- zási szerződés aláírására.
zatot nyújt be a Mezőberény 083/   2.044.700 Ft től 2020. december 31-ig lako-  
75-101 hrsz.-ú, illetve 083/328-346 - Fürjes utca Zöldfa utcától a sonként 23,- Ft/hó többlettámo- Mezőberény Város Önkormány-
hrsz.-ú területekre vonatkozóan, a 3958/2 hrsz. ingatlan kapu gatást szavazott meg. 2020. évre a zati Képviselő-testülete fedezetet 
Papp Sándor tervező által készített bejárójáig páratlan oldal, szolgáltatás finanszírozására biztosított
erdőtelepítési tervdokumentációk költség: 250x7500 Ft/m2+Áfa= maximum 1.500.000,- Ft forrást -  a Mezőberény Kinizsi u. 13 szám 
alapján kiadott erdőtelepítési  2.381.250 Ft biztosított a 2020. évi költségvetés (Hrsz.: 2580/6) alatt található 
engedélyeknek megfelelően.Járda felújítás: általános tartaléka terhére. C s i r i b i r i  Ó v o d a  é p ü l e t  

- Jeszenszky utca - Nagymester  tetőszerkezetének részleges 
A képviselő-testület megköszönte a sarok 10 m, költség: 75.000 Elfogadták a Volánbusz Zrt. által felújítási  munkálatainak 
Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Ft+Áfa= 95.250 Ft Mezőberényben autóbusszal vég- ellátására bruttó 1.100.000,- Ft-
Önkormányzat és a Mezőberényi - Kunhalom utca (Liget tér – zett helyi személyszállítás köz- ot a 2020. évi költségvetés 
Szlovákok Szervezete, a Német Szénáskert sarka) 165 m2, szolgáltatási tevékenység felada- elkülönített intézmény fejlesztési 
Nemzetiségi Önkormányzat Mező-költség: 1.571.625 Ft- tainak ellátásáról szóló 2019. évi tartalék terhére /091140-0 kf. 
berény és a Mezőberényi Német Munkácsy M. utca teljes utca beszámolót. A képviselő-testület a Óvodai nevelés, ellátás műkö-
Hagyományápoló Egyesület, vala-hossz 165m2 Volánbusz Zrt. beszámolójában dési feladatai, felújítási kiadási 
mint a Mezőberényi Cigány Nem-költség: 1.571.625 Ft közölt 274.000,- Ft „bevétellel nem előirányzatként/
zetiségi Önkormányzat városért, Összesen: bruttó 7.664.450 Ft fedezett indokolt költség” megfize- - a Mezőberény Kodály u. 8 szám 
lakosságért végzett munkáját, a Felhatalmazták Siklósi István tését a 2020. évi városi költségve- (Hrsz.: 2237) alatt található 
szervezetek 2019. évi tevékenysé-polgármestert, hogy a munkák tésben elfogadott forrás terhére biz- Nefelejcs Óvoda épület elekt-
géről szóló tájékoztatókat tudomá-kivitelezését lebonyolítsa. tosította. romos, villamossági hálózat 
sul vette.  felújítási kiadásaihoz kiegészí-

A képviselők úgy döntöttek, hogy Döntés született a Mezőberényi tésként bruttó 1.500.000,- Ft-ot a 
Elfogadták a „Beszámoló Mező-2020. évben újratárgyalják konk- Polgármesteri Hivatal épüle- 2020. évi költségvetés elkülö-
berény Sportéletéről” szóló 2019 rét javaslatokat várva a mezei őr- tének (Mezőberény, Kossuth tér nített intézmény fejlesztési tarta-
évi beszámolót. A képviselők meg-szolgálattal kapcsolatos alábbi 1. Hrsz.: 1/1 részleges felújítása lék terhére /091140-0 kf. Óvodai 
köszönték a sport területén a moz-három kérdéskört: mellett. A felújítási munkálatainak nevelés, ellátás működési fel-
gás, az egészséges életmód érdeké-- A működési veszteség csökken- ellátására bruttó 3.300.000,- Ft-ot adatai, felújítási kiadások/
ben dolgozók tevékenységét, vala-tése érdekében további feladatok biztosítanak a 2020. évi költség- - a világítás korszerűsítési mun-
mint azoknak, akik ezt munkájuk-a mezőőri járulék hátralék keze- vetés elkülönített intézmény fej- kálatokra bruttó 5.000.000,- Ft-
kal vagy anyagilag támogatták.lése, a nem nyilvántartott ingatla- lesztési tartalék terhére /011130-0 ot felújítási előirányzatként a 

nok felkutatása, illetve a jövő- kf. Önk. és Önk. hiv. igazgatási 2020. évi költségvetés elkü-
Mezőberény Város Önkor-beni természetes létszámcsök- tevékenysége – egyéb tev./. lönített intézmény fejlesztési 
mányzati Képviselő-testülete kentés lehetőségének kérdése.  tartalék terhére./066020-111 kf 
elfogadta Mezőberény Város - Szükséges lehet a jelenlegi Mezőberény Város Önkormányzati Világítás korszerűsítési mun-
sportkoncepciójaként a 102/2020. őrszolgálati szervezeti és műkö- Képviselő-testülete úgy döntött, kálatok/
(VI.29.) sz. határozattal módosított dési szabályzat újragondolása és hogy Mezőberény Város Önkor- - a Mikszáth Kálmán u. 3. (Hrsz.: 
„Mezőberény Város Sportkon-felülvizsgálata, a szolgálatban mányzatának 2020. évi költség- 3573/1) ingatlan villamos ener-
cepciója 2021-2025.” című doku-együttműködő partnerekkel – vetésének 2. számú módosításába gia ellátására bruttó 1.500.000,- 
mentumot és annak mellékleteit rendőrség, vadásztársaság, pol- az elkülönített intézmény fejlesz- Ft-ot beruházási előirányzatként 
(1. melléklet Sportszervezetek, 2. gárőrség, földtulajdonosok és tési tartalék terhére /011130-0 kf. a 2020. évi költségvetés egyéb 
melléklet Önkormányzati tulajdonú bérlők – a meglévő együtt- Önk. és Önk. hiv. igazgatási tevé- felhalmozási tartalék terhére 
sportlétesítmények, 3. melléklet működési megállapodások átte- kenysége – egyéb tev. beruházási /013350-3 kf. Mikszáth Kálmán 
Nem önkormányzati tulajdonú kintése, keresése, formálása. kiad./, a Mezőberényi Polgár- út 20 lakásos társasház építése/
sportlétesítmények).- Megvizsgálandó a Laposi-kertek mesteri Hivatal számára a feladat- - a Mezőberény Város helyi köz-
 helyzete, az 1840-es évektől da- ellátáshoz szükséges bútorok útjainak kátyúzási munkála-
Körösi Mihály alpolgármester táló hagyományainak megőrzé- beszerzésére beépítésre került taira bruttó 6.000.000,- Ft-ot 
megbízást kapott a képviselő-tes-séhez, jövőbe átültetéséhez, a bruttó 2.500.000,- Ft-ot zárolja. dologi kiadási előirányzatként a 
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2020. évi költségvetés működési Az átruházott közútkezelői hatás- zésről szóló döntés meghozatalát a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
célú tartalék terhére /045160-0 körök pontosítása okán módosítás- polgármesterre ruházta. CXLIII. törvény IV. fejezet 27§ (5) 

 kf. Közutak, hidak, alagutak ra került Mezőberény Város Önkor- bekezdésben foglaltaknak megfe-
Mezőberény Város Önkormányzati üzemeltetése, fenntartása/ mányzatának Szervezeti és Műkö- lelve.
Képviselő-testülete illemhely kia-- a Hősök úti játszótéri illemhely Mezőberény Város Önkormány-dési Szabályzata.
lakítása mellett döntött, továbbá kialakítására kiegészítésként zati Képviselő-testülete elfogad-

Mezőberény Város Önkormány- megbízta Siklósi István polgár-bruttó 655.000,- Ft-ot beruházási ta, hogy a „Vasút melletti ipari 
zati Képviselő-testülete egyetér- mestert, hogy folytasson tárgyalá-előirányzatként a 2020. évi terület kiépítése Mezőberényben 
tését adta dr. Patzer Tímea Má- sokat a lehetséges kivitelezőkkel. A költségvetés felhalmozási tarta- TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001 
ria, fogorvos részére rendelési 383/2019.(XI.25.) sz. határozattal lék terhére./ 066020-101 kf Vá- azonosító számú pályázat kere-
idejének alábbi módosításához: elfogadott Beszerzések lebonyolí-rosi játszótéren WC kialakítása/. tében” tárgyú közbeszerzési eljá-
hétfő: 7.00-16.00, kedd: 12.30- tásának szabályzata 14. pontjában rás eredményes.
17.00,  szerda:  7.00-13.30,  Mezőberény Város Önkormány- foglaltak tekintetében a beszer- Az EURO MOBIL PLUSZ Kft. és a 
csütörtök: 12.30-17:00, péntek: zati Képviselő-testülete úgy hatá- zésről szóló döntés meghozatalát a BÉKÉS DRÉN Kft. ajánlattevők 
7.00-12.30.rozott, hogy a Magyarország polgármesterre ruházta. benyújtott ajánlata érvényes, 
A képviselő-testület dr. Patzer Tí-2020.évi központi költségvetéséről megfelelő és alkalmas.
mea Mária fogorvossal megkötött Elfogadták a Mezőberény ’17 Vá-szóló 2019.LXXI. törvény 3. mel- Az eljárás nyertese az EURO 
feladatellátási szerződés módosítá- rosüzemeltetési Kft. Felügyelő-léklet II.2. pont a), b), c) pontok MOBIL PLUSZ Kft., mivel aján-
sát elfogadta, egyúttal felhatalmaz- bizottságának tagjai, dr. Földesi szerinti Önkormányzati feladatel- lata érvényes és megfelelő, alkal-
ta Siklósi István polgármestert a Szabolcs, Hidasi Zoltán és Kis Jó-látást szolgáló fejlesztések támo- mas, illetve az értékelési szem-
szerződésmódosítás aláírására. zsef 2020. június 30. nappal történő gatására kiírt felhívásra pályázatot pont szerinti legkedvezőbb aján-

felügyelőbizottsági tisztségéről nyújt be „Helyi tömegközlekedési lat.
Mezőberény Város Önkormányzati szóló lemondását.útvonal felújítása” címmel, Egyösszegű nettó ajánlati ár 
Képviselő-testülete a Mezőberény Mezőberény Város Önkormány-melyhez bruttó 8.333.333,- Ft (opcióval együtt): 70.371.719,-
Kinizsi u. 13. szám (Hrsz.: 2580/6) zati Képviselő-testülete a Mező-önerő fedezetet biztosít felújítási HUF
alatt található Csiribiri Óvoda berény ’17 Városüzemeltetési Többletjótállás időtartam: 36 hónapkiadási előirányzatként a 2020. évi 
épület tetőszerkezetének részleges Kft. Felügyelőbizottságába 2020. M/1. szakember szakmai többlet-költségvetés elkülönített intézmény 
felújítása mellett döntött, továbbá július 1. napjától Dévényi Csillát, tapasztalata: 36 hónapfejlesztési tartalék terhére /045120-
megbízta Siklósi István polgármes- Miklósik Ivettet és Balta Tamást Az alap vállalkozói díj (opció 18 kf. Önkormányzati feladat 
tert, hogy folytasson tárgyalásokat választotta meg. nélkül) 60.594.299,-Ft + ÁFA ellátást szolgáló fejlesztések 
a lehetséges kivitelezőkkel. A 383/ Felhatalmazták Siklósi István pol- összeg, amelyre vonatkozóan az támogatására: Belterületi utak 
2019.(XI.25.) sz. határozattal elfo- gármestert, hogy intézkedjen a Me- anyagi fedezetet Mezőberény felújítása pályázathoz önerő biz-
gadott Beszerzések lebonyolításá- zőberény ’17 Városüzemeltetési Város Önkormányzata a 2020. évi tosítása/, továbbá megbízta Siklósi 
nak szabályzata 14. pontjában fog- Kft. Alapító okiratának módosí- költségvetés terhére biztosítja.István polgármestert a szükséges 
laltak tekintetében a beszerzésről tásáról, és aláírja a szükséges doku- Az opciós munka nem kerül le-intézkedések megtételére.
szóló döntés meghozatalát a polgár- mentumokat. hívásra, nem kerül megrendelésre 
mesterre ruházta. Mezőberény Város Önkormányzati mivel a pályázatban rendelkezésre Intézményi átcsoportosítások, át-
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény álló anyagi fedezet nem biztosított, csoportosítások és fedezetbiztosí-
Képviselő-testülete a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. Fel- és plusz anyagi fedezet pedig nem tások megszavazása után második 
Kodály u. 8. szám (Hrsz.: 2237) a- ügyelőbizottsága tagjainak díjazá- kerül biztosításra.alkalommal került módosításra 
latt található Nefelejcs Óvoda épü- sát 2020. július 1. naptól az önkor- Mezőberény Város Önkormányzati Mezőberény Város Önkormány-
let elektromos, villamossági háló- mányzati bizottságok nem képvi- Képviselő-testülete felhatalmazta zata 2020. évi költségvetési 
zat felújítási munkálatai mellett selő tagjai tiszteletdíjának összegé- Siklósi István polgármestert a rendelete. Az önkormányzat 2020. 
döntött, továbbá megbízta Siklósi ben állapította meg, ez 2020. évben vállalkozási szerződés aláírására, évi költségvetési főösszege in-
István polgármestert, hogy foly- 21.100,- Ft/hó. valamint a szükséges intézkedések tézményfinanszírozással
tasson tárgyalásokat a lehetséges  megtételére.4.400.795.740,- Ft.
kivitelezőkkel. A 383/2019.(XI. Mezőberény Város Önkormány-  
25.) sz. határozattal elfogadott Be- zati Képviselő-testülete úgy dön- Tudomásul vették Siklósi István Mezőberény Város Önkormány-
szerzések lebonyolításának sza- tött, hogy a városi honlap polgármester beszámolóját a ve-zati Képviselő-testülete átadta 
bályzata 14. pontjában foglaltak (www.mezobereny.hu) karban- szélyhelyzet alatt kiosztott élel-üzemeltetésre a Kérhalom utca 
tekintetében a beszerzésről szóló tartása kapcsán Szalai Barnával miszeradományok felhaszná-10., 2784 hrsz. számú ingatlant 
döntés meghozatalát a polgármes- kíván szerződést kötni 2020. jú- lásáról, egyúttal felhatalmazták, 2020. július 1-től 2024. október 
terre ruházta. lius 1-től 2025. június 30-ig havi hogy a Német Nemzetiségi Önkor-31-ig a Mezőberényi Cigány 
Mezőberény Város Önkormányzati bruttó 50.000 Ft összegben. Az mányzat Mezőberénnyel, a Mező-Nemzetiségi Önkormányzatnak.
Képviselő-testülete a Mikszáth összeg a 2020. évi költségvetés  berényi Szlovák Nemzetiségi Ön-
Kálmán u. 3. (Hrsz.: 3573/1) in-Tudomásul vették az OPSKMM, a általános működési tartaléka ter- kormányzattal, valamint a Család-
gatlan villamos energia ellátásá-hoz Mezőberény Város Óvodai Intéz- hére biztosított. segítő és Gyermekjóléti Szolgá-
felhatalmazta Siklósi István polgár-ménye, a Városi Humánsegítő és lattal egyeztessen a megmaradt 

Mezőberény Város Önkormány-mestert az NKM Áramhálózati Szociális Szolgálat, a Mezőberényi élelmiszer – 1258 kg tészta, 57 kg 
Kft.-vel történő hálózathasználati zati Képviselő-testülete a műkö-Polgármesteri Hivatal, a Mezőbe- liszt, 60 kg cukor, 481 liter étolaj, 5 
szerződés megkötésére. dés költségeinek ismeretében, rény ’17 Városüzemeltetési Kft. és liter fertőtlenítőszer – kiosztásáról, 

2020. évben nem támogatta a Mezőberény Város Önkormány- az egyeztetések alapján azok 
Mezőberény Város Önkormányzati Kálmán Fürdő megnyitását.zatának tájékoztatóját a veszély- átadásáról.
Képviselő-testülete a Mezőberény helyzetben végzett munkájukról.
Város helyi közútjainak kátyúzási Mezőberény Város Önkormányzati A képviselő-testület által elfogadott 
munkálatai mellett döntött, továbbá Képviselő-testülete a „Vasút mel-A Sportrendeletben módosításra rendeletek megtalálhatók a  
megbízta Siklósi István polgármes- letti ipari terület kiépítése” című került a sportlétesítmények haszná- www.mezobereny.hu honlapon.
tert, hogy folytasson tárgyalásokat TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001 latával kapcsolatos szabályozás.  
a lehetséges kivitelezőkkel. A azonosító számú pályázat keretein A soron következő képviselő-tes-
383/2019.(XI.25.) sz. határozattal belül a kivitelező kiválasztására le-Az ingatlanvagyonban bekövet- tületi ülés időpontja: 2020. augusz-
elfogadott Beszerzések lebonyolí- folytatott közbeszerzési eljárást le-kezett változások átvezetése után tus 31. (hétfő).
tásának szabályzata 14. pontjában záró döntés meghozatala tárgyában módosították a Vagyonrendeletet. Fesetőné Sipos Judit
foglaltak tekintetében a beszer- név szerinti szavazást rendelt el, a Titkárság
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A Békés Megyei Önkormányzat híre
Elkezdődött az idei Megyenap tervezése

Szeptember 5-én – amennyiben a járványügyi-helyzet engedi – 
ismét lesz Megyenap Békéscsaba főterén. A Békés Megyei 
Önkormányzat 2016 óta minden év szeptemberének első 
szombatján szervezi meg a megyei összetartozás napját, a 
Megyenapot. A visszajelzések és a rendezvény alatt tapasztaltak 
alapján elmondható, hogy sikeres, sok megyében élőt 
megmozgató esemény várta az előző években az érdeklődőket. 
Nem volt kérdés, hogy 2020-ban is lesz Megyenap.
–  A koronavírus-járvány miatt sorra maradtak el a rendezvények, 
fesztiválok és falunapok, kezdetben úgy tűnt, mi sem tudjuk 
megszervezni az ötödik Megyenapot. A sikeres védekezésnek 
köszönhetően azonban enyhültek a megszorítások, ezért úgy 
döntöttünk a szervezőbizottsággal, hogy elkezdjük megtervezni 
a szeptember 5-ei rendezvényt. Természetesen, amennyiben a 
járványügyi-helyzet úgy alakul, módosíthatjuk a most született 
döntést, de bízunk abban, hogy erre nem kerül sor – mondta 
Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke.
Hozzátette: a rendezvényre érkezők biztonsága érdekében meg 
kell hozni néhány szigorítást, az idei Megyenap kicsit más lesz, 
mint a korábban megszokottak, de igyekeznek mindent 
megtenni azért, hogy a kilátogatók jól érezzék magukat, 
megtalálják az őket leginkább érdeklő programokat.
– Már az előző években is kiemelt figyelmet fordítottunk a 
gyermekekre, hiszen ők a jövőnk, a legdrágább értékeink. Idén 
azonban még inkább központba helyezzük a legkisebbeket. A 
programok tervezését elkezdtük, még sok-sok egyeztetésre van 
szükség, hamarosan jelentkezünk a részletekkel – zárta szavait 
Zalai Mihály.

Érték a Települési Értéktárból

Körös teljesítménytúrák
Az Alföld Turista Egyesület az idén 
tartotta volna meg a 35. Körös tel-
jesítménytúrákat, de az a veszély-
helyzet miatt elmaradt.
Az egyesület tagjai hosszú évek óta 
járnak hegyvidéki teljesítmény-
túrákra, és még annak idején el-
gondolkodtak azon, miért ne le-
hetne az Alföldön is hasonlót szer-
vezni, és ezzel a hegyvidékieket a 
síkságra csábítani. A gondolatot tett 

követte, és 35 éve, 1986-tól folyamatosan szervezik a Körös 
teljesítménytúrákat. A különböző távok és teljesítési módok 
bővültek, így egyre több korosztályt érintenek. A gyalogtúrák az 
egyesület korábbi elnökéről a Váradi László Emléktúra 
elnevezést kapták, ezek a távok szerint: Körös 50, Körös 30, 
Körös 20 és Körös 10. A kerékpáros túrák – szintén távok szerint 
– Körös 100 országúti kerékpáros teljesítménytúra, Körös 70 
országúti kerékpáros teljesítménytúra. A június hónapok első 
hétvégéje 1986 óta a gyalogtúrák napja. A gyalogos túrákon a 
szintidőn belül teljesítők kitűzőt kapnak. A legidősebb, a 
legfiatalabb és a leggyorsabb teljesítők különdíjazásban 
részesülnek. Különdíjat kap az a mezőberényi iskolás osztály is, 
amely a legnagyobb számban vesz részt valamely távon!
A téli gyalogtúrákat két távon rendezik meg: Téli Körös 30, Téli 
Körös 20. A Körös teljesítménytúrák 2014 februárjában került be 
a települési értéktárba. 

Hímzők sikere
Az OPSKMM Díszítőművészeti sége szakmai támogatásával ez 
Köre – a hagyományos kate- évben 7. alkalommal rendezte 
góriában – első helyezést ért el meg a Százrózsás Hímzőpályá-
Mezőkövesden a VII. Százrózsás zatot és Kiállítást.
Pályázaton szentistváni lepedő- A kiírás szerint a pályázóknak a 
vég, valamint a cserépfalusi szá- matyó települések vagy Dél-Bor-
lánvarrott mintával, illetve Ko- sod textiles hagyományait kellett 
vács Józsefné különdíjban ré- alkalmazniuk. A beérkezett mun-
szesült. kákból június 26-án Mező-
A Matyó Népművészeti Egyesület kövesden a Matyó Múzeumban 
a Hagyományok Háza és a Nép- nyílt kiállítás. 
művészeti Egyesületek Szövet-

TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001

Mezőberény Város csapadékvíz csatorna-
hálózatának fejlesztése

50%-OS TELJESÍTÉSHEZ ÉRKEZETT A PROJEKT
 
2020 februárjában kezdődtek meg a kivitelezési munkálatok a TOP-
2.1.3-16-BS1-2017-00001 azonosító számú, Mezőberény Város 
csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése elnevezésű pályázathoz 
kapcsolódóan, melynek kedvezményezettje Mezőberény Város 
Önkormányzata. A 2018.01.01. és 2020.12.31. között megvalósuló 
projekt összköltsége 125.000.000 Ft, 100%-os támogatási intenzitás 
mellett. A fejlesztés eredményeként összesen 2628,9 fm csapadékvíz-
elvezető csatorna kiépítése, átépítése és helyreállítása valósul meg a 
település 3. és 8. öblözetében.
A kivitelező Békés Drén Kft. által elvégzett munka 2020. június 10-én 
elérte az 50 %-os készültségi fokot.
A 3. öblözetben a 3-0-0 jelű csatornával összefüggésben elhelyezésre 
került 2 db új, tiltós műtárgy a Hosszú-tó két végén (be- és kifolyási 
pont). A 3-0-0 jelű csatorna tó fölötti szakaszán egy zárt 
csatornaszakasz épült a Tópart Vendéglő parkolóját megkerülve, a 46-
os főút túloldalától pedig nyílt árok készült.
A 3-11-0 jelű csatorna az Oltványkert utca végétől vezeti le a 
csapadékvizet, majd a Gyomai úttól délre csatlakozik a 3-0-0 jelű 
csatornába. A 3-11-0 jelű csatorna nyomvonala keresztezi az 
Oltványkert u. 23. szám alatti ingatlant, ahol zárt csatorna került 
kialakításra. Az Oltványkert utcában az érintett szakaszon el lettek 
bontva a meglévő kapubejárók (átereszek) és támfalak, megkezdődött 
a zárt csatornaszakaszok fektetése, valamint a nyílt árok kialakítása 
előregyártott vasbeton mederelemekkel. Több helyen a keresztező 
közművezetékek kiváltására is szükség volt. A burkolatok ideiglenes 
helyreállítása a munkák előrehaladásával összhangban, folyamatosan 
történik, a végleges burkolat kialakítása a projekt végén fog 
megtörténni.
A 8. sz. öblözetben egy vasbeton tiltós műtárgy 
épült, valamint nyílt árok kialakítása 
kezdődött meg a 8-0-0 jelű csatorna alsó 
szakaszán (a Kinizsi Pál utcai ingatlanok 
mögött és a Nyárfa utcán).
A projektről bővebb információt a 
www.mezobereny.hu  o ldalon 
olvashatnak.

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: 
Farkas Kristóf (Gyomaendrőd) és Gyönye Beáta (Mezőberény), 
Pecze Péter (Mezőberény) és Dorozsmai Jozefina (Mezőberény), 
Marhás Márk Róbert (Mezőberény) és Kótai Roberta Klaudia 
(Mezőberény), Pálfi János (Békés) és Kovács Anikó Mónika 
(Békés), Udvary Mátyás (Budapest) és Gönci Andrea 
Mezőberény).

Eltávoztak közülünk: 
Harmati Györgyné született Dusa Ilona (1931), Vasas Pálné 
született Kocsik Ilona (1929), Szekeres Sándor (1956), Radványi 
Sándor Márton (1926), Borgula Jánosné született Adamik Ilona 
(1940), Sotusné Aranyosi Irén Hajnalka (1949), Farkas Ferencné 
született Rácz Ilona Mária (1941), Jónás Károlyné született Rácz 
Ágnes Róza (1956).
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Válasz Gitta néninek

A Kisari Miklósné szerkesztette megjegyzéseket is tartalmaz. 
Megkésett levelek Gitta néninek Ezekre a kérdésekre fogalmazta 
című könyvet június 20-án a Mu- meg válaszát Kisari Miklósné. 
zeális Gyűjtemény udvarán Hen- Henger Péter elmondta, a kötet 
ger Péter helytörténész mutatta be, páratlanul értékes visszaemlé-
és ő beszélgetett a szerkesztővel. kezéseket, naplóbejegyzéseket, 
A megjelenteket Siklósi István összegzéseket tartalmaz. Ezért 
polgármester köszöntötte, el- érdemes arra, hogy elolvassuk, 
mondta, az új kötet válasz magunknak feldolgozzuk és 
Hegedüs Gitta: Levelek Imrének másoknak is ajánljuk. 
című könyvére. E munkák más- Kisari Miklósné kifejtette, Gitta 
más világlátást tükröznek, de néni könyvében ír egy tót férfiről, 
mindkettő érdekes, különösen a aki sváb feleségét önként követte 
mezőberényiek számára, mert a málenkij robotra, tudta, ez a szü-
helyi történeteket dolgoznak fel. leiről szól. Megdöbbent, mikor 
Erdész Ádám, a MNL Békés arról is olvasott, hogy a 300 éve 
Megyei Levéltára igazgatója, a Mezőberényben élő nemzetisé-
város díszpolgára hangsúlyozta, a giek menjenek vissza oda, ahon-
kötet érdeme, hogy azt a szférát nan jöttek. Úgy gondolta, erre 
mutatja be, ami az emberek válaszolnia kell.
emlékezetében megmaradt. Az érdeklődők népes seregében 
Henger Péter szólt arról, hogy a többen felszólaltak, köztük Nagy-
Levelek Imrének című könyv az né Pintér Jolán, a Gulágokban 
1944-45-ös földrengésszerű vál- Elpusztultak Emlékének Megö-
tozásokat mutatja be, Gitta néni rökítésére Alapítvány elnöke is. A 
könyve tükrözi az ő látásmódját, kötet megvásárolható Kisari 
de az egyes fejezetekben bántó Miklósnénál. 

Szoptatós petróleumlámpa
A hónap műtárgya – 2020. július

A kisméretű szoptatós lámpákat 
éjszakai szoptatáshoz használták, 
hogy kis fényük ne zavarja a szo-
bában alvó családtagokat. A 19. 
században a petróleumlámpáknak 
több típusa is elterjedt. Ezek közé 
tartoztak a szoptatós lámpák vagy 
babalámpák is. A bemutatott sárga 
üveglámpa az 1900-as évek elején 
készült, sajnos az üvegburája hi-
ányzik. Az 1994-ben 100 forintért 
vásárolt kis babalámpa egyik ked-
ves és ritka darabja a gyűjte-
ménynek.                 Csete Gyula

Mesék határok nélkül
A kétnyelvűség fontosságát erősíteni kell

Mesék határok nélkül címmel Kocsa Katalin tanárnők koor-
indított útjára a Kölnben élő dinálásával. A fiatalok egy online 
magyar mesekönyvírónő, Páll workshop, illetve feladatlap ker-
Fatime egy kétnyelvű (magyar és etén belül ismerkedtek meg a 
német) olvasó- és meseíró történetírás lépéseivel, majd saját 
projektet, melyben magyarországi maguk is meséket, fantáziadús 
kéttannyelvű iskolák vettek részt. történeteket írtak, és azokhoz 
A projektben a mezőberényi illusztrációkat is készítettek. A 
Petőfi Sándor Evangélikus projekt végén a résztvevő iskola 
Általános Iskola, Gimnázium és és diákok szereplésével kiadásra 
Kollégium tizenöt diákja is részt kerül egy kétnyelvű kötet.
vett, Oláh Barbara és Fésűsné Részletek www.mezobereny.hu.

Néptánc táborok

Az OPSKMM és a „Leg a láb” szakmai vezetők Baracsi Gergő és 
Alapfokú Művészeti Iskola az Árgyelán Kitti, illetve Balogh 
elmúlt hetekben két néptánc tábort Dávid Attila és Borgula Benedetta 
tartott a művelődési központban, voltak. A tábor résztvevői délelőtt 
június 22-től 26-ig a Berecske, és délután is néptánc próbán és 
június 29-től július 3-ig pedig a kézműves foglalkozáson vettek 
KisBerényke táncosai részére. A részt.

A Könyvtár ajánlja
Híres festők híres élete

Inspiráló, izgalmas életregények, 
olyan festőkről, akiknek kima-
gasló vizuális tehetségük döntötte 
el pályájuk alakulását. Hiszen erre 
a pályára születni kell, a vizuális 
tehetséget a legszakszerűbb 
oktatás sem eredményezheti. 
Munkájukat a kreativitás, a 
művészi küldetés, a motiváció és a 
komplex vizuális tehetség jelle-
mezte.A nagy művészek és alkotá-
saik nemcsak a történelem, de va-
lamennyire a mi életünk részei is.

Salvador Dalí titkos élete / Dalí, 
Salvador (raktári jelzet 750 D 12)
Festők, gének, szégyenek / Czei-
zel Endre (raktári jelzet 750 C 93)
Teremtő  géniuszok:  Van 
Eycktől Cézanne-ig / Tolnay 
Károly (raktári jelzet 750 T 61) A Botticelli-titok /Fiorato, 
Színek és fények: El Greco Marina (raktári jelzet F 59)
életregénye (raktári jelzet B 86) Ecce Homo: Munkácsy Mihály 
Goya kísértetei / Carriére, Jean- életének regénye / Harsányi Zsolt 
Claude (raktári jelzet C 12)

(raktári jelzet H 37)
Leány gyöngy fülbevalóval / 

Van Gogh élete / Stone, Irving Chevalier, Tracy (raktári jelzet C 
(raktári jelzet S 92)17)
 Aranyecset / Dallos Sándor 
A beiratkozás és az olvasójegy (raktári jelzet D 12)
meghosszabbítása július 31-ig A nap szerelmese / Dallos Sándor 
ingyenes.(raktári jelzet D 12)

Intézményi hírek2020. július
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Megemlékezés a 
holokauszt-emlékműnél

A Mezőberényi Helytörténeti és előretörésével elvették a zsidók 
Tájvédelmi Egyesület, illetve az üzleteit, több tisztséget nem tölt-
OPSKMM június 29-én megem- hettek be, 1942-ben pedig munka-
lékezést tartott a Muzeális Gyűj- szolgálatra vitték őket. A 135 
teményben. Henger Péter, az mezőberényi zsidóval 1944. jú-
egyesület elnöke rövid videót ve- nius 26-án indult el a szerelvény 
tített le a mezőberényi zsidóság 

Békéscsabáról, és június 29-én 
történetéről, majd a gyűjtemény 

érkeztek meg. A tábor szörnyű-udvarán lévő emlékmű előtt el-
ségeit csak hatan élték túl, közü-mondta, 76 évvel ezelőtt érkeztek 
lük ma egyedül a 92 éves dr. Szegő a mezőberényi zsidók vagonjai 
György él. A résztvevők a megem-Auschvitz-Birkenauba. Henger 
lékezés köveit helyezték el az Péter emlékeztetett rá, a múlt 

század első felében a szélső jobb emlékműnél. 

HÁLÁVAL TARTOZUNKAZ IDŐS 
GONDOZÁSBAN DOLGOZÓKNAK

Tégy meg minden jót, ami tőled telik,
Amilyen eszközzel csak tudod,

Amilyen módon csak tudod,
Ahol csak tudod,

Akivel csak tudod,
Ameddig csak tudod.

(John Wesley)

E néhány sor hűen kifejezi, amit a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Idős Otthonaiban dolgozók tettek az utóbbi időben és 
tesznek gondozottjaikért. Ők azok, akiknek a hozzátartozók nevében 
hálával és köszönettel tartozunk azért, hogy teszik a dolgukat 
munkahelyükön, ahol nem lehet leállni, nem lehet szünetet tartani. 
Ott, ahol a szeretteink élnek, szüleink, hozzátartozóink töltik 
mindennapjaikat. Ők azok, akik ahogyan csak tudták, amilyen 
módon csak tudták, szívvel-szakértelemmel mindent megtettek, és 
családot jelentettek az elmúlt időszak nehéz napjaiban.

Kedves Gondozók! Kedves Nővérkék!

Csak néhány szó, de őszinte köszönet a hozzátartozók nevében a 
gondoskodó szeretetért!

A Juhász Gyula úti idős otthonban gondozottak hozzátartozói

ÚJ IDŐPONT

További információ és jegyértékesítés:
Bartó Róbertné +36 204243-944

Művelődési Központ (Mezőberény, Fő út 6.)
00 002020. július 27-31. naponta 9 -16  között

Ára: 28.000.- Ft

MAZSORETT TÁBORMAZSORETT TÁBOR
AZ OPSKMM MAZSORETT TÁBORT HIRDET 

6-10 ÉVES KORÚ, LEENDŐ MAZSORETTEK RÉSZÉRE
2020. AUGUSZTUS 10-14-IG

Helyszín: Művelődési Központ 
Program: alap mazsorettoktatás, kézműves, játékos 

foglalkozások
Díja: 20.000.- Ft/fő, mely napi háromszori étkezést 

és a szakmai programot tartalmazza.
Fizetési határidő: 2020. július 31.

Érdeklődni és jelentkezni a Művelődési Központ informá-
ciós pultjánál vagy a +36 70 4002474 telefonszámon lehet.

Intézményi hírek 2020. július

002020. július 31. 20
Mezőberény, Kossuth tér 

(a Berény Szálló előtt, a szökőkút körül)

Program: • Salsa 
• Street Art Origami
(világítós origami díszek készítése 
az érdeklődőkkel közösen)

KÖZÖS MOZGÁS, KÖZÖS HAJTOGATÁS
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Töltött Káposzta 
X. Mezőberényi 

Fesztivál 

2020. szeptember 19. 
Városi Liget, Mezőberény

Templomunknak egy különleges egyedüli Isten, aki cselekszik, mi 
szeglete vélhetőleg Johann Zaka- pedig az övéi lehetünk. Ő szeret 
rias Oertel lelkészünk földi ma- bennünket, ezért nekünk is sze-
radványait rejti. Bármennyire is retnünk kell egymást. Ez marad-
meglepően tűnnek szavaim, régen jon a szívedben!
élt lelkészünknek nem a csontjai a A szenvedés és veszteségek képeit 
legfontosabbak, hanem kivételes szeretnénk kitörölni. Van olyan 
fél évszázados, hűséges szolgá- időszak, amikor jó még a hasz-
lata, és abban a templomépítés nosat is háttérbe szorítani, a mun-
ügye. Ő a lelkek megmentéséért kahelyi kötelességünket letenni. 
fáradozott, gyülekezeti lel- De a nyári szabadság során sem 
készként és gimnáziumban ok- feledkezhetünk el arról, hogy az 
tatóként. Krisztusért élt és Krisz- Úr az Isten, aki szereti és meg-
tusban halt meg. Minden vasárnap tartja a világot és benne a sze-
itt hirdette az örömhírt, hogy Jézus mélyes életünket is. Nem feled-
Krisztus feltámadt és él, és mi vele kezhetünk meg életet védő paran-
élhetünk majd, ha megmaradunk csolatairól, bennünket jó irányban 
Őbenne. tartó igéjéről. Emberek, Isten 
Mi marad meg emlékeink felelős, érző teremtményei mara-
tárházában ebből a tavaszi dunk életünk minden helyzetében 
időszakból? Az iskolások digitális és napján. Bármilyen társadalmi 
munkarendje, az elmaradt bal- és történelmi változások jönnek, 
lagások miatti szomorúság, féle- marad annak az igazsága, hogy 
lemmel tarkított felkészülés a Tőle jövünk és Őhozzá tartunk.
veszélyre, amely azért máshol Az utóbbi hónapokban nagyon 
szörnyű tragédiákkal járt? sokan keresték Istent a média 
Mi marad meg a szívben, mi a segítségével. Válaszokat szerettek 
lélek mélyén? Egy esemény volna a világban zajló esemé-
kapcsán átélt hittapasztalataink és nyekre, mit miért enged Isten. 
hitvallásunk. Mindig megmarad a Sok, Istenre nyitott szívű ember rá 
Jézussal történő találkozások is talált a válaszra.
bizonyossága: „Amikor mélyen Úgy tűnik, a baj valamelyest 
voltam, lenyúlt értem és felemelt, elmúlt. De maradjanak meg 
meghallgatott és megáldott. Ő szívünkben Isten életet adó, ben-
szólított meg, Ő cselekedett nünket erősítő igéi. Maradjon meg 
értem.” az a biztos tudat, hogy össze-
A zsidók hitvallása a híres „Sma”: kulcsolhatjuk a kezünket és Ő 
Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi hallja a szavainkat. Maradjon he-
Istenünk, egyedül az ÚR! Szeresd lye Jézusnak a szívünkben, mert 
azért az URat, a te Istenedet teljes ez az egyetlen garancia arra, hogy 
szívedből, teljes lelkedből és teljes több marad utánunk, mint a 
erődből!” (5 Mózes 6, 4) Az Úr azt munkánk eredménye, személyünk 
mondja népének: ezek marad- jó emlékezete. Igen, Ő őrzi meg 
janak a szívedben, ezekre emlé- lelkünket az örök életre. 
keztesd magad. Az izraeliták az Lázárné Skorka Katalin
újszülöttnek és a haldoklónak is lelkész, esperes helyettes
fülébe súgják, hogy egész életet 
átölelje az a biztos tudat: az Úr az 

Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok 
neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a 

házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! 
(5Mózes 6, 6-7)

Maradjanak szívedben!
A Magyar Asztalitenisz Szövetség sorsolással döntöttek, a fináléba 
lezárta a koronavírus-helyzet jutásért Mezőberénynek Pécs 
miatt korábban csak felfüggesztett együttesével kellett megküzdenie, 
csapatbajnoki idényt. A Férfi é s  4 : 1  a r á n y ú  v e r e s é g e t  
Extra Ligában a Hed-Land Sport- szenvedtek. A helyosztón a 
csarnok SE Mezőberény 15 mecs- mezőberényiek nagy küzdelmet 
csel a harmadik helyen végzett. vívtak a Szerva ASE Szécsény I. 
Az élvonal négyes fináléját június csapatával, végül 4:3 arányban 
28-án és 29-én tartották meg a alulmaradtak. Így az elmúlt évhez 
fővárosban, a Marczibányi téri hasonlóan most a negyedik helyen 
Ormai Csarnokban. A párosításról végeztek.

Ismét negyedikek lettek

Éjszakai íjászverseny
A Mezőberényi Íjász Egyesület meglőni, ezeket csak egyetlen fák-
sorrendben 5. alkalommal ren- lyával világították ki. A berényi 
dezte meg éjszakai íjászversenyét íjászok most is kitettek magukért, 
június 13-án a Vésztői út végén. A jól teljesítettek. Számszeríjjal 
versenyre most is, mint már évek Hoffmann Mihály, csigás íjjal 
óta, az ország minden részéről Borgula Pál 1. helyen végzett. 
jöttek versenyzők, Szegedről, Longbow íjjal Juhász Balázs és 
Albertirsáról, Debrecenből, sőt gyerek vadász íjjal Vince Levente 
Romániából is. Sok olyan íjász is 2. lett. Míg Csipkéné Bihari And-
eljött, aki most először próbálta ki rea a nőknél 3. helyezést ért.
az éjszakai "vadászatot". A ver- Fehér Csaba szervező,
senyen állatalakos célokat kellett az egyesület vezetője

A szervezők számára az első megbeszélés
2020. augusztus 6-án, csütörtökön 17 órakor

a Művelődési Központban. 

A regionális DAR 3D verseny- A versenynek otthont adó Mada-
sorozat első fordulója 2020. rász-tanyáról az íjászok kisebb 
június 28-án került megrende- csoportokba rendeződve indultak 
zésre. A verseny azért is volt meg a kihelyezett 24 cél felé. A 
rendhagyó, mivel első alkalom- stilizált állatok levadászása kora 
mal került be Mezőberény hely- délután ért véget. A díjátadó 
színként. színvonalát emelte, hogy a fő-
A versenyszervezési felkérésnek a szponzor jóvoltából nem csak a 
Hed-Land Sportcsarnok SE Ar- DAR 3D versenysorozat első 
temis Íjász Szakosztálya tett ele- fordulója került megrendezésre, 
get. A szervezés nagy kihívást je- hanem az első Hed-Land Kupa is, 
lentett. A veszélyhelyzeti korlá- amit a népesebb kategóriák győz-
tozások enyhítése utána a szak- tesei nyerhettek el. A kiosztott ér-
osztály Finta Zsolt vezetésével meket és kupákat Osán Ágnes ke-
gőzerővel vetette bele magát a ramikus készítette. Az Artemis 
munkába, és néhány hét leforgása Íjász Szakosztály versenyzői 
alatt készítette elő a rendezvényt. közül eredményesen szerepeltek a 
A nagy kánikula ellenére szép Mezőberényi Evangélikus Gim-
számmal érkeztek versenyzők. A názium növendékei: Pénzes Eme-
megnyitón a versenyzőkhöz szólt se, aki első helyezést ért el, va-
Schäffer Katalin, a Hed-Land lamint Szabó Attila, aki egy 
Sportcsarnok SE elnöke, Siklósi bronzéremmel gyarapíthatta 
István polgármester és Faragó éremgyűjteményét. Gratulálunk a 
Csaba, a Magyar Íjász Szövetség szép eredményekhez!
Dél-Alföldi Régió vezetője.  Almási Attila

I. Hed-Land Kupa

Civil hírek / Hitélet2020. július
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Ingyenes képzési kínálatunk 
2020/2021-es tanévre nappali és esti képzésben:

Érettségizetteknek 
INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁSÜZEMELTETŐ TECHNIKUS (2 év)

POSTAI ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ (2 év)
LOGISZTIKAI TECHNIKUS (2 év)

KERESKEDŐ ÉS WEBÁRUHÁZI TECHNIKUS (2 év)

Alapfokú végzettséggel, 16 év felettieknek
KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ

SZOCIÁLIS ÁPOLÓ ÉS GONDOZÓ

Iskolánk jellemzői:
Aktív diákélet, sok program

Ösztöndíjrendszer
Biztos elhelyezkedési lehetőség, gyors karrier.

Többletpontot kapsz a szakmai végzettség alapján a felsőoktatásban.
Tanulmányi utak, kirándulások.

Jelentkezési határidő: 
Biztosítsd a helyed! Jelentkezz minél hamarabb, 

de legkésőbb 2020. augusztus 31-ig.

Elérhetőségeink: web: www.adybaygyszc.hu
e-mail: sarkad@gyszc.hu, vagy sarkadszakkepzes@gmail.com

telefon: +36 66 218-908 vagy +36 20 314-2323

Gyulai Szakképzési Centrum Ady Endre- Bay Zoltán
 Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Egyéves, jól tojó
BARNA TOJÓTYÚK 650FT/db, 

 20 db-tól ingyenes szállítással megrendelhető.
TEL.: +36 30 8602-627.

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

KOMFORT

KOMFORT ABC

MOL HYGI FLOW RAPID felületfert 2 l 2999 Ft
MOL HYGI FLUID kézfertőtlenítő 2 l 3399 Ft

A MOL Hygi Flow Rapid felületfertőtlenítő folyadék. 
Használatra kész, felületen közvetlenül alkalmazható, gyors hatású 
alkoholos fertőtlenítő folyadék. A folyadék baktericid (MRSA), 
fungicid, virucid és tuberkulocid hatású.
MOL Hygi Fluid fertőtlenítő folyadék. Bőrfelületen közvetlenül, 
hígítás nélkül használható folyadék, amely elpusztítja a vírusokat, 
gombákat és baktériumokat. Kiválóan alkalmas tisztításra és 
higiénés kézfertőtlenítésre öblítés nélkül.

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
KODÁLY ZOLTÁN ÚT 2.

őtlenítő

AKCIÓ!!!

2020. július
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