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A kezdetekről
Tisztelt Mezőkovácsháziak!

Fontosnak tartom, hogy képet kapja-
nak a polgármester, és az önkormányzat 
tevékenységéről, ezért a kezdeti négy 
hónap tapasztalatairól adok számot, -  a 
számadást a jövőben is folytatni fogom.

Többségében jól működő intézménye-
ket vettünk át. (könyvtárunk 16 telepü-
lésen szolgáltat, a művelődési ház kivá-
lóan szervezi a városi ünnepségeket, és a 
járás közművelődésében is úttörő szere-
pet játszik. A humán szolgáltatónk segíti 
a rászorulókat nálunk, és vidéki telepü-
léseken is, az óvodánkban, és a bölcső-
dénkben kiváló szakmai munka folyik.) 

Mindegyikük alkalmas, és kész is a „já-
rásközponti” szerepre.Vannak rövid-, és 
középtávú ötletei, tervei városunknak, 
melyek átdolgozása társadalmi vita ke-
retében most folyik.

A pozitívumok körében említem, hogy 
év végére kezelhető méretűvé zsugoro-
dott a költségvetés hiánya. (A kormány 
februárban a város összes adósságát át-
vállalta.) 

Az adósságátvállalás mellé rendelt 
azon feltételnek, hogy az önkormány-
zatoknak nincs lehetőségük az adósság 
felhalmozásra, sajnos jelenleg még nem 
tudunk megfelelni.

Ennek egyik fő oka meglátásom sze-
rint az a kevésbé szerencsés örökségünk, 
hogy rossz a költségvetés szerkezete. Né-
hány kötelező feladatra többet költünk, 
mint amit a normatíva finanszírozna, 
egyes intézményekben több alkalmazot-
tat foglalkoztatunk, mint amennyit a tör-
vény előír. Ezek miatt évente 80 millió Ft 
–tal többet költünk, mint amennyi a be-
vételünk, azaz folyamatosan termeljük/
újratermeljük a hiányt, így nem tudunk 
fejlesztési alapot képezni. Ez a helyzet 
nem tartható. A képviselő-testülettel 
két éven belül elérendő célként tűztük 
ki, ennek a hiánynak a  megszüntetését, 

eltüntetését, melyhez elengedhetetlen a 
struktúra átalakítása, a takarékos és raci-
onális döntéseken alapuló gazdálkodás 

Úgy vélem, hogy a hiány másik jelentős 
oka az, hogy elődeink több, megalapozat-
lan, hibás döntést is hoztak, amelyeknek 
következményeit nekünk kell viselni, 
vagy elhárítani.                           

Ilyen az óvodabővítési pályázat, amely-
ben azt vállalták, hogy növelik az óvodá-
ba járó gyermekek számát, 10 csoporttal 
működtetik az ovit, miközben a felújított, 
I. számú óvodában az egy  csoportokba 
járó gyermekek létszámát 20 főre növe-
lik. Ezt a vállalást sajnos így, egyszerre 
nem lehet megvalósítani, ezért az a ve-
szély fenyeget, hogy vissza kell fizetnünk 
az elnyert 115 millió Ft – ot, vagy annak 
egy részét.

Nem mondható kellően átgondoltnak 
az un. kazáncsere program sem, melyben 
olyan helyen is lecserélték a gázkazánt, 
ahol jók voltak a fogyasztási adatok. 

(Az eredeti terv az volt, hogy együtt 
marad meg a gázfűtéses és a brikettes fű-
tési mód, de a gázkazánokat mégis lesze-
relték. Így állhatott elő az a helyzet, hogy 
pl.: a napközi konyhán, nyáron is tüzelni 
kell a meleg víz előállítása érdekében.)

A csere célja az volt, hogy a saját ma-
gunk által előállított brikettet használva 
tegyük olcsóbbá a fűtést. Ezzel ellentét-
ben a tény az, hogy a brikettünk drága, 
ráadásul nem tesz jót a kazánoknak a 
használata.

A negatívumok körében kell szólni a 
közfoglalkoztatási program korábbi meg-
valósításáról is. Nagyon sok régi, elavult, 
használhatatlan eszközt szereztek be. 
Ami új, azt rosszul tervezték meg, ezért 
nem működik. Nem volt (és még most 
sincs) engedélye a savanyító üzemnek. 
Illegális hulladéklerakót alakítottunk ki a 
Vízmű telepén, és az MTE hátsó pályáján. 
Hűtlen kezelésről, pazarlásról, lopásról 
szóló hírek terjedtek, és sok polgárt bán-

tott, hogy lustálkodó, nem dolgozó mun-
kásokat látott a közterületeken. (Ez nem 
a munkások, hanem a szervezők hibája. 
A legtöbb közfoglalkoztatott eddig is lel-
kiismeretesen tette a dolgát.)

Elhalasztott, és meg nem hozott dön-
tésekkel is szembesültünk az elmúlt né-
hány hónapban. 

Ilyen a szilárd hulladék, melyre város-
unknak jelenleg nincs szerződése, ezért 
a katasztrófavédelem kijelölése alapján 
szállítják el tőlünk a hulladékot. Ha áp-
rilis 1 – ig nem sikerül szerződést köt-
nünk, megbüntetik az önkormányzatot, 
legrosszabb esetben az is előfordulhat, 
hogy magunknak kell a szolgáltatást 
megszerveznünk. (Ehhez nincsenek meg 
a feltételeink.)   

De ilyen a víz- és csatornaszolgáltatás 
ügye is. Az előző testület  döntött arról, 
hogy a gyulai vízműhöz csatlakozunk, 
de a szolgáltatás átadásával késlekedett. 
Folynak a tárgyalások, talán április 1 – re 
ezt a kérdést is sikerül megoldanunk.

Számos területen éreztük a lakosság 
elvárásait, melyeknek megfelelni szeret-
nénk. Úgy érzik az állampolgárok, hogy 
rendezetlen a városkép. (Elkezdtük az 
elhanyagolt ingatlanok felmérését a 
rendbetétel érdekében. Az új közfoglal-
koztatási programban kiemelt szerep jut 
a városba vezető utak megtisztításának 
és a közterületek rendjének.) 

Szeretnék, ha a fürdő időben kinyitna, 
szép és elérhető lenne. ( Ennek megvaló-
sítására ütemtervet készítettünk, heten-
te ellenőrizzük a teendőket. A gyógyme-
dencének április 1. – én, a strandnak má-
jus 16 – án ki kell nyitnia. A kovácsháziak 
kedvezményeket kapnak.)                        

Mindenki hiányolja a kerékpárutat. 
(Az újjáépítést a közmunka programban, 
és a költségvetésben is beterveztük. Má-
jusban elkezdjük a munkát, a Béke utca 
felől a postáig biztosan felújítjuk.)
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Területfejlesztési tanácskozás a Mezőkovácsházi járásban is

Sokan hiányolták a kistérségi vezető 
szerepet. (novemberben megválasz-
tottak a Társulási Tanács elnökének, és 
térségi szerepkörünk erősödését látom 
abban, hogy azóta rengeteg fórum volt 
nálunk, szinte hetente vendégeink állam-
titkárok, a járás polgármesterei, minisz-
tériumi, megyei vezetők. Március 13 – án 
nálunk tartja ünnepi közgyűlését a Bé-
kés Megyei Önkormányzat, Zsigmondné 
Dr. Vitályos Eszter államtitkár mond ün-
nepi beszédet. Hivatalunk munkatársai 
látják el a Társulás munkaszervezetének 

feladatait.) Nagyon figyelek a nyilvános-
ságra.

Kéthetente tájékoztatót tartok az in-
tézményvezetőinknek. Kéthetente (al-
polgármestereim is) fogadóórát tartok a 
lakosság részére. (Eddig csaknem százan 
kerestek meg gondjaikkal, ötleteikkel, 
javaslataikkal.) Növeljük aktivitásunkat 
a város honlapján, és facebook oldalán. 
Ezt kérem az intézményeinktől is. Saját 
facebook oldalamon is igyekszem aktív 
maradni.

Tisztelt Mezőkovácsháziak!
Az előbbiekben felsoroltak alapján 

alapvető teendőm a közeljövőben a vá-
zolt, öröklött problémák megoldása, a 
szegénység csökkentése közfoglalkoz-
tatással, munkahelyteremtéssel, segé-
lyezéssel, adományokkal. Felkészülni a 
pályázati lehetőségek legjobb kihasz-
nálására. Hosszú távú stratégiák, tervek 
elkészítése.

Kérem, kísérjék érdeklődéssel mun-
kánkat! Köszönöm figyelmüket!

Varga Gusztáv, polgármester

A Békés Megyei Önkormányzat egy 
nyolc állomásból álló Road show-t in-
dított útjára a Területfejlesztési Ope-
ratív Program keretében, amelynek 
harmadik megállója február 19-én a 
mezőkovácsházi járási székhely volt.

A rendezvény sorozat célja, hogy a te-
lepülések tájékoztatást kapjanak az új 
úniós pályázati ciklus területfejlesztési 
programjáról, a megyei önkormányzat 
szerepvállalásáról, illetve arról a kon-
cepcióról, hogy milyen módon tudnak 
együttműködni az eredményes forrásfel-
használás érdekében.

Az új pályázati ciklusban (2014-2020) 
a területfejlesztés a megyei önkormány-
zatok fontos feladatává vált, kiemelt sze-
repet kapnak az uniós források felhasz-
nálásban, amelyek a megye területéhez 

kapcsolódó járások, települések projekt-
jeinek előkészítéséhez és megvalósításá-
hoz kapcsolódnak. A 2014-2020-as cik-
lusban mintegy 25 %-kal több forrás jut 
megyei szinten, ami Békés megye eseté-
ben 58 milliárd ft-ot jelent.

A Megyei Önkormányzat további szak-
emberek bevonásával kíván szerepet 
vállalni a programban, hozzásegítve a 
településeket a projektjeik sikeres elő-
készítéséhez és végrehajtásához. A pá-
lyázatok célja, a hátrányos helyzetből 
való kitörés.

A stáb a Road show alkalmával kérte a 
térségbeli önkormányzatok, intézmény-
vezetők, cégek együttműködését a közös 
cél elérése érdekében.

Kálmán-Pócsik Judit

Helyi
vállalkozóknak

szólt a
megHívás 

Január 30-án a városvezetés kez-
deményezésére tartották azt az ösz-
szejövetelt, amelynek célja egy jól 
működő partneri kapcsolat kiépíté-
se a helyi vállalkozókkal.

A város költségvetésének mintegy 
20%-át a helyi adóbevétel teszi ki, leg-
nagyobb része ennek iparűzési adó. A 
cégek nagyon is jelen vannak a telepü-
lés gazdasági életében, mindemellett 
pedig munkahelyet biztosítanak a la-
kosság számára. 

Éppen ezért fontos szerepet tölte-
nek be Mezőkovácsháza életében, így 
az önkormányzat törekszik a vállalko-
zásokkal való –hosszú távú- együtt-
működés kialakítására. Annak remé-
nyében hozták létre a találkozót, hogy 
a közös cél érdekében megoldandó fel-
adatokat közösen építsék fel. 

Olyan cégek képviselői voltak jelen, 
mint az Oroscom Kft, Pannon Lúd Kft, 
Vis Medica Kft., a K&H Bank helyi fi-
ókjának vezetője, Jakab Bt., illetve me-
zőgazdasági vállalkozók.

Abban már is sikerült megállapod-
niuk, hogy a jövőben az önkormány-
zat olyan információs napokat fog a 
számukra biztosítani, amikor fejlesz-
tési tervekről vagy pályázati lehető-
ségekről kaphatnak felvilágosítást a 
hatékonyság, a fejlődés és siker remé-
nyében, valamint arról, hogy az ilyen 
jellegű találkozókra rendszeresen 
szükség van.

Kálmán-Pócsik Judit

Az Önkormányzat Új Széchenyi 
Terv Környezet és Energia Operatív 
Program keretén belül benyújtott 
pályázatának köszönhetően napelem 
rendszer kiépítésére közel 50 millió 
forintnyi vissza nem térítendő támo-
gatást nyert.

Az összegből öt önkormányzati tu-
lajdonban lévő ingatlan, az Integrált 
Szolgáltató Központ, a Mezőkovácsházi 
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde (Ifjúsági 
lakótelepi és a Petőfi utcai), a Járóbeteg 
Szakellátó Központ, és a Napközi Kony-
ha energiaellátásának fejlesztése való-
sul majd meg, várhatóan még az idén. 

Az energetikai fejlesztések az ingat-
lanok fenntartási költségeit képesek 
hatékonyan csökkenteni, biztosítják az 
energiahordozókkal való takarékosabb 
gazdálkodást, és elősegítik a vesztesé-
gek mérséklését.

A projekt keretében az önkormányzat 
épületeire napelemes rendszer telepíté-
se történik meg, melynek közvetlen cél-
ja a hálózatból vételezett villamos ener-
gia, és az abból származó éves költségek 
leszorítása. Hosszú távú céljaink a fej-
lesztéssel a megújuló energiahordozók 
felhasználásának ösztönzése és növelé-
se a térségben, az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentése, valamint 
az önkormányzat éves költségvetésének 
tervezhetőbbé tétele a fejlesztés által.

A kivitelező februárban megkezdte 
az előmunkálatokat, megtörtént a hely-
színbejárás, és rövidesen a napkollek-
torok felszerelése is elkezdődik majd.

Egy másik KEOP-os pályázat bírála-
tára is vár az önkormányzat, amely a 
városháza, és a járási hivatal teljes ener-
giakorszerűsítését oldaná meg. 

Kálmán-Pócsik Judit

50 millióból fejlesztenek
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2015. évi közfoglalkoztatási
programok

2015. február közepén a Mezőko-
vácsházi Önkormányzat nagytermé-
ben tartották azt a fórumot, amelyen 
a helyi civil szervezetek képviselői 
vettek részt. A fórum célja a civil-
szervezeteket érintő pályázati lehe-
tőségek részletes bemutatása volt.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által biztosított forrásból a civil szerve-
zetek számára  működési célú és a szak-
mai tevékenységüket segítő támogatások 
nyerhetők el. Meghatározó segítséget 

Mezőgazdasági utak rendbetétele 
Mezőkovácsháza külterületén:

A program 15 fő foglalkoztatásával 
valósul meg. Céljai között szerepel a 
Mezőkovácsháza külterületén talál-
ható mezőgazdasági utak rendbetéte-
le (surjázás, kaszálás, padkarendezés, 
csapadékelvezető árkok karbantartása, 
útfeltöltés), valamint a feladat megvaló-

sításához szükséges, korábban már be-
szerzett gépek karbantartása. A program 
megvalósításával a mezőgazdasági mun-
kálatok megkönnyítését kívánjuk elérni.

A turisztikai vonzerő növelése 
Mezőkovácsháza városban: 

A program 53 fő foglalkoztatásá-
val valósul meg. Céljai között szere-

pel a tájház funkciójának bővítése, a 
reformátuskovácsházi buszmegálló 
felújítása, valamint a művelődési ház-
nál előtető építése és teraszburkolás. A 
program megvalósításával városunk tu-
risztikai vonzerejét szeretnénk növelni.

Illegális hulladéklerakó-helyek fel-
számolása Mezőkovácsházán:

A program 47 fő foglalkoztatásával 
valósul meg. Céljai között szerepel az 
illegális hulladéklerakók felszámolása 
Mezőkovácsháza bel- és külterületén 
egyaránt, a veszélyes hulladék elszállí-
tása, a zöldhulladék hasznosítása kom-
posztálással, biobrikett gyártása. A prog-
ram megvalósításával Mezőkovácsháza 
megítélését kívánjuk javítani a lakosok 
és az idelátogatók számára.

Belterületi utak és kerékpárút kar-
bantartása:

A program 44 fő foglalkoztatásával 
valósul meg. Céljai között szerepel a 
belterületi utak karbantartása, valamint 
a kerékpárút felújítása a József Attila 
utca-Árpád utca kereszteződés és az 
Árpád utca 298. közötti szakaszon. A 
program megvalósításával a közlekedé-
si feltételek javítását szeretnénk elérni 
Mezőkovácsházán.

Mezőgazdasági program: A program 
65 fő foglalkoztatásával valósul meg. Cél-
jai között szerepel zöldségfélék termesz-
tése a közétkeztetés számára, savanyítás 
végzése, zöldségfélék fagyasztása. A sok-
koló hűtő és vákuumcsomagoló beszer-
zésével kívánjuk javítani az előállított 
zöldségfélék fagyasztásának feltételeit. 
A program megvalósításával a város tu-
lajdonában lévő földterületek hatékony 
kihasználását kívánjuk megoldani.

Varga Tamás
pályázati és marketing referens

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a közfoglalkoztatási startmunka 
minta/mintaprogramokra épülő program keretében 5 projektjavaslatot nyúj-
tott be a Mezőkovácsházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségére a 
2015.03.01. és 2016.02.29. közötti időszak vonatkozásában. Mindegyik kérel-
münk kedvező elbírálást kapott, így közel 273 millió forint felhasználásával – 
melyből 233 millió forint a bér- és járulékköltség és 40 millió forint a beruházási 
és dologi költség – valósíthatjuk meg a programokban megfogalmazott célokat, 
és 224 főnek nyújthatunk 1 éven keresztül értékteremtő tevékenységet.

jelenthet az egyesületeknek, vagy alapít-
ványoknak ez a támogatási forma, hiszen 
számukra igen kevés bevételi forrás áll 
rendelkezésre. A város szerves részei, je-
len vannak a mindennapi életében, ki így 
ki úgy tesz hozzá a köz javához. Éppen 
ezért szükségét éreztem, hogy tájékoz-
tassam őket a lehetőségekről – fejtette 
ki álláspontját Kálmán András térségfej-
lesztési menedzser.

A civilek egyébként két kategóriában 
pályázhatnak, a működésükre és a szak-
mai programjuk megvalósítására igé-

nyelhetnek 100%-os előfinanszírozott, 
vissza nem térítendő állami támogatást 
200 ezer forinttól 4 millió forintig.

A korábbi évekhez hasonlóan a pá-
lyázatok lebonyolításával kapcsolatos 
feladatokat az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő látja el. A működés egységes 
szerkezetben, egy pályázati kiírás, míg a 
szakmai programok támogatására kol-
légiumonként, külön-külön pályázati ki-
írás jelent meg.

KPJ

kovácsHázi civileknek szólt a pályázati tájékoztató



4 2014. december

1.
A mezőkovácsházai székhelyű START-

COMP PLUS KKT. 19,8 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatást nyert el 
az Új Széchenyi Terv keretében meg-
hirdetett dél-alföldi régiós telephely-
fejlesztés tárgyú pályázaton. A munka-
bér-támogatást is tartalmazó 33 millió 
forint összköltségvetésű projekt kereté-
ben vízkitermelést célzó infrastruktúra-
fejlesztés mellett napelemes megújuló 
energetikai eszközfejlesztésre is sor ke-
rült a 2012-2014 időszakban. A beruhá-
zás három új munkahelyet teremtett.

2.
Napenergia segítségével látja el 

mezőkovácsházai palackfúvó telephely-
ét az innovatív szolgáltató

A szentesi székhelyű Impulzus Kom-
munikáció Kft. hírközlési vállalkozás 
24,9 millió forint vissza nem téríten-
dő támogatást nyert el az Új Széchenyi 
Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Prog-
ramja keretében meghirdetett ener-
giaforrásokkal foglalkozó pályázaton. 
A projekt keretében 2014 év végén a 
Mezőkovácsházán működő, magas vil-
lamos-energia igényű palackfúvó be-

rendezéseinek műszaki telephelyére 
szereltek fel napenergiát hasznosító 
fotovoltaikus modulokat, így a helyi pa-
lackozó üzemek számára értékesített 
ásványvíz PET palackok gyártása még 
versenyképesebbé vált.

3.
Korszerű PALACKFÚVÓ üzem épül 

MEZŐKOVÁCSHÁZÁN A RÉGI IPARTE-
LEPEN

A Gyopárosi Kábeltelevízió Kft. nevét 
elsősorban a hírközlési szolgáltatások 
révén ismerik a Dél-alföldi régióban, a 
társaság évek óta számos építési és inf-
rastruktúra fejlesztési beruházásban is 
részt vesz. A cég vezetése felismerte, 
hogy Mezőkovácsházán más iparágba 
is érdemes befektetni. A térségi adott-
ságokra, a kiváló helyi vízbázist kihasz-
náló töltőüzemre számítva döntött úgy 
a Kft. vezetése, hogy korszerű palack-
fúvó üzemet létesít a városban. A 2015 
nyarára elkészülő, megújuló energiát is 
hasznosító új ipari csarnok megvalósí-
tásához a dél-alföldi régió uniós telep-
hely-fejlesztési pályázaton a társaság 
59,98 millió Ft támogatást nyert.

Varga Tamás
pályázati és marketing referens

start, napelem, palackfúvó Üzem
A Csanád Vezér Általános Iskola a 

„Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 
Tehetséghidak Program nevű kiemelt 
projekt keretében Csoportos tehetség-
segítő tevékenységek megvalósításá-
ra „ című felhívásra benyújtott pályá-
zatával 1.197.000 forint támogatást 
nyert az előző év decemberében.

Ennek keretében három programelem 
valósul meg az intézményben. Verseny-
felkészítő szakkört tart Kovalcsikné 
Borombós Edit. Gazdagító programpárt 
valósít meg a pénz történetével kapcso-
latban Sándor Mária és Szekeres Bar-
bara. Valamint különböző szabadidős 
elfoglaltságokat kínálunk majd a szülők-
nek, diákoknak. Lesz például filmklub, 
kirándulás, játszóház.

Jelenleg négy, Nemzeti Tehetség Prog-
ramos pályázatunk vár elbírálásra. Ezek-
ben az egyéni tehetségfejlesztéstől a 
nyári táborozásig, szakkörökig rengeteg 
elképzelés megtalálható. 

Remélem, a sok, változatos tevékeny-
ség mindenki megelégedését szolgálja 
majd! 

Kovalcsik Ágnes
intézményvezető-helyettes

ez is tehetséggondozás!

Mezőhegyesen a József Attila 
Általános Művelődési Központ 
adott otthont a körzeti Kerék-
páros Iskolakupa közlekedési 
versenynek.

Iskolánkat négy tanuló képvi-
selte ezen a megmérettetésen. 
A versenyzők egy tesztlap kitöl-
tésével kezdték meg a versenyt, 
majd bemutatták, hogy a felállí-
tott akadálypályán milyen fer-
geteges módon tudják irányíta-
ni a kerékpárt. A lányok közül 
iskolánk 6. a osztályos tanulója, 
Czinkota Fruzsina I. helyezést, 
a fiúk között a Papp Dávid 8. b 
osztályos tanuló pedig III. he-
lyezést ért el. 

Fruzsina ezzel az eredménnyel elnyerte a lehetőséget, hogy összemérje tudá-
sát, ügyességét a megyei verseny résztvevőivel. 

Hoffmann Lászlóné

A számok világa iránt érdeklődő  te-
hetséges tanulók  február 20-án a Zrinyi 
Ilona Matematikaversenyen mérhették 
össze tudásukat .  Az előző évek ha-
gyományának megfelelően iskolánk  a 
megyei verseny lebonyolításának egyik  
színhelye volt. Iskolánkból harmincki-
lenc tanuló „küzdött  meg”  az érdekesnél 
érdekesebb feladatokkal, melyek közül 
néhány még a felnőttek számára is fejtö-
rést okozott. Versenyzőink közül  Major 
András 2. osztályos és  Kovács Viktor  
4. .osztályos , tanuló kapott meghívást 
a Sarkadon zajló eredményhirdetésre. 
Nagy örömünkre mindketten  a rangos 8. 
helyezést  szerezték meg. Felkészítőjük: 
Szabóné Józsa Tünde tanító néni volt. 
Szívből  gratulálunk!

Hoffmann Lászlóné
intézményvezető-helyettes

iskolai Hírek

Kerékpáros Iskolakupa Zrínyi Ilona
Matematika Verseny
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A Curie Környezetvédelmi Emlékver-
seny területi döntőjét 2015. február 14-
én rendezték meg Szarvason, a Vajda 
Péter Evangélikus Gimnáziumban. 

A Mezőkovácsházi Csanád Vezér Ál-
talános Iskolából két csapat jutott be 
a megmérettetésre. A havonta meg-
oldott feladatlapokban sok érdekes 
feladat megfejtése várt a tanulókra. A 
kérdések napjaink környezeti problé-
máit, az ember felelősségét, környe-
zettudatos magatartásának fontossá-
gát hangsúlyozták. Megismerhettük 
hungarikumainkat, nemzeti parkja-
inkat, védett értékeinket. A döntőre 
alaposan felkészült mindkét csapat. A 
feladatlapokból megismert ismeretek 
mellett a kísérletek elvégzése is a kör-

Dorottya napján felső tagozatos ta-
nulóink és tanáraik a tél temetésével 
köszöntötték a farsangot. 

Ezen a délutánon rendhagyó módon 
vetélkedővel és táncházzal búcsúztunk 
el a hosszúra nyúlt téli időszaktól. A ve-
télkedő során négy fős csapatok mérték 
össze tudásukat az angol, a német és a 
magyar farsangi szokásokból. Megtud-
hatták ezen a délutánon az érdeklődők, 
hogy melyek voltak a vetélkedőben 
szereplő népcsoportok jellegzetes far-
sangi ételei, népszokásai. Az érdekes, 
izgalmas versengés levezetéseként 

nyezet védelmére nevelte a résztvevő-
ket. Az 5-6. osztályosok korcsoportjá-
ban Czinkota Fruzsina, Szűcs Anna és 
Gonda Nándor 13 csapatattal, míg a 7-8. 
osztályosok közt Balogh Renáta, Buvár 
Eszter és Mahler Martin 11 csapattal 

Környezetvédők a
területi döntőn

Jó bulI Volt

táncházba invitáltuk tanulóinkat és a 
felnőtteket. A gyerekek az első megil-
letődésük után felszabadultan ropták a 
táncot. A néptáncot követően a szeren-
csések tombolán sok értékes ajándékot 
nyerhettek, melynek fődíja torta volt. A 
délután zárása pedig mi lehetett volna 
más, mint a diszkó.

A szomjas és éhes közönséget a Szülői 
Közösség által készített szendvicsek, 
sütemények és üdítők várták.

Szivós Tibor
DÖK patronáló pedagógus

mérte össze tudását. Az izgalmas ered-
ményhirdetés mindkét csapat számára 
nagy örömmel végződött, mert mind-
két csapat – korcsoportjában- az I. he-
lyen végzett.

Chovan Erzsébet, szaktanár

A Békés Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Mezőkovácsházi 

Tagintézménye 
örömmel tájékoztatja 

Mezőkovácsháza Város lakosságát, 
hogy

elkészült intézményünk honlapja. 

Békés megye 9 szakszolgálati tagin-
tézménye, illetve a Szakértői Bizott-

ság mutatkozik be oldalunkon. 
 

A felületen, a friss híreken, aktuális 
információkon kívül a kedves szülők 
és pedagógusok dokumentumokat 
tölthetnek le, amennyiben igénybe 
szeretnék venni Szakszolgálatunk 

díjmentes szolgáltatásait. 
 

A nyitvatartási idő, ügyintézési idő 
és elérhetőségek lehetővé teszik a 

gördülékeny, gyors,
korrekt ügyintézést. 

 
Honlapunk címe:

http://bmszakszolgalat.hu

Vojtosovics Ildikó
Mb. Tagintézmény-vezető helyettes

BMPSZ Mezőkovácsházi Tagintézmény
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2015. január 23-án a művelődési 
központban került megrendezésre 
a Hunyadi János Gimnázium szalag-
avató ünnepsége.

Ezen a napon zsúfolásig megtelt 
színházterem fogadta az idén ballagó 
tanulókat. Aznap este 83 végzősnek 
tűzték fel a maturandus kort jelző 
szalagot.

A rendezvényen részt vett Tolnai Pé-
ter Békés Megyei Önkormányzat köz-
gyűlésének alelnöke, Varga Gusztáv 
Mezőkovácsháza Város Polgármes-
tere, Tóth Zoltánné a Megyei Vörös-
kereszt igazgatója, Nagy Lajos meg-
bízott rendőrkapitány, Bacsur Imre 
iskolán volt igazgatóhelyettese, aki a 

SzAlAGAVATó 
2015

Csongrád Megye 
Szegedi tankerü-
letének tanügyi 
igazgatási refe-
rense, Zsótérné 
Varga Mónika a 
mezőkovácsházi 
Általános Isko-
la intézmény-
vezetője, vala-
mint Hoffmann 
Lászlóné a 
mezőkovácsházi 
Általános iskola 
intézményvezető 
helyettese. Sán-
dor Zoltánné az 
intézmény igaz-
gatója köszöntötte ünnepi beszédében 
a végzős évfolyamokat. Az idei volt a 
tízedik alkalom, hogy választás volt 
az iskolában, így meglepetésvendég 
is jelen volt a rendezvényen méghozzá 
nem más, mint Frajsták Norbert az is-

Tisztelt Mezőkovácsházi lakosok!

2015-ben a 25/2006. (XII. 15.) ÖR. sz. rendeletben foglaltak 
szerint a következő önkormányzati kitüntetések adományo-
zását megelőző jelölésre van lehetőség: 

„Mezőkovácsháza Városért”
„Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért”
„Polgármesteri Elismerő Oklevél”

A kitüntetés adományozására minden mezőkovácsházi 
állampolgár, bejegyzett szervezet írásban tehet javaslatot. A 
kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetés megne-
vezését, a kitüntetésre javasolt személy vagy kollektíva ada-
tait, az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes 
leírását, valamint a javaslattevő aláírását és lakcímét, illetve 
székhelyét. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Mezőkovácsháza 
Város Szolgálatáért kitüntetés a Mezőkovácsházán önkor-
mányzati vagy államigazgatási közfeladatot ellátó, feladat-
körében tíz évet meghaladó jogviszonnyal rendelkező aktív 
és nyugdíjas dolgozók számára adható, míg a másik két kate-
góriában a város polgárai, kollektívái jelölhetők (aktív, inak-
tív, az első kategóriában ezen felül posztumusz is.)

A javaslatokat 2015. március 20. napjáig kell a Polgár-
mesternek megküldeni. A korábban benyújtott, pályázatok 
nem húzódnak át automatikusan a következő évre, ezért az 
elbírálásban korábban nyeretlen pályázatokat ismét be le-
het nyújtani ugyanarra a kitüntetésre vagy más kitüntetési 
címre. További információ a www.mezokovacshaza.hu/Vá-
rosunk/Önkormányzat/Rendeletek honlapon a helyi rende-
letben olvasható.

f e l H í v á s 

kola legelső bálkirálya, aki mára már 
a nagysikerű Attraction tánccsoport 
tagja. A sok várakozás és izgalom után 
kiderült, hogy ebben az évben Szűcs 
Anett és Kovács Bence kapja a koronát.

m.a.

Szeretettel
Nőnapra…

A nőkről sokan, sokféle-
képpen vélekednek, költő-
ket ihlettek, festők ecsetjeit 
keltették életre, és sok más 
művészeti ág hirdeti alko-
tásaiban a nők különle-
gességét, szépségét, bájait. 
Sok férfi nyilatkozott már 
úgy, hogy a nővel élni néha gyönyörű érzés, olykor teher, 
néha felemelő, máskor nyűg, egy mégis bizonyos. Nélkülük 
élni nem lehet!

Férfi vagyok, és hálás. Hálás azért, mert Önök Hölgyeim, 
beragyogják az életet. Köszönettel tartozunk a gondosko-
dásért, a családi fészek melegen tartásáért és a feltétel nél-
küli szeretetért, amit Önöktől kapunk. 

Ez a nap hivatalosan is Önökről szól, Hölgyeim, amikor 
egy szál virággal vagy egy egész csokorral szeretnénk ki-
fejezni, elmondani, amit az elmúlt év során nem tettünk 
meg. 

Kívánok Önöknek emlékezetes, önfeledt 
és boldog pillanatokat!

Varga Gusztáv
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Alig 1 éve, 2014 márciusában a Bé-
kés Megyei újságok arról adtak hírt 
olvasóiknak, hogy Mezőkovácsházán 
megújult az 1-es óvoda épülete és 
2014. március 3-án birtokba is vehet-
ték a gyerekek. 

A DAOP-4.2.1-11-2012-0023 jelű, „A 
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda 1. 
számú feladat-ellátási helye minőségi 
nevelési feltételeinek megteremtése” 
elnevezésű pályázat keretében bővült és 
korszerűsödött az óvoda. Új tornaszoba 
és új csoportszoba épült, teljes felújítás, 
fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere va-
lósult meg. Az elnyert támogatási összeg 
112 millió 645 ezer 537 forint, melyhez 
az önkormányzat 5 millió 928 ezer 713 
forint önerőt biztosított. 

Sajnos 2015-re kiderült, az örömbe 
üröm is vegyül: Mezőkovácsházán a né-
pességszám folyamatos csökkenése mel-
lett a 18 év alatti korosztály népességen 
belüli aránya folyamatosan csökken, mely 
természetesen érinti az óvodás korosz-
tályt is. A város a jelenlegi óvodai háló-
zatával – négy foglalkoztatási helyen 221 
férőhellyel minden 3. életévét betöltött 
gyermek óvodai elhelyezését biztosítja 
10 délelőtti és 9 délutáni óvodai csoport 
szervezésével, de az óvodai csoportok 
létszáma két foglalkoztatási helyen ve-
szélyesen megközelíti a törvényi előírás 
minimumát. 2015. január 26-án Varga 
Gusztáv polgármester és Szedlacsekné 
Farsang Margit intézményvezető, töb-
bek között Papp Zoltán, az Ügyrendi és 
Pénzügyi Bizottság Elnöke, Dr. Fritz Iza-
bella, a Kulturális és Szociális Bizottság 
Elnöke jelenlétében intézményi egyez-
tető értekezlet keretében átbeszélték a 
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 2015. 
évi költségvetését. A megbeszélésen fel-
vetődött az a probléma, hogyan lehet a 
DAOP pályázat előírásait megvalósítani a 
fenntartási időszakban a köznevelési tör-
vény betartása mellet, valamint az alulfi-
nanszírozott óvodai nevelés költségein 
valamelyest enyhíteni. Úgy tűnik, a jelen 
lévők egyetértettek abban, hogy a 2015-
ben nyugdíjba vonuló 2 fő óvodapedagó-
gus állás betöltetlen maradjon.  Előzetes 
megállapodás született arról, hogy az 
óvoda nevelőtestülete megpróbál lehet-
séges alternatívákat keresni a probléma 
megoldására, melyet a polgármester és 
a képviselő-testület elé tár. A város veze-
tése biztosította az óvodapedagógusokat 
arról, hogy körültekintő, a lehetőségek 

szerinti legnagyobb konszenzust felté-
telező kompromisszumos megoldásra 
törekszik. Egyetlen épület bezárása sem 
cél, viszont minden törvényi előírásnak 
együttesen kell megfelelni. A párbeszéd 
elkezdődött, az érintettek keresik a lehe-
tőségeket a probléma megoldására. Az 
eltelt időszakban az intézmény igazgató-
tanácsa, majd később a nevelőtestülete 
és a szülői közösség képviselői is tájé-
koztatást kaptak az intézményvezetőtől 
a 2015. évi költségvetésről, ahol szóba 
került a csoportok indításának törvényi 
feltétele is. A döntés- melyhez a Dél-al-
földi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
álláspontja is szükséges – az áprilisi kép-
viselő-testületi ülésre várható.  

Az elkövetkező hetekben az óvó né-
nik megpróbálják felvenni a kapcsola-
tot a leendő óvodások szüleivel, hogy 
felmérjék a szeptemberi induló létszá-

Tervek, elképzelések a NÉGY ÉVSZAK ÓVODA
és BÖLCSŐDE jövőjéről

mot. Köszönettel vennék azoknak a je-
lentkezését, akiknek 2015. december 
31-ig tölti be gyermekük a 3. életévét 
és a következő, 2015/16-os tanévben 
óvodába kell járatniuk gyermeküket.

(2015. szeptember 1-től az óvodai ne-
velés kötelező lesz)

Elérhetőségek: 

Szedlacsekné Farsang Margit
   - intézményvezető
Stefanideszné Berek Jolán- óvodatitkár
  Telefon: 06/30/515-7113
  E-mail: mkovoda2@gmail.com

Szűcs Judit
A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és 

Bölcsőde óvodapedagógusa, 
a Kulturális és Szociális Bizottság tagja

Intézményünk, a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde ismét részt 
vállalt az óvodapedagógus képzés szakmai gyakorlatának patronálásában.

Végzős hallgató megkeresésére lehetőséget biztosítunk a főiskolai tanulmá-
nyok során kötelező feladatként meghatározott nyolc hetes szakmai gyakorlat 
megvalósítására.

A képzés igen fontos állomásaként a hallgató a Gál Ferenc Főiskola Pedagógus 
Karán elsajátított elméleti és módszertani ismereteinek gyakorlatban történő al-
kalmazására kerülhet sor.

Tudása, kreatív alkotó munkája által tapasztalatot gyűjthet majdani önálló 
munkájához, illetve jelenleg is hozzájárul az óvodás gyermekek, ismereteinek 
bővítéséhez, különböző képességeik fejlesztéséhez.

Munkájához jó egészséget, vizsgáihoz sok sikert kívánunk!

Szűcsné Tóth Erika
pedagógiai munkaközösség vezető

Mentorálás az óvodában
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Látogatás a RendőRkapitányságon

látványos
télbúcsúztató

a
Négy Évszak óvoda

és Bölcsőde 
3. számú épületében

2015. január 15-én ismét pályázatot 
írt ki a Mezőkovácsházi Rendőrkapi-
tányság Közlekedésrendészeti Alosztá-
lya „Biztonságos közlekedés gyermek-
szemmel” címmel.

Már évek óta jó kapcsolatot tartunk 
fenn a rendőrséggel, betekintést nyer-
hetünk munkájuk sokoldalúságába, 
munkahelyi környezetükbe. Mi sem bi-
zonyítja ezt jobban, mint a február 11-ei 
nap, mely a gyermekeknek, felnőtteknek 
egyaránt nagy élmény volt. A Petőfi utcai 
óvoda Napsugár és Süni csoportosai izga-
tottan várták Tóth Krisztina r. főtörzsőr-
mestert (Krisztike nénit), aki óvodánkba 
látogatott és előzetes megbeszélés alap-
ján megszervezte ezt a napot. Személyes 
látogatásával megerősítette a gyerme-
kekben a rendőrök segítő szándékát, ol-
dotta az egyenruhától való félelem téves 
gondolatait. A nagykereszteződésében 
Pántya Tamás r. törzsőrmester tartott 
egy forgalomirányító bemutatót, amely 

Nem bízták a véletlenre a Négy 
Évszak óvoda és Bölcsőde 3. számú 
épületének óvodásai és dolgozói a 
tavasz érkezését, ezért egy héten 
át tartó rendezvénysorozatot szer-
veztek a tél elűzésére. 

Február utolsó hetének minden 
programja a farsangi népszokások 
körére épült: volt farsangi fánk és 
csöröge sütés, kókuszgolyó készítés, 
a kézműves foglalkozásokon télűző 
hangszer barkácsolás, farsangi álarc 
festés és tréfás vetélkedők sokasága. 
A számos tevékenység közül a legna-
gyobb érdeklődés a Kiszebáb elége-
tését övezte, melyre hivatalos volt az 
óvodába városunk polgármestere, va-
lamint a képviselő-testület tagjai. 

nagyon elnyerte 
a gyermekek és a 
felnőttek (de még 
a járókelők) tetszé-
sét is. Megtapasz-
talhattuk a rendőr 
forgalomirányító 
munkájának fontos-
ságát, biztonságos 
közlekedést nyúj-
tó tevékenységét. 
Gyakorolhattuk a gyalogos közlekedés 
szabályait, melyhez az 1-es számú óvoda 
Micimackó és Katica csoportos óvodásai 
is csatlakoztak. 

Ezután ellátogattunk a rendőrségre, 
ahol az épület bemutatása előtt Nagy La-
jos rendőrkapitány Úr (r.alezredes) teáz-
ni hívott minket, ami bizony nagyon jól 
esett ebben a hűvös időben.

Kis feltöltődés után megnéztük a rend-
őrautókat és a rendőrkerékpárokat. 
Nagy örömet okozott az ajándékcsomag 

is, mely minden gyermek számára egy 
láthatósági karkötőt, a felnőttek részére 
pedig láthatósági mellényt tartalmazott.

Köszönjük szépen ezt a tartalmas, él-
ményekben gazdag, szép napot!

A pályamunkákat elkészítettük, izgatot-
tan várjuk az eredményhirdetést, melyre 
2015. március 12-én a Mezőkovácsházi 
Művelődési Házban kerül sor.

Pántya Tamásné, óvodapedagógus

A telet és minden rossz megteste-
sítőjét jelképező bábu elégetésével 
vendégeinkkel együtt búcsúztattuk a 
hideg, sötét évszakot, illetve minden 
bajtól, bánattól, félelemtől megszaba-
dulhattunk.

A hét csúcspontja a gyermekek szá-
mára minden bizonnyal a Farsangi jel-
mezbál volt, melyen nem csak a gyer-

mekek öltöztek jelmezbe, hanem pe-
dagógusaik is. A jó hangulatban eltelt 
hét után bizakodva várjuk a tavaszt.

Köszönjük a szülők támogatá-
sát a programok megvalósításoz! 

Szedlacsekné Farsang Margit
intézményvezető
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„A jelképek és a történelem megérté-
se mindig a jövő szempontjából fontos. 
Szerintem nagyon rossz az a mélyen 
gyökerező meggyőződés, hogy minden 
rosszért mások felelnek. (...) Pedig a 
történelem ismerete arra való, hogy 
megismerjük a jelenünket, és okosan 
tervezhessük a jövőnket. „

(Nyáry Krisztián)

 Ezzel az idézettel nyitották meg 
Mezőkovácsházán, 2015.február 25-én a 
Kommunizmus Áldozatainak Emléknap-
ja alkalmából szervezett emlékműsort. A 
borús idő és szemerkélő eső ellenére jó 
néhányan fontosnak tartották az e nap-
ról való megemlékezést. A tartalmas mű-
sort a Csanád Vezér Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói adták 
elő, akik alkalomhoz illően mutatták be 
ennek az időszaknak néhány fontos feje-
zetét pedagógusaik, Szekeres Barbara és 

Kovács Gabriella felkészítésével.
Ezt követően Varga Gusztáv polgár-

mester úr – hangsúlyozva az emlékezés 
fontosságát - ünnepi beszédében bemu-
tatta a történelem ezen szegletét, szomo-
rúságait, nehézségeit, reményeit.

Szavaival felidézte Kovalcsik Pál, 
mezőkovácsházi mártír tetteit és emlé-
két, aki fiatal életével tett tanúbizonysá-
got azokról az emberi értékekről, amit a 
maga és sokak  igazának vallott. Az ÁVH 
szegedi székházában félholtra verték, 
majd másnap sérüléseibe belehalt. Vá-
rosunk keresztény, mártírhalált halt hőse 
a mi jelképünk és példaképünk e napról. 
Emléktáblájánál az önkormányzat, az 
intézményvezetők, a Fidesz és a Jobbik 
pártszervezetek képviselői, a Közösségi 
Misszió és a román nemzetiségi önkor-
mányzat tagjai koszorúk elhelyezésével 
emlékeztek meg. 

fh

a kommunizmus áldozatainak emléknapja

A Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból 2015. január 21-én szervezett 
ünnepséget a város önkormányzata 
Mezőkovácsházán, ahol elismeréssel 
jutalmazták azokat, akik a település 
kulturális életében kiemelkedő szere-
pet játszottak. 

A művelődési ház kamaratermében 
megjelent vendégeket Szabóné Faragó 
Julianna üdvözölte, majd Varga Gusztáv 
polgármester úr köszöntötte az egybe-
gyűlteket.

Beszédében kiemelte: ,,szerencsések 
vagyunk mi, Mezőkovácsháziak, hogy kis-
város létünkre ilyen intézményeink, és el-
kötelezett dolgozói közvetítik felénk a ma-
gyar kultúrát.”… majd Kodály Zoltán sza-
vait idézte: ,,Kultúrát nem lehet örökölni. 
Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, 
ha minden nemzedék meg nem szerzi ma-
gának.”- és ebben, a kultúra megőrzésé-
ben és közvetítésében van nagy szerepe 
az e területen dolgozóknak, tevékenyke-
dőknek – mondta a polgármester.

Az ünnepség folytatásául a Hunyadi 
János Középiskola kiválóra minősített 
Művészeti Iskolájának növendékei adtak 
műsort. A gitárzenével kísért, versek-
kel tűzdelt színvonalas előadás minden 
jelenlevő számára maradandó élményt 
nyújtott. A családias hangulatú rendez-
vényen idén négy személy részesült elis-
merésben.  

,,Mezőkovácsháza város szolgálatáért” 
kitüntetésben Albertus László István, a 
városi könyvtár dolgozója, aki nemcsak 
az informatikai tudás népszerűsítéséért 
és a város közéletében kifejtett mun-
kájáért érdemelte ki a címet, hanem a 
könyvtár, a művelődési ház és az általá-
nos iskola lelkes pályázatírójaként is. A 
kitüntetést Varga Gusztáv polgármester 
úr és Szénási István alpolgármester úr 
adta át.

Elismerésnek örvendhetett továbbá 
Ádám Andrásné könyvtárvezető az eddig 
végzett kiemelkedő munkájáért, vala-
mint Kmetykó Gyuláné, Marika néni, aki 
a kézimunka „aranykezű” mestere. Szé-
leskörű kreatív kézműves tevékenységét 
versenyek kiváló helyezései és kitünteté-
sei is alátámasztják. 

A Szivárvány Nyugdíjas Egyesület el-
nöke, Pasek Mihályné, Margó néni kiváló 
szakmai munkáját, aktív közösségi tevé-
kenységét is elismerő szavakkal és egy 

szép virágcsokorral köszönte meg a pol-
gármester úr.

Az ünnepséget kötetlen beszélgetés 
zárta, valamint a résztvevőket állófoga-
dással vendégelték meg, melynek fogá-
sait a helyi napközi konyha biztosította. 

hm

EliSMERÉSEK A MAgyAR KulTúRA NAPJÁN

ÁllÁshirdetés - Mérlegképes könyvelőt keresünk! 
A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ főkönyvi könyvelői munkakör 

betöltésére pályázatot hirdet.
A teljes munkaidős, határozatlan idejű munkakör betölthető 2015. április 01. nap-
jától. A pályázat részeként benyújtandó: fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget 

igazoló okiratok másolata.

 További részletekről érdeklődni lehet a 68/ 381-616-os telefonszámon. 
Kovalik Angéla, intézményvezető
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Időpont Rendezvény Helyszín Rendezvény szerevezője

 MáRCIuS
2015. 03. 14. Hárompróba-gyalogtúra Művelődési Központ Művelődési Központ
2015. 03.  15. Felnőtt  egyéni sakkverseny Művelődési Központ Művelődési Központ
2015. 03. 15. Ünnepi Istentisztelet Református templom Református Egyházközség 
2015. 03. 15. Március 15-i  ünnepség Református templom előtti tér Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
2015. 03. 20. „Családmese - mesecsalád” Városi Könyvtár CsEÖH
2015. 03. 21. Mutasd Magad Dél-Békés 
   mikrotérségi döntő Medgyesegyháza, Művelődési Ház Dél-Békés Közkincs Kerekasztala
2015. 03.27-28. Iskolabál Művelődési Központ Jövőnk Záloga Alapítvány (Csanád Vezér Ált. Isk.)
2015. 03. 28.  Mutasd Magad Dél-Békés
   mikrotérségi döntő Mezőhegyes, ÁMK Dél-Békés Közkincs Kerekasztala
2015.03.30-04.04.       Húsvéti játszóház  Tájház Mezőkovácsházi Városi Könyvtár

áPRILIS
2015. 04. 01. Nyuszi Kupa gyermek sakkverseny Művelődési Központ Művelődési Központ
2015. 04 02. Húsvéti játszóház Művelődési Központ Művelődési Központ
2015. 04. 04. Mutasd Magad Dél-Békés
   mikrotérségi döntő Kunágota, Művelődési Ház Dél-Békés Közkincs Kerekasztala
2015. 04. 10. Körúti Színház:  Művelődési Központ Művelődési Központ
                                 10:30 Ludas Matyi
                                 19:00 A vén bakancsos és a fia a huszár
2015. 04 11. Mutasd Magad Dél-Békés 
   mikrotérségi döntő Művelődési Központ Dél-Békés Közkincs Kerekasztala
2015. 04 11. Mezőkovácsházi TE-Csabacsűd SE Sári Ferenc Sporttelep Mezőkovácsházi Torna Egylet
2015. 04. 16. Holokauszt megemlékezés Szent István Otthonház falán
     levő emléktáblánál Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
2015. 04 18. Mezőkovácsházi TE-Békési FC Sári Ferenc Sporttelep Mezőkovácsházi Torna Egylet
2015. 04. 22. Költészet napja Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
2015. 04. 25. Mutasd Magad Dél-Békés
   mikrotérségi döntő Battonya, Művelődési Ház Dél-Békés Közkincs Kerekasztala

MájuS
2015. 05. 01. Majális+Hárompróba futás Művelődési Központ Mezőkovácsházi Művelődési Központ
2015. 05. 02. Mezőkovácsházi TE-Dévaványai SE Sári Ferenc Sporttelep Mezőkovácsházi Torna Egylet
2015.05.16-17. MOZDulJ KOVÁCSHÁZA! 
 május 16-án Kovácsháza bemutatkozik!
  17-én Városi sport- és gyermeknap Strand előtti tér, Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, Művelődési Központ 

2015.05. 16. Mezőkovácsházi TE-Tótkomlósi TC Sári Ferenc Sporttelep Mezőkovácsházi Torna Egylet
2015.05.20-22. Csanád Vezér Napok Csanád Vezér Általános Iskola Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú 
   Művészeti Iskola 
2015. 05. 23. Foltvarró Kiállítás Művelődési Központ Művelődési Központ, Százszorszép Foltvarró Kör
2015. 05. 30. Mezőkovácsházi TE- Jamina SE Sári Ferenc Sporttelep Mezőkovácsházi Torna Egylet

Városi rendezvények: 2015. márciustól-májusig
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A találkozó célja volt, hogy a térség-
ben fellelhető monda- és mesevilágot 
minél szélesebb körben megismertes-
sék az érdeklődőkkel. A versenyen a 
megye 17 általános iskolájából, négy 
korcsoportban, közel ötven diák mé-
rettette meg magát. A mezőkovácsházi 
mesemondó napon elsőként Jankó Er-
zsébet, a művelődési központ vezetője 
üdvözölte a vendégeket. Mint mondta, 
nagy örömükre szolgált, hogy ismét 
Mezőkovácsháza adhatott otthont a 
megyei rendezvénynek és nagy szere-
tettel készültek a gyerekek fogadására. 
Ez alkalomból színes kis emlékkártyá-
kat készítettek ajándékba, valamint a 
szünetben szendviccsel és üdítővel ven-
dégelték meg a résztvevőket.

A városvezetés nevében Szénási Ist-
ván alpolgármester köszöntötte a részt-
vevőket és a felkészítőiket. Beszédében 
kiemelte, hogy a mondák és a magyar 
népmesekultúránk őrzése, ismerete 
nem csak a mesevilág fantáziadús él-
ménygazdagsága miatt fontos, hanem 
mert segíti a gyermekek egészséges 
személyiségfejlődését, s évezredes le-

tisztult erkölcsi értékrendet közvetí-
tenek. Mivel a gyerekek azonosulnak 
a mesehősökkel, ezáltal megélik saját 
problémáikat, és a történetek pozitív, 
tanulságos kimenetelének köszönhe-
tően tudatosul bennük, hogy képesek 
megoldásokat találni, ha kell némi se-
gítséggel is.

A versenyen az alsó és felső tagozatos 
tanulók külön három-három tagú szak-
mai zsűri előtt adtak számot felkészült-
ségükről. Az alsó tagozat zsűrije: Kovács 
Edit, Domján Edit-, és Gálfy gyűrű-díjas 
színművész, a Békés Megyei Jókai Szín-
ház színésznője. Berta János bábszí-
nész, János Hajnalka népi énektanár. A 
felső tagozat zsűrije: Szabó Ila, Z. Szabó 

Megyei monda- és mesemondó verseny Mezőkovácsházán
A Nemzeti Művelődési Intézet Békés 

Megyei Irodája és a Körös-Vidék Drá-
mapedagógiájáért Alapítvány szerve-
zésében került sor március 5-én a IX. 
Békés Megyei Monda- és Mesemondó 
Találkozóra, melyet immár második 
alkalommal Mezőkovácsházán, a mű-
velődési központban rendeztek meg. 

László-díjas és BONIS BONA, a nemzet 
tehetségeiért elismeréssel kitüntetett 
költő, tanár. Duma Zsolt, a Duma’s Szín-
ház rendezője. Czitor Attila, a Békés Me-
gyei Jókai Színház művésze.

Eredmények: Az 1-2. osztályos ka-
tegóriában a Mezőkovácsházi Csanád 
Vezér Ált. Iskolából 2. helyezést ért el 
Almádi Csaba, míg 3.-at Major András. 
Különdíjban részesült Ágoston Boldi-
zsár. Mindhárom tanuló felkészítő taná-
ra: Petróczki Istvánné volt. A 3-4. osz-
tályos kategóriában különdíjat kapott 
Hlobocsányi Patrik, akinek felkészítője 
Németh Gyuláné volt.

hm
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Az arany minősítésben részesülők és a kiemelkedő, vagy va-
lamilyen különlegességet bemutató ezüst minősítést szerzet-
tek meghívást kapnak a rendezvénysorozatot záró Százszor-
szép gálára, amelyre május 9-én 13 órától Medgyesegyházán 
kerül sor. A programsorozathoz kapcsolódóan az ifjúsági 
korosztály számára fotópályázatot is hirdetnek, és a nyertes 
alkotásokat a gálával egy időben díjazzák, mutatják be a kö-
zönségnek.

Az eredetileg meghirdetett mikrotérségi szemezgetők idő-
pontjaiban változás történt, mivel a március 7-ére meghirde-
tett elődöntő elmarad. Helyette március 28-án, Mezőhegyesen 
tartják meg a programot.

Mikrotérségi kulturális szemezgetők időpontjai:

1. Medgyesegyháza – Bánkút –Medgyesbodzás,Gábortelep – 
Pusztaottlaka
Rendezvény helyszíne:
Művelődési Ház Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
2015. március 21. /szombat/ 13:00 óra 
Jelentkezési határidő: 2015. március 13.
Jelentkezési lap és bővebb információ: Farkas Gyula
Telefon: 06-68/440-004; 06-30/9289-166

2. Mezőhegyes-Kaszaper-Végegyháza
Rendezvény helyszíne: József Attila ÁMK, Mezőhegyes,
Béke tér 1. 2015. március 28. /szombat/ 13:00 óra
Jelentkezési határidő: 2015.  március 25.

Jelentkezési lap  és bővebb információ: Perlaki Edit
Telefon: 06-68/466-103; 06-30/328-87-64

3. Kunágota - Nagykamarás - Almáskamarás - Dombiratos
Rendezvény helyszíne: Művelődési Ház Kunágota, 
Rákóczi u. 13. 2015. április 04-én /szombat/ 13:00 óra
Jelentkezési határidő: 2015. március 27.
Jelentkezési lap és bővebb információ:
Mezőkovácsházi Művelődési Központ, Alkotmány u. 63.
telefon: 06-68/680-730; 06-30/904-61-53
Helyi információ kérhető: Gábor László 
telefon: 06-70/424-94-83

4. Mezőkovácsháza – Magyarbánhegyes – Nagybánhegyes
Rendezvény helyszíne: Művelődési Központ,
Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 63.
2015. április 11. szombat/ 13.00 óra
Jelentkezési határidő: 2015. április 03..
Jelentkezési lap és bővebb információ: Czuthné Halasi Mária
Telefon: 06-68/680-730; 06-30/904-61-53

5. Battonya - Kevermes – Dombegyház – Kisdombegyház - 
Magyardombegyház
Rendezvény helyszíne: Művelődési Központ Battonya,
Fő u. 103. 2015. április 25. /szombat/ 13.00 óra
Jelentkezési határidő: 2015. április 17.
Jelentkezési lap és bővebb információ: Matuzik Istvánné
telefon: 06-68/456-005; 06-70/382-62-21

VI. Mutasd Magad Dél-Békés kulturális rendezvénysorozat
A Dél-Békési Kistérség Közkincs Kerekasztala a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. koordinálásával immár 

hatodik alkalommal rendezi  meg a Mutasd Magad Dél-Békés című rendezvénysorozatot, amely amatőr művé-
szeti előadók, produkciók bemutatkozására és megmérettetésére kínál lehetőséget. Öt mikrotérségi selejtezőn 
úgynevezett ”szemezgetőkön” három fős zsűri értékeli a produkciókat, majd emléklappal, bronz-, ezüst- és arany 
minősítéssel jutalmazza azokat. 

Az Utazás kiállítás 38-ik alkalommal 
nyitotta meg kapuit a HUNGEXPO Buda-
pesti Vásárközpontban. 2015. február 26. 
és március 1. között Magyarország leg-
nagyobb turisztikai seregszemléje várta 
a nagyközönséget és a szakma képvise-
lőit. A kiállítás évről évre több száz kiál-
lítóval, kedvezményes utazási ajánlatok-
kal, nyereményjátékokkal és látványos 
programokkal szolgált a látogatóknak. 
Mezőkovácsháza idén negyedik alkalom-
mal vett részt e jelentős eseményen. 

A város képviseletében Jankó Erzsébet, 
a művelődési központ vezetője és mun-
katársai február 26 és 27-én a Marosháti 
Kistérség Turizmusáért Egyesület koor-
dinálásával a Hungexpo ,,A” pavilonjában, 
Békés megye-standján népszerűsítette 
a dél-békési kistérség járási központját. 
Mezőkovácsháza mellett Battonya, Mező-
hegyes, Tótkomlós is bemutatkozott.

Jelenlétünk célja volt, hogy az utazás ki-
állítás nagyszámú látogatottságára építve, 

ráirányítsuk a figyel-
met a kistérség, ezen 
belül Mezőkovácsháza 
vonzerejére, és fel-
hívjuk a figyelmet az 
épített- és természeti 
környezetünk érté-
keire. Hostesseink a 
város címerével ellá-
tott egységes pólót, 
kitűzőt viseltek, vala-
mint kifejezetten ez alkalomra a települést 
reprezentáló és vendégcsalogató szóró-
anyagot is készíttetett az önkormányzat. 
Ebben igyekeztünk kiemelni a település 
turisztikai látványosságait, nevezetessé-
geit. Külön figyelmet szenteltünk a város 
legértékesebb ,,kincse”, a kiváló minősé-
gű termálvíz, illetve az ehhez kapcsolódó 
,,Borostyán” nevet viselő gyógyfürdő és 
camping reklámozására, népszerűsítésé-
re. Munkatársaink – elbeszélgetve a kiál-
lítás látogatóival - igyekeztek felhívni a fi-

gyelmet a marosháti kistérséghez kapcso-
lódó helyi túraútvonalainkra, a nyugodt 
pihenést kínáló Babó Kastély és Panzió 
széleskörű szolgáltatásaira, míg a látniva-
lók közül a horgásztó, tájház, helytörténeti 
gyűjtemény, emlékművek, régi épületek, 
valamint a látványos természeti környezet 
propagálása volt a fő terv. Mindez remél-
hetően, az idegenforgalom bővülését je-
lentheti a jövőben városunk, kistérségünk 
számára. 

hm

uTAZáS KIáLLíTáS 2015
- Mezőkovácsháza is bemutatkozott -
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Molnár Orsolya énekesnő zenés in-
teraktív gyermekműsorával búcsúztat-
tuk a telet február 17-én a könyvtárban. 
A gyerekek az első perctől az utolsóig 
együtt táncoltak, énekeltek. Az igazi 
buli hangulatot az óvónénik „szerepel-
tetése” fokozta. Reméljük, mindenki jól 
érezte magát, s közösen sikerült elűzni 
a telet!

A kistérségi ellátás keretében im-
már 13 település könyvtári szolgálta-
tásainak biztosítása, szakmai koor-
dinálása tartozik a városi könyvtár 
tevékenységi körébe. Ennek keretében 
került sor 4 településen a „TÉLŰZŐ 
FARSANGOLÓ”című zenés gyermekmű-
sorra, mely nagy sikert aratott az óvo-
dások és kisiskolások körében.

Internetes könyvklubot indítottunk 
Könyvkommandó néven a könyvtár 
Facebook oldalán, melynek célja az ol-
vasás népszerűsítése. Az ötlet sikeres-
nek bizonyult, hiszen már 134 tagja van 
a közösségnek. Együtt olvasunk, írunk, 
beszélgetünk történetekről, regények-
ről, könyvekről. Kérjük, csatlakozzanak 
minél többen, hogy megoszthassák egy-
mással olvasási élményeiket, s minden-
ki megtalálja a számára legizgalmasabb 
olvasmányt!

2015. januártól 
az olvasói igények 
alapján módosítot-
tuk folyóirat elő-
fizetésünket, így 
a folyamatosan 
bővülő új könyv-
állomány mellett 
új folyóiratokkal 
is várjuk kedves 
látogatóinkat .
Az alábbi új újsá-
gok olvashatók a 
könyvtárban január hónaptól:

Kertbarát Magazin – az évenként 6 
alkalommal megjelenő lapban bemu-
tatják a híres emberek kertjeit, virág-
kötészeti tanácsokat adnak, valamint 
különleges vendéglátói tanácsokkal 
szolgálnak az olvasónak.

Méhészet – az időszerű méhészeti 
tennivalók, a tudományos hírek, nem-
zetközi kitekintés és szakmapolitikai 
kérdések is megtalálhatók a méhésztár-
sadalom közkedvelt lapjában.

látkép – havonta bemutatja a világot 
megmozgató legérdekesebb cikkeket és 
fotókat. Betekinthetnek a történelem 
sötét vagy felemelő múltjába és a jelen 
titkaiba. Izgalmas történetek és nyomo-

A Városi Könyvtár hírei

zások nyújtanak letehetetlen olvasniva-
lót. 

Szabad Föld – 2007 tavaszán újult 
meg a vidék kedvenc hetilapja: kisebb 
méretben, modernebb, magazinosabb 
megjelenéssel még inkább kiszolgálja 
olvasótáborának igényeit.

(A teljes folyóiratlista megtalálható 
honlapunkon: www.kovikonyvtar.hu)

Hajdúné Balázs Szilvia amatőr festő 
többféle technikával, köztük a modern 
spray art technikával készült festmé-
nyeiből összeállított kiállítás tekint-
hető meg március 13-tól két héten át a 
könyvtárban. 

Ádám Andrásné, könyvtár igazgató

Február 15-én tartották a mű-
velődési házban azt a bemutatót, 
amelyet elsősorban a házasulandók 
számára szerveztek. Emellett persze 
volt más korosztályból is látogatója 
az eseménynek, teltházas közönség-
gel debütált a dél-békési kiállítás.

Mintegy 30 db ruhakölteményben 
vonult végig 12 amatőr, ám annál 
csinosabb modell, 26 kiállító, és a 
végeredmény 3 felkérés, 3 jegyespár 
esküvőjének teljes szervezése. A pa-
letta igen sokszínű volt, esküvői ruha, 
vőfély, fotós, sminkes, fodrász, mű-
körmös, cukrász mutatkozott be, de 
volt dekoratőr, kellékes, virágkötő, és 
zenész is. A bemutatón felvonultatott 
ruhák széles skálája, a legmodernebb-
től a klasszikus stílusig örvendeztet-
te és ejtette ámulatba a közönséget. 

Sikeres volt az
I. esküvői kiállítás 

Battonyai és Mezőkovácsházi vállal-
kozók és civilek segítették a Brokát 
Esküvői Ruhaszalon és a Tündérkert 
Virágbolt kezdeményezését, amely 
nemcsak térségi, hanem megyei szin-
ten is elismerésre érdemes. Az eskü-
vőszervezés egy új kapuja nyílt meg 
a dél-békési házasodni szándékozók 

és családjaik számára, hiszen elérhe-
tő áron, elérhető távolságban, köny-
nyedén és rugalmasan építhetik fel a 
szervezők közreműködésével azt a bi-
zonyos legszebb napot az életükben.

Kálmán-Pócsik Judit
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Az Egészségfejlesztési Iroda(EFI), a TÁMOP.6.1.2./LHH/11-B-2012-0019 projekt keretében  megvalósuló program. A projekt 
által biztosított szolgáltatások igénybevételéhez nem szükséges sem beutaló, sem TAJ-kártya. Szűrővizsgálataink, programjaink 
INGYENESEN vehetőek igénybe.  Mikor érdemes felkeresni az EFI-t? 

Ha ön vagy családtagja szűrési programon szeretne részt venni, egyéni tanácsadást kér, információkat szeretne az egészséges 
életmódról.

Milyen problémával fordulhat az EFI-hez? Ha segítséget szeretne életmód tanácsadással, testmozgással, diétával kapcsolatban, 
alkoholprobléma kezeléséhez vagy a dohányzásról való leszokást támogató programokról.

Március végére ortopéd szűrést tervezünk. Az irodánkban ezt megelőzően, március 18-án 10:00-kor a REHAB Zrt. munkatársai 
előzetes tájékoztatót tartanak, ahol feltehetik kérdéseiket. április 8-án 14:30-kor, Csarnai Andrea, Flavinról szóló előadását hall-
gathatják meg az érdeklődők.

Folytatni szeretnénk betegklubjaink működését, ahova szeretettel várjuk már meglévő
és új klienseinket. Klubjaink időpontjáról, értesíteni fogjuk a lakosságot.
Ha kérdése, problémája van, forduljon hozzánk bizalommal:

Mezőkovácsháza, Hősök tere 6. (volt ÁFÉSZ iroda)
efi.mezokovacshaza@gmail.com        06-68/381-883

Kocsis Anita, Némethné Jegyinák Tímea EFi munkatársak

TISzTElT 
MEzŐKOVÁCSHÁzI HÖlGYEK!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy települé-
sünkön ingyenes nőgyógyászati méhnyakszűrésre van 

lehetőség, amelyet a területi védőnők végeznek el!

A vizsgálat helye:
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ

Védőnői Szolgálat Tanácsadója
5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u.38.

Időpontja: Minden hónap első péntekje 
9:00-11:00-ig 

(igény szerint más időpont is egyeztethető)

A vizsgálatra elsősorban a 25 és 65 év közötti, behívó-
val rendelkező hölgyek jelentkezését várjuk!

A vizsgálathoz mindenképpen szükséges a 
TAj kártya és a postai úton kapott behívó!

A vizsgálatra kérjük, jelentkezzen személyesen: 
Csajbók Anett és Duma Zita védőnőknél,

vagy: 06-30/382-8323 és
06-30/415-0818-as telefonszámokon.

További kérdésekkel forduljanak hozzánk  bizalom-
mal! 

az egészségÜnkért!
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Varga Gusztáv polgármester úr feb-
ruár hónapban Barta Istvánnénak és 
Dézsi Sándornénak tolmácsolhatta a 
város lakosságának születésnapi jó-
kívánságát.

Barta Istvánnét (Erzsike néni) a 
Szent István Otthonházban, Dézsi 
Sándornét (Erzsike néni) pedig saját 
otthonában köszöntötte polgármester 
úr 90. születésnapján, ahova Kovalik 
Angéla a Mezőkovácsházi Humán Szol-
gáltató Központ intézményvezetője és 
Kovács Éva az intézmény Idősek Klub-
jának vezetője is elkísérte. Polgár-
mester úr mindkét hölgynek átadta az 
Orbán Viktor miniszterelnök által alá-
írt emléklapot egy csokor virág kísé-
retében egy nagyon kellemes beszél-
getést megelőzően. Dézsi Sándorné 
Erzsike nénit az Idősek Klubjában egy 

az ő tiszteletére rendezett 
születésnapi meglepetés 
várta.

Kívánunk az ünnepeltek-
nek még egyszer nagyon 
sok, egészségben teljes 
boldog születésnapot!

Ezúton szeretnénk meg-
köszönni Kovalik Angélá-
nak a Mezőkovácsházi Hu-
mán Szolgáltató Központ 
intézményvezetőjének és 
Kovács Évának az Idősek 
Klubja vezetőjének és az in-
tézmény munkatársainak 
az ünnepség megszervezé-
sével járó munkát, valamint 
a 180 db nagyon finom fánk 
elkészítését!

m.a. 

Tá jékozTaTó
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

2015. január 12-től a
közponTi orvosi ügyeleTi

elláTás
és a menTőállomás

Mezőkovácsháza, Árpád u. 167. sz. alatti 
telephelyéről,

Mezőkovácsháza, Szabadság u.103/A
címre a /volt DÉGÁZ épületébe/

költözik átmeneti időre.

2015. január 12-én 17 órától vehető 
igénybe a központi orvosi ügyeleti el-

látás.

Varga Gusztáv polgármester
Mezőkovácsháza Város

Önkormányzata

ANYAKÖNYVI eseméNYeK 2014. 12. 16-tól - 2015. 02. 27-ig

Születések:
Szülő neve Szülő neve Gyermek neve

Lábodi Krisztián Vastag Noémi Milán 
Jámbor Dániel Barkó Mária Gabriella Dániel
Albertus László Bitófalvi Krisztina Emma Krisztina
Bicski András Gombkötő Anita Zoé Anna
Orvos Gábor Rigó Dóra Zsanett Dóra

Házasságkötés:

Házasuló neve lakóhelye Házasuló neve lakóhelye
Bicski András Mezőkovácsháza Gombkötő Anita Mezőkovácsháza
Borostyán Zsolt Zámoly Bajkán Gyöngyi Mezőkovácsháza

Haláleset: Sárándi Lajos 1953.
Török András 1941.
Árvai Ferencné (Szalai Katalin Mária) 1921.
Varga Sándorné (giricz Éva) 1935.
Sóki István Imréné (Gaál Terézia) 1937.
Stefanidesz József András 1944.
Tóth Andrásné (Belkó Anna) 1935.
Paksi József 1957.
Papp József 1922.
Czakó József Mihályné (Marunák Erzsébet Piroska) 1953.
győri Andrásné (Jakab ilona) 1935.
Király istván András 1945.

AZ ANGyALOK NEM 
ÖREGSZENEK

Tisztelt lakosság!

Az újságban található cikkek 
bővebb tájékoztatásért kérjük, ke-
ressék fel Mezőkovácsháza Város 
facebook oldalát, vagy a
06 (68) 381-011-es telefonszá-
mon érdeklődhetnek.
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2015. március 01. napjától jelentős 
mértékben átalakult a pénzbeli és ter-
mészetbeni szociális ellátások rend-
szere. Az állam és az önkormányzat 
segélyezéssel kapcsolatos feladatai 
élesen elválasztásra kerültek. 

A kötelezően nyújtandó ellátásokat 
2015. március 1-jétől a járási hivatalok 
állapítják meg, ezek az ellátások a kö-
vetkezők: 
- foglalkoztatást helyettesítő támoga-

tás,
- időskorúak járadéka, 
- ápolási díj (alapösszegű, emelt ösz-

szegű és kiemelt ápolási díj),
- közgyógyellátás (alanyi és normatív 

formák),
- egészségkárosodási és gyermek fel-

ügyeleti támogatás. 

A hatáskörváltozás tehát a foglalkoz-
tatást helyettesítő támogatást érinti, a 
felsorolt többi ellátást az eddigiekben is 
a járási hivatalok állapították meg. 

Egyéb támogatás biztosításáról a tele-
pülési önkormányzatok képviselő-tes-
tületei döntenek, az önkormányzatok 
által nyújtandó támogatás neve egysé-
gesen települési támogatás. 

A lakásfenntartási támogatás sza-
bályai 2015. március 1-jétől kikerültek 
a szociális törvényből. Lakásfenntartási 
támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. 
február 28-án lehetett benyújtani. 

Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsá-
ga, akik 2015. március 01. előtt kérel-
mezték a lakásfenntartási támogatást, a 
következőképpen alakul: 
- ha az ellátásra való jogosultságot 2014. 

december 31-ig megállapították, ak-
kor az ügyfél a korábbi szabályoknak 
megfelelően egy év időtartamra jogo-
sult a lakásfenntartási támogatásra,

- ha a hatóság 2015. január 1-jét köve-
tően döntött a támogatásra való jogo-
sultságról, akkor a lakásfenntartási 
támogatást csak 2015. február 28-áig 
lehetett biztosítani. 

2015. március 1-től rendszeres tele-
pülési támogatásként lakhatási támoga-
tást lehet igényelni.

Lakhatási támogatásra jogosult az a 
személy, akinek
• az egy háztartásban élők egy főre jutó 

jövedelme nem haladja meg a minden-
kori öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gének 150 %-át (42.750 ft), egyedül 
élő esetén a 180 %-át (51.300),

• az adott ingatlanban bejelentett lakcí-
me vagy tartózkodási helye van és

• nevén fogyasztási mérőóra van,
• aktív korúak esetében további feltétel 

a lakókörnyezet rendezettsége.

A támogatás iránti kérelemhez csatol-
ni kell az egy háztartásban  élők jövede-
lemigazolását, a lakhatáshoz szükséges 
közüzemi díjak összegéről szóló igazo-
lást, közép-és felsőfokú tanulmányokat 
a nappali oktatás munkarendje szerint 
folytató gyermek vagy fiatal felnőtt 
adott félévi tanulói vagy hallgatói jogvi-
szonyáról szóló igazolást,  annak a szol-
gáltatónak az utolsó havi teljes számla-
másolatát, amire a támogatást kéri.

Aktív korú kérelmező esetén a kérel-
mező lakókörnyezete  rendezettségét a 
Humán Szolgáltató Központ által vég-
zett környezettanulmánnyal igazolni 
kell.

A közüzemi díjtámogatás az alábbi 
formákban  állapítható meg:

• Önkormányzati lakás esetében: lak-
bértámogatás az önkormányzat által 
megbízott szolgáltatóhoz való közvet-
len utalással

• Vízfogyasztás esetében: szolgáltató-
hoz való közvetlen utalással

• Villanyfogyasztás esetében: kizárólag 
előre fizető mérőóra feltöltéséhez tör-
ténő támogatás

• Gázfogyasztás esetében a szolgáltató-
nak való közvetlen utalással.

A támogatás mértéke egységesen 
2.500,- ft/hó/lakás.

A támogatást 12 hónapra kell megál-
lapítani oly módon, hogy a tárgyhó 15-
ig beérkezett kérelem esetében az adott 
hónap első napjától, míg a 15-e után 
érkezett kérelem esetében a kérelem 
beérkezését követő hónap első napjától 
kell megállapítani.

Rendkívüli települési támogatás-
ban kell részesíteni kérelemre vagy 
hivatalból azokat a személyeket, akik 
önmaguk, illetve családjuk létfenntartá-
sáról más módon nem tudnak gondos-

kodni, vagy alkalmanként jelentkező 
többletkiadásuk miatt anyagi segítségre 
szorulnak és

a) akinek a háztartásában az egy főre 
jutó jövedelem legfeljebb az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 130%-a (37.050,- ft) vagy

b) egyedülálló személy esetén jövedel-
me az öregségi nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összegének legfeljebb 
140%-a (39.900,- ft). 
Rendkívüli élethelyzetben jövedelem-

határra tekintet nélkül adható rendkí-
vüli települési támogatás. Rendkívüli 
élethelyzetnek minősül:
a) aleset vagy betegség miatt vá-

ratlan többletkiadás, 
b) egyedülálló, ellátatlan személy,
c) közeli hozzátartozó halála,
d) válsághelyzetben lévő várandós anya 

gyermekének megtartásához,
e) gyermek fogadásának előkészítése,
f) nevelésbe vett gyermek családjával 

való kapcsolattartásához hozzájáru-
lás, 

g) gyermek családba való visszakerülé-
sének elősegítéséhez kapcsolódó ki-
adások

h) a gyermek hátrányos helyzete, az 
óvoda- és iskolakezdéshez kapcsoló-
dó kiadások

i) előre nem látható rendkívüli élethely-
zet,

j) munkahely, korábbi ellátás elveszí-
tése, jövedelem hirtelen több mint 
20%-os csökkenése,

k) lakóingatlant ért elemi kár vagy mű-
szaki hiba miatt váratlan többletki-
adás.

A rendkívüli települési támogatás 
évente négy esetben adható, az egy al-
kalommal nyújtott támogatás összege 
legalább 3000 Ft. Az egy naptári éven 
belül megállapított települési támogatás 
együttes összege nem haladhatja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legki-
sebb összegének 100%-át (28.500,- ft). 

Szabóné Faragó Julianna

változás a szociális ellátásokban
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