IV. évfolyam 5. szám

MÉLTÓ MÓDON ÜNNEPELTÜNK
Augusztusi lapszámunkban „Kellenek az ünnepek” címmel írtam az ünnepek fontosságáról. Visszatekintve
az eltelt két hónapra úgy látom, hogy
Mezőkovácsházának volt alkalma ünnepelni, s ezek az ünnepek méltóságteljesen, az alkalomnak megfelelően
zajlottak.
A Kovácsházi Napok ünnepfolyamán
megemlékeztünk Szent István államalapító királyunkról, Református Gyülekezetünk 200., Művelődési Házunk 55. születésnapjáról. Ez utóbbit névadással, és a
megújult terasz átadásával, valamint egy
kiállítással tettük még emlékezetesebbé. Reformátuskovácsházán régen látott
koncertet, paraszt olimpiát szerveztünk,
felavattuk a II. világháború áldozatainak
emlékművét, a tájházban a két világégésre emlékező kiállítást rendeztünk. Felavattuk a városba vezető utak mentén a
Humanitárius település emléktáblát.
Augusztus végén tanévnyitó ünnepélyekkel indítottuk útnak diákjainkat.
Szeptember közepén templomunk bú-

csúján imádkoztunk városunk lakóiért,
és jókedvű családi programokat szerveztünk.
Közfoglalkoztatottjaink ünnepe volt a
csabai vásár, ahol a kovácsháziak elismerést szereztek munkájukkal.
Megnyílt Refen a Közösségi Központ,
amely közösségi eseményeknek máris
helyt ad, képzései jövő év elején indulnak.
Az „Itthon vagy, Magyarország szeretlek” rendezvénysorozathoz mi is csatlakoztunk, koncertekkel, játszóházzal.
Szeptember végén egy nagyszabású
rendezvénnyel zártuk a strandszezont.
Olimpiai bajnokok, kiváló sportolók,
közéleti személyiségek emelték a nap
fényét.
Hivatalosan is átadtuk a megújult városházát, és a járási hivatal épületét.
Az idősek világnapján szép műsorral,
vendéglátással köszöntöttük a szép korú
kovácsháziakat.
Az országos könyvtári napok keretében kiállítással, gyermekprogramokkal,
nagyszerű író – olvasó találkozóval vár-

Október 23 – án öltözzünk ünneplő
ruhába, büszkén emeljük fel fejünket,
húzzuk ki magunkat! 1956–os forradalmunkra, és szabadságharcunkra
emlékezünk, amellyel 1848 után ismét
bizonyítottuk a világnak, hogy Magyarország mekkora áldozatra képes
a szabadságért.
S az emlékekhez nem kell feltétlenül
történelemkönyveket fellapozni. Sokan
élnek még közöttünk, szomszédok, barátok, nagyszülők, akik tanúi voltak az
októberi napoknak.
A forradalom 56 – ban elbukott, de
1989 – ben ennek a forradalomnak a
szelleme döntötte meg a zsarnoki rendszert.
1956 – nak köszönhetjük, hogy ma
már nem fordulhat elő, hogy ország-világ szeme láttára ártatlan emberek ezreit
tapossák sárba egy idegen hatalom lánctalpai. Nem fordulhat elő, hogy kamasz

után kivégezzenek. Nem fordulhat elő,
hogy kötelességüket végző, törvényesen
megválasztott tisztségviselők jeltelen tömegsírokban végezzék.
Nem fordulhat, és ne is forduljon soha
többé elő, hogy erőszak, kegyetlenség,
hazugság uralkodjék egy szabadságra
született nemzet fölött. Ma már másfajta csatákat vívunk nap, mint nap. A
tisztességes megélhetésért. A gyermekeink kenyeréért, iskolájáért, jövőjéért.
A család összetartásáért, házasságunk
szilárdságáért. A barátainkért, hogy
ne szakadjunk el egymástól. A világ
embertelenné válása ellen vívjuk meg
mindennapi harcunkat a Corvin közben
vagy Mosonmagyaróváron éppúgy, mint
Mezőkovácsházán.
Nem véres csaták ezek, de a jelentőségük ugyanolyan nagy, mint az ötvenkilenc évvel ezelőtti élethalál harcoknak.
Most éppúgy, mint akkor, a szabadságunk
a tét. Mert az emberhez méltó élet a sza-
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ták a könyvtárosok az olvasókat.
De számomra, és a résztvevők számára
ünnep volt a Kovácsházi Hárompróba kerékpártúrája, a Megvilágosodás Napi közös kerekezés, a Gimnázium nyílt napja,
az általános iskola járási futóversenye is.
Ahogy ünnep, a demokrácia ünnepe
minden testületi ülés, amelyen városunk
ügyes-bajos dolgait beszéljük meg.
Ünnepként élem meg azt is, ha országunk vezetőivel találkozhatok. Ezért különösen emlékezetes, hogy a szeptember
végi orosházi találkozónk után, október
közepén, Mezőkovácsházán is köszönthetem Balogh Zoltán miniszter urat.
S végül óriási megtiszteltetésnek tartom, hogy a Simonka György képviselő úr
által életre hívott közéleti esték sorozatban, házigazdaként fogadhattam Kövér
László házelnök urat, Novák Katalint a
családügyekért felelős államtitkárt, és
Békés megye 200 közéleti személyiségét.
Méltón ünnepeltünk tehát az elmúlt
hetekben, s ezek az ünnepek még több
erőt adnak a dolgos hétköznapokhoz.
Varga Gusztáv polgármester

Tisztelt Mezőkovácsházi Lakosok! fiukat egy nappal 18. születésnapjuk badságban gyökerezik. És nincs szabad-

ság, amelyet ne kellene megszolgálni.
A nemzet szabadsága, egy ország szabadsága az egyén szabadságában gyökerezik. Konfucius kínai bölcs így fogalmazta ezt meg: „Aki azt akarja, hogy
nemzetével minden rendben legyen, annak előbb a családját kell rendbe szednie.
Aki a családját rendbe szeretné szedni,
annak előbb a saját személyes életét kell
rendbe tennie. Aki pedig a saját életét
rendbe akarja tenni, annak a szíve kell
mindenekelőtt helyesen verjen.”
56 örököseiként, a nemzetünk szabadságáért, Mezőkovácsháza fejlődéséért
akkor tehetjük a legtöbbet, ha helyesen
ver a szívünk, és rendbe tesszük személyes életünket.
Ehhez kívánok minden mezőkovácsházi polgártársamnak méltósággal teli
ünnepet, erőt, egészséget, személyes sikereket!
Varga Gusztáv
polgármester
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Mezőkovácsháza Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a köztársaság kikiáltása
évfordulójának ünnepségére.
Időpontja: 2015. október 23.

Helyszíne: Művelődési Ház - Emléksétány
••

Program:

1000 : Mise a Katolikus templomban
1100 : Műsor a Csanád Vezér Általános
Iskola és a Hunyadi János Közoktatási
Intézmény diákjainak közreműködésével
Beszédet mond:
Varga Gusztáv polgármester
Koszorúzás
Tisztelettel:
Varga Gusztáv polgármester

Képző és Kutató Központ Reformátuskovácsházán
A Türr István Képző és Kutató Intézet Mezőkovácsházi Innovációs,
Oktatási és Közösségi Központjának
sajtó nyilvános projektrendezvénye és
lakossági fóruma sikeresen lezajlott
2015.09.24-én.
Az épület használatbavételi engedélye várhatóan október végére lesz meg.
A Központ szolgáltatásait és funkcióit
a kistérség, járás lakói használhatják
majd. A 17 épülő központ egyikeként, a
mezőkovácsházi központ közel 400 millió forintból készült és 100-150 milliós
sokszínű eszközparkkal lesz felszerelve.
A központ tervezetten nagyon sok hasznos szolgáltatással, funkcióval támogatja
és segíti majd az itt
és a járásban élőket.
Például: oktatás,
képzés, tanácsadás,
szakmai támogatás;
szociális,
életviteli,
higiéniai képzések és
szolgáltatások; életmód tanácsadások,
gyermekmegőrző; ifjúsági foglalkoztató;
sporteszközök és játszóeszközök; közösségfejlesztés, közös-

Mentőállomás

ségi programok; lakossági, munkáltatói,
munkavállalói igényekhez igazodó szolgáltatások, programok, képzések.
A központ célja a kistérségi lakosok
munkaerő-piacra történő visszajuttatása,
ennek segítése, támogatása, felzárkóztatás, társadalmi integráció, esélyegyenlőség, hátrányos helyzet csökkentésének
elősegítése, oktatásokon, képzéseken,
szociális és közösségi szolgáltatásokon,
funkciókon keresztül, valamint közösségépítés, közösségi rendezvénynek,
programoknak helyszínt adni.

Mezőkovácsházán a mentőállomás jelenleg az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. épületében
van elhelyezve. A kivitelezési munkálatok befejeződtek. (új garázsépületet
építettek, megtörtént a nyílászárócsere,
a homlokzat és tetőfelújítás, korszerűsítették a fűtést, külső hőszigetelést, és
festést kapott az épület)
A mentőállomás dinamizálásának célja, a kivonulási idő, és az üzemeltetési
költségek csökkentése, illetve, hogy a
gépjármű és orvostechnikai eszközfejlesztések által javuljon az OMSZ sürgősségi ellátásának színvonala.
Apróbb utómunkálatok vannak még
Varga Gusztáv polgármester hátra, ezért a visszaköltözés ideje október
hónap végére, november elejére tehető.
d.t

Tájékoztatás

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy
2015. október 5-én az Alkotmány utca
48. szám alatti fizikoterápiás részleg
elköltözött a Hősök tere 6. szám alá.
A rendelési idő:
Hétfő – péntek: 7,00 – 14,00
A részleg telefonszáma változatlan,
bővebb információkért hívja a
06/68-381-152 -es számot.
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Mezőkovácsháza tervezett őszi rendezvényei
OKTÓBER

Október 21.:
Október 23.:
Október 23.:

Október 24.:
Október 31.:

900 - 1300 Járási Futóverseny - Csanád Vezér Általános Iskola
900 Körzeti csapat sakkbajnokság Kalocsa Róza Művelődési Központ
1000 Ünnepi Szentmise a Katolikus templomban
1100 Városi Ünnepség és koszorúzás Helyszín: Kalocsa Róza Művelődési Központ
1430 Mezőkovácsházi TE - Kondoros (Felnőtt) Helyszín: Sári Ferenc Sportközpont
1100 Mezőkovácsházi TE - Dombegyház (Ifjúsági) Helyszín: Sári Ferenc Sportközpont

NOVEMBER
November 07.: 13 Mezőkovácsházi TE - Körösladány (Felnőtt) Helyszín: Sári Ferenc Sportközpont
November 15.: 1000 Mezőkovácsházi TE - Medgyesegyháza (Serdülő) Helyszín: Sári Ferenc Sportközpont
November 21.: 1300 Mezőkovácsházi TE - Tótkomlós (Felnőtt) Helyszín: Sári Ferenc Sportközpont
November 21.: 1000 Mezőkovácsházi TE - Mezőhegyes (Ifjúsági) Helyszín: Sári Ferenc Sportközpont
November 04.: 800-1200 Véradás - Kalocsa Róza Művelődési Központ
November 07.: 900 Egészségügyi Szűrőnap - Kalocsa Róza Művelődési Központ
November 12.: 1800 Óvodabál - Kalocsa Róza Művelődési Központ
November 14.: 1800 Óvodabál - Kalocsa Róza Művelődési Központ
November 21.: 900 Kovácsházi Hárompróba - gyaloglás Kalocsa Róza Művelődési Központ
November 26.: 930 Drogprevencióval kapcsolatos előadások, bemutatók Kalocsa Róza Művelődési Központ
November 27.: 800-1200 Véradás - Kalocsa Róza Művelődési Központ
November 28.: 900-1200 Adventi koszorú készítés gyermekeknek Kalocsa Róza Művelődési Központ
November 28.: 1400 Adventi koszorú készítés felnőtteknek Kalocsa Róza Művelődési Központ
November 29.:
I. Adventi Gyertyagyújtás - Katolikus Templom előtt a Szentmise után
00
November 29.: 16 Adventi koncert – Református templom
30

AZ ADÓHATÓSÁG HÍREI

Tisztelt Lakosság!
Az alábbiakban ismertetjük az
önkormányzati helyi adóztatásra
vonatkozó legfontosabb, jelenleg hatályos szabályokat, bevallási- illetve
befizetési határidőket.
1. Építményadó:
Építményadót kell fizetni az önkormányzat illetékességi területén lévő
építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész
után.
Az adót annak kell bevallania és megfizetnie, aki a naptári év első napján az
építmény tulajdonosa. Vagyoni értékű
jog (pl.: haszonélvezet) bejegyzése esetén az annak gyakorlására jogosult az
adó alanya.
Az adó alapja az építmény m2-ben
számított hasznos alapterülete, az adó
mértéke nem vállalkozási célra hasznosított lakás és gépjárműtároló ese-

2. Helyi iparűzési adó:

Az adó alanya a vállalkozó, és aki külön jogszabály alapján vállalkozónak
tén 60,- Ft/m2, minden más esetben minősül.
180,- Ft/m2.
(2008. január 1. napjától vállalkozóAz adót bevallás alapján az adóha- nak minősül a 600 e Ft árbevételt megtóság határozatban állapítja meg. Az haladó mezőgazdasági őstermelő is.)
adóbevallást a tulajdonos köteles a tulajdonjog változását (adásvétel, örök- 2.1.Állandó jelleggel végzett vállallés) követően 15 napon belül az önkorkozási tevékenység:
mányzati adóhatósághoz benyújtani.
A vállalkozó állandó jellegű iparűzési
Az adó összege mindaddig nem változik, amíg az határozattal módosításra tevékenységet végez az önkormányzat
illetékességi területén, ha ott székhel�nem kerül.
lyel, telephellyel rendelkezik, függetleAz adót évi két egyenlő részletben nül attól, hogy tevékenységét részben
kell megfizetni. A késedelmi pótlék vagy egészben székhelyén (telephementes fizetési határidő minden év lyén) kívül folytatja.
március 15. és szeptember 15.
Év közben kezdő adózónak a tevéA szennyvíz II. ütem keretében az kenység megkezdését követő 15 napon
ingatlan szennyvízhálózatra való belül az erre rendszeresített formacsatlakoztatása okán igénybevett nyomtatványon kell bejelentkeznie a
adókedvezmény 2017.-2019. években helyi iparűzési adó alá.
Az éves bevallást főszabályként az
jár le, a fizetési kötelezettség a kedvezmény lejártát követő év első nap- adóévet követő év május 31. napjáig
kell benyújtani. Eddig a határidőig kell
jától kezdődik.
megfizetni az esetleges elszámolási
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különbözetet is. A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó
összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak, a helyi iparűzési
adóelőleg-kiegészítés összegéről - az
önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon - a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell
bevallást tennie, valamint ezzel egy
időben a várható éves fizetendő adó
összegére kiegészítenie a már megfizetett adóelőleg összegét.
Az adókötelezettség a tevékenység
megszűnésének napjával szűnik meg,
amelyről az arra szolgáló nyomtatványon a megszűnést követő 30 napon
belül záró bevallást kell benyújtani.
Mentes a helyi iparűzési adófizetési kötelezettség alól az a vállalkozó,
akinek a tevékenységéből származó
helyi iparűzési adó alapjául szolgáló
(vállalkozási szintű) adóalap összege az 1.000.000,- Ft-ot nem haladja
meg.
A mentességre jogosultaknak a bevallás benyújtási kötelezettségük
fennáll.
Az adó mértéke az adóalap 1,8 %-a.
Az I. féléves előleg megfizetése az előző évi bevallás alapján történik, határideje minden év március 15., a II. félévi
adóelőleg megfizetésének határideje
szeptember 15. Feltöltés az arra kötelezetteknek minden év december 20.

ménynél tanulói, hallgatói jogviszony
alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, szakképzés keretében,
a szolgálati kötelezettség teljesítése,
vagy a településen székhellyel, vagy
telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37.
§-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott
munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó
magánszemély,
- aki az önkormányzat illetékességi
területén lévő üdülő tulajdonosa vagy
bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet
tulajdonában álló üdülő használati
jogával rendelkező lakásszövetkezeti
tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári törvénykönyv
szerinti hozzátartozója.
- az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi
személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy.
Az adó beszedésére és a bevallás
beadására a szállásadó kötelezett.
A szállásadónak a befizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha az adó
megfizetését a nála megszálló magánszemély elmulasztotta.
Az idegenforgalmi adó bevallása
2.2. Ideiglenes jelleggel végzett
idegenforgalmi adóbevallási nyomtatiparűzési tevékenység:
ványon havonta történik önbevallás
keretében, a bevallással érintett hónaIdeiglenes jelleggel végzett iparpot követő hónap 15. napjáig. Az adót
űzési tevékenység esetében az adót a
a bevallás beadásával egyidejűleg kell
tevékenység végzésének naptári napmegfizetni.
jai alapján kell megállapítani. Minden
megkezdett nap egy napnak számít.
4. Gépjárműadó:
Az adó mértéke 5000,- Ft/nap.
A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjárművek, pótkocsik
3. Idegenforgalmi adó:
után gépjárműadót kell fizetni.
Adókötelezettség azt a magánszeA gépjárművek adóztatása a közúti
mélyt terheli, aki nem állandó lakos- közlekedés szabályairól szóló 1999. évi
ként az önkormányzat illetékességi LXXXIV. törvény alapján vezetett járterületén legalább egy vendégéjszakát műnyilvántartás (továbbiakban: hatóeltölt, és ezért térítést fizet. Az adó sági nyilvántartás) alapján történik, a
mértéke 100,- Ft/fő/vendégéjszaka.
gépjárművet adóztatásra külön bejeMentes az adó alól:
lenteni nem kell.
- a 18. életévét be nem töltött magánAz adó alanya az a személy, aki a
személy,
hatósági nyilvántartásban az év első
- a gyógyintézetben fekvőbeteg szak- napján üzemben tartóként, ennek hiáellátásban részesülő vagy szociális in- nyában tulajdonosként szerepel.
tézményben ellátott magánszemély,
Az év közben újonnan vagy újra for- a közép- és felsőfokú oktatási intéz- galomba helyezett gépjármű utáni adó
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alanya az, aki/amely a forgalomba
helyezés hónapjának utolsó napján a
hatósági nyilvántartásban üzemben
tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Ezen gépjárművek
adókötelezettsége a forgalomba helyezést követő hó első napjától áll fenn.
Az adó alapja személygépjárművek
és motorkerékpárok esetén a jármű kilowattban kifejezett teljesítménye.
Tehergépjárművek és utánfutók esetében az adólap a jármű saját tömegének (önsúly) a raksúly felével növelt
összege.
Autóbusz, nyergesvontató, lakókocsi, lakópótkocsi esetén az adó alapja a
hatósági nyilvántartásban feltüntetett
saját tömeg (önsúly)
Mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság
alatt álló súlyos mozgáskorlátozott
nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy
örökbefogadó szülőt is - egy darab,
100 kW teljesítményt el nem érő, nem
személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint
erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség
kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.
A mentesség nem jár automatikusan, azt személyesen kell kérelmezniük mindazoknak, akik először veszik
igénybe a kedvezményt, valamint azoknak is, akik gépjárművet cseréltek, és
a jövőben az új gépjárműre szeretnék
igénybe venni a mentességet.
A mozgáskorlátozottság tényét a Magyar Államkincstár mozgásszervi fogyatékosság okán kiadott Fogyatékossági támogatásról szóló határozatával,
a közlekedőképesség akadályozottságát pedig a megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének
közlekedőképességet minősítő szakvéleményével lehet igazolni.
Gépjármű eltulajdonítása esetén
az eltulajdonítást követő hó első napjától szünetel az adókötelezettség,
amennyiben ezt az eseményt a gépjármű
tulajdonosa/üzembentartója
a rendőrhatóság igazolásával alátámasztva az adóhatóságnál bejelenti.
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Ha a gépjármű nem kerül vissza az
adóalany birtokába, az eltulajdonítást
követő év utolsó napján a gépjárműre
az adókötelezettség megszűnik.
Az adót az adóhatóság határozata
alapján évi két egyenlő részletben március 15. napjáig, illetve szeptember 15.
napjáig kell megfizetni.
5. Talajterhelési díj:

Talajterhelési díj fizetésére az a
szennyvízkibocsátó köteles, aki a rendelkezésre álló szennyvízhálózatra
nem csatlakoztatja rá az ingatlanát.
Év közben történő rákötés esetén talajterhelési díjat a rákötés időpontjáig
kell megfizetni, eddig az időpontig záró
bevallást kell beadni. A rákötés tényét
a vízművek által kiadott dokumentummal kell igazolni.
Nem kell talajterhelési díjat bevallania és fizetnie annak a fogyasztónak,
aki utcájában csatornahálózat nem áll
rendelkezésre, valamint annak a fogyasztónak, aki háza előtt ugyan a csatornahálózat kiépült, de a rákötés műszaki okok miatt nem lehetséges. Erről
a települési vízművektől kell igazolást
hoznia a fogyasztónak.
A talajterhelési díjról a bevallást az
előző év fogyasztási adatai alapján önadózással kell teljesíteni. Bevallási határidő a tárgyévet követő év március
31. A bevallásban kiszámolt talajterhelési díjat a bevallás benyújtásával egyidejűleg a bevallás benyújtási határidejéig kell megfizetni.
A talajterhelési díj mértéke 2012.
február 1. napjától 1.800,- Ft/m³.
Az önkormányzat talajterhelés díjról
szóló 21/2012. (V.30.) számú rendelete
értelmében a talajterhelési díj mértéke

a rákötés évében 270,- Ft/m3 (1.800,Ft/m3 85 %-a).
A helyi adók bevallásához szükséges
nyomtatványokat az adóhatóság biztosítja az adózók számára postai úton
vagy személyesen az önkormányzat
székhelyén (5800. Mezőkovácsháza,
Árpád u. 176. szám földszint 9. iroda),
illetve letölthető az önkormányzat
www.mezokovacshaza.hu honlapjáról
Letölthető nyomtatványok/Helyi adó
nyomtatványok.
Az adóhatóság minden év február és
augusztus hónapban értesíti az adófizetésre kötelezetteket a fizetendő adó
összegéről és határidejéről, az esetleges adóhátralékról.

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény
- A gépjárműadóról szóló 1991. évi
LXXXII. törvény

- Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi
CXL törvény

- Környezetterhelésről szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCII.
törvény

- Mezőkovácsháza Város ÖnkormányAz adózás rendjéről szóló 2003. évi
zata Képviselő-testületének a helyi
XCII. törvény 172. § (1) bekezdése éradókról szóló 23/2010. (XI.30.) sz.
telmében a magánszemély adózó 200
önkormányzati rendelete
ezer forintig, más adózó 500 ezer fo- Mezőkovácsháza Város Önkormányrintig terjedő mulasztási bírsággal
zata Képviselő-testületének a talajsújtható, ha bejelentési, adatszolgáltaterhelési díjról szóló 21/2012. (V.30.)
tási, pénzforgalmi számlanyitási kötesz. önkormányzati rendelete
lezettségét, továbbá bevallási kötelezettségét nem teljesíti.
Önkormányzati adóhatóság
Az adóhatóság az adók bevallására, az adókötelezettségek teljesítésére, egyes gazdasági események
valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzéseket végezhet.
Kérjük az adóhátralékkal rendelkező adózókat, hogy minél előbb
rendezzék tartozásaikat, mert nem
fizetés esetén az adóhatóság intézkedik az adóhátralék végrehajtása
érdekében.
Jogszabályi háttér:

Helyi adó számlaszámok:

11733034-15344100-02440000
11733034-15344100-03540000
11733034-15344100-08970000
11733034-15344100-03920000
11733034-15344100-80110004
11733034-15344100-03780000
11733034-15344100-03610000
11733034-15344100-08800000
11733034-15344100-04400000
11733034-15344100-03470000
11733034-15344100-03850000

- Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Építményadó
Helyi iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Idegenforgalmi adó
Késedelmi pótlék
Bírság
Egyéb bevételek
Idegen tartozás
Államigazgatási eljárási illeték
Helyi jövedéki adó

Városi Karácsony
Az Önkormányzat dolgozói és az
intézményvezetők között folyik
az egyeztetés a Városi Karácsony
programsorozattal kapcsolatban.

A Kalocsa Róza Művelődési Központban idén is lesz karácsonyi
vásár, és kézműves foglalkozás
is. Mindenki saját kedve szerint
készítheti el adventi koszorúját,
vagy az ajtóra kitehető kopogtatóját.
A sportkedvelőkre is gondolnak, lesz ünnepi futás is. Műsort
adnak az óvodások, az általános
iskola, és a Hunyadi János Középiskola diákjai is. Lesz kihelyezett
betlehemi jászol, és két helyszínen, Reformátuskovácsházán és
Mezőkovácsházán is lesz adventi
gyertyagyújtás. Gazdagabb lesz a
dekoráció, szebbek lesznek a fények is.
A végleges programokról később tudjuk tájékoztatni a lakosságot.
d.t
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A Békés Megyei
Önkormányzat
hírei
Szélesebb, biztonságosabb lett
az út

Hivatalosan is birtokba vették az autósok a 47-es út Békéscsaba és Orosháza közötti 34,4 kilométer hosszú
szakaszát. A beruházás hazai és uniós
forrásból, mintegy 9 milliárd forintból
valósult meg. Az eddigi 7 méter széles
útfelületet 7,5 méteresre növelték, ami
biztonságosabbá teszi a közlekedést,
az útburkolat-megerősítés pedig megakadályozza a nehézgépjármű forgalom
miatti nyomvályúsodást. A főút mellett
28 kilométer hosszan új kerékpárút létesült, megújult 25 buszmegálló, átépült
a gádorosi körforgalom, két ívkorrekció
történt, valamint Csorvásnál 98 parkolóhely épült.
Sztahovics Zsuzsa – Fotó Zentai Péter

„Polgárokért” díjat alapított
a testület

Szarvasi, kihelyezett ülésén a megyei
közgyűlés megalkotta a kitüntető díjak
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendeletét. Ebben, bár némileg módosítva szerepel a korábban már
adományozott „Békés Megyéért”, „Elnöki
elismerés” és „Nemzetiségi díj” kitüntető díjak, de alapítottak egy új elismerést
„Polgárokért” elnevezéssel. Ezt olyan
polgármester vagy volt polgármester
kaphatja meg, aki megyénkben legalább
egy önkormányzati cikluson keresztül
végzett közéleti tevékenységet, mely
során Békés megye történelmi hagyo-

mányaira építve kiemelkedő szerepet megállapodást kötöttek a rendőrséggel,
töltött be a megye fejlődésének előmoz- így törvényes segítői a közterületeken
dításában, hagyományainak megőrzésé- végzett bűnmegelőzésnek.
ben. A díjat Zalai Mihály, a Békés Megyei
Sztahovics Zsuzsa – Fotó Zentai Péter
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
Támogatás a felsőoktatásban
adja át ünnepi testületi ülésen.
Sztahovics Zsuzsa – Fotó Zentai Péter
résztvevőknek

Beszámoltak munkájukról a
polgárőrök

A megyei közgyűlés Szarvasra kihelyezett ülésének napirendjén szerepelt a
Békés Megyei Polgárőrök Szövetségének
tájékoztatója, amelyből kiderült, hogy a
szövetséghez 71 egyesület tartozik, taglétszámuk 2460. Zalai Mihály, a megyei
önkormányzat közgyűlésének elnöke
kiemelte: 2014-ben a megyei szövetség
tagjai több mint 260 ezer óra szolgálatot
teljesítettek közhasznú tevékenység formájában. Gyarmati Sándor, a szövetség
elnöke elmondta, hogy együttműködési

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
2016
Pályázati kiírás

Tisztelt Leendő Pályázók!

2015-ben 51 Békés megyei település
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázatához, amelynek célja, hogy
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányait
támogassák. 679 diáknak tudtak ilyen
módon ösztöndíjat juttatni. Zalai Mihály,
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke elmondta: 2016-ban is
lesz Bursa Hungarica, amelyhez Békés
Megyei Önkormányzat is csatlakozik,
minderről legutóbbi, Szarvasra kihelyezett ülésén döntöttek a képviselők.
Sztahovics Zsuzsa – Fotó Zentai Péter

Kolbász, pálinka, méz és libamáj gazdagította
Békés megye kosarát

A Szent István-bazilika előtti téren ismét bemutatkoztak a magyar értékek,
Magyarország 19 megyéje – közöttük
Békés megye - mellett a határon túli magyarság is elhozta értékeit, nemzeti és
tárgyi kultúráját, hagyományait. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a
hazánkban fellelhető értékek sokszínűségére, azok megőrzésének és továbbadásának felelősségére. A téren felállított
színpadon a kiemelkedő eredményt elért
hazai és határon túli amatőr művészeti
csoportok bemutatóival is kiegészült a
program. Békés megyét Jankov Gyöngyvér és Kopasz Zsófia
képviselte, akik népdalokat adtak elő.
Egy új, ünnepélyes
programelemmel
is bővült a Magyar
Értékek Napja: minden megye egy-egy
kiemelt, jellegzetes
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értékét vagy azt szimbolizáló termékét
ökumenikus szertartás keretében áldották meg. Békés megye kosarát a két
hungarikum, a gyulai és a csabai kolbász
mellett pálinka, akácméz és hízott liba
májából készült termék gazdagította. A
termékkosarat és Békés megye díszzászlaját a Hudák Család Kéziszövő Műhelyében készült ruhába öltözött fiatalok
vitték Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke kíséretében.
Sztahovics Zsuzsa – Fotó Zentai Péter

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a 2015/2016. tanévre vonatkozóan is
kiírta „A” és „B” típusú pályázatát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjra.
A pályázati kiírások szövege az önkormányzat hivatalos honlapján
(www.mezokovacshaza.hu)
valamint a Polgármesteri Hivatal belső hirdető tábláján érhetők el.
A pályázat önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2015. november 9.

A pályázat benyújtható: Dr. Szilbereisz Edit jegyzőnél, a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 1. emelet 108. irodájában. Információ a jegyzőnél személyesen vagy a 68/381-011-es, vagy a 70/778-9929-es telefonszámokon kérhető.
Kulturális és Szociális Bizottság

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Épületenergetikai fejlesztés megújuló energia hasznosításával kombinálva Mezőkovácsháza önkormányzati épületeinél” című pályázat
Befejeződtek a munkálatok Mezőkovácsházán,
az önkormányzat 2014.
október 1-jén benyújtott,
európai uniós támogatással elnyert KEOP4.10.0/F/14-2014-0444
azonosító számú „Épületenergetikai fejlesztés
megújuló energia hasznosításával kombinálva Mezőkovácsháza önkormányzati épületeinél” című projekt keretében, a járási hivatal és a polgármesteri hivatal épületeinek energetikai beruházásait érintően. A két épület, a felújításon
túl, kiegészült napelemes rendszer telepítésével is. A projektzáró rendezvényre
2015. szeptember 30-án került sor a polgármesteri hivatalban.
A középületek energetikai beruházására a KEOP uniós támogatásával elnyert
összeg 138,15 millió forint volt. A kivitelezést a szentesi székhelyű Autark Kft.
végezte, az önkormányzat megelégedésére. A polgármesteri hivatal beruházása
magába foglalta az épület lábazatának, homlokzatának hőszigetelését, a lapos
tető hő- és vízszigetelésének cseréjét. Megújuló energiaforrásként a tetőre, napelemes rendszert telepítettek, mely olcsóbb villamos energia felhasználást biztosít. A járási hivatal épületén megtörtént a homlokzat utólagos hőszigetelése,
lecserélték a régi nyílászárókat, kiegészítették a padlásfödém hőszigetelését, és
felújították az elavult fűtési rendszert. Az energiatakarékosság érdekében ezen
épületre is napelemes rendszert telepítettek. A projekt fő célja, hogy az önkormányzat a fejlesztéssel hozzájárul a környezet megóvásához, évente több tonna
CO2 kibocsátást előznek meg.

Egészségfejlesztési Iroda
A mezőkovácsházi Egészségfejlesztési Irodát a TÁMOP 6.1.2/LHH11-B-2012-0019. sz. projekt keretében hozta létre Mezőkovácsháza
Város Önkormányzata. 2015. évre
az iroda fenntartásához és szakmai
feladatainak végzéséhez támogatást
biztosít a központi költségvetés.
Az eddig bevezettet állandó klubfoglalkozások és programok mellett (szívés érrendszeri klub, cukorbeteg klub,
aerobik, gyógytestnevelés) az alábbiakat
szeretnénk még megvalósítani:
1.) Klubfoglalkozások: fogyókúrázóknak,
daganatos betegeknek, szülőknek és fiataloknak
2.) Testmozgást ösztönző és népszerűsítő
programok: ovitorna, sportnapok, futóverseny
3.) Egészséges táplálkozást ösztönző
programok: óvodákban, iskolákban,
idősek körében
4.) Életmód tanácsadások: fiataloknak,
előadások gyógynövényekről, munkahelyi közösségeknek
5.) Idősek szellemi- és fizikai aktivitásának megőrzése
6.) Szűrő- és egészségnap, prevenciós előadások, foglalkozások dohányzóknak
Várjuk életmód tanácsokkal, klubjainkkal irodánkban Mezőkovácsháza, Hősök
tere 6. sz. alatt (volt ÁFÉSZ iroda), tel:
68/381-883, valamint találkozhatnak
városi és járási rendezvényeinken, programjainkon az EFI munkatársaival, melyről folyamatosan tájékoztatjuk a térség
lakosságát.
Egészségfejlesztési Iroda munkatársai

Lakossági tájékoztató

Az elmúlt napokban többen megkerestek
a MÁV megállóhelyek üzemeltetésével kapcsolatban. Elmondták, hogy közel egy év
után megint zárva vannak a vasútállomás
épületei, és így adott esetben a várakozó
utasok az illemhelyet sem tudják használni. Ez és más körülmények is kellemetlenné teszik az utazást. Sajnos a MÁV Zrt. és az
Önkormányzat között létrejött együttműködési és támogatási megállapodás 2015.
június 30-án lejárt. A MÁV Zrt. az utasforgalmi területek önkormányzati üzemeltetésére vonatkozó programot megszüntette, azok további üzemeltetése a MÁV Zrt.
hatáskörébe tartozik. Tudomásunk van
arról, hogy az üzemeltető a feladatát csak
részlegesen teljesíti, ezért az Önkormányzat újabb tárgyalást folytat a MÁV Zrt.-vel.
Reméljük, hogy rövid határidőn belül találunk megoldást a felmerült problémára.
Sütő Lajos képviselő
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tisztelt Mezőkovácsházi lakosok!

„Mezőkovácsháza Város Önkormányzata egyes intézményei energiaellátáIsmét eljött az ősz, itt van a lombhullás, és a fák, cserjék, örökzöldek ülsának fejlesztése napelemes rendszer kiépítésével” című pályázat
tetésének az ideje. Ilyenkor és a tavasz
végéig megszaporodnak a fakivágások
Határidőre befejeződött a napés bozótos területek gyérítései. Ez egy
elemes rendszer telepítése öt öntermészetes folyamat egy elöregedett
kormányzati intézménynél a KEOPbeteg növényzet esetében megtervezett
4.10.0/N/14-2014-0299 azonoés irányított körülmények között. De a
sító számú „Mezőkovácsháza
sok tájékoztatás ellenére még mindig
Város Önkormányzata egyes
sokan nem tartják be a közterületek
intézményei energiaellátásának
zöldfelületeire vonatkozó önkormányfejlesztése napelemes rendszer
zati rendeletet, ami tartalmazza a fák
kiépítésével” című projekt keretében. A 2014. augusztus 21-én benyújtott, európai
védelmét is. Közterületek zöldfelületein
uniós támogatással elnyert pályázatnak köszönhetően a mezőkovácsházi Integrált
a növényzet bármilyen jellegű megválSzolgáltató Központnál, a Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 1. számú óvodájánál és
toztatása csak kertészeti szakvélemény
bölcsődéjénél, valamint a Napközi Konyhánál és a Rendelőintézetnél mára korszerű alapján és az abban foglalt előírások
napelemes rendszer szolgáltatja a villamos energiát.
szerint történhet.

A Környezet és Energia Operatív Program pályázati lehetőségével az európai
uniós forrásból megvalósult energetikai beruházás 49,88 millió forint támogatást
nyert, melynek köszönhetően a mezőkovácsházi önkormányzat a tulajdonában levő
közigazgatási, oktatási, egészségügyi és szociális intézményeinek rendszerét korszerűsítette. A kivitelező a szegedi 3 Comm Line Kft. volt, akik a munkákat kiváló
minőségben, az önkormányzat megelégedésére végezték. A napelemek telepítésével közvetlenül az intézmények éves villamos energia felhasználásának csökkentése
valósul meg, amely a költségvetésben jelentős megtakarítást fog jelenteni. Ezáltal
az önkormányzat többet fordíthat a város fejlesztésére, a feladatok ellátására, közvetetten pedig hozzájárulnak a környezet védelméhez, a beruházással felhívják a
lakosság figyelmét a megújuló energiaforrásokra.

TÁJÉKOZTATÓ

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ
SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

A megváltozott munkaképességű
személyek ellátórendszere 2012-ben
jelentősen átalakult, egy egységes,
az orvosi, foglalkoztatási és szociális szempontokat is figyelembe vevő
komplex minősítésen alapuló rendszer jött létre.
A megváltozott munkaképességű
személyek ellátásra való jogosultsága
folyamatosan felülvizsgálatra kerül.
2015-ben fontos változás, hogy annak a személynek, akinek az egészségi
állapota kevesebb, mint 30%, a rehabilitálhatóság foglalkozási és szociális
szempontú minősítését nem kell elvégezni.
Azokban az esetekben, ahol az
egészségi állapot 31 – 60 % közötti,
a rehabilitálhatóság minősítésére benyújtott iratok alapján is sor kerülhet.
A papír alapú minősítés érdekében a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hi-

vatal az ellátásban részesülő ügyfelek
számára írásban értesítést küld, mellékelve a Nyilatkozat nyomtatványt, a
Háziorvosi Beutalót, melyet az előző
felülvizsgálata óta keletkezett szakorvosi leletekkel együtt 8 napon belül
kell visszaküldeni.
A hiánytalanul kitöltött és szükséges mellékletek visszaküldésével elkerülhető, hogy az ellátásban részesülő
személyesen jelenjen meg a komplex
minősítést végző bizottság előtt.
A szükséges nyomtatványok kitöltésében
segítség
kérhető
a
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató
Központ – Családsegítő Szolgálatánál
(5800 Mezőkovácsháza, Fáy A. u. 3032.) További, részletes információt
nyújt Balázs Józsefné a 68-381-616-os
telefonszámon.
Kovalik Angéla intézményvezető

Aki közterületen akar fát kivágni,
annak szakvélemény kérelmet kell benyújtani, mely illetékköteles. A szakvéleményre vonatkozó kérelmet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájához
kell benyújtani.
További információ kérhető: Augusz
Zoltán igazgatási és hatósági ügyintézőtől munkaidőben, személyesen vagy
telefonon a 06-68/381-011 telefonszámon.
Az engedély nélküli fakivágás a
meglévő rendelet alapján szankciót
von maga után.
A zöld növényzet megóvás közös érdekünk, a jó és tiszta levegő mindenkinek szükséges.
Sütő Lajos képviselő

Visszatekintés
Bizonyára emlékeznek az előző újságban írtunk arról az esetről, amikor is július 11-én éjjel a gyulai Pándy
Kálmán Megyei Kórház, mezőhegyesi
fekvőbeteg részlegén az egyik kórteremben tűz ütött ki. A helyszínre
Mezőkovácsházáról, Orosházáról és
Makóról érkeztek ki a hivatásos tűzoltók.
A mezőkovácsházi tűzoltóság állományának 3 tűzoltója hősies helytállásért, Főigazgatói elismerést kapott.
Név szerint: Abordán Sándor c. tű.
törzsőrmester, Ambrózy Viktor c. tű.
főtörzsőrmester, és Dudaszeg Adrián c.
tű. főtörzsőrmester.
Az esethez kapcsolódóan augusztus
20-án Bozsó Tamás c. tű. főtörzsőrmester, bátor magatartása elismeréséül,
Bátorságért Érdemjelet kapott, melyet
Dr. Pintér Sándortól vehetett át.
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Hópárduc
leszek
Életem eddigi legnagyobb megmérettetése várt rám július 13 és augusztus
6 között. Nem tudtam mire számítsak,
sőt még a sikeres mászás után is idő
kellett, hogy fel tudjam dolgozni mit is
vittünk véghez. Büszkén mondhatom
el, hogy első mezőkovácsháziként álltam 7000 m-nél magasabb hegycsúcson. Remélem, hogy ez kellő inspirációt ad az utánam következőknek és
elérik, sőt túlszárnyalják ezt.
Az expedíciót megelőző hónapok folyamatos szervezéssel és edzéssel teltek. Nem akartam semmit a véletlenre
bízni. Tökéletesen időzített formában
érkeztem, a hegyhez másodmagammal
a nyíregyházi Fedor Mihállyal. Misi több
éve tökéletes partner a mászásban, amit
a számos sikeres túra bizonyít.
Több órás repülőút után érkeztünk
meg a kirgizisztáni Osh városába, ahonnan autóval vittek minket a 3600 m-en
lévő alaptáborba. Itt finom ebéddel fogadtak minket, majd körbevezettek a
táborban. Megmutatták melyik a konyha
sátor, melyik az étkező, melyik a tusoló.
Kicsit tartottam az első éjszakától, mert
nem önerőből jutottunk fel erre a magasságra és tudtam, hogy három hétig lejjebb nem megyünk. Azonban enyhe fejfájáson kívül semmit sem tapasztaltam
talán még annyit, hogy az étvágyam nem
volt kielégítő. A szakács meg is jegyezte
pár nap után, hogy nincs megelégedve
velem, mert mindig viszek vissza maradékot. Na, onnantól csak üres tányért
vittem vissza.
Már az érkezésünk utáni napon kisebb
túrát tettünk 4300 m-es magasságba.
Folyamatosan figyeltük nem csak magunkat, de egymást is. Napi rutin volt a
többszöri pulzusmérés és minden egyéb
egészségügyi és mentális tényezőt megosztottunk egymással. Megnyugtató volt,
hogy már az első reggel itthoni nyugalmi
pulzust mértünk, ezért úgy döntöttünk,
hogy felhelyezzük alaptáborunkat a
4300 m-en található egyes táborba, és ha
nem jön közbe semmi, akkor már csak a
csúcs után térünk vissza. Ezen szavakkal
búcsút intettünk a tábor személyzetének és elindultunk a hegy leghosszabb

etapjára a kb 12 km hosszú, sok helyen
keskeny kanyargós ösvénynek a magunk
20-20 kg-os hátizsákjával.
Az egyes táborban is nagyon szívélyesen fogadtak minket. A tábor fiatal
személyzetével hamar barátságot kötöttünk. Maga a tábor viszonylag jól fel volt
szerelve és mindent megtettek azért,
hogy nekünk csak a mászással kelljen
foglalkozni.
Nagyon hamar megszoktuk ezt a magasságot is itt még a szokásos fejfájást
sem tapasztaltuk. Mindez nyugalommal
töltött el. A jó fizikai és egészségügyi állapot természetesen önbizalmat adott,
melynek eredménye a mentális felkészültség lett…
Sarus Zoltán
(Folytatás a következő újságban)

Magyar Népmese Napja
a gyermekkönyvtárban
Szeptember 30-án a Magyar Népmese Napja alkalmából a gyermekkönyvtár Élő társasjátékkal várta az
alsó tagozatos tanulókat. A gyerekek
4 csoportban mérhették össze tudásukat és szerencséjüket, hiszen
csak akkor kaphattak jutalmat, ha
szerencsekerékre léptek és helyesen
válaszoltak a feltett kérdésekre. A kis
nebulók nagyon élvezték a játékot és
már alig várják a következő alkalmat,
amikor újra megpörgethetik az óriás
dobókockát.
Alené Gál Margit
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Közfoglalkoztatási Kiállítás

Strandzáró
rendezvény

A Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya 2015. szeptember 17-én rendezte meg harmadik Közfoglalkoztatási Kiállítását Békéscsaba főterén.

A Kulcs egy jobb élethez elnevezésű
projekt keretében lezajló Strandzáró
fesztivál és Sportágválasztó rendezvény nagy sikert aratott.

Konferencia a
Kalocsa Róza
Művelődési Központ
teraszán

Szeptember 2-án a PILOT (Kitörési
pont a háztáji gazdaságok irányába)
Közmunka programmal kapcsolatban, konferenciát tartottak Kalocsa
Róza Művelődési Központ teraszán.
Jelen volt Simonka György országgyűlési képviselőnk is, az ő javaslata volt e
program a munkaerő piaci problémák
megoldására. Részt vettek a környékbeli polgármesterek, és a közfoglalkoztatott brigádvezetők is.
Varga Gusztáv polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte
Deme Zsoltot, karalábé termesztési
szakértőt, hogy tartsa meg előadását. A
PILOT program keretében először sárgadinnyét termesztettek, ősszel pedig
karalábét fognak. Az előadás témája a
karalábé termesztés folyamatáról szólt.

I. és II. világháborús
gyűjtemények kiállítása
A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és a Balogh György
Honismereti Egyesület az I. világháború kitörésének 100. és
a II. világháború befejeződésének 70. évfordulójához kapcsolódva I. és II. világháborús gyűjtemények címmel szervezett
kiállítást, melynek célja: emléket állítani és bemutatni a háborúk mezőkovácsházi vonatkozásait.

Az ünnepélyes kiállítás megnyitójára 2015. augusztus 21én került sor a Tájházban. Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani minden közreműködőnek, segítőnek, és azoknak,
akik különböző tárgyakat, képeket, dokumentumokat bocsátottak rendelkezésünkre, ezzel is segítve a kiállítás eredményességét.
Strifler Károlyné

Szeptember 27-én sok színes programmal várták a város, környék lakóit. Volt helyi termékek kóstolása,
futóverseny (kicsiknek és nagyoknak
egyaránt), vívás, Kangoo bemutató,
lovaglás, boldogságóra és kézműves
foglalkozás a gyerekeknek. Itt volt a
Dél-Békés Bike csapata, és itt volt Szegedről a BikeTrial is.

Sarus Zoltán és Fedor Mihály beszámolóját is meghallgathattuk a 7134
méter magas Ibn Szína-csúcs meghódításáról. A nap folyamán finom ételeket is kóstolhattunk. Ezen alkalomból
tiszteletét tette nálunk sok híres személyiség Harsányi Levente, Növényi
Norbert, Sárközi Róbert, Bárdosi Sándor, és Czanik Balázs aerobik edző is.
d.t
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Tankönyvosztás
Augusztus 27-28-án kiosztásra kerültek a tartós tankönyvek. A hatalmas
munka komoly előkészítő és szervező
tevékenységet, a szülők részéről pedig
nem kevés türelmet igényelt. Mindenkinek köszönet érte!
***

A rendezvény elsődleges célja az volt, hogy lehetőséget
teremtsenek a Békés megyei önkormányzatok számára
a kistérségi Startmunka mintaprogramok keretein belül
előállított termékek bemutatására, illetve, hogy minél látványosabb keretek között népszerűsítsék az új típusú közfoglalkoztatási programok innovatív elemeit és elért eredményeit.
A megye 59 települése között a kistérség számos települése is bemutatkozott közfoglalkoztatási projektjeik
termékeivel. Mezőkovácsháza is részt vett a kiállításon, a
megtermelt zöldségeket, a savanyító üzemben előállított
savanyúságokat, a térkő gyártást és a turisztikai program
eredményeit mutatta be.
d.t

Autót nyert a Polgárőr Egyesület

A Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület pályázaton nyert
egy Suzuki Vitara személygépkocsit.

Elsősök a könyvtárban

Itt az új tanév, megkezdődtek a rendhagyó könyvtári foglalkozások. Az elsős
kisdiákok is eljöttek megismerkedni a
könyvtárral, a könyvtárhasználat írott és
A gazdasági modell célja egy olyan
íratlan szabályaival.
újszerű, gazdaságilag is fenntartható,
***
(azaz állami források nélkül is műköTájház
látogatás
dőképes) rendszer felállítása, mely a
térség munkanélküliségi mutatóit jeSzeptember hónapban az általános islentősen csökkenti úgy, hogy érdemi és kolás tanulók folyamatosan látogatták a
hosszútávon is fenntartható gazdasá- Tájházat is, ahol megnézték az I-II. világgi tevékenységet végez, háztáji vegyes háborús gyűjteményt, majd ezt követően
gazdasági tevékenység kialakításával.
megismerkedtek a kenyérsütés hagyoÖnfenntartó termelési tevékenység mányos népi eljárásával. Megtekintették
kialakítása, értékteremtéssel, piaci igé- annak régi, érdekes eszközeit, ízelítőt
nyeknek megfelelő termékekkel, kor- kaptak a kenyérsütés hosszadalmas és
szerű szakmai tudással és szemlélet- cseppet sem egyszerű folyamatáról.
móddal.
Strifler Károlyné

A pályázatot Kálmán András készítette és menedzselte. A
Polgárőrség régi autója is megmaradt, így most már két autó
áll rendelkezésükre. Fontos az autók szerepe a rendezvények
biztosításakor, illetve a szolgálatteljesítés közben is.

Író-olvasó találkozó Nyáry Krisztiánnal
Az Országos Könyvtári Napok keretében október 8-án
Nyáry Krisztián tartott Író-olvasó találkozót, beszélgetőpartnere Alené Gál Margit középiskolai tanár volt.
Az Így szerettek ők című művek alkotója elmondta, hogy
a könyvének megírása Facebook bejegyzésekkel kezdődött,
amit kezdetben csak barátainak szánt, majd olyan sikeresnek bizonyultak írásai, hogy egy kiadó nyomtatott formában
is közölte ezeket, természetesen bővített formában. A könyv
neves írók, költők magánéletéről szól és bemutatja azt, hogy
magánemberként ők is ugyanolyan esendő, csetlő-botló emberek, mint amilyenek mi, hétköznapi emberek vagyunk. Az
író véleménye szerint, ha az irodalmi alakokat közelebb hozzuk az olvasókhoz, akkor könnyebben megérthetjük a verseiket, regényeiket és szívesebben is olvassuk azokat.
A Hunyadi János Középiskola diákjainak kérdésére elmondta, hogy alapos kutatás előzi meg műveinek megjelenését, törekszik a tényszerűségre, de a szórakoztatás, és „fogyaszthatóság” is fontos szerepet kap. Kölcsey, Petőfi, Arany,
Radnóti és még sorolhatnánk azokat az ikonikus költőket,
írókat, akik helyet kaptak a tartalmában és kivitelében is nagyon értékes kötetekben. Az elolvasását mindenkinek csak
ajánlani tudjuk!
Alené Gál Margit
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Könyvtári napokon a
Mezőkovácsházi Négy Évszak
Óvoda és Bölcsőde
Buci Maci csoportja

10. alkalommal szervezte meg Az Informatikai és Könyvtári Szövetség az
Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatot, melyhez intézményünk is
színvonalas programokkal csatlakozott.
Október 5-én Auschwitz Album – Róluk, nekünk, nélkülük címmel nyílt kiállítás a Holokauszt Emlékközpont és a
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár szervezésében. A kiállítást Dr. Nuber István,
a Holokauszt Emlékközpont oktatási
csoportvezetője nyitotta meg. Köszöntőt mondott Dr. Fritz Izabella, a Kulturális és Szociális Bizottság elnöke. A tárlatot a Hunyadi János Középiskola tanulói
mutatták be kortársaiknak, és minden
érdeklődőnek. - A tárlatvezetőnek jelentkező 5 diák (Kovalik Richárd, Matuz
Ádám, Nagy Vivien, Róka Réka, Tóth István) felkészítésére érkezett a könyvtárba szeptember 25-én Gábor Veronika, a
Holokauszt emlékközpont oktatója. - A
kiállítás abból a több mint kétszáz felvételt tartalmazó fotógyűjteményből
tárt a látogatók elé pár tucatot, amelyet
az SS-tisztek készítettek a Kárpátaljáról
1944-ben Auschwitzba hurcolt magyar
zsidó transzportról.
Az Őszi Könyvtári Napok keretében
természetesen gyerekeknek szóló programokat is szerveztünk. Folytatódott a
már nagy sikerű Élő társasjáték a kisiskolásoknak, az óvodás korú gyermekeknek pedig interaktív ügyességi játé-

kokkal kedveskedtünk. A kisfiúk és kislányok az interaktív tábla kipróbálása
mellett 3D-s rajzfilmeket is megnézhettek. A látványos könyvtári „kirándulás”
természetesen mesekönyvek nézegetésével zárult.
Október 8-án Gábor László, a
kunágotai művelődési ház igazgatója
Mivel foglalkoztak nagyszüleink? című
interaktív néprajzi előadása indította
a délelőttöt a könyvtárban. Az asztalra
helyezett tárgyak életre keltek és mesélni kezdtek: Gábor László tolmácsolásában mindegyikük elmesélte a maga
történetét. Az általános iskolai tanulók
betekintést nyertek az egykori falusi
élet mindennapjaiba, néprajzilag hiteles képet kaptak a hajdani szokásokról,
a paraszti élet örömeiről és nehézségeiről, az évszakokkal együtt váltakozó
mezőgazdasági munka menetéről. Megtudták például, hogy mire használták az
„izzadós korsót”, a fateknőt, a mángorlót, mi is az a „has spricc” és még sorolhatnám. Az előadás végén a vállalkozó
szellemű gyerekek korhű ruhákat ölthettek magukra, ezzel is fokozva az előadás hangulatát.
Strifler Károlyné

2015. október 5-11 között országszerte
gazdag programkínálattal várták az érdeklődőket az Országos Könyvtári Napok
keretében a könyvtárosok. A Könyvtári
Napok célja megmutatni a könyvtár szolgáltatásaiban rejlő sokféle tanulási, tájékozódási, kulturális és szociális lehetőséget.
A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
a 10. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
keretében valamennyi korosztály igényeire figyelt, így kapott meghívást a
rendezvénysorozat egyik programjára
a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde Buci Maci csoportja.
Alené Gál Margit interaktív ügyességi
játékokkal kedveskedett, egyben megismertette a gyermekeket a modern
infokommunikációs eszközökkel: laptop,
projektor, interaktív tábla és végül 3D filmeket is nézhettünk.

meghívásos alapon működő ifjú tehetségek felkutatásában.
A program a 10-19 év közötti fiatalokhoz szól. Keresik azokat a kognitív
területen kiemelkedő fiatalokat, akik
szeretnének részt venni egy elsőként
Magyarországon megjelenő tehetségfejlesztő programban.
Négy különböző kognitív területet
mérő online tesztet kell kitölteni, ami
kb. 1-1.5 órát vesz igénybe. A tesztek
között lehet akár naponta szünetet
tartani, és a kitöltéshez teljesen zavartalan környezetre van szükség.
A résztvevőket e-mailben értesítik, hogy sikerült-e bejutniuk a 2000

Új Tehetséggondozó műhelyek megvalósítására pályázott a Mezőkovácsházi
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség
Program feladatainak megvalósítása
érdekében több nyilvános pályázatot
hirdetett meg, ahol a gyermekek tehetségük jellegének és szintjének megfelelő segítséget kaphatnak képességük
kibontakoztatásához és hasznosulásához.
A Mezőkovácsházi Négy Évszak
Óvoda és Bölcsőde a Tehetséggondozó
munkaközösség vezetőjének szakmai
irányításával a „BARANGOLÓ - a természet titkai” és az „ADVENTTŐL PÜNKÖSDIG - Hosszú-kovácsházán innen és
túl....” elnevezésű Tehetségműhelyek
megvalósítására adott be pályázatot,
ahol a megnyerhető együttes összeg
meghaladja a 3,5 Millió forintot. Az
„Adventtől pünkösdig - Hosszú-kovácsházán innen és túl....” program az
óvoda Pedagógiai Programját gazdagító innováció, mely a Mezőkovácsházi
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde és a

Mezőkovácsházi Városi könyvtár évek
óta fennálló kiváló szakmai együttműködésének eredményeképpen jött
létre. Célja, hogy gyermekeink megismerjék hazánk jeles napjait, illetve
Mezőkovácsháza népi hagyományait, népi gyermekjátékait, babonáit,
hiedelmeit, az itt gyűjtött meséket.
A komplex program személyiségformáló hatása mellett segíti a nemzeti
identitás tudat kialakulását is.
A „Barangoló - a természet titkai”
szintén az óvoda Pedagógiai Programját gazdagító innováció. Célja, hogy a
természeti környezet iránt érdeklődő, a környezetvédelmi problémákra
érzékeny gyermekek egy-egy témát
több oldalról megközelítve jussanak
ismeretekhez. A műhelyben az elsajátított ismeretek megerősítésére, a
környezettudatos világkép kialakítására törekszünk. A leendő műhelyvezetők – Bohus Tiborné és Szűcs Judit köszönik, Stefanideszné Berek Jolán és
Albertus László pályázati eljárásban

A „Kora-gyermekkori program
a megfélemlítés megelőzésére”
című, TÁMOP 5.2.10-15/1-20150001 azonosító számú kiemelt
projektben vesz részt a Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde.

A Program következő állomásaként október 8-án rendezték meg az Anti-bullying
Családi napot.
A program délelőttjén a
„Salátabár” együttes interaktív műsorával szórakoztatták
a gyerekeket, délután pedig a
szülőket is érintő szakmai és
kreatív játékos programokra
került sor a Kalocsa Róza Művelődési Központban.

nyújtott segítségét. Reméljük, decemberben indulhat a közös munka!

Szűcs Judit, Mezőkovácsházi Négy Évszak
Óvoda és Bölcsőde
Tehetséggondozó munkaközösség-vezető

A 17. Jótékonysági Óvodabálra
készül a Mezőkovácsházi Négy
Évszak Óvoda és Bölcsőde
Az Ovimező Alapítvány kuratóriuma
és a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde dolgozói megkezdték a
17. jótékonysági óvodabál szervezését.
Már nagy az izgalom az óvodákban is,
hisz a nagycsoportos gyermekek már
próbálják a műsorukat,- sokuknak ez
lesz az első nagy színpadi fellépése. A
műsoros est 2015. november 12-én 18
órakor, a vacsorával, zenés táncos esttel
egybekötött bál 2015. november 14-én
18 órakor kezdődik. Jegyek minden óvodában kaphatók. Sok szeretettel várunk
mindenkit!
Szűcs Judit óvodapedagógus

NyugiOvi Program a Négy Évszak Óvoda és
Bölcsőde 3. számú épületében

A könyvtár hagyományos szolgáltatásával, a könyvkölcsönzéssel is megismerkedhettünk, 1 hónapig nálunk lesznek a repülős, vonatos, tűzoltós könyvek.
Köszönjük a meghívást!
Szűcs Judit óvodapedagógus

AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT A HUNYADI!

A Hunyadi János Középiskola a
2015-ös évben akkreditált tehetségpont lett, kiemelten három tehetségterületen (matematika, képzőművészet és színjátszás).
Szeptember 12-én az intézmény vezetője Sándor Zoltánné valamint a tehetség koordinátor Farkas Erika Budapesten a MOM Kulturális Központban
Prof. Csermely Pétertől, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnökétől átvették
az akkreditációról szóló oklevelet és
táblát. A tábla a Középiskola aulájában
került elhelyezésre. Ennek eredményeként az iskola részt vesz a Sir John
Templeton által létrehozott alapítvány,
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szerencsés közé a második fordulóba,
végül 200 diák jut be a programba. A
középiskola minden diákja részt vesz
majd a megmérettetésben. Az első kör
eredményeiről 2015. november 15-ig
kapnak értesítést a résztvevők.

Emellett intézményünk – mint akkreditált tehetségpont – előtt újabb pályázati lehetőségek nyíltak meg. Ennek
keretében „Olvasópróbától a bemutatóig”
címmel komplex művészeti projektet
tervezünk megvalósítani, melynek finanszírozását a most megnyílt új pályázati forrás teheti lehetővé.
Samu Zsanett

A NyugiOvi Program egy olyan
komplex projekt, mely során az
óvodáskorú gyermekek sajátosságait szem előtt tartó és az óvodai
nevelésbe könnyen beilleszthető
bántalmazás-megelőző tematika
és eszköztár kerül kialakításra és
kipróbálásra.
A szeptemberi kérdőíves felmérést követően egy rendkívül hasznos és eredményes 20 órás felkészítő tréningen vettek részt az
óvoda dolgozói Szabó Beáta pszichológus, az ELTE Pszichológiatudományi Doktori Iskola doktorjelöltje szakmai irányításával.

A NyugiOvi Program érzékenyítésében kulcsfontosságú tematikus hét október 12-16 között
valósul meg a Buci Maci és a Miki
Egér csoportban a felkészített
óvodapedagógus-mentorok irányításával. A projektet a résztvevő óvodák közti tapasztalatcsere,
tréning és a 30 órás képzés zárja
novemberben.

A program megvalósításához
számos segédeszközt, fejlesztő játékot, könyvet, kézműves anyagot
kap az óvoda. A program végén az
intézmény minősített címet kap,
melyet a jövőben használhat.
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
3. sz. épület pedagógusai
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VÉRADÁS A CSANÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Intézményünk Vöröskeresztes Bázisiskola. 2015. szeptember 23-án szervezte
az első véradást. A szervezők nagy lelkesedéssel készültek az eseményre. Plakátok,
szórólapok hirdették az eseményt, meghívókat kézbesítettek a diákok a rendszeresen vért adó szüleiknek.
28 véradót köszönthettünk az iskolánk
Tükörtermében. A rendszeres véradók
mellett voltak „újoncok” is, akik először
vettek részt ebben az akcióban. A véradók közül van, aki már köszönő levelet
is kapott, mert vére megmentett egy emberi életet.

Köszönet a véradóknak önzetlenségükért, a szervezőknek lelkesedésükért, a
segítőknek a munkájukért! A Szülői Közösség segítő tagjainak Varga Gusztáv
polgármester úr, a Hunyadi János Gimnázium diákjainak Havancsák Piroska
intézményvezető asszony adta át az erre
az alkalomra készített emléklapot.
Köszönjük Merényiné Szentmiklósi
Etelka, Tóthné Bomba Bernadett és a Katasztrófavédelem segítségét a szervezésben, lebonyolításban!
Chovan Erzsébet tanárelnök

Kirándulás Pusztaottlakán

Szép őszi kiránduláson vehetett részt az
alsó tagozat két hétvégén, Pusztaottlakán.
A családias eseményen szülők, gyermekek
és pedagógusok közösen vettek részt.
A programok között szerepelt a pusztabuszozás, ahol szakavatott kísérők
társaságában kocsizhattuk be az őszi
fényekben játszó vidéki tájat. Volt séta,
miközben megtekinthettük a vadaspark
hagyományos magyar és egzotikus állatállományát egyaránt. Megcsodálhattuk
a gólyák etetését, sőt szülő és gyermek
közösen etethette, simogathatta a szelíd,
kézhez szoktatott jószágokat. Az elsősök

Megvilágosodás

Október 2-án az esti órákban villogó
fénykavalkád világította be a város központjában található rendőrkapitányság
előtti parkolót. A Mezőkovácsházi Csanád
Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola tanulói és szüleik, nagyszüleik
lelkesen készültek az immár hagyományossá vált „Megvilágosodás Napjára”.
A rendezvény célja, hogy felhívja a kerékpárral közlekedők figyelmét a láthatóság fontosságára.
Ősszel rövidülnek a nappalok és az
időjárás miatt is egyre többet kell korlátozott látási viszonyok között közlekedni. A kerékpárosoknál a biztonság egyik
alapfeltétele pedig nem más, mint a láthatóság. A mezőkovácsházi
lelkes csapat minden tagjának kerékpárja szabályosan,
a KRESZ-ban előírtaknak
megfelelő világítással volt
felszerelve. Meggyőződhettünk arról, hogy a hagyományos világítóberendezések mellett számtalan új
kerékpárvilágítás került a
piacra, melyek nagyon ked-

rögtönzött kórusa a kengurunak, mindenkit mosolyra fakasztott.
A programok közötti szünetben kedves megvendégelésben volt részünk, és
nem volt közöttünk olyan, aki ne a lilahagymás zsíros kenyértől „illatozva”, de
kellemesen kifáradva szállt volna fel a
buszra a kirándulás végén.
Köszönjük ezt a csapatépítő jellegű lehetőséget a szervezőknek, amely a „Kulcs
egy jobb élethez” projekt keretében valósult meg, így nem jelentett külön anyagi
terhet a családoknak.
Kovalcsik Ágnes

vező áron megvásárolhatóak.
Már 6-700 Ft körüli összegért, kormányra, ülésnyeregre rözíthető műanyagból készített vízálló, sokak által
„békának” elnevezett eszközök öntötték
a fényt ezen az estén. Remélhetőleg a
„Megvilágosodás Napja” alkalmából megrendezett példamutató és figyelemfelhívó kerékpározással sikerült mindenki figyelmét felhívni arra, hogy életeket lehet
megmenteni azzal, ha a „látni és látszani”
szabályt betartjuk.
Az esti kerékpározás zárásaként ajándéksorsolást tartottak a helyi Rendőrkapitányság dolgozói valamint polgárőreink, ahol a szerencsések láthatóságot
elősegítő eszközöket nyerhettek.
Hoffmann Lászlóné

„Rivaldafényben
a természet”
A Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Kiválóan Akkreditált Tehetségpont iskola. Több évtizedes tehetséggondozó munka előzte meg a cím elnyerését. E munka során merült fel a
lehetőség, hogy a természettudományok terén végzett tehetséggondozó munka segítésére egy pályázatot nyújtsunk
be. A nyertes pályázat címe: „Rivaldafényben a természet” A nyertes pályázat azonosítója: NTP-EFP-14-0127. A
pályázaton nyert összeg: 834 000 Ft.
A pályázat megvalósítására 2015.
01. 09. és 2015. 06. 30. között került
sor.
A pályázat kiírásához jól illeszkedett
a tanítványaimmal – már évtizedek ótavégzett tehetséggondozó munka, melynek legfontosabb eleme a természet
megszerettetése, a környezetét tudatosan védő fiatalok nevelése.
Szűkebb környezetünkben a szélsőséges időjárás figyelmeztet bennünket
a globális felmelegedés beláthatatlan
következményeire. Fontosnak tartom,
hogy biológia – technika - földrajz szakos tanárként felhívjam tanítványaim
figyelmét, mit tehetnek szűkebb környezetünkben a környezetszennyezés csökkentéséért. 2015 a Fény éve, mely szintén felhívja figyelmünket arra, hogy fény
nélkül nincs élet a Földön, hogy fokozottabb hangsúlyt kellene fordítanunk a
megújuló energiák jobb kihasználására,
a környezetszennyezés csökkentésére.
Mezőkovácsháza környezete geotermikus energiában gazdag. A projektzáró
rendezvényünkön Varga Gusztáv polgármester úr tolmácsolásában tudtuk meg,
hogy településünk környékén a közeljövőben geotermikus erőmű építését kezdik el.
Végezetül itt szeretnék köszönetet
mondani a pályázati munkában részt
vevő már végzett és most aktív tanítványaimnak, szüleiknek, kollégáimnak és
a közös munkát segítő szakértőknek, a
programok megvalósulását segítőknek.
A programról bővebben a https://
rivaldafenyben.wordpress.com/ honlapon olvashatnak, képeket nézhetnek
meg.
Chovan Erzsébet
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Kovácsházi Napok - Egészség Nap
Az Egészség Nap ismét sikeres rendezvénye volt a Kovácsházi Napoknak.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának és további 77 támogatónknak köszönhetően 23 standot alakítottunk ki,
ahol a rendezvény látogatói különféle
szűréseken, megelőzést szolgáló tanácsadásokon vehettek részt.
273 fő regisztrált és ellenőriztette vérnyomását, vércukor szintjét, hallgatta
végig a szakemberek tanácsait. Ismét a
legsikeresebb állomás a csontsűrűség
vizsgálat és az allergiaszűrés volt.
Támogatóink felajánlásainak köszönhetően a rendezvény végén tartott tombolasorsoláson, több mint 160 fő nyert
hasznos ajándékot.
Kovalik Angéla intézményvezető

Egészség Nap támogatói
Mezőkovácsháza
Város
Önkormányzata;
Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ;
Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.; Blahó
Zoltán; Táp- és Takarmánybolt Blahó Zoltán;
Mezőkovácsházi Ajtó-Ablak Bolt; Józsa Attila
György - Muskátli Söröző, SZOKI Fagyizó – és
Süteménybolt „Jégsziget”; Hangulat Söröző és
Pizzéria; Horváth Ferenc – Lángossütő; Pöttyös
Ételbár – Oláh Tibor; Szivárvány AQUA – PRÁGAI TRADE KFT.; Szász Pál – Villanyszerelési
Szaküzlet; D+D INFOTECH KFT. – Dudaszeg
Krisztián; Farmer Csárda; Pityuk Cukrász Kft.;
Gyógybolt – Zsoldi Andrea; IRODA-MIX; Lukács
Balázs, Gál Tünde – Tündérkert; Kovácsné Kiss
Erzsébet – Borostyán Virágüzlet; Detti Virágbolt;
EURONICS; Telek Boglárka - Fodrász; Gerendási
Pékség; Hetényi János – „FÉLIX” Bútorbolt; Jusztin
Józsefné – Adria Butik; Temesi István – Ruházati
Bolt; Dobsa Ervin; Lovász Sándorné – „Gazdabolt”;
TEHER-PONT KFT.; Színes Festékház – Lukács
János; Koszti István vállalkozó; SZABÓ MEDICINA KFT. ;„Biobolt És Reformház”; Kínai Üzlet /
Oázis ABC mellett/; SÁRKÖZI ÜZLETHÁZ; Belvárosi Söröző; Virágné Fülöp Mária – Kozmetikus;
Gyémánt Mozaik Kft.; MILÉDI ÜZLETHÁZ; LILI
Ajándékbolt; KÉT JÓBARÁT Söröző – Juhászné

Siflis Hajnalka; Gerenda Kocsma - Kruzslicz Zoltán; Róka Albert vállalkozó; Zöldséges ABC –
Malyáné Selmeczi Mária; Mracskó Pékség; Dorogi
Istvánné – Vegyesbolt; Végállomás Söröző – Sipos
Károlyné; Faház Söröző – Mikite Ágnes; HUNGÁRIA Tollfeldolgozó – Kovács Péter; ORIFLAME –
Drogba Ágnes, Pozsár Andrea; NU SKIN – Nagy
Etelka, Dr. Rónavölgyi Erzsébet; Kovács Erika; Balázs Klaudia; Nagyné Csiffáry Anna; Kovalcsikné
Benczur Margit Mária; „Elixír” Reform és Biobolt
– Gyubák Béláné; Zámbori Zoltánné - Fodrász;
SMARAGD MINI ABC - Czinkota László; Jankó
Andrea, ORTO-TEC KFT. - Bartha László; Kissné
Fekete Tünde; Schwarcz Gyöngyi - Kozmetikus; Szellelkiné Mazurák Éva; AMWAY - Gyürki
Józsefné; VIS MEDICA KFT.; KO – HA Sound
Kft. – Kohári Imréné; Hunyadi János Közoktatási
Intézmény; Fehér Kígyó Patika – Orosháza; Kábítószerügyi Egyeztető Fórum; Egészségfejlesztési
Iroda, Claritas Alapítvány – Kecskemét; Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza; Szalai Ilona
– Dietetikus; Hagyományok Nyomában Egyesület; Gálné Németh Szilvia, Szabó József, Gál Mária; Nagy Ágnes; Tajki és Társa Bt.; Kocsis Anita;
Némethné Jegyinák Tímea; Liptákné Rigó Andrea
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Vidám vetélkedők, zenei programok
Reformátuskovácsházán
A Kovácsházi Napok három napos eseményei augusztus 19-én
Reformátuskovácsházán zajlottak
játékos, hangulatos, zenés műsorokkal.
A program egyik eleme a parasztolimpia volt, melyen lelkes, magukat
tesztelni vágyók vehettek részt különböző versenyszámokban, a sportot kicsit más, józan parasztos ésszel,
hagyományosabb módon kipróbálva.
A vetélkedők főbírója Növényi Norbert kötöttfogású birkózó, olimpiai
bajnok volt. Emellett gyerekprogramok hívogatták a mezőkovácsházi és
reformátuskovácsházi fiatalokat. A
helyszínen fogyasztani lehetett a büfé
kínálatából, valamint a gyerekeknek
kínált repülő világító játékok után
nagy örömmel ugrándoztak a kicsik.
Ahogy elkezdett az ég színe sötétre
váltani, a KoneZone zenekar lelkes
csapata is belefogott az előkészületekbe, majd hangulatos koncerttel örvendeztette meg a jelenlevőket. Mire
a nap lement és a fiatal zenekar is elég
tapsot kapott, a Honeybeast együttes
színes egyéniségei kezdték felállítani

Városi Könyvtár a térség és a megye
egyik legjobb színvonalon működő
közgyűjteményi intézményévé vált.
Polgármesteri elismerő oklevelet vehetett át a Búvár család, a város életében betöltött hasznos, aktív közösségi
szerepük elismeréséül.
Négy új honfitársunk, Chambre Oktávián Krisztián, Cserkesz András
Endre, Hodre Edit, Károssy Attila tett
állampolgári esküt.

Településünk számára fontos az értelmiségi fiatalok támogatása és itt
tartása. Megbecsülésünket szeretnénk
kifejezni a Bursa ösztöndíj pályázati
lehetőséggel és azzal, hogy az ünnepi
ülésen köszöntjük friss diplomásainkat. Az idei évben öt fiatalt köszönthettünk: Dr. Névery Kitti Anett, Dr. Mátyási Titanilla, Tóth Zsófia, Dénes Judit, és
Prókai János kapott emléklapot e jeles
napon.

A Művelődési Ház 55. születésnapja
alkalmából sor került az „Egy kultúrház élete” című kiállítás megnyitójára,
majd névadót tartottak, a Művelődési
Ház új neve: Kalocsa Róza Művelődési
Központ. A rossz idő miatt a Koszorúzásra a Művelődési Központban került
sor. És végül, de nem utolsó sorban, felavatták a Köz-foglalkoztatott dolgozók
által épített hátsó teraszt is.
d.t

Hagyományos főzőverseny, vidám szórakozás, koncertek

A Kovácsházi Napok harmadik
napja - a reformátuskovácsházi megemlékezések mellett - kora reggel a
művelődési központ mögötti téren
a már hagyományos főzőversennyel
kezdődött.

a felszerelésüket. Hangszereik behangolása és a mikrofonpróba után elkezdődött a koncert. Ismertségük révén
sokak szájából szóltak együtt a már
ismerős dalszövegek, sokan dobogtak
lábaikkal, és volt, aki táncra is per-

dült a nagyszínpad előtt. A sikeresnek
mondható estén mindenki jól érezhette magát, aki eljött a rendezvénynek
helyet adó Türr István Kutató és Képző Központ udvarába.
Farkas Heléna

Augusztus 20 - Ünnepi testületi ülés

Augusztus 20–án a képviselő-testület hagyományosan ünnepi testületi
ülésen emlékezett meg államalapításunk ünnepéről.
Rendhagyó módon a Kalocsa Róza
Művelődési Központ adott helyszínt
a nyílt ülésnek, melyet Varga Gusztáv polgármester ünnepi köszöntője
nyitott meg. Sajnálatos módon – a Kovácsházi Napok rendezvény sorozatba
illeszkedő hivatalos ünnepségen – a lakosság részéről igen kevesen jelentek
meg.
Az ünnepi testületi ülés hagyományos napirendjéhez igazodva elsőként az Önkormányzat által alapított
kitüntetések átadása történt meg.
Mezőkovácsháza Városért kitüntetésben részesült Ádám Andrásné, aki
közel két évtizeden keresztül volt a
Városi Könyvtár igazgatója. Vezetői tevékenysége ideje alatt a könyvtár több
szervezeti átalakításon ment keresz-
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Ezúttal 32 csapat készült fel arra,
hogy a bográcsban főtt finomabbnálfinomabb ízű pörköltjével elkápráztassa a három tagú zsűrit. A főzőverseny mellett a művelődési ház idén is
meghirdette a házi készítésű ételek,
italok versenyét, melynek eredményhirdetésére a bográcsosok értékelésével együtt került sor.

Délelőtt, az új teraszon, a gyerekek ki. Bor kategóriában I. lett Ujj Mihály II. Sebők Andrea fekete szeder lekvárja, III. Karlik Jánosné barack lekvárja.
elmét pallérozó társasjátékokkal te- idei meggybora.
hm
hették próbára tudásukat, kreativitáA lekvár kategóriában I. helyet
sukat, majd délután a játszóház külön- nyert Kenyeres Istvánné füge lekvárja,
féle foglalkozásait vehették igénybe. A
kicsik körében nagy népszerűségnek
örvendett az arcfestés is. A nap folyamán amatőr fellépők mutatkoztak
Józsa Péter, Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft., Polgárőr Egyesület
be, majd az este fő műsorát a Beatrice
Mezőkovácsháza, Humán Szolgáltató Központ, Hagyományok Nyomában Egyeegyüttes élő koncertje, valamint Busület, Türr István Képző és Kutató Intézet, Új Alkotmány MGSZ, Hortseed Kft.
nyós Pityu hangulatos dalai adták. A
Ipartelep, Gál Tünde, Kovács Ferenc, Detti Virágbolt, Jakab Bt., Popon Péter, Bíró
napot a Duma’ Színház zenés, táncos
Angéla, Kovárvány Bt., Tiliamed Bt., UNIQA Biztosító Németh Gyula, ANSERelőadása, majd ezt követően a látváBRANCH Kft., Ágostonné Dohányos Ivett, Sóki Zoltán, Papp Zoltán, Barecz
nyos tűzijáték zárta.
Mihály, Lipták János, Molonit Kft., Dombi Sándorné, Vis Medica Kft, Dr. Spiák
Ibolya, Tajki és Társa Bt., Varga Gusztáv, Sütő Lajos, Szénási István, Márta Attila,
EREDMÉNYEK:
Zábrák Istvánné, Szűcs Judit, Bíró Vilmos, Dulka Gábor, Településgazdákodási
A főzőverseny I. helyezettje Zábrák
Kft., Napközi Konyha, Pannon Lúd Kft., Csepreghy Elemér, Nemzetközi KonfekIstván és csapata, II. a Mozgáskorláció Kft., Jövőnk Záloga Alapítvány
tozott Egyesület, III. a Régi Csibészek

csapata. Az MSZP csapata és a Családi
Intézet különdíjban részesült.

Kovácsházi napok támogatói

tül, de vezetésével a könyvtár minden
formában megtartotta a szakmai munka elért színvonalát, melyet a megyei
könyvtár több felügyeleti ellenőrzése

is igazolt. Szakmai képzettsége, tapasztalata, munkája iránti elhívatottsága,
gyermek- és emberközpontúsága eredményezte azt, hogy a Mezőkovácsházi

A házi készítésű ételek és italok pálinka kategóriájában I. helyezett lett
Bacsa József 2014-es sárgabarack pálinkája, míg a II. helyet Dajka Tímea
2015-ös meggy pálinkája érdemelte

Parasztolimpia támogatói

Hagyományok Nyomában Egyesület, Bíró Angéla, Mracskó Pékség, Malyáné
Selmeczi Mária, Refi Coop, Madainé Szellelki Mária, Bagyinszki Attiláné, Tajki
és Társa Bt.
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Sokszínű kulturális kínálattal állnak a lakosság szolgálatára
A Kalocsa Róza Művelődési Központ hétköznapjai

kormányzattal pályázatot nyújtunk
be az épület szigetelésére, tetőcseréjére és energiaellátása környezettudatos fejlesztésére.

A mezőkovácsházi művelődési ház idén ünnepeli fennállásának 55. évfordulóját. Erről nagyszabású történeti kiállítással emlékeztek meg és
névadót is tartottak. Felvették a Kalocsa Róza Művelődési Központ nevet. A több hónapos kutató és gyűjtő munka során feltárult, hogy az elmúlt évtizedek alatt milyen aktív, sokszínű tevékenység folyt a házban.
Milyen elképzeléseik vannak a jövőre
Az elődök munkáját a jelenben dolgozók viszik tovább és ma is széles
nézve?
skálájú kulturális kínálattal állnak a lakosság szolgálatára.
Jankó Erzsébet ügyvezetőt arról kér- munkát találjanak, hanem az ötletedeztük, hogy melyek a művelődési ház ikre, kreativitásukra alapozva a kft.
idei legmeghatározóbb eseményei?
tevékenysége is közelebb kerüljön az
ifjúsági korosztályhoz. A megyében
- Legjelentősebb a hatodik éve kevés azon kulturális intézmények
szervezett Mutasd Magad Dél-Bé- száma, ahol a fenntartó által létrekés kistérségi amatőr művészeti hozott nonprofit gazdasági társaság
rendezvénysorozat és a hozzá kap- működteti a művelődési házat. Recsolódó Százszorszép Gála. Emel- mélem, rászolgálunk a bizalomra.
lett a Mozdulj Kovácsháza!, a Fürdőfesztivál és a Kovácsházi Napok,
Infrastruktúrában mi változott az
amelyek az intézmények, civil szer- évek alatt?
vezetek összefogásával valósulnak meg. Civil kezdeményezésre,
- Több sikeres pályázattal 2009
október 10-én egy új eseménynek óta folyamatosan újítottuk a házat.
adtuk helyet az I. Mezőkovácsházi Szépítettük klubszobáink egy részét,
LakodalmasVigadalomnak, mely nagy irodát, oktató termet alakítottunk ki,
sikert aratott. Az említett programok felújítottuk a színpadot és a nagytera kistérség és a város lakóinak nyúj- met, nyílászárókat cseréltünk, átalatanak kikapcsolódási lehetőséget. A kítottuk a szociális helyiségeket és
nagy rendezvényeink mellett tovább- eleget tettünk a mozgáskorlátozotra is fenntartjuk az állandó és kisebb tak igényeinek. Nemrég, a közmunprogramjainkat, működnek a régi és kaprogram keretében, új terasszal is
új szakkörök, klubok, tanfolyamok. gazdagodtunk. Tervünk, hogy az önIdén is megszerveztük a hagyományos nyári kézműves
tábort a gyermekeknek, akik
sokféle népi kézműves tevékenységgel ismerkedhettek
meg– mondta az ügyvezető.
Kik segítik a munkájában?

- Jelenleg a Kalocsa Róza
Közhasznú Nonprofit Kft.
működteti a házat, mely 4 főt
foglalkoztat. A munkát 3 kulturális- és 4 közfoglalkoztatott segíti. A többség 20-30
év közötti, akik most tanulják a közművelődési szakma
alapjait. Most járnak azon az
úton, hogy elhivatott kulturális szakemberekké váljanak. Célunk, hogy ne csak

- Tovább szervezzük a városi rendezvényeket és a kisebb kulturális
programokat, fenntartjuk állandó
szakköreinket, klubjainkat. Jövőre
is meg akarjuk rendezni a MutasdMagad Dél-Békés rendezvénysorozatot a kistérségben, a kultúra területén
dolgozókkal együttműködve. Részt
kívánunk venni szakmai európai uniós pályázatokon, és a helyi közfoglalkoztatási program megvalósításában. Helyet adunk megyei rendezvényeknek is. Települési összefogással
készülünk a városi karácsonyi rendezvénysorozatra, ahol minden korosztálynak szervezünk ünnepi programokat. Szolgáltatásként ezután is
vállalunk kézműves foglalkozásokat.
Legnagyobb szakmai célom – emelte
ki végül Jankó Erzsébet - a Minősített
Közművelődési Intézmény cím megpályázása és elnyerése.
Halasi Mária
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Október 1. Idősek világnapja
Ez a nap róluk, az ő tiszteletükről
szólt. A Szent István Idősek otthonában az ott lakókat Szénási István
alpolgármester úr és Jankó Erzsébet
köszöntötte.
30 szép korú él ott. Arcukon látszódott az idő, a túlélés, megnyugvás, bölcsesség. Kedves arcú hölgyek, urak,
megkönnyezve hallgatták a műsort,
amit a Hunyadi János Középiskola diákjai adtak elő.
E jeles alkalomból a városi ünnepség a Kalocsa Róza Művelődési Központban volt megtartva, ahol közel
150 szép korú jelent meg. Havancsák
Piroska igazgatónő és Szénási István
alpolgármester úr megható szavakkal köszöntötte az összegyűlteket,
ezután pedig színpadra lépett a Jókai
Színház.

Szekeres Lajosné helyben sütött túrós lepényét is megkóstolhatták. A Humán szolgáltató Központ kaláccsal, és
teával is kedveskedett a vendégeknek.
Emléklapot kapott a Mezőkovácsházán

élő 3 legidősebb hölgy, és 3 legidősebb Hetényi György, Török Kis Antal és
úr. Név szerint;
Mezei Sándor.
Vindics Gáborné szül.: Kovács Etelka,
Ezúton is köszöntjük őket, és kíváSzutor Andrásné szül.: Kovács Jolán, nunk hosszú, boldog életet.
Hanreich Gyuláné szül.: Kovács Ilona,
d.t

Az Idősek Világnapja alkalmából
tartottuk 2015. október 8-án házi
ünnepségünket. Kovács Éva klubvezető ünnepi beszédével köszöntött
minden kedves jelenlévő idős személyt, vendéget.

nyekkel, Napközi Konyhánk és Szabó
András diétás szakács közreműködésével pedig padlizsánkrémmel, zöldség mártogatóssal, és sok – sok egészséges finomsággal vendégeltük meg
időseinket.
Kovalik Angéla intézményvezető

Idősek Világnapja a Klubban is

A város és intézményünk feladata is,
hogy az idős személyek számára olyan
életkörülményeket biztosítsunk, mely
lehetővé teszi az öregkorhoz méltó
derűs életet, hogy megkaphassák az
anyagi, erkölcsi támogatást. Bár intézményünk életének egyetlen napján
sem hagyjuk figyelmen kívül az idős
személyt, most mégis, ünnepi keretek
között köszönhettük meg évtizedes,
szorgalmas munkájukat, gondoskodó
szeretetüket.
A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ, az EFI, és rendszeres
támogatóink, Papp Zoltán képviselő
úr és Kovács Péter – Hungária Tollfeldolgozó KFT. jóvoltából kaláccsal,
pogácsával, habos kávéval, sütemé-

Körzeti
csapat sakkbajnokság
A Kalocsa Róza Művelődési Központ és felnőtt sakk szakköre idén
is megrendezi az október 23-i körzeti csapat sakkbajnokságot.
A 9 órakor kezdődő programra a
helyieken kívül hat település sakkozóit várják a barátságos megmérettetésre. A tervek szerint a 4 fős csapatok körmérkőzés keretében mérik
össze tudásukat, és a végén a legjobbak oklevelet, ajándékot kapnak.
hm

A kerekezők két táv közül
választhattak

A hagyományos búcsúi kirakodóvásár előtti napon, kellemes őszi időben
került sor a Kovácsházi Hárompróba
negyedik fordulójára 2015. szeptember
12-én. A kerékpártúrára jelentkezők
a Kalocsa Róza Művelődési Központ
előtt gyülekeztek, majd a regisztráció
után 9 órakor indult a túra. Ezúttal két
táv (25 és 45 km) közül választhattak
a sportolni vágyók. A rövidebb útvonal
Nagybánhegyest és Magyarbánhegyest
érintette, a hosszabb Kaszapert, Tótkomlóst és Mezőhegyest. A túrán 38an vettek részt, akik a választott kilométerek letekerése után kellemesen
elfáradva érkeztek vissza a művelődési
házba, ahol meleg tea és frissítő várta őket. Az ötödik fordulót, a futóversenyt október 17-én tartották, amely
e hírünk készítésekor még nem zajlott
le. A hárompróba zárásaként, azok között, akik 5 vagy 6 alkalommal részt
vesznek a próbákon, 2 darab kerékpárt
sorsolnak ki.
hm
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Anyakönyvi események
2015.08.08-tól 2015.10.14.-ig
Születések:

Szülő neve:
Almási Attila
Zengő Dezső
Jakab Márk
Hajdú László
Jenei Bálint
Házasuló neve:
Zacsok József
Hajdu Gyula
Hegyi Zoltán
Balázs Imre
Orosz József
Schmidt László
Izsák Endre

Szülő neve:
Szák-Kocsis Anikó
Jakab Borbála
Faragó Katalin Blanka
Pászti Nikolett
Nagy Anita

Házasságkötések:

Lakóhelye:
Mezőkovácsháza,
Mezőkovácsháza,
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Bagamér
Orosháza
Mezőkovácsháza

Elhalálozott neve:

Házasuló neve:
Ábrahám Gabriella Judit
Szubin Adrienn
Csiffáry Judit
Gál Tünde
Bene Boglárka
Boldog Renáta
Duma Zita

Lakóhelye:
Mezőkovácsháza,
Mezőkovácsháza,
Mezőkovácsháza
Orosháza
Mezőkovácsháza
Orosháza
Mezőkovácsháza

Haláleset:

Születési éve:

Kormányos Pálné (Pelle Ilona)
Tóth Istvánné (Lakita Mária Piroska
Jenei Ferenc
Várdai Lajos
Balázs József

Gyermek neve:
Milla Emili
Viktor Szilárd
Károly
Kinga
Bálint

1937.
1928.
1917.
1940.
1928.

Elhalálozott neve:

Születési éve:

Manczúr Zoltánné (Bomba Ilona)
Farkas Ferencné (Koszt Irén)
Deák János Lukács
Deák János Lukácsné (Pasek Piroska)
Révész Józsefné (Turcsán Margit)

1927.
1953.
1922.
1929.
1939.

Tisztelt lakosság!
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