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folytatás a következő oldalon

Nemzeti ünnepünk, az 1848 -as for-
radalom története mindenkit meg-
érint. Büszkeséggel tölt el bennünket, 
magyarokat, hogy hazánk saját kezébe 
vette sorsát. Kivívta a világ elismeré-
sét, és bár 1849 -ben elbukott, később 
mégis győzött. Követelései megvaló-
sultak, Magyarország erős országgá 
vált.

A márciusi ifjak, hazánk 1848-49 -es 
vezetői nem másoktól várták, hogy le-
vegyék a béklyót nemzetünkről. Saját 
példájukkal bizonyítottak, és honfitár-
saiktól is csak azt kérték, hogy tegyék 
meg, amit erejük, képességük enged.

Széchenyi Istvánnal együtt vallották, 
hogy „Sok ezer kis erő közös célra egye-
sülve hasznos, és nagy művet teremthet.”

Ha méltók akarunk lenni hős előde-
inkhez, nem kell mást cselekednünk ma 
sem. Mindenki tegye azt, ami képessége-
iből telik, amivel hozzá tud járulni ahhoz, 
hogy „A magyar név”, a mezőkovácsházi 
név megint szép legyen.

„Rabok legyünk vagy szabadok?” kér-
dezi Petőfi Sándor a Nemzeti dalban. 

Sokunkat, településünket a szegény-
ség, a munkanélküliség, a rossz egész-
ségi állapot, az infrastruktúra fejletlen-
sége tart rabságban. A rabláncot közös 
erővel, mindannyiunk felelős magatar-
tásával téphetjük szét.

A 48 -as magyarok közül sokan a leg-
nagyobb áldozatot hozták meg a ha-
záért: életüket adták. Ma tőlünk senki 
nem vár ilyen nagy tetteket.

Mert nagy áldozat – e, hogy a csalá-
dok gondoskodjanak tagjaikról: szülő 
a gyermekről, gyermek a szülőről? Ha a 
testvér segít a testvérének?

Teljesíthetetlen elvárás-e az, hogy a 
fiatalok tanuljanak, s azok is, akiknek 
nincs megfelelő végzettségük, tanfo-
lyamokon szerezzenek új ismereteket?

Elvárható-e, hogy akinek munkahelye 
van, becsülje meg magát, dolgozzon saját 
maga és munkáltatója boldogulásáért?

Jogos kérés-e az, hogy aki átmeneti-
leg közmunkából szerzi jövedelmét, jó 
teljesítménnyel hálálja meg az állami 
segítséget, igyekezzen, hogy mielőbb 
visszakerüljön a munkaerő piacra?

Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt, az 

             Program: 1000 Ünnepi istentisztelet a Református Templomban
1045 Megemlékező műsor a Csanád Vezér Általános Iskola diákjainak közreműködésével.

1848-1849-es forradalom és szabadságharc 
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre.

Beszédet mond: Ádám Andrásné, Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért Kitüntetett
Koszorúzás: Jassik Lajos honvéd őrmester síremlékénél

Tisztelettel: Varga Gusztáv polgármester

Időpont:  2016 március 15.

„… És mi mégis láncot hordtunk! ...”

Sikeres év elé néz
Mezőkovácsháza
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Nemzetiségi Önkormányzatok 
beszámolója
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Magyar Kultúra Napja
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S azoktól, akik a legnehezebb helyzet-
ben vannak, segélyre szorulnak, túlzó 
elvárás-e az, hogy addig is míg sorsuk 
jobbra fordul, igyekezzenek az öngon-
doskodás terén előre lépni? Tartsák 
rendbe környezetüket, ápolják kapcso-
lataikat szomszédaikkal, rokonságuk-
kal, mozgósítsák energiáikat, hogy ön-
kormányzati segítséggel kiléphessenek 
csapdahelyzetükből?

Nem jogos kívánsága-e minden ko-
vácsházi polgárnak, hogy intézménye-
ink úgy végezzék munkájukat, hogy az 

2016. márciusi programok
2016.03.04. - 17:00 Író-olvasó találkozó Farkas Zoltánnal és Kiss Lászlóval a 

Városi Könyvtárban.

2016.03.12. - 9:00 Kovácsházi Hárompróba – gyalogtúra. Indulás a Kalocsa 
Róza Művelődési Központ elől.

2016.03.15. - 10:00 Ünnepi Istentisztelet a Református Templomban. 

2016.03.15. - 10:45 Március 15-i megemlékezés a Református templom előtti 
téren, majd Jassik Lajos honvédőrmester síremlékének megkoszorúzása.

2016.03.15. - 9:00 Egyéni felnőtt sakkbajnokság a Kalocsa Róza Művelődési 
Központban.

2016.03.19. - 18:00 Tavaszköszöntő retro party a Kalocsa Róza Művelődési Köz-
pontban. Szervező: Ivanov Julianna.

2016.03.24. - 9:00 Húsvéti játszóház a Kalocsa Róza Művelődési Központban.

itt élők ne érezzék, hogy bármiben is 
hátrányt szenvednek a szerencsésebb 
településeken élőkhöz képest?

S nem kötelességünk-e, hogy mi, a vá-
ros vezetői, tegyünk meg mindent, hogy 
a sok ezer kis erő megtalálja a közös célt, 
s vezessük a várost e cél elérése felé?

A kérdéseket megválaszolva talál-
hatjuk meg azt a személyes vállalást, 
amellyel tehetünk saját-, és városunk 
szabadságáért, amellyel méltó utódai 
lehetünk 48 -as őseinknek.

Az ünnep alkalmából, amikor fejet haj-
tunk a márciusi ifjak, Kossuth Lajos és a 

kormány, Jassik Lajos mezőkovácsházi 
nemzetőr, és a névtelen hősök előtt, te-
gyünk fogadalmat!

Fogadjuk meg, hogy 1848/49 szel-
lemében megküzdünk saját sorsunk, 
Mezőkovácsháza sorsának jobbításáért, 
városunk felemelkedéséért. Ismételjük, 
mondjuk el a szónokokkal együtt!

„A magyarok Istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!”

Varga Gusztáv polgármester

folytatás az előző oldalról

Ez pedig annak köszönhető, hogy in-
tézményeink takarékos gazdálkodá-
sának, és a kormány támogatásának 
hála, adósság nélkül zártuk a 2015 
-ös esztendőt. Így terhek nélkül ter-
vezhettük meg az idei évet.

Azt jelenti mindez, hogy továbbra is 
működtetjük az összes olyan alapellá-
tást, amely nagyobb településen is elér-
hető, ezen felül gondoskodunk a bölcső-
dei ellátásról, Járóbeteg Rendelő fenn-
tartásáról, strandfürdőt üzemeltetünk.

Nagyon sokat várok a pályázati le-
hetőségektől. Önkormányzatunk több, 
mint két milliárd Ft fejlesztést szeretne 
megvalósítani. Ehhez nagyon sok ember 
összehangolt munkájára van szükség.

A kovácsházi szakembereink már 
gőzerővel dolgoznak, kiváló projekt író 
céggel van szerződésünk, és megálla-
podást kötöttünk a megyei önkormány-
zattal is, a pályázatok közös menedzse-
lésére. Ha sikeresek leszünk, megújul 
két óvoda, a refi orvosi- és a benti 
fogorvosi rendelő, a művelődési ház, 
és a könyvtár. Tervezzük a kerékpárút 
megépítését Reformátuskovácsháza 
központjáig, az Árpád utcán az út fel-
újítását, kövezetlen utcáink útalappal 
történő megerősítését.

Teljesen megújul a piactér. Pavilon 
várja az árusokat, és ez lesz a helyszí-
ne a fesztiváloknak is. A művelődési 
ház udvara a gasztronómia, és a sza-
badidő hasznos eltöltésének a helyszí-
névé válik.

Dolgozunk egy ipari park kialakítása 
érdekében, hogy vállalkozókat csalo-
gathassunk városunkba. Rövidesen kez-
dődik a munka a nyáron beharangozott 
geotermikus erőmű beruházásán. A volt 

sertés telep helyén fúrják az első két ku-
tat. Ha az eredmények jók lesznek, biz-
tossá válik, hogy Mezőkovácsházán épül 
meg az erőmű.

A rendezvény turizmus (ez elsősor-
ban sport rendezvényeket jelent) kere-
tében igyekszünk szépíteni, fejleszteni 
strandunkat, és környékét.

Nem lesz hiány ünnepségekben, ren-
dezvényekben sem. Mezőkovácsháza 
idén ünnepli várossá válásának 30. év-
fordulóját. Arra kértem intézményein-
ket, civil szervezeteinket, hogy ennek 
jegyében tervezzék idei programjaikat. 
A központi rendezvényünk augusztus 
20 - án lesz. Ekkor mi leszünk a házi-
gazdái a megyei vadásznapnak is. De 
szervez nálunk nagy rendezvényt a Vö-
röskereszt május 28 - án, és nem marad 
el a hagyományos szupermaratoni futó-
verseny sem, az előtte való héten.

Kedves Mezőkovácsháziak!
Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, nem 

csak az intézményeinknek, alkalmazot-
tainknak kell mindent megtenniük. Ah-
hoz, hogy a vállalkozók, turisták felke-
ressenek bennünket, a szebbik arcunkat 
kell mutatnunk. (Ez persze nekünk, he-
lyieknek is jó.) Ezért arra kérek minden-
kit, hogy az eddigieknél is fokozottabban 
tartsa rendbe környezetét, vigyázzon 
közterületeink rendjére tisztaságára. Rö-
videsen egy közvélemény-kutatás kere-
tében méretem fel, hogy mit látnak Önök 
a legnagyobb gondnak környezetükben, 
mit tartanak a legnagyobb lehetőségnek 
a város életében. Javaslataikat beépít-
jük a jövő esztendőkre szóló terveinkbe, 
hogy ne csak 2016, hanem az ezt követő 
évek is sikeresek legyenek.

Számítok javaslataikra, támogatásuk-
ra, segítségükre!

Varga Gusztáv polgármester

SikereS év elé néz  MezőkovácSháza
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A lebonyolításhoz a Türr István Kép-
ző és Kutató Intézet Innovációs, Okta-
tási és Közösségi Központ adott helyet, 
Bontovics Krisztián Központvezető, Ko-
ordinátor szívesen tett eleget felkéré-
sünknek, és néhány percben bemutatta 
intézményét. Varga Gusztáv polgármes-

ter úr köszöntőjét követően Dávid Ilona, 
a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
főigazgatója tájékoztatta a megalakulá-
sunk óta történt változásokról a megje-
lent intézményvezetőket, pedagógusokat, 
gyermekekkel foglalkozó szakembereket. 
Lugosiné Pál Ildikó - a szakszolgálat neve-

FóruM a pSzichológia tükrében
2016. február 22 -én a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovács-

házi Tagintézménye sikeres és a visszajelzések alapján hasznos rendezvényt 
tudhat maga mögött. A rendezvény a pszichológia témakörében zajlott.

lési tanácsadás munkaközösségének ve-
zetője bemutatta, hogy mely feladatokat 
érint a pszichológiai ellátás, milyen átme-
neti lehetőségek állnak az intézmények 
rendelkezésére óvoda- illetve iskolapszi-
chológus alkalmazása nélkül. 

Szabó Andrea pályaválasztási felelős 
visszanyúlt iskolapszichológusi tapaszta-
lataihoz, és gyakorlati példákkal mutatta 
be, mit tehet, és mit kell tennie a pedagó-
gusnak, ha magatartási, viselkedési elté-
rést tapasztal a gyermekek között.

A mai felgyorsult világban, „felgyorsult” 
gyermekek, tanulók mellett, fontos, hogy 
a gyermek, szülő, pedagógus egyaránt 
tudja kezelni az átlagtól eltérő eseteket. 
Szabó Andrea előadásában hangsúlyozta, 
hogy határozott, következetes pedagógiai 
módszerekkel - igaz, nem azonnal - apró 
eredményt érhetünk el.

A pedagógiai és pszichológiai munkánk 
fontos szempontja - a pszichológus szava-
it idézve: „Segíts, hogy segíthessek!”

Vojtosovics Ildikó, Tagintézmény-vezető 
Mezőkovácsháza

A március a tavasz közeledtét jel-
zi, s az újrazöldülő fű között tündök-
lő hóvirágok is a tavaszt hirdetik, a 
természet újraéledését. A természet 
újjászületésének kezdetén, minden 
év március 8-án, tisztelettel adózunk 
társadalmunk Hölgy tagjai felé. 

1914 óta ünnepeljük hazánkban a 
Nőnapot. A történelem folyamán, a 
különböző társadalmak és kultúrák, 
évszázadról – évszázadra örökítették 
az utókor számára a nők művészeti, 
zenei nevelését, a család –és a gyer-
meknevelésben betöltött szerepüket, 
megalapozva a társadalmuk fennma-
radását. Túlhaladva a férfiak és nők 
közötti fölé,- és alárendeltséget, idő-
vel a nők kiharcolták egyenjogúságu-
kat, helyet teremtve maguk számára 
- a középkorban még oly elképzelhe-
tetlennek tűnő - oktatásban, a tudás 
megszerzésében, a társadalmi egyen-
jogúságban. 

Így mára, a nők emancipációjának 
hála, a világ számos táján kiváló orvo-

sok, jogászok, mérnökök, pedagógu-
sok, s szakmájukat becsülettel ellátó 
szakemberek szerepében erősítik a 
nemzetük erejét. Mindezek mellett, a 
természet megáldotta a nőket azzal 
a képességgel, amelyet tőlük, a jog-
egyenlőség iránti igény sem tudott el-
halványítani, továbbra is eredendően 
a nők sajátja. Minden szeretetteljes 
gondoskodást, a gyermekek nevelé-
sét, a család összetartó erejeként, jó 
helyre, a nők kezébe adta az Isten. Há-
lával tartozunk ezért az adományért. 
S ezért érezzük kötelességünknek mi 
férfiak, hogy a mindennapok rohanó 
forgatagában, álljunk meg egy pilla-
natra.

Gondoljunk az édesanyák dolgos és 
simogató kezeire, a család biztonságá-
ban átélt gyermekkorunk mindennap-

jaira; a gyermekünkről gondoskodó 
feleségre; vagy a gyermekét egyedül 
nevelő édesanyára. 

Ezen a napon megannyi kedves em-
lék felidézése, meghitt pillantás, né-
hány kedves szó, egy-egy szál virág az, 
mely a tiszteletről árulkodik, hálánkat 
tükrözik környezetünk, családunk nő 
tagjai felé. Bizony mindez kevésnek 
tűnik, amikor köszöntésre kerül a sor. 
Az év minden napján bizonyítanunk 
kell számukra, hogy a szívünkben él-
nek, s szeretjük őket, a Nőket. Mostani 
köszöntésünk legyen ennek ígérete is 
egyben.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok na-
gyon boldog Nőnapot városunk Hölgy 
tagjai számára.

„Köszönet neked, aki megszültél. És 
neked, aki a feleségem voltál. És neked, 
mert türelmes és nagylelkű voltál. És 
neked, mert gyermeket szültél nekem. 
És neked, mert lefogod majd puha ujjak-
kal a szemem. És neked, mert kenyeret 
és bort adtál, mikor éhes és szomjas vol-
tam. Köszönet a nőknek, köszönet.”

(Márai Sándor - Füveskönyv: Köszö-
net a nőknek)

Varga Gusztáv
Mezőkovácsháza Város polgármestere

Nőnapi
köszöntő
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Tovább folytatódik a „Földet a gaz-
dáknak!” program Békés megyében. A 
program keretében állami földek ke-
rülnek értékesítésre árverés útján. Cél, 
hogy a termőföld azok tulajdonában 
legyen, akik megművelik azt, tehát a 
helyben lakó magyar gazdáké.

Az árverésekkel kapcsolatos hirdetmé-
nyek megtekinthetők az NFA honlapján, 
a bekesijarasok.hu és a beol.hu portál-
okon, ezen kívül az érintett önkormány-
zatoknál és a járási hivatalban is. 

A Mezőkovácsházai Járási Hivatal ille-
tékességi területéhez tartozó földterüle-
tek árverezései március 10-én és márci-
us 17-én történnek, melynek helyszíne 
a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmi-
szerlánc-biztonsági és Földművelésügyi 
Főosztály, Békéscsaba Szerdahelyi út 2., 
járványvédelmi központ konferenciater-
me. A földrészletek túlnyomó részt szán-

Folytatódik a „Földet a gazdáknak!” program Korszerű
PALACKfÚVÓ üzem éPüLt 

MezŐKoVÁCsHÁzÁN, 
A rÉGI IPArTeLePeN 

A Gyopárosi Kábeltelevízió Kft. ne-
vét elsősorban a hírközlési szolgál-
tatások révén ismerik a Dél-alföldi 
régióban, a társaság évek óta számos 
építési és infrastruktúra fejlesztési 
beruházásban is részt vesz.

A cég vezetése felismerte, hogy 
Mezőkovácsházán más iparágba is 
érdemes befektetni. A térségi adottsá-
gokra, a kiváló helyi vízbázist kihasz-
náló töltőüzemre számítva döntött 
úgy a Kft. vezetése, hogy korszerű pa-
lackfúvó üzemet létesít a városban.

A 2015 júniusára elkészült, megújuló 
energiát is hasznosító új ipari csarnok 
megvalósításához a dél-alföldi régió 
uniós telephely-fejlesztési pályázaton 
a társaság 59,98 millió Ft támogatást 
nyert.

Szántó József

Szélessávú internet 
gerinchálózat fejlesztés

A Gyopárosi Kábeltelevízió Kft. a 
Gazdaságfejlesztési Operatív Program 
keretében a 2013-2015 időszakban 
300,33 millió forint összköltséggel, 
210,23 millió forint támogatással szé-
lessávú optikai gerinchálózat fejlesz-
tést valósított meg a mezőkovácsházai, 
szeghalmi, sarkadi és makói kistérség 
eddig még szélessávú internettel el 
nem látott településeinek összekap-
csolására.

A térség versenyképessége és gazda-
sági fejlődése érdekében, hogy a szé-
lessávú internet és a digitális hírköz-
lési jelátvitel elérhető legyen a legki-
sebb, hátrányos helyzetű településein 
is. A projekt keretében több mint 130 
km hosszúságú optikai gerinchálózat 
létesült, így a később kiépülő korsze-
rű új generációs helyi hálózatok stabil 
gerincre csatlakozva rugalmasan fej-
leszthetőek.

A kormányzat szélessávú fejleszté-
sek iránti elkötelezettsége jegyében 
további fejlesztések várhatóak a köze-
li időszakban.

Szántó József

tó, kisebb mértékben legelő művelési 
ágban vannak nyilvántartva. 

A részvételi feltételekre és az árverés 
lebonyolítására vonatkozó szabályok az 
előző ütemhez képest nem változtak. A 
törvény értelmében egy gazda maximum 
300 hektár földnek lehet a tulajdonosa, 
vagy haszonélvezője. A licitáláshoz 10 
százalék letéti összeg szükséges, az ár-
verés a piaci ár + 10%-ról indul. Az ár-
verésen az nyer, aki a legmagasabb árat 
kínálja. 

Az állami földek értékesítése átlátható 
módon, nyilvános keretek között árverés 
útján történik.  A megyében az árverése-
ket a Békés Megyei Kormányhivatal bo-
nyolítja, az NFA munkatársainak közre-
működésével. A licitálásokat Békéscsa-
bán, két helyszínen szervezik meg 2016. 
március 1- március 18 között.

Mezőkovácsházai Járási Hivatal

JDDB
Az elkövetkezendő időben sokat fo-

gunk találkozni ezzel a rövidítéssel.
A betűsor a „… a JövőD Dél-Békésben 

épül ...” elnevezésű program monogram-
ja. A programot Simonka György kép-
viselő úr hirdette meg, és most keres 
hozzá segítőket, társakat. Lényege, hogy 
önállóan minden, még a legnagyobb 
Dél-békési település is gyenge, kevés 
vonzerővel rendelkezik, de közösen már 
100.000 lakosunk van, sok-sok értékünk, 
látnivalónk. Össze kell tehát fognunk, és 
közös irányba állítani vitorláinkat, hogy 
a kedvező széllel, együtt, minél mesz-
szebbre jussunk.

El kell érnünk, hogy az itt élőkben ki 
alakuljon egy dél-békési identitás, szűn-
jön meg a lakosság elvándorlása, fiatalja-

ink találják meg itthon kikapcsolódási-, 
felnőtt korukban boldogulási lehetősé-
geiket. A készülő program 9 témakörben, 
85 programelemet tartalmaz majd.

Az oktatás képzés, tehetséggondozás, a 
munkahelyteremtés, gazdaság élénkítés, 
az infrastruktúra fejlesztés, az egészség-
fejlesztés épp úgy megtalálható a sorban, 
mint az élhető környezet kialakítása, vé-
delme, az összetartó helyi közösségek 
építése, a tartalmas szórakozás feltét-
eleinek megteremtése, és a közbiztonság 
erősítése.

Pénteki testületi ülésünkön a hozzá-
szóló polgárok is, és önkormányzatunk 
is támogatta a kezdeményezést, és segít-
ségét ajánlotta a program kidolgozásá-
ban, és megvalósításában.

2016.március 1.
Mezőkovácsháza, Dél-békés

Felhívás levélszekrény elhelyezésére!
Nagyon megnehezíti a postások és az önkormányzati kézbesítők munkáját, hogy te-

lepülésünkön sok ingatlan nincs levélszekrénnyel ellátva. Valószínű, kevesen gondol-
nak arra, hogy gondatlanságukkal jogszabálysértést is elkövetnek, hiszen a postás tör-
vény rendelkezései szerint az ingatlan tulajdonosa vagy a címzett köteles gondoskodni 
a levélküldemények elhelyezésére és sérülésmentes, biztonságos tárolására alkalmas, 
megfelelő méretű levélszekrény rendelkezésre állásáról, továbbá arról, hogy az a postai 
szolgáltatók számára könnyen és biztonságosan megközelíthető legyen. Az e kötele-
zettség nem teljesítésének jogkövetkezményeit a Kormány rendeletben határozza meg.  
Amennyiben a felszólítás ellenére sem kerül levélszekrény elhelyezésre úgy a szolgálta-
tó nem köteles a küldemények kézbesítésére. Amennyiben a kézbesítés a címzett hibá-
jából hiúsul meg, úgy az számára is súlyos jogkövetkezményekkel járhat. 

Fentiek értelmében a levélszekrények elhelyezése mindannyiunk közös érdeke és 
kötelessége, ahol ez nem biztosított, az ingatlan tulajdonosa mielőbb pótolni szí-
veskedjék!                                                                                                                                  Szné
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A 2014. évi választásokat követően vá-
rosunkban Román és Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat alakult.

A nemzetiségi önkormányzatok meg-
alakulásukat követően a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
alapján a helyi önkormányzattal együtt-
működési megállapodást kötöttek, melyek 
felülvizsgálata a jogszabályi rendelkezés 
szerint 2015. január 31-ig megtörtént. 

A Megállapodásban rögzítésre került, 
hogy Mezőkovácsháza Város Önkor-
mányzata a Polgármesteri Hivatal épü-
letében, a nemzetiségi önkormányzatok 
székhelyén egy-egy irodahelyiség hasz-
nálatát biztosítja a nemzetiségi önkor-
mányzatok részére térítésmentesen.

Fentiek értelmében a nemzetiségi ön-
kormányzatoknak a működéssel köz-
vetlenül összefüggő költségei – mint: re-
zsidíj, internet előfizetés, telefonköltség 
– nem voltak és tiszteletdíj sem került 
megállapításra.

A roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2015. évben feladatalapú támogatásban 
nem részesült, így kötelező feladatait a 
379.603,- Ft összegű működési támoga-
tásból látta el, önként vállalt feladatokat 
nem látott el. 
A román Nemzetiségi Önkormányzat 

2015. évben 845.644,- Ft feladatalapú 
támogatásban és 379.603,- Ft összegű 
működési támogatásban részesült. Eb-
ből látta el kötelező feladatait, önként 
vállalt feladatokat nem látott el. 

Az önkormányzatok fő feladatuknak 
a képviselt közösség kulturális autonó-
miájának megerősítését, hagyományaik 
ápolását, a közösség önszerveződésé-
nek támogatását, a Román Nemzetiségi 
Önkormányzat az anyaországgal való 
kapcsolattartást tartotta. Ezen feladatok 
hatékonyabb végzése érdekében több 
nemzetiségi önkormányzattal is együtt-
működési megállapodást kötöttek.

Mindkét Önkormányzat nyújtott be pá-
lyázatot az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumához, melyen a Román Nemzetiségi 
Önkormányzat 180.000,- Ft-ot nyert. A 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak 
nem sikerült ily módon többlet bevételre 
szert tennie, így a települési önkormány-
zat 100.000,- Ft-tal támogatta őket, mely 
összeggel rendben el is számoltak.

A roma Nemzetiségi Önkormányzat 
az év folyamán három kulturális rendez-

vény megszervezéséről döntött. A Városi 
Majálissal együtt ők is Majálist szervez-
tek, ahol főzőverseny is megrendezésre 
került. Ezen felül megrendezésre került 
a roma nagycsaládosok vetélkedője is. A 
települési önkormányzattal együttmű-
ködve, a Kovácsházi Napok programso-
rozat keretében került megrendezésre a 
Roma Gasztronómiai és Kulturális Nap, 
2015. augusztus 20-án. A Kovácsházi Na-
pok rendezvényen egy táncos, humoros 
műsorral léptek fel a roma közösséghez 
tartozó gyermekek. A műsor elnyerte 
a közönség tetszését, így az Eleki Gyer-
meknapra is meghívást kaptak.

2015. december 23-án Karácsonyi ün-
nepség került megrendezésre.
A román Nemzetiségi Önkormányzat 
több rendezvényt is szervezett a tava-
lyi évben és többször is ellátogatott az 
anyaországba. Zilahon egy gyermekcso-
port lépett fel, onnan pedig városunkba 
érkeztek fellépők, akik a Kulturális Na-
pon léptek fel. Egy másik alkalommal 
az Aradi Expo területén megrendezett 
három napos „Kulturális, tradícionális és 
kézműves román kiállításon” vett részt 
egy csoport. A megyei és országos Ro-
mán Nemzetiségi Önkormányzatokkal is 
szoros kapcsolatot ápolnak, az országos 
román bálon minden évben képviselte-
tik magukat.

2015-ben már ötödik alkalommal ke-
rült megrendezésre a Román Gasztro-
nómiai és Kulturális Nap a Kovácsházi 
Napok programsorozaton belül. A város 
román testvértelepüléseivel is töretlen a 
kapcsolat.

December hónapban a román nem-
zetiséghez tartozók körében karácsonyi 
ünnepséget rendeztek, ezzel is erősítve 
összetartozásukat.

Az önkormányzatok által ellátott – fen-
tebb részletezett – feladatok a jogszabály 
szerint a nemzetiségi önkormányzatok 
kötelező feladatai. A helyi nemzetiséggel 
kapcsolatos szociális feladatok azonban 
nem tartoznak e körbe. Nemcsak hogy 
nem feladatuk, hanem nem is foglalkoz-
hatnak segélyezéssel és egyéb támoga-
tásokkal. Ez a Városi Önkormányzat fel-
adatkörébe tartozik.

Szabóné Faragó Julianna 
Igazgatási irodavezető

Nemzetiségi Önkormányzatok
beszámolója

rövid hírek a 
Mezőkovácsházi Négy Évszak 

Óvoda és Bölcsődéből:
együttműködési megállapodás

A TÁMOP-6.1.5.-13-2014-0002 számú 
„Kulcs egy jobb élethez” projekt része-
ként a „Kiemelkedően eredményes peda-
gógusok 7 szokása” módszertani tréning 
résztvevője volt óvodánk majdnem teljes 
nevelőtestülete.

Az alapképzés után, 3 fő 90 órás téma-
szakértői képzésen is részt vett. Óvodáink-
ban a témaszakértők irányításával a gyer-
mekcsoportokban is elindult a „7 szokás” 
bevezetése. A képzés és a témaszakértői 
napok alkalmával sok olyan közös, óvodai 
nevelő munkánk során eddig is használt 
gyakorlati és módszertani ötletet, játékot 
találtunk, amelyek erősítik a gyermekek-
ben a „7 szokás” elsajátítását. Így jutott 
el oda intézményünk, hogy kölcsönös 
együttműködési megállapodást kötött a 
Budapesti székhelyű FC - Pannon Tanács-
adó Kft vezetőjével. Az ÉLETREVALÓ „7 
szokás” óvodai módszertani képzései so-
rán az intézmény óvodapedagógusai által 
kidolgozott 1-5 gyakorlati Útmutatóink 
felhasználásra kerülnek. A képző intéz-
mény a képzései során kiadványainkat 
népszerűsíti, propagálja, elérhetőségét 
közzé teszi. A „7 szokás” óvodai gyakorla-
tának bevezetésével bízunk benne, hogy 
nagyban hozzájárulunk ahhoz, hogy a 
Mezőkovácsházi gyermekek is eredmé-
nyes felnőttek lehessenek!

Szedlacsekné Farsang Margit
Intézményvezető

* * *

eredményes kapcsolat az egyházzal
Szeged városában székelő Szeged-Csa-

nád Egyházmegye Gelsei Vilmos Pedagó-
giai Intézete megkeresett, hogy intézmé-
nyünk kiadványait szívesen bemutatná az 
egyházmegye havonta megjelenő „Száll a 
hír” Hírlevelében. 

A megkeresést szívesen vettem és rövid 
összeállítást készítettem kiadványaink-
kal kapcsolatosan, melyhez Molnár Virág 
református lelkésznő ajánlást is adott. A 
Hírlevél eljutott Szeged-Csanád egyház-
megye óvodáiba és iskoláiba. A következő 
lépés egy szakmai műhely megtartása, 
ahol személyesen is bemutathatom és 
népszerűsíthetem az óvodapedagógusa-
ink által késztett OVIMEZŐ Alapítványunk 
segítségével megjelenő kiadványainkat. 

 Szedlacsekné Farsang Margit
Intézményvezető
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A Magyar Kultúra Napja a legfiata-
labb ünnepeink egyike, hiszen 1989 
óta ünnepeljük meg január 22-én, 
annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon tisztázta le 
Csekén a Himnusz kéziratát.

Ez az alkalom kiváló lehetőséget ad 
arra, hogy nagyobb figyelmet szentel-
jünk évezredes kultúránknak, melynek 
tartópillére anyanyelvünk. Hagyománya-
ink ápolása -, múltunk tisztelete nélkül 
nem lehetünk sikeresek jelenünkben, de 
jövőnkben sem, hiszen helyes önértéke-
lés nélkül nem tudhatjuk azt sem, hogy 
honnan hova tart közös életünk - ezekkel 
a gondolatokkal nyitotta meg Szilbereisz 
Edit jegyzőnő a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából rendezett ünnepséget, mely-
nek helyszínéül a Mezőkovácsházi Vá-
rosi Könyvtár gyermekrészlege szolgált. 
A rendezvény folytatásaként a Tomanek 
Gábor és Nagy Erika előadásában el-
hangzó verseket és dalokat hallgathatta 
meg a közönség.

Ezután Varga Gusztáv, városunk pol-
gármestere köszönte meg azoknak a 
munkáját, akik az elmúlt években ön-
zetlen segítséget nyújtottak abban, hogy 
Mezőkovácsházán élők számára is elér-
hető közelségbe kerüljön a hagyomány-
őrzés, önművelődés lehetősége. 

„Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért” 
kitüntetést vehetett át Strifler Károlyné, 
aki immár tíz éve dolgozik a könyvtár-
ban. Szakértelemmel, szorgalommal, 
alázattal végzi munkáját, mely rendkívü-
li precizitással párosul. Kitartása, lelkiis-
meretessége, segítőkészsége sokoldalú 
tudása példaértékű. 

Nagy Lajos, Sütő Lajos, Szabó Istvánné 
a Városi Könyvtárban és a Balogh György 
Honismereti Egyesületben kifejtett 
odaadó munkájukért, míg Kovalcsikné 
Borombós Edit, Mellár Enikő, Sípos 
Zoltánné a település sport- és kulturális 
életének szervezésében és lebonyolítá-
sában végzett lelkes és aktív közreműkö-
désükért elismerésben részesültek.

A Véradók Napján, 2015. november 27-én köszöntöt-
ték a város véradóit, azokat a segítőkész embereket, 
akik vérüket, a semmivel sem pótolható „adományt” 
ajánlották fel.

Mezőkovácsháza véradói 2015-ben is teljesítették humani-
tárius feladatukat, 458 egység vérrel segítették a beteg em-
bertársaik gyógyítását. Köszönet érte a sokszoros véradók-
nak, és azoknak, akik először próbálkoztak e nemes cseleke-
dettel. Reméljük ők is sokszoros véradókká válnak, s követik 
őket újabb, és újabb önzetlen emberek.

A Magyar Vöröskereszt önkéntesei minden évben a sokszo-
ros véradókat emléklappal, oklevéllel, az önkormányzat és a 
szponzorok támogatásából szerény ajándékkal köszöntik.

10-szeres véradó; Bacsa Nóra, Bányik Tamás, Butora Haj-
nalka, Dézsi Ferenc Dániel, Földi Szabó Andrea Ildikó, 
Hegedűsné Takács Judit, Juhász Erika, Kuka Dominika, Lóczi 
Hajnalka, Makra Réka Etelka, Molnár Csaba, Szabó András

20 szoros véradó; Domonkos Márta
30 szoros véradó; Mucsi Pál, Nagy Jenő, Nagy Lajos, Pócsik 

Tamás, Szikszai Andrásné
50 szeres véradó; Simonka Zoltán, Szlanyinka Ferenc
60 szoros véradó; Papp Zoltán, Szilágyi István
70 szeres véradó; Szarka Sándor
80 szoros véradó; Nagy Etelka
100 szoros véradó; Faragó József

Magyar kultúra napja

Az ünnepség végén állófogadáson ve-
hettek részt a jelenlévők, ami kiváló al-
kalmat nyújtott a kötetlen beszélgetésre, 
a díjazottaknak a gratulációk fogadásá-
ra.

Alené Gál Margit

Magyar Vöröskereszt
Mezőkovácsházi Szervezet híre

Tervezett véradások:

2016. március 7-én a Hunyadi János Közoktatási Intézmény-
ben 8-12 óráig

2016. április 6-án a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányságon 
8-12 óráig 

2016. május 28-án a Kalocsa Róza Művelődési Központban 
8-12 óráig lesz kiszállásos véradás.

Magyar Vöröskereszt
Mezőkovácsházi Szervezet munkatársai
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A „Minősített Könyvtár” címet, és az 
azt tanúsító oklevelet, Dr. Hoppál Pé-
ter kultúráért felelős államtitkár és 
Závogyán Magdolna helyettes állam-
titkár adta át ünnepélyes keretek kö-
zött Albertus László intézményvezető-
nek a Pesti Vigadó dísztermében.

A díjátadót fiatal tehetségek műsorszá-
mai színesítették majd az elismerések 
átadását követően állófogadáson nyílt 
alkalom arra, hogy a díjazottak fogadják 
a gratulációkat.

2011 óta hat magyarországi könyvtár 
nyerte el ezt a rangos elismerést. A Mi-
nősített Könyvtár címet elnyerő intéz-
mények díszoklevelet vehetnek át, és a 
cím használatára 5 évig jogosultak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma 2015-ben is pályázatot hirdetett a 
Minősített Könyvtár cím elnyerésére. A 
pályázat célja a minőségfejlesztés és a 
minőségirányítás módszereinek alkal-
mazásában kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó könyvtárak munkájának elisme-
rése. A bíráló bizottság az írásban be-
nyújtott dokumentumok értékelése után 
a helyszíni vizsgálat során is meggyő-

ződött arról, hogy az 
intézmény minőségi 
szolgáltatásokat nyújt 
olvasóinak, szakmai 
munkája kimagasló. 

A pályázat pozitív 
elbírálásáról 2016. 
január 18-án értesí-
tette az intézmény 
igazgatóját az Emberi 
Erőforrások Miniszté-
riuma. Az intézményt 
Albertus László könyv-
tárigazgató és Alené 
Gál Margit könyvtáros 
képviselte a díjátadó 
ünnepségen. A Mezőkovácsházi Városi 
Könyvtár dolgozói a jövőre vonatkozó-
an azt tűzték ki célul, hogy a már elért 
eredményeket megtartsák, sőt a haszná-
lói igényeket figyelembe véve innovatív 
kezdeményezésekkel növeljék munká-
juk hatékonyságát, színvonalát. 

Különösen fontos küldetés ez a Dél-
Békési Kistérség hátrányos helyzetű te-
lepülésein élőknek, hiszen a kultúrához 
való hozzáférés lehetőségét a települése-

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából 

szakmai elismerésben részesült

ken működő könyvtárak hivatottak biz-
tosítani.

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 
dolgozói ezúton szeretnének köszöne-
tet mondani minden könyvtárat sze-
rető és támogató lakosnak bizalmáért, 
együttműködéséért, hiszen ez a siker 
csak közös munka eredményeként szü-
lethetett meg. 

Alené Gál Margit

Az Országgyűlés 2000. június 16-án hatályba lépett 
határozatával minden év február 25-ét a Kommuniz-
mus Áldozatainak Emléknapjává nyilvánította.

Itt Mezőkovácsházán a Katolikus templom előtt tar-
tották a kommunista diktatúrák áldozatainak emlék-
napját.

Beszédet mondott, Béni Attila a Mezőkovácsházai 
Járási Hivatal vezetője, műsort adott a Csanád Vezér 
Általános Iskola.

Emlékeztünk a több tízezer, családjától elválasztott 
és kényszermunkatáborba hurcolt honfitársunkra, a 
koholt vádak alapján mészárszékre küldött emberek-
re, az ellenállóként mártírhalált halt hősökre.

Köztük a mezőkovácsházi Kovalcsik Pálra, kinek em-
léktáblájánál koszorút helyeztünk el a megemlékezés 
végén. 

dt

kommunizmus áldozatainak 
Emléknapja



8 2016.   március

Tavasz végén nyílik majd meg telje-
sen az az Innovációs, Oktatási és Közös-
ségi Központ Reformátuskovácsházán, 
amelyet több mint 1000 négyzetméte-
res belső és 2000 négyzetméteres kül-
ső térrel és több, mint 130 millió forint 
értékű modern eszközparkkal szerel-
nek fel.

A kormány támogatásának köszön-
hetően közösségi programokat, képzé-
seket, oktatásokat bonyolítanak majd 
az intézményben. A Központ megköny-
nyíti a közösségi szolgáltatásokhoz való 
általános hozzáférést is. Ennek egyik 
eredményeképpen, pár héten belül az 
Önkormányzat együttműködésével, tele-
pítésre kerül egy kültéri ATM OTP bank-
automata (a Reformátuskovácsháziak 
egyik régi vágya). A Központ dolgozik a 
Reformátuskovácsházi mozgó posta és 
mozgó gyógyszertár megvalósításának 
lehetőségein is. A Központ egy Kistérségi 
intézmény lesz, mely kiszolgálja a tér-
ség 18 településének lakosait. Nem csak 
képző-, és oktató helyszín lesz, hanem 

„Multifunkcionális” közösségi központ is. 
Olyan igényeket elégít majd ki, amelyek a 
lakosság, az intézmények, a települések, 
az önkormányzatok, a munkáltatók, civil 
szervezetek, iskolák, óvodák, szövetke-
zetek és a közfoglalkoztatás részéről fel-
merülnek.

Eddig megvalósult programok: Városi 
Civilek és egyesületek önszerveződő 
estjei, Kistérségi (18 település civil szer-
vezeteinek) Civil kerekasztal fóruma, 
Polgármesteri Nyílt Fogadóóra, Kitörés 

Néhány kép a központrólMűködik a
Közösségi Központ 
Mezőkovácsházán

a Háztáji Gazdaságok irányába partner-
találkozó, Tudásnapok rendezvénysoro-
zat, Digitális Okos Játék az Óvodásoknak 
eszköz Járási bemutató, oktató délelőtt-
je (18 település óvópedagógusainak), 
Mezőkovácsházi Járás Pedagógiai Szak-
szolgálatának és Békés Megyei szerve-
zeteinek szakmai napja, Mezőkovácsházi 
Óvoda Reformátuskovácsházi óvodájá-
nak farsangja.

Varga Gusztáv polgármester

csanád vezér általános iskola és alapfokú Művészeti iskola hírei
„Vendég vagy a természetben - 

viselkedj!”
Iskolánk, a Mezőkovácsházi Csanád Ve-

zér Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola évek óta nagy hangsúlyt fektet a 
környezet védelmére.

Hisszük, hogy a Földet unokáinktól 
kaptuk kölcsön! Hiszünk a személyes 
példamutatás, a felvilágosítás fontossá-
gában. Örömmel csatlakozunk minden a 
természetet óvó, védő jellegű kezdemé-
nyezéshez. 

Legutóbb a „Rivaldafényben a termé-
szet” című pályázat kapcsán a diákjaink 
ismereteket kaptak a megújuló energia-
hordozók jelentőségéről. Az évek folya-
mán az iskola udvaron számos fa került 
ültetésre a zöld természeti környezet 
megvalósítására. 

Iskolánk a 2015/2016. tanévben csat-
lakozott a Barangoló Közhasznú Egyesü-
let „Kukafitnesz Szelektíven” elnevezésű 
szemléletformáló környezetvédelmi 

programjához, mely keretein belül 2016. 
február 22- 26. között kiállítás volt látha-
tó az óvodás, általános iskolai és közép-
iskolai korosztály számára. Egyeztetés és 
tervező munka folyik, egy az iskola udva-
rán kialakításra kerülő ökokert, gyógy-
növénykert életre hívására. Az iskolai 
környezet zöld területének gazdagítá-
sával még közelebb hozzuk a természet 
csodáit diákjainkhoz. Immár a sok éves 
környezetvédelmi tevékenységünkre 
alapozva az Ökoiskola cím pályázat be-
nyújtásán dolgozik intézményünk.

Havancsák Piroska intézményvezető

* * *
CURIE KÖRNYEZETVÉDELMI 

EMLÉKVERSÉNY
Iskolánk tanulói évek óta eredménye-

sen szerepelnek a nívós Curie Oktatás-
fejlesztő és Tehetséggondozó Közhasznú 
Alapítvány és a Magyar Tehetséggondozó 

Társaság által magyarországi és határa-
inkon túli magyar tanulók számára kiírt 
Környezetvédelmi Emlékversenyen. 

A 2015/2016. tanévben a feladatok 
elsősorban a Fény évéhez, a globális fel-
melegedés következményeihez, a klíma-
változáshoz, a fenntartható fejlődéshez, 
az Aggteleki Nemzeti Park védett érté-
keihez kapcsolódtak. A területi döntő 
2016. február 13-án Szarvason került 
megszervezésre. Ebben az évben először 
alsó tagozatos csapatunk is nevezett és 
ezüstérmet hozott iskolánk számára. A 
negyedik évfolyamos csapat tagjai: Buvár 
Csenge, Buvár Emese, Krisztóf Nikolett. 
Felkészítő pedagógusuk Lajtaváriné 
Gyulai Tünde tanítónő volt. A 8. évfolyam 
csapata az előkelő 4. helyen végzett. A 
csapat tagjai: Balogh Renáta, Buvár Esz-
ter, Mahler Martin. A csapat felkészítését 
Chovan Erzsébet szaktanár látta el.

Chovan Erzsébet szaktanár,
Lajtaváriné Gyulai Tünde tanító
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Bolyai Természettudományi
verseny

Iskolánk első alkalommal kapcsoló-
dott be, a két éve indult új megméret-
tetésbe, a Bolyai Természettudományi 
Csapatversenybe. 

A négy fős csapat lelkesen készült az 
érdekes, ám nehéz feladatokra. A terü-
leti döntőre - melyet 2016. február 5-én 
rendeztek országszerte - sok újat kellett 
a gyermekeknek megtanulniuk fizikából, 
földrajzból, biológiából és kémiából. Az 
eredményhirdetésre  2016. február 18-
án Kecskeméten került sor. Az iskolánk 
hetedik évfolyamos csapata a Dél-Hunnia 
régió (Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-
Szolnok, Bács-Kiskun megye) 44 induló 
csapata közül az előkelő 6. helyen vég-
zett. A Bolyai természettudományi csa-
pat tagjai: Czinkota Fruzsina, Szűcs Anna 
Erika, Gonda Nándor, Ivanics Rajmond. 

Chovan Erzsébet szaktanár
* * *

Curie Matematika
emlékverseny

A Curie Oktatásfejlesztő és Tehetséggon-
dozó Közhasznú Alapítvány és a Magyar 
Tehetséggondozó Társaság kémia és kör-
nyezetvédelmi szekciója a 2015/2016-os 
tanévben is meghirdette a Curie Matema-
tika Emlékversenyt: az általános iskolák 
3-4-5-6-7-8. osztályos magyarországi és 
határainkon túli magyar tanulói számára.

 A benevező tanulók három írásbeli fel-
adatsort oldottak meg. A területi döntőt 
Szegeden rendezték meg 2016. február 
5-én. A Mezőkovácsházi Csanád Vezér 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola tanulói a következő eredményeket 
érték el:
3. évfolyam: Szokai Botond 1. hely, Körö-

mi János 2. hely, Major András 3. hely, 
Almádi Csaba 5. hely

 A versenyre felkészítő pedagógus 
Szabóné Józsa Tünde.

4. évfolyam: Budácsik Andrea 11. hely, 
Buvár Csenge 13. hely

 A versenyre felkészítő pedagógus 
Lajtaváriné Gyulai Tünde.

5. évfolyam: Gulyás Alex 4. hely, Kovács 
Viktor 7. hely, Szelleki Krisztina 17. hely

6. évfolyam: Horváth Anna 7. hely, 
Kmetykó László 8. hely

7. évfolyam: Tóth Bence 2. hely
  A felkészítő pedagógus Kovalcsikné 

Borombós Edit.
8. évfolyam: Hevesi András 6. hely, Mur-

vai Máté 8. hely Felkészítő pedagógus 
Heszné Kiss Anna

Kovalcsikné Borombós Edit szaktanár
* * *

Már kiskorában is 
egyéniség volt

2015. január óta tagja a Magyar Úszó 
Szövetség „A JÖVŐ BAJNOKAI” úszó 
utánpótlás-program Dél-alföldi régiós 
válogatottjának Bányik Barnabás – A 
Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
5. évfolyamos tanulója.

Már kiskorában kitűnt egyéniségé-
vel, nagy mozgásigényével társai közül. 
Örökmozgósága és a sport megszeret-
tetése miatt szülei gondoltak egy me-
részet, és elvitték Tótkomlósra, hogy 
a Tótkomlósi Úszó Egyesület tagjai 
közé kerülve az uszodában élhesse ki 
mozgás utáni vágyát. Akkor még senki 
nem gondolta, hogy Barni fáradhatat-
lanul rója majd a távokat a medencé-
ben. Olimpiai bajnokhoz méltó módon, 
hajnalban - iskolakezdés előtt - már a 
medencében találhatjuk, ahol heti 9 
edzéssel készül a megmérettetésekre. 
A naponta vízben és szárazföldön vég-
zett felkészüléseknek, edzőtáboroknak 
az eredménye, hogy a korosztályában 
megrendezett versenyeken sorra ki-
emelkedő, dobogós helyezést ér el. 

Hoffmann Lászlóné
intézményvezető-helyettes

* * *

A Csanád Vezér diákjai 
ismét a sakk Diákolimpián

Békéscsabán és Gyulán került meg-
rendezésre 2016. január 30- án, február 
6 án és 13 -án a Sakk Diákolimpia egyéni 
és csapatbajnoksága.

A Mezőkovácsházi Csanád Vezér Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola tanulói ebben a tanévben is si-
keresen szerepeltek. Külön örömünk-
re szolgált, hogy iskolánk régi diákja, 
Kovalcsik Anett, az Orosházi Táncsics 
Mihály Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium tanulója az iskola által in-
dított csapattal és egyénileg is megye-
bajnok lett. Iskoláját és Békés megyét 
az országos diákolimpián fogja képvi-
selni.

A Diákolimpia alsós fiú csapatver-
senyében 5. helyezést értek el a csa-
pat tagjai (Major András Gergő, Kapus 
Bence, Madai István Richárd, Körömi 
János). Az alsós lány csapatversenyt 
3 helyezéssel zárták a csapattagok 
(Budácsik Andrea, Bellágh Boglárka). A 
felsős lány csapatversenyben 2. helye-
zést elértek el diákjaink (Bacsa Gréta, 
Szűcs Anna Erika, Czinkota Fruzsina).

A Diákolimpián elért egyéni eredmé-
nyeink: Bacsa Gréta 2. hely, Szűcs Anna 
Erika 3. hely, Czinkota Fruzsina 5. hely, 
Nagy Levente 7. hely, Bellágh Boglárka 
8. hely, Kapus Bence 8. hely, Körömi 
János 12. hely, Lakatos Lajos 13. hely, 
Madai István Richárd 15. hely, Csóti 
Dániel 21. hely, Ale Bálint 21. hely.

Kovalcsikné Borombós Edit szaktanár

* * *
zongoraversenyen a Csanád 

Vezér kis művésze

Február 19-én Békéscsabán került 
megrendezésre a Békés Megyei Zeneis-
kolák Zongoraversenye, melyet 3 évente 
rendeznek meg a Bartók Béla Művészeti 
Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolában. 

A versenyen kilenc korcsoportban in-
dulhattak a gyerekek, 6 évestől egészen 
18 éves korig. 

Iskolánkból Agócs Eszter 4. b osztá-
lyos tanuló vett részt a versenyen, ahol 
a 3. korcsoportban első helyezést ért el. 
A szép eredményen kívül óriási élmény 
volt számára, hogy a világ egyik vezető 
márkájú hangszerén, egy 23 millió fo-
rintos Steinway zongorán játszhatott, 
zongoraművészekből álló zsűri előtt.

Kmetykó László zongora pedagógus

* * *
folytatás a következő oldalon
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zrínyi megyei matematika
verseny a Csanád Vezérben

Immáron 10. éve adott otthont 2016. 
02.19-én iskolánk a rangos Zrínyi Ilona 
matematika verseny megyei fordulójá-
nak. 

A Mezőkovácsházai járás hét általános 
iskolájából, 99 általános iskolai diák ír-
hatta meg a matematika tudást mérő 
feladatlapot korcsoportonkénti bontás-
ban. A verseny mezőkovácsházi helyszí-
nen történő lebonyolítását, szervezését 
Heszné Kiss Anna matematika - kémia 
szakos pedagógus látta el. A jövő mate-
matikusainak egy-másfél óra állt ren-
delkezésére a feladatok megoldására, 
amelyet felkészítőik legnagyobb örömé-

re ki is használtak a diákok. A versenyről 
mindenki kellemesen kifáradva, de izga-
lommal telve tért haza, hiszen az ered-

mények csak később lesznek elérhetőek 
az informatikai felületen.
Kovalcsik Ágnes intézményvezető-helyettes

hunyadi jános közoktatási intézmény hírei
szalagavató a Hunyadiban

A mezőkovácsházi székhelyű Békés Me-
gyei Hunyadi János Középiskola január 
22-én rendezte meg szalagavató bálját a 
városi művelődési központban.

Az estét a már jól ismert Alma Mater 
nyitotta, erre vonultak be a végzős diá-
kok, a bálkirály illetve bálkirálynő jelöl-
tek. Több meghívott vendég vett részt az 
eseményen: Plesovszkiné Ujfaluczki Judit 
és Bacsur Imre a Csongrád megyei tan-
kerülettől, Béni Attila a mezőkovácsházi 
járási hivatal vezetője, Havancsák Piros-
ka a Csanád Vezér Általános Iskola igaz-
gatója és két helyettese Kovalcsik Ágnes 
és Hoffmann Lászlóné, Zsóriné Kovács 
Márta a szülői munkaközösség vezetője, 
valamint Nagy Lajos, a mezőkovácsházi 
megbízott rendőrkapitány. A jelöltek 
filmjeit követően a 11.-esek műsora kö-
vetkezett melynek címe „az egyMÁSnap 
– EGYMÁSért”, életjáték rólunk, rólatok, 
s mert mindenki volt fiatal. Garai Imo-
la, Mészáros Mirtill darabötletét és a 
11. évfolyam elképzeléseit felhasználva 
színpadra alkalmazta és rendezte: Duma 
Zsolt. A tanulságos előadás után meghall-
gathattuk Sándor Zoltánné intézmény-
vezetőnk beszédét melyben szívhez 
szólóan emelte ki az osztályok érdemeit 
és tetteit az elmúlt évekből. Ezen a pén-
teken 65 végzős diák valamint Beatrice 
Alberti iskolánk első cserediákja kapta 
meg a szalagot. A végzősök beszéde után 
egy rövid szünet vette kezdetét s ezt kö-
vetően léptek színpadra a báli ruhás vég-
zősök. Az angol és bécsi keringőt hatal-
mas tapssal fogadta a közönség. Az este 
utolsó fénypontja a bálkirály és királynői 

cím átadása volt. A címet a tavalyi győz-
tesek Kovács Bence és Szűcs Anett adták 
át az idei nyerteseknek. A királynői ko-
rona végül Gyürki Zsanett (13. C) fejére 
került, aki így tovább vihette a családban 
ezt a hagyományt, hiszen a bátyja Gyürki 
Norbert 2012-ben lett bálkirály. A fiúk 
közül pedig Király Levente (12. B) került 

ki győztesként. Az udvarhölgyi rangot 
két lány szerezte meg az iskola történel-
mében először Könyves Mirtill (13. C) és 
Szabó Beatrix (13. C), a kancellár pedig 
Laduver Zoltán (12. A) lett. 

Samu Zsanett 13. C osztályos tanuló
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Cserediákként 
a Hunyadiban

Az előző tanévben 2014/2015 cseredi-
ákként jöttem Magyarországra. Iskolám, 
a mezőkovácsházi székhelyű Hunyadi Já-
nos Középiskola volt, ahol az akkori 12. C 
osztályba kerültem.

A Hunyadi egy szuper suli. Magyarul 
azonban még nem beszéltem, de az osz-
tálytársaim angol és német nyelven be-
széltek velem olykor mutogattak mikor 
már sikerült kicsit megtanulnom ma-
gyarul. Nagyon gyorsan beilleszkedtem 
az osztályba, sokat voltam kirándulni 
velük és a szabadidőm nagy részét is 
együtt töltöttük. Megismerkedtem a 
magyar hagyományokkal. Sajnos na-
gyon gyorsan elrepült az idő, és a nyári 
szünetben már vissza is kellett utaznom 
Olaszországba, előtte azonban még egy 
kellemes osztálykiránduláson vettem 
részt a Balatonon.  A magyar nyelvet 
nagyon szeretem és nem felejtettem 
el, hiszen folyamatosan tartjuk a kap-
csolatot az osztállyal és csak magyarul 
beszélünk. Szeptemberben elkezdődött 
a mostani tanév, amit én már Olaszor-
szágban kezdtem el, és már itt van a fél-

évzárás, hamarosan én is vizsgázom. De 
most nem ez az első, addig még van idő, 
hiszen osztályom, a jelenlegi 13/C 2016. 
január 22-én ünnepelte a Szalagavatót, 
egy rangos eseményt, mely Magyaror-
szágon hagyomány. Nálunk Olaszor-
szágban nincs szalagavató és ballagás 
sem. Kaptam egy meghívót az esemény-
re, melynek nagyon örültem és nagyon 
szívesen részt is vettem az ünnepségen. 

Faragó Vanessza 10. osztályos ta-
nuló képviselte iskolánkat Szegeden, 
a 2016. január 29-én megrendezett 
Százszorszép Mesegyűrű mesemondó 
versenyen. A Csongrád megyei fordulón 
Vanessza a zsűri és a közönség elé lépve 
A cigány ügyvéd című népmesét mondta 

Angol nyelvi lektor
a Hunyadiban

Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert 
érsz – tartja a mondás. Iskolánk abban 
a szerencsés helyzetben van, hogy ismét 
idegen nyelvi lektor segíti diákjainkat a 
nyelvtanulásban.

Emmet John Sweeney Skóciában szü-
letett. A tanár úr történelmet és angolt 
tanult az egyetemen Észak-Írország-
ban, majd tanári végzettséget szerzett 
Londonban.

Igazi világutazóként bejárta már a 
legtöbb európai országot és számos 
helyen járt a Közel-Keleten. Arra a kér-
désre, hogy mit tanácsolna iskolánk 
nyelvtanuló diákjainak azt mondta, 
olvassanak sok angol nyelvű könyvet, 
hiszen a nyelv ismerete nagyon fontos 
lesz külföldi útjaik során. Biztosak 
lehetünk benne, hogy a lektor úr itt-
létéből sokat fog profitálni minden az 
angol nyelv szépségeivel ismerkedő 
Hunyadis diák.

Mákos Bernadett

Megtisztelő volt, hogy én is megkaptam 
a szalagot.  Köszönöm diáktársaimnak 
és osztályfőnökömnek, Andi néninek, 
hogy az elmúlt egy évben általuk ilyen 
jól éreztem magam az osztályban és az 
iskolában.  

„Cserediáknak lenni nem egy év az 
életben, hanem az Élet egy évben”.

Beatrice Alberti

Százszorszép Mesegyűrű mesemondó
verseny

el. Magabiztos fellépését és lehengerlő 
előadásmódját a szakmai bizottság kö-
zépiskolai kategóriában II. helyezéssel 
honorálta.

Gratulálunk!
Fekete Beáta 

(magyar szakos tanárnő)
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nyújtó Szolgált (BESZ) 
megalakulásához illet-
ve a Bázis Iskola és Ovi 
létrejöttéhez. A fiatalok 
aktívan részt vesznek 
a véradások szerve-
zésében, valamint az 
elsősegély oktatásban. 
Ám a Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszt nem csak 
ezt jelenti és nem csak 
ennyit adott a vöröske-
reszteseinknek, hanem 
mára már egy családdá 
kovácsolódott össze. A 
Vöröskereszt felelősség-
re nevel és empatikussá 
tesz, megmutatja milyen 
egy igazi összetartó kö-
zösség, példát statuál, 
emberségre nevel, és 
örök élményekkel gaz-
dagít. Vannak olyan pillanatok mikor az 
embernek nehéz szembe nézni emberi 
sorsokkal, betegségekkel, fogyatékossá-
gokkal esetleg élethelyzetekkel valamint 
az elsősegélynyújtás sem felhőtlen dolog, 
mégis megéri csinálni, hiszen aztán egy 
olyan érzéssel leszünk gazdagabbak, amit 
nem lehet leírni vagy elmondani. Nem tu-
dok mást mondani: ezt át kell érezni! Úgy 
gondolom, hogy szinte már kötelességük 
a fiataloknak megemlékezni a szervezet 
95. évfordulójáról. Domonkos Illésné (Er-
zsike néni) segítségével pedig úgy gon-
dolom, hogy egy nagyon szép gesztussal, 
a Hunyadinak sikerült is lerónia tisztele-
tét. Február 9-én 95 diákunk 95 percen 

Iskolánk falain belül február 9-én 
ünnepelhettünk egy csodás évfordulót, 
méghozzá nem másét, mint a Magyar 
Ifjúsági Vöröskereszt megalakulásá-
nak 95. évfordulóját.

Pár gondolat az Ifjúsági Vöröskeresztről: 
Hivatalosan 1921. február 9-étől létezik, 
de már előtte is aktívan segítették a fiata-
lok a Vöröskereszt munkáját.  A csoport 
megalakulásához legalább 30 fő kellett, 
ami össze is gyűlt, sőt számuk egyre in-
kább gyarapodott, hiszen az 1921/22-es 
tanévben több mint 103 ifjúsági csoport 
tevékenykedett 2250 fővel 1941 máju-
sára pedig már 3926 csoport gyűlt össze 
210.494 taggal. Az egyesület fontosnak 
tartotta kezdetektől fogva az egészségre 
nevelést és az elsősegélynyújtást így szer-
veztek tanfolyamokat Budapesten már 
a megalakulásuk évében is. Különböző 
egészségügyi előadásokat publikáltak és 
szerveztek valamint az Ifjúsági Vöröske-
reszteseknek köszönhetjük, többek kö-
zött az Anyák Napját is. Megrendezték a 
„Legfőbb kincsünk- az egészségünk” c. ver-
senyt, ami évente került megrendezésre. 
A verseny sikeressége tette lehetővé hogy 
később egy 6 hetes betegápolási tanfo-
lyamot szervezhessenek lányok részére 
1934-ben. A háború alatt szeretetcsoma-
gokat gyűjtöttek és készítettek a fronton 
lévő katonáknak és a hozzátartozóiknak. 
Hozzájárultak a Balatoni Elsősegély-

át játszotta a vöröskeresztes játékokat és 
énekelte a dalokat, fújta a mondókákat 
Nagy Ábel útmutatásával. Matuz Ádám és 
Acsai Éva tanárnő pedig készítettek egy 
informatív PPT tájékoztató videót, amit 
egész nap adtak az iskola tévékészüléke-
in. Nagyon jó hangulatban telt el az együtt 
töltött idő, a csapatépítő játékokban pedig 
most sem csalódtunk!  Fotók is készültek 
az eseményről, ezt köszönjük szépen Sza-
bó Ákosnak. Nem maradt mást, minthogy 
nagyon boldog születésnapot kívánjak 
ezúton is a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt-
nek!

Garai Imola 10. C osztályos tanuló

95 éves a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt

A tél temetése egybe esik a farsanggal, 
ami vízkereszttől hamvazószerdáig tart, 
ekkor szokás nagy mulatozásokat, felvo-
nulásokat rendezni. A farsangi ünnepkör-
höz rendkívül gazdag hagyományrend-
szer kapcsolódik, mely tájegységenként 
változó, azonban zajos, színes felvonulá-
sokat szinte mindenhol tartanak.

Magyar nyelvterületen a leghíresebb 
alakoskodás a busójárás, mely népszokás 
2009-ben felkerült az emberiség szelle-
mi kulturális örökségének UNESCO listá-
jára. 2016. február 14-én délelőtt zenés, 
táncos, télűző farsangi programokkal 
várta az érdeklődőket a Mezőkovácsházi 
Városi Könyvtár is. Az ügyes kezű gye-
rekek és felnőttek már reggel 8 órától 
készíthették az álarcokat, a különböző 
zajkeltő eszközöket, melyek a felvonulás 
elengedhetetlen kellékei. 10 órakor meg-
jelentek a mohácsi busók, a Királyhágó 

zenekar jóvoltából felcsen-
dült a zene: kezdetét vette 
a MOHÁCSI BUSÓJÁRÁS 
MEZŐKOVÁCSHÁZÁN. A 
borzas bundákat öltő masz-
kos busók faragott álarcok-
ban, jellegzetes kellékekkel, 
öles keleplőkkel, kolompok-
kal felszerelkezve igyekez-
tek elűzni a telet, a Csanád 
Néptánc Műhely néptánc-
csoport önfeledt tánca szí-
nesítette a programot. A 
farsangi mulatság egy vi-
rágvasárnapi népszokással, 
a kiszebáb elégetésével, ért 
véget. 

A nagy érdeklődésre való 
tekintettel a Mezőkovácsházi Városi 
Könyvtár hagyománnyá szeretné tenni 
a mohácsi busójárással egybekötött far-

Mohácsi busójárás Mezőkovácsházán

sangolást, melyben a busók is teljes mér-
tékben partnereik az intézménynek.

Strifler Károlyné
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EFI
efi.mezokovacshaza@gmail.com

EgészségfEjlEsztési iroda MEzőkovácsháza

„Az egészség a korona az ember fején, de csak a beteg láthatja meg azt.”
Az egészséges táplálkozásra ösz-

tönző programjaink, életmód- és lel-
ki egészség tanácsadások, előadások, 
idősek szellemi és fizikai aktivitásá-
nak megőrzése, szűrőnap megszerve-
zése, városi rendezvényeken, faluna-
pokon való részvételek alkalmával az 
érdeklődők figyelmét a betegségmeg-
előzés fontosságára kívánjuk felhívni, 
a térség valamennyi településén meg-
valósítani. Örömünkre szolgál, hogy 
akár Mezőkovácsházán vagy bármely 
térségi településen általános iskolák, 
középiskolák, művelődési központok, 
egyesületek, alapítványok, magánsze-
mélyek, védőnők, háziorvosok, segítik 
szervezési munkáinkat, programjaink 
megvalósítását.

Az Orosházi Kórház mobilizálható 
gépeivel és szakembereivel segíti szű-
rővizsgálatainkat.

* * *
Életmód Programjaink:

A Kalocsa róza Művelődési Köz-
pontban kerül megrendezésre:

Minden héten kedden: 
18:00-tól aerobik

Minden héten szerdán:
17:00-tól ovi torna

Mezőkovácsházi Csanád Vezér
Iskola tornatermében:
Minden héten szerdán:

18:00-tól gyógytestnevelés

Egészségfejlesztési Iroda munkatársai

Mezőkovácsházi
egészségfejlesztési Iroda

Cím: 5800, Mezőkovácsháza,
          Hősök tere 6.
Tel:   06-68/381-883
          06-70/197-97-76
          06-70/197-97-78
E-mail: 
      efi.mezokovacshaza@gmail.com

* * *

Az egészségfejlesztési Irodában és rendezvényeinken az 
alábbi méréseket vehetik igénybe a kliensek és érdeklődők:

- Általános állapotfelmérés - BMI meghatározás
- Vérnyomásmérés - Testzsírmérés
- Pulzusmérés - Testvízmérés
- Testmagasság mérés - Vércukorszint mérés
- Testsúlymérés - Koleszterinmérés
- Haskörfogat mérés - Húgysavszint mérés
- Hallás vizsgálat

* * *

A Mezőkovácsházi eFI
nyitvatartási ideje:

• hétfő: 08.00 –16.00 
• kedd: 08.00 –16.00
• szerda: 08.00 –16.00
• csütörtök: 08.00 –16.00
• péntek: 08.00 –16.00
• szombat-vasárnap: zárva

* * *

Az állapotfelmérést követően az alábbi életmód tanácsadásokra, 
klubfoglalkozásokra tudjuk irányítani klienseinket:

Klubjaink:  - Szív- és érrendszeri betegek klubja
 - Cukorbetegek klubja
 - Daganatos betegklub
 - Szülőklub
 - Ifjúsági életmód és sportklub
 - Fogyi klub

Életmód programjaink:
 - Ovitorna 
 - Felnőtt aerobik
 - Gyógytestnevelés
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elnököket kéri majd fel a DEB-ben való 
részvételre. Kizárólag az a kérelem tá-
mogatható, amelyet a DEB támogatásra 
érdemesnek ítél. A megyei önkormány-
zat emellett – a megyeszékhelyen kívül 
– minden településnek kötelezően segít 
a pályázatok során, amennyiben ezt a 
település kéri, és már nem csak a pro-
jektmenedzsmenti feladatokban, hanem 
a pályázatokhoz kapcsolódóan egyéb 
feladatokban is, mint az előkészítés, 
szerződéskötés, végrehajtás, szakmai 
megvalósítás, nyilvánosság biztosítása. 
A Békés Megyei Önkormányzat minded-
dig 47 településsel kötött együttműkö-
dési megállapodást a projektmenedzs-
menti feladatok ellátására.

Az eddig megjelent pályázatok:

- Gazdaságfejlesztést és a munkaerő 
mobilitás ösztönzését szolgáló közleke-
désfejlesztésre 3484 millió forintos ke-
retösszeg áll rendelkezésre, ezen belül 
4 és 5 számjegyű utak, valamint az or-
szághatárhoz vezető alsóbbrendű utak 

soltész Miklós is gratulált a kitüntetetteknek
A Békés Megyei Önkormányzat a nemzetiségek napja alkalmából tartandó díszün-

nepségét idén Mezőberényben tartotta. A rendezvényen Soltész Miklós, az Emberi Erő-
források Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkára is részt vett.

a békéS Megyei ÖnkorMányzat hírei

A Békés Megyei Önkormányzat min-
den évben a december 18-i nemzetisé-
gek napjához kapcsolódóan díszünnep-
séget szervez, ezen esemény keretében 

vehetik át az arra érdemesek a közgyűlés 
által alapított Nemzetiségi díjat. Az elis-
merés létrehozásával a megyei önkor-
mányzat célja az volt, hogy a soknemze-

tiségű Békés megyében a nemzetiségek 
kultúrájának, nyelvének, identitásának 
megőrzésében és fejlesztésében kiemel-
kedő tevékenységet végző, különböző 
nemzetiségű személyek elismerésre 
kerüljenek. Ebben az évben öten része-
sültek a kitüntetésben, akiknek Zalai 
Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke, és Soltész Miklós 
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős államtitkár adta 
át a díjjal járó oklevelet és plakettet.

A szlovák nemzetiség javaslata alapján 
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyű-
lése Nemzetiségi Díjat adományozott 
Borgula Györgyné részére a szlovák ze-
nei kultúra közvetítéséért, a nemzetisé-
gi valláskultúra értékeinek feltárásáért. 
Elismerésben részesítette a közgyűlés 
Hack Ferenc Mihálynét a német nemze-
tiségi nyelv ápolásáért, a német hagyo-
mányok, kulturális értékek megőrzésé-
ért. Kitüntetést vett át Hevesi József a 
lengyel-magyar kapcsolatok ápolásáért, 
a lengyel közösség törekvéseinek támo-
gatásáért. Magas színvonalú munkájáért, 
a cigányzene népszerűsítéséért Nemze-
tiségi Díjat kapott Horváth Rudolf, a ro-
mán nemzetiségi nyelv ápolásáért, a ro-
mán kulturális értékek megőrzéséért el-
ismerésben részesült Zombai Károlyné. 

2015 végén és 2016 elején megjelen-
tek az első felhívások, szám szerint tíz, 
az ezekben nevesített összeg 18,194 
milliárd forint. A pályázati felhívások 
minden esetben 100%-os támogatási 
intenzitással bírnak, nem igényelnek 
az önkormányzatoktól önrészt. A többi 
felhívás megjelenése folyamatosan vár-
ható. A TOP keretében Békés megyébe 
összesen 57,94 milliárd forint érkezhet, 
Békéscsaba Megyei Jogú Városnak pedig 
13 milliárdnyi keret áll rendelkezésre. A 
megyei jogú városok felhívásai közül a 
többség, eddig nyolc jelent meg. Alap-
vető változás a 2007-2013-as területfej-
lesztési pályázatokhoz képest az, hogy a 

mostani pályázatok megyei szinten, me-
gyei forráskeretből, alulról építkező öt-
letek alapján kerülnek megvalósításra.

A továbbiakban a TOP kapcsán a me-
gyei önkormányzat feladatai közé tarto-
zik majd a kiválasztási rendszerben való 
részvétel. Az Irányító hatóság döntéseit 
megalapozó Döntés-előkészítő Bizott-
ság (DEB) feladata az, hogy a Nemzet-
gazdasági Minisztériumhoz beérkező 
pályázatokat véleményezze. A DEB-nek 
két tagja van, az Irányító Hatóság (IH) és 
a megyei önkormányzat képviselőjéből 
áll. Oláh Gábor, a regionális fejlesztési 
programokért felelős helyettes állam-
titkár tájékoztatása szerint a megyei 

2016 január: MérFÖldkő békéS Megye FejleSztéSében
A jelenlegi uniós fejlesztési ciklusban 2015 a felkészülés éve volt. A Békés Megyei 

Önkormányzat a településekkel közösen szakemberek segítségével kidolgozta a pro-
jekt ötleteket, javaslatokat. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
keretösszegei felhasználásának megalapozására a megyei önkormányzat elfogadta a 
megyei Integrált Területfejlesztési Programot (ITP), elfogadta a pályázatok értéke-
lési szempontrendszerét, meghatározta a 2016-os évi fejlesztési keretet és az ehhez 
kapcsolódó indikátorvállalásokat. Fórumsorozatot tartottak a TOP-ról, mely érintett 
minden járási székhelyet, a hivatal Területfejlesztési Osztályán járási felelősi rendszert 
alakítottak ki azért, hogy hatékonyan tudják segíteni a települések projektjeinek ki-
dolgozását, fejlesztését.
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2015. december 23-án megkezdődött 
a Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program (TOP) pályázati felhí-
vásainak közzététele. A fórum meghir-
detésekor tíz, a Békés Megyei Integrált 
Területi Program forrásainak felhasz-
nálására vonatkozó pályázati felhívás 
jelent meg, ezeket részletezték a kollé-
gák, próbáltak olyan fontos és hasznos 
információkat megosztani az érdeklő-
dőkkel, amelyek általánosságban érin-
tik a településeket, majd a résztvevők 
részéről felmerülő kérdéseket is meg-
válaszolták. A forrásfelhasználás ered-
ményességének és hatékonyságának 
szempontjából fontos, hogy a települé-
sek időben hozzájussanak a döntéseik 
meghozatalához szükséges informá-
ciókhoz, ezért a Békés Megyei Önkor-
mányzati Hivatal munkatársai a jövő-

fejlesztése, felújítása, építése támogat-
ható. 

- Települési környezetvédelmi inf-
rastruktúra-fejlesztésekre rendelke-
zésre álló keretösszeg 1920 millió fo-
rint. Többek között belterület védelmét 
szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, 
rekonstrukciója, a belterületet védő 
övárok-rendszer, tározó, záportározó 
fejlesztése, védelmi töltéseinek lokális 
fejlesztése támogatható.

- Fenntartható települési közlekedés-
fejlesztésre 2500 millió forint áll ren-
delkezésre, amelyből többek között ke-
rékpáros barát fejlesztés, a közlekedési 
úthálózat kerékpáros baráttá alakítása, 
kerékpáros útvonal kialakítása valósít-
ható meg.

- Egészségügyi alapellátás infrast-
rukturális fejlesztésének keretösszege 
1465 millió forint. Ebből a rendelők, vé-
dőnői tanácsadók építhető, bővíthetők, 
újíthatók meg. A beruházáshoz kapcso-
lódhat eszközbeszerzés, udvarfelújítás, 
parkoló-férőhely bővítés, stb. Kizárólag 
meglévő és működő praxisok, védőnői 
szolgálatok fejlesztése támogatható.

- Megyei szintű foglalkoztatási meg-
állapodások, foglalkoztatási-gazdaság-
fejlesztési együttműködések keretösz-
szege 1000 millió forint. Elsődlegesen 
foglalkoztatási megállapodások (pak-
tumok) támogathatók, másodlagosan 
a munkaerőpiaci programokhoz, a cél-
csoport képzéséhez, foglalkoztatásához 
kapcsolódó tevékenységek, és bértámo-
gatásra is lehetőség van.

- Helyi foglalkoztatási együttműkö-
désekre 2000 millió forint áll rendelke-
zésre, foglalkoztatási megállapodások 
(paktumok) létrehozása, bértámogatás, 
valamint munkaerőpiaci programok-
hoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoz-
tatásához kapcsolódó programok való-
sítható meg. 

- Szociális alapszolgáltatások infrast-
ruktúrájának bővítése, fejlesztése pá-
lyázat keretösszege 1165 millió forint. 
A szolgáltatások infrastrukturális fej-
lesztése (férőhely bővítése, új szolgál-
tatás létrehozása, stb.) valamint eszköz-
beszerzés támogatható.

- Leromlott városi területek rehabili-
tációja keretösszege 1580 millió forint. 

Többek között lakófunkciót erősítő te-
vékenység támogatható, pl.: energia-
hatékonyság-javítás, modern szociális 
bérlakások kialakítása.

- Zöld város kialakítása keretösszege 
1980 millió forint. A fő cél a zöld város 
kialakítása, épületek energiahatékony 
üzemeltetésének megvalósítása.

- Barnamezős területek rehabilitáci-
ója – a rendelkezésre álló keretösszeg 
1100 millió forint, amelynek keretében 
a település városi zöld infrastruktúra 
hálózatába történő integrálása a terület 
rekonstrukciójával vagy az új zöldterü-
let kialakításával.

2016 a megvalósítás éve lesz, soha 
nem látott lehetőségek nyílnak meg az 
önkormányzatok és a gazdasági szer-
vezetek előtt, fontos, hogy a rendelke-
zésre álló keretből minél több forrást 
tudjanak lehívni és felhasználni. A TOP 
valamennyi intézkedése közvetve vagy 
közvetlenül a gazdaságfejlesztést, gaz-
daságélénkítést és ezzel a munkahely-
teremtést célozza.

A legfontosabb célkitűzés: fejlődő 
pályára állítani Békés megyét.

ben is készséggel állnak rendelkezésre 
a már megszokott járási kapcsolattar-
tási rendszerben, illetve az újonnan ki-
alakított felhívásonkénti információs/
projektmenedzseri beosztásban.

tÖbb Mint 100 érdeklődő a nyílt napon
Területfejlesztési fórumra hívta a megyei települések polgármestereit, települé-

si vezetőit, területfejlesztési szakembereit a Békés Megyei Önkormányzat. A nyílt 
napon részletek hangzottak el a TOP első tíz pályázati felhívásáról, valamint be-
mutatkoztak a megyei önkormányzat azon kollégái, akik a pályázatokhoz kap-
csolódó projektmenedzsmentben és egyéb tevékenységek ellátásában közremű-
ködnek a jövőben. A 15 fős szervezeti egységben nem csak projektmenedzserek és 
asszisztensek, hanem jogi, pénzügyi valamint kommunikációs feladatokat végző 
szakember is bemutatkozott.

A fórum nagy érdeklődés mellett zaj-
lott, a regisztrációk alapján több mint 
száz polgármester és szakember fogad-
ta el a megyei önkormányzat meghívá-
sát, és vett részt a nyílt napon.  Zalai 
Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke kiemelte: akkor 
lennénk elégedettek, ha Békés megye a 
források lehívásában az ország öt leg-
jobb megyéje között szerepelne.

Sztahovics Zsuzsa - Fotó: Zentai Péter
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Anyakönyvi események 

Február 24-én Budapesten Békés megyei tűzol-
tók is részesültek kiváló munkájukért elismerés-
ben, illetve születésnapi ajándéktárgyban, melye-
ket az országos katasztrófavédelmi főigazgató, dr. 
Tollár Tibor tűzoltó vezérőrnagy adott át.

Az elmúlt időszakban több alkalommal tettek 
rendkívüli helytállásról tanúbizonyságot a tűzoltók, 
akár szabadnapjukon is. Az emberi élet megmentése, 
az anyagi javak megőrzése, a súlyosabb veszteségek 
elkerülése érdekében végzett kiemelkedő, hősies 
helytállása elismeréseként az országos katasztró-
favédelmi főigazgató ajándéktárgyat adományozott 
a mezőkovácsházi hivatásos tűzoltó-parancsnoksá-
gon szolgálatot teljesítő Herédi Ferenc tű. törzsőr-
mesternek és Zengő Dezső tű. törzsőrmesternek, 
akik kihoztak egy acetilén és egy oxigénpalackot az 
égő házból.

Gratulálunk!
(Forrás:www.katasztrofavedelem.hu)
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Tisztelt lakosság!
Az Újságban található cikkekről bővebb 

tájékoztatást találhatnak 
Mezőkovácsháza Város facebook oldalán, 

vagy érdeklődjenek a 
06 (68) 381-011-es telefonszámon.


