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Tisztelt Szép korú Kovácsháziak!

A városi önkormányzat nevében 
sok szeretettel köszöntöm Önöket, 
az Idősek Világnapja alkalmából, s jó 
egészséget kívánok mindannyiuknak. 
Köszönöm azoknak, akik megjelen-
tek a városi ünnepségen. Számomra 
ez az egyik legfontosabb, legmeghatóbb 
és a legelgondolkodtatóbb világnap az, 
amit ma ünneplünk: az időseké.

Miért a legfontosabb?
Minden, ami bennünket körülvesz, a 

múltunk, történelmünk, városunk, hazánk 
mind-mind az idősek munkájának ered-
ménye. Sőt még a személyes létezésünk 
sem volna a nálunk idősebbek nélkül. 

Miért a legmeghatóbb?
Én eredeti foglalkozásom szerint ta-

nár vagyok. Tanítványaim senkiről sem 
beszéltek nagyobb szeretettel, mint 
nagyszüleikről: őnáluk mindent szabad, 
nagyon megértőek, mindenben melléjük 
állnak még a saját gyerekeikkel szem-
ben is. Meg van bennük az a bölcsesség, 
amely csak az idősek sajátja.

Miért a legelgondolkodtatóbb?
Ha az idősekre gondolunk, elsőként 

saját szüleink jutnak eszünkbe, az a hős-
tett, amelyet véghezvittek, amikor ben-
nünket, s egy, két vagy akár több testvé-

rünket felnevelték. Gyakran töprengek 
azon, méltó vagyok-e erőfeszítéseikhez, 
meg tudtam-e hálálni az értem vállalt ál-
dozatukat.

Én, személy szerint, tisztelem a kör-
nyezetemben élő idősek hatalmas ener-
giáját. Mi fiatalabbak, már rég panaszko-
dunk, kidőlünk a sorból, amikor ők még 
mindig talpon vannak.

Petőfi Sándor kitűnően fogalmazza 
meg „A vén zászlótartó” című versében.

Vállait egy kínos élet gondja,
Betegség és ötvennyolc év nyomja,
S ő feledve minden baját, búját,
Ifjak közé hadi bajtársul állt,

S kit eddig az asztaltól az ágyba
Alig – alig bírt elvinni lába,
Ellenséget űz mostan serényen
Ifjúsága régi erejében.

Sok mezőkovácsházi idős emberre 
ráillenek Petőfi e sorai. Én külön csodá-
lom és büszke vagyok a népdalköreink 
országos hírű énekeseire, kitűnő népi 
iparművészeinkre, nyugdíjas klubjaink 
aktív tagjaira.

Kívánom, hogy még hosszú ideig erő-
ben és egészségben élvezzék az élet önök 
által felfedezett szépségeit.

Varga Gusztáv polgármester

Október 6.
„Világosnál, Világosnál
Huszárok könnyeznek,
Sirva sirnak veszedelmén
A magyar nemzetnek.”

(Gyulai Pál: Világosnál)

Az aradi vértanúkat a sza-
badságharc bukása után, 
1849. október 6-án végez-
ték ki. Azóta a forradalom 
és szabadságharc vérbefoj-
tásának gyásznapjaként emlékezünk 
október 6-ára. Bár az Aradon kivégzett 
honvédtisztek száma tizenhat, a nemze-
ti emlékezet mégis elsősorban az ezen a 
napon kivégzett tizenhárom tisztet tartja 
számon. Az aradi vértanúk a szabadság-
harc kezdetén aktív, vagy kilépett császá-
ri tisztek voltak, a szabadságharc végén 
a honvéd hadseregben közülük egy altá-
bornagyi, tizenegy vezérőrnagyi és egy 
ezredesi rangot viselt.

Az aradi vértanúk tiszteletére az 
RMDSZ minden évben megemlékezést 
szervez Aradon. A Szabadság szobornál 
rendezett, ünnepségen városunk is kép-
viseltette magát.

Tisztelt Mezőkovácsházi Lakosok!

Október 23.-án emlékezzünk az 
1956-os forradalmunkra, és szabad-
ságharcunkra, amellyel bebizonyí-
tottuk a világnak, hogy Magyaror-
szág mekkora áldozatra képes a sza-
badságért.

A pesti utcákon a kamaszok és fiatal 
munkások számolták fel néhány nap 
alatt az ÁVH erőit, egy-egy faluban né-
hány tucat ember összefogásának kö-
szönhető, hogy a lakosság mellett levál-
tották a korábbi népnyúzó vezetőket.

1956-nak köszönhetjük, hogy ma már 
nem fordulhat elő, hogy ország-világ 
szeme láttára ártatlan emberek ezre-
it tapossák sárba egy idegen hatalom 
tánctalpai. Nem fordulhat elő, hogy ka-
masz fiúkat egy nappal 18. születésnap-
juk után kivégezzenek. Nem fordulhat 
elő, hogy kötelességüket végző, törvé-
nyesen megválasztott tisztségviselők 
jeltelen tömegsírokban végezzék. Nem 
fordulhat, és ne is forduljon soha többé 
elő, hogy erőszak, kegyetlenség, hazug-
ság uralkodjék egy szabadságra szüle-
tett nemzet fölött.

Ma már másfajta csatákat vívunk nap, 
mint nap. A tisztességes megélhetésért. 
A gyermekeink kenyeréért, iskolájáért, 
jövőjéért. A család összetartásáért, há-
zasságunk szilárdságáért. A barátain-
kért, hogy ne szakadjunk el egymástól.

Nem véres csaták ezek, de a jelentősé-
gük ugyanolyan nagy, mint a hatvanegy 
évvel ezelőtti élethalál harcoknak. 

56 örököseiként, a nemzetünk sza-
badságáért, Mezőkovácsháza fejlődé-
sért akkor tehetjük a legtöbbet, ha he-
lyesen ver a szívünk, és rendbe tesszük 
személyes életünket.

Ehhez kívánok minden mezőkovács-
házi polgártársamnak méltósággal teli 
ünnepet, erőt, egészséget, személyes si-
kereket!

Varga Gusztáv
polgármester

Mezőkovácsháza Város Önkormány-
zata nevében Csepreghy Elemér alpol-
gármester, a Csanád Vezér Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és 
testvériskolája, a Pécskai II. sz. Álta-
lános Iskola Havancsák Piroska intéz-
ményvezető és Bacsilla Eszter igazgató 
helyeztek el koszorút.

A honvédtisztek emlékének megőr-
zése mindannyiunk becsületbeli ügye, 
ezért Polgármester Úr javaslatot tesz a 
Képviselő testületnek az októberi ülé-
sen, hogy Jassik Lajos síremléke mögött 
egy liget kerüljön kialakításra az aradi 
vértanúk emlékére.

M.M.
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Átköltözött a rendelő
Október 2-án a II. számú háziorvosi 

körzet az új helyen kezdte meg rende-
lését, az Árpád utca 167. szám alatti 
ügyeleti rendelőben. 

A rendelési idő változatlan maradt 
(Hétfőtől péntekig: 10 órától 13 óráig).
Ellátó orvos:
   Dr. Rigler Magdolna háziorvos
  Telefonszám: 68/452-908

* * *
Szolgáltatók ügyfélfogadása:

DÉMÁSZ ZRT:
Kedd:      8 – 12
Szerda: 14 – 18

GYULAI KÖZÜZEMI
NONPROFIT KFT:
Kedd:          8 – 12
Szerda:     13 – 18
Csütörtök: 8 – 12, 13 – 16

ENKSZ FŐGÁZ ZRT:
Hétfő: 8 – 12
Csütörtök: 14 - 18

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 
a szolgáltatók Mezőkovácsháza, 
Hősök tere 6. szám alatt várják 
ügyfeleket.

* * *

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK
Hibabejelentés

Közvilágítással kapcsolatos hibabe-
jelentést a kozvilagitashiba@demasz.
hu email címen tehetik meg, vagy a 
Polgármesteri Hivatal 68/381-011-es 
telefonszámán jelezzék.

* * *
Szelektív hulladékgyűjtés

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 
a szelektív hulladékgyűjtők ürítése el-
kezdődik. A zsákokban kirakott szelek-
tív hulladékot a szolgáltató nem szál-
lítja el. Kérjük, amennyiben még nem 
rendelkezik szelektív hulladékgyűjtő-
vel, igényelje azt a Polgármesteri Hiva-
talban, és mi kiszállítjuk Önnek. A szol-
gáltatás teljesen ingyenes nem kerül 
plusz költségekbe. A szelektív hulladék-
gyűjtők ürítése (sárga hulladékgyűjtő): 
október 17. kedd, november 21. kedd, 
december 19. kedd. A zöldhulladék el-
szállításának időpontjai: október 17. 
kedd, november 17. péntek.

* * *
Kerti hulladékok égetése

Avar és kerti hulladékok nyílttéri 
égetése csak szeptember 15. és no-
vember 30., valamint február 1. és  
április 30. közötti időszakban, vasár-
nap- és ünnepnapok kivételével na-
ponta 9-16 óra között engedélyezett. 
A határidők kezdő- és utolsó napján 
az égetés végezhető.

Épül a kerékpárút
2017. október 02.-án elkezdődött a 

városközpontban a kerékpárút felújí-
tása. Ennek megvalósítása több sza-
kaszban tervezett:

• első ütemben az Alkotmány u. - Ár-
pád u. kereszteződésétől a Városháza 
előtti parkolóig. A földmunkát a mun-
kagépek folyamatosan végzik a kitű-
zött munkaterületen, ahol a kivitelezé-
si feladatok folyamatosan valósulnak 
meg.

• a második ütem a Városháza előtt 
levő parkolótól a József A. utcáig fog 
tartani. 

Reméljük, hogy a kerékpárút beru-
házását folyamatosan, zavartalanul 
valósíthatjuk meg, természetesen fi-
gyelembe véve az őszi időjárás befolyá-
soló tényezőit is.

Kérjük a Tisztelt Lakosság türelmét 
és megértését a munkálatok elvégzésé-
nek ideje alatt, az útszakaszok lezárása 
miatt!

Meztep Kft

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI 

ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

2018.

Pályázati kiírás 

Tisztelt Leendő Pályázók!

Mezőkovácsháza Város Önkormány-
zata a 2018/2019. tanévre vonatkozóan 
is kiírta „A” és „B” típusú pályázatát 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjra.

A pályázati kiírások szövege az ön-
kormányzat hivatalos honlapján (www.
mezokovacshaza.hu) valamint a Polgár-
mesteri Hivatal belső hirdető tábláján 
érhetők el. A pályázat önkormányzat-
hoz történő benyújtásának határideje:  

2017. november 7.
A pályázat benyújtható: Dr. Szilbereisz 

Edit jegyzőnél, a Mezőkovácsházi Pol-
gármesteri Hivatal 1. emelet 108. irodá-
jában. Információ a jegyzőnél személye-
sen vagy a 68/381-011-es telefonszá-
mon kérhető.

Ügyrendi, Kulturális és
Szociális Bizottság

Kézműves szakkör
felnőtteknek

A Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület együttműködő partne-
reként a mezőkovácsházi Kalocsa 
Róza Közhasznú Nonprofit Kft.-vel az 
EFOP-1.3.5-16-2016-00026 ,,Közös-
ségek fejlesztése a népművészet 
eszköztárával Békés megyében” 
című pályázat keretében többcélú 
támogatásban részesül. Az nyertes 
projekt révén 2017-2018-ban külön-
böző rendezvények kulturális prog-
ramjainak támogatása valósul meg, 
valamint két szakkör (kézműves, if-
júsági célcsoport) megszervezésére, 
lebonyolítására kerül sor. 

Ezen program támogatásának 
köszönhetően tartották meg 2017. 
október 4-én a felnőttek részére 
szervezett népi kézműves szakkör 

első megbeszélését a Kalocsa Róza 
Művelődési Központban. A tíz alka-
lomra tervezett szakköri foglalkozá-
sokon a szövés, nemezelés alapjaival 
ismerkedhetnek meg a résztvevők, 
valamint ékszereket és karácsonyi 
díszeket készíthetnek. A részvétel 
ingyenes. A csoport vezetője Dunainé 
Pszota Mária. 

H. M
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Infrastrukturális fejlesztést tartalma-
zó pályázataink:

1. TOP-3.2.1-15-BS1-2016 kódszá-
mú, „A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 
energetikai korszerűsítése” tárgyában. 
Elnyert, támogatási szerződéssel rendel-
kező pályázat. A fejlesztés során megújul 
a Könyvtár épülete külső és padlástéri 
hőszigeteléssel, nyílászáró cserével, fű-
téskorszerűsítéssel és lehetőség esetén 
elektromos korszerűsítéssel. A közbe-
szerzési tervdokumentációk készülnek, 
ez évben indul a kivitelező kiválasztása, 
és 2018-ban tervezetten befejeződik a 
beruházás.

2. TOP-4.2.1-15-BS1-2016 kódszámú, 
„Nappali szociális ellátás infrastruktú-
rájának fejlesztése Mezőkovácsházán” 
megnevezésű.  Elnyert, támogatási szer-
ződéssel rendelkező pályázat. A fejlesz-
tés során átalakításra, felújításra kerül a 
Táncsics u. 19. sz. alatti volt Napközi épü-
let, lehetővé téve idősek nappali szociá-
lis ellátásának kiterjesztését a városban. 
A Fáy u. 30. sz. alatti épület szabványos 
akadálymentesítése is megvalósul e pá-
lyázatban. A közbeszerzési tervdoku-
mentációk elkészültek, ez évben indul a 
kivitelező kiválasztása, és 2018-ban ter-
vezetten befejeződik a beruházás.

3. TOP-4.1.1-15-BS1-2016 kódszámú, 
„Háziorvosi rendelő infrastrukturális 
fejlesztése Mezőkovácsházán” megneve-
zésű. Elnyert, támogatási szerződéssel 
rendelkező pályázat. A fejlesztés kere-
tében felújításra és átalakításra kerül 
a Táncsics utcai háziorvosi rendelő. Az 
épület teljes energetikai korszerűsítése 
is megvalósul hőszigeteléssel, nyílászáró 
cserével, fűtéskorszerűsítéssel. A közbe-
szerzési tervdokumentációk elkészültek, 
ez évben indul a kivitelező kiválasztása, 
és 2018-ban tervezetten befejeződik a 
beruházás.

4. TOP-3.2.1-16-BS1-2017 kódszámú, 
„A mezőkovácsházi Kalocsa Róza Művelő-
dési Központ energetikai korszerűsítése” 
megnevezésű. Benyújtott, befogadott, 
elbírálás alatt lévő pályázat. A fejlesztés 
során megújul a Művelődési Ház épülete 
külső és padlástéri hőszigeteléssel, nyí-
lászáró cserével, héjazat cserével, fűtés-

korszerűsítéssel. A tervdokumentációk 
nyertes pályázat esetén kerülnek részle-
tes kidolgozásra.

5. TOP-1.1.1-16-BS1-2017 kódszámú, 
„Ipari Parkok fejlesztése” megnevezésű. 
Benyújtott, befogadott, elbírálás alatt 
lévő pályázat. A fejlesztés során megújul 
az Ipari Terület teljes közmű és infrast-
rukturális rendszere, lehetőséget teremt-
ve betelepülő vállalkozások befogadását 
és kiszolgálását. A terület ezt követően 
Ipari Parkként működhet.

6. TOP-1.1.2-16-BS1-2017 kódszámú, 
„Inkubátorházak fejlesztése” megnevezé-
sű. Benyújtott, befogadott, elbírálás alatt 
lévő pályázat. A fejlesztés során megújul 
az Ipari Területen lévő 3 épület, melyek-
ben különböző tevékenységet végző cé-
gek költöznek be és remélhetőleg terem-
tenek munkahelyeket. 

7. TOP-2.1.2-16-BS1-2017 kódszámú, 
„Zöld város kialakítása Mezőkovácsházán” 
megnevezésű. Benyújtott, befogadott, el-
bírálás alatt lévő pályázat. A fejlesztés so-
rán megújul a Művelődési Ház mögötti, az 
Áruház körüli zöldterület. Új funkcióként 
szabadidős és játszótéri elemek kerülnek 
kialakításra. A piactér is teljes felújításra 
kerül és piaci csarnok épület épül.

8. TOP-4.3.1-15 kódszámú, „Lerom-
lott városi területek rehabilitációja 
Mezőkovácsházán” megnevezésű. Be-
nyújtott, befogadott, elbírálás alatt lévő 
pályázat. A fejlesztés során megújul két 
önkormányzati bérlakás, a meglévő út-
alapra burkolat készül a Bem utca egy 
szakaszán és a Rákóczi utca egy szaka-
szán. Új közösségi tervek alakulnak a 
szegregációs, illetve a szegregációval ve-
szélyeztetett területeken.

9. VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, 
„Mezőkovácsháza, Napközi Konyha részle-
ges felújítása, korszerűsítése” megnevezé-
sű. Benyújtott, befogadott, elbírálás alatt 
lévő pályázat. A fejlesztés során megújul a 
Napközi Konyha épülete. A legsürgősebb 
korszerűsítések közül megvalósul a villa-
mos hálózat teljes felújítása, a nyílászárók 
cseréje és a kötelező akadálymentesítés.

Munkahely megtartását célzó, 
esélyegyenlőséget elősegítő, a nem 

infrastrukturális fejlesztéseket

segítő pályázataink:

10. TOP-5.2.1-15-BS1-2016 kódszá-
mú, „Építsük közösen! -  Együttműködési 
program Mezőkovácsháza versenyképes 
társadalmáért” megnevezésű. Elnyert, 
támogatási szerződéssel rendelkező pá-
lyázat, mely már a megvalósítás szaka-
szába lépett. Átfogó cél a leszakadó és le-
szakadással veszélyeztetett területeken 
élők társadalmi integrációja, esélyegyen-
lőség biztosítása.

11. TOP-5.1.2-15-BS1-2016 kódszá-
mú, „Helyi foglalkoztatási együttműködés 
kialakítása a Mezőkovácsházai járásban” 
megnevezésű. Az április 1-jén indult, 36 
hónapos projekt átfogó célja munkaerő-
piaci, foglalkoztatási és humánerőforrás 
fejlesztési koncepciók megvalósítása. El-
sődleges célcsoport a hátrányos helyzetű 
és inaktív álláskeresők. A foglalkoztatási 
paktum keretében helyi szintű foglalkoz-
tatási megállapodások, együttműködé-
sek valósulnak meg.

12. TOP-5.3.1-15-BS1-2016 kódszámú, 
„Helyi identitás és kohézió erősítése” meg-
nevezésű. A pályázat elnyerése esetén lehe-
tőség nyílik közösségfejlesztési programok 
kezdeményezésére és megvalósítására. 
Cél, hogy fejlődjön a településen a civil tár-
sadalom, növekedjen a lakossági aktivitás, 
megerősödjön az önkéntesség és a helyi 
identitás, a településhez való kötődés.

Közösségi, kulturális jellegű
pályázatok:

13. HM-HIM-16 kódszámú, „Katona-
hőseink kultuszának megőrzése, azaz I. 
világháborús hadisírok és emlékmű fel-
újítása Mezőkovácsházán” megnevezésű. 
Elnyert, megvalósulás alatt lévő pályá-
zat, melynek keretében megújulnak a 
Reformátuskovácsházi temetőben és a 
Régi temetőben található I. világháborús 
hadisírok és emlékmű.

14. KKETTKK-56P-02-0428 kódszá-
mú, „Az 1956-os forradalmat és szabad-
ságharcot méltató „Büszkeségpont” létre-
hozása Mezőkovácsházán” megnevezésű. 
Elnyert, megvalósulás alatt lévő pályá-
zat, melynek keretében a Művelődési 
Ház előtti sétányon az 56-os emlékhely 
újul meg.

15. KKETTKK-CP-02 kódszámú, „I. Vi-
lágháborús hősi halottak emlékművének 
felújítása Mezőkovácsházán” megneve-
zésű. Elnyert, megvalósulás alatt lévő 
pályázat, melynek keretében a Hősök te-
rén álló emlékmű és környezet teljesen 
megújul.

Sóki Zoltán

tájékoztató a város pályázatairól
Az önkormányzat képviselő-testülete elkötelezett a város folyamatos 

fejlesztése, lakosságmegtartó képessége és a lakosság életminőségének 
javítása, a lakossági igények magasabb színvonalú kielégítése mellett. En-
nek keretében az elmúlt évek pályázati fejlesztései mellett új pályázatok 
benyújtásával és végrehajtásával igyekszik megfelelni a megnövekedett 
igényeknek, elvárásoknak. 
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2017. Augusztus 20. 
Ünnepi

Képviselő-testületi ülés

Augusztus 20-a kettős tanulsággal bír: 
Szent István királyunkra emlékezünk, aki 
a magyar államiság megteremtője, jelké-
pe lett. Nem kis döntés előtt állt István, 
amikor egy nemzettel szemben kellett 
megmentenie egy nemzetet. Meggyőzni 
a magyarságot arról, hogy nincs más út: 
követnünk kell a környező országok hitét, 
vallását, erős államot kell építenünk, ah-
hoz, hogy megmaradhassunk.

Az ünnep másik tanulsága az új kenyér 
ünnepe. Tanulsága, hogy rendszeres, fo-
lyamatos, kitartó munkával képesek va-

gyunk megtalálni értékeinket, kihasznál-
ni adottságainkat, és megteremteni az új 
kenyeret.

Az államalapítás hivatalos ünnepéhez 
ma már hozzátartozik az új búzából sü-
tött, nemzeti szalaggal átkötött kenyér 
megáldása, megszentelése. Az Önkor-
mányzat asztalára is megérkezett az 
új kenyér, melyet a plébános úr a Szent 
mise keretében megszentelt.

A képviselő-testületi ülésen megjelen-
tek Nagy Róbert Közönség díjas színmű-
vész előadásában Ratkó József: Szégyen-
telenül című versét, valamint a Jekyll & 
Hyde Musical - Eljött a perc című számát 
hallhatták. Az ünnepség első napirend-
jeként Varga Gusztáv polgármester kö-
szöntötte az egybegyűlteket, majd át-

adásra került a „Mezőkovácsháza Város-
ért” kitüntetés, melyben Fodor Istvánné 
részesült, Mezőkovácsháza város közne-
velési feladatainak hosszantartó, magas 
színvonalú megvalósításáért, valamint 
több évtizedes pedagógiai, vezetői mun-
kájának elismeréséül.

Hagyomány már, hogy az ünnepség ke-
retében köszöntjük friss diplomásainkat. 
Az idei évben négy fiatalt köszönthet-
tünk: Ádám Olga Krisztina, Dr. Ujj Ágnes, 
Dr. Ujj Éva, Hagya Csaba személyében.

Végezetül a rossz időjárási viszonyok 
miatt koszorúikat a megjelent intéz-
ményvezetők, politikai pártok és civil 
szervezetek képviselői az új kenyér előtt 
helyezhették el.

M.M.

2017. szeptember 23-án Mezőkovácsháza Város Román Nem-
zetiségi Önkormányzata Román Gasztronómiai és Kulturális 
Napot tartott, mely nagy sikert aratott.  Rendezvényeink a vá-
rosban élő román közösséget összefogják és lehetőséget nyúj-
tanak arra, hogy megmutathassuk magunkat, hagyományos 
ételeinket, kultúránkat.

Ezen a napon is sok fellépőt köszönthettünk rendezvényün-
kön, így például az „Edera” Néptánc Csoportot Mácsáról, akik 
hagyományos román népviseletben táncoltak nekünk. A fent 
nevezett tánccsoport nagyon sok hazai és külföldi díjjal rendel-
kezik és 2015-ben megjelent az első könyvük is, melyben a cso-
port eddigi fellépéseiről és díjairól olvashatunk.  Megtiszteltek 
minket Maria Iordana Rad, Neag Alin és Maria Stan Toma nép-
zenészek is. Az előadók nagy népszerűségnek örvendenek bel-
földön és külföldön egyaránt, rendszeres fellépői a tv kulturális 
műsorainak és e mellett különböző előadásokon, fesztiválokon 
vannak jelen.

Köszönjük minden kedves helyi és külföldi vendégnek, aki 
megtisztelt minket jelenlétével, külön kiemelve Letiția Stoian 
Szemlak város polgármesterét.

Kovács Andrea, Mezőkovácsháza Város
Román Nemzetiségi Önkormányzat - elnök helyettes

, 

Román Gasztronómiai és Kulturális Nap
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retein belül. A Mezőkovácsházi Városi 
Könyvtár Egészségtábora hagyományos 
keretek között vonzotta a gyerekeket, 
egyre színesebb programokkal tölthet-
ték ezt az egy hetet. A mezőhegyesi 47-
es majorban valósította meg a Kalocsa 
Róza Művelődési Központ a nyári tábo-
rát, ahol szintén teltház volt.

Felnőtt lakosság számára számos szű-
rőprogramot szerveztünk és kapcso-
lódtunk szűréseinkkel települési prog-
ramokhoz Mezőkovácsházán és a járás 
más településein.

Június 30-án a mezőkovácsházi Bo-
rostyán fürdőben délelőtt a „nemcsak 
a 20 éveseké a világ” címmel valósítot-
tunk meg programot a járási települé-
sek nyugdíjas klubjai számára. A für-
dési lehetőség mellett vetélkedőkkel, 
gyógytestneveléssel és megvendégelés-
sel kedveskedtünk az ide látogatóknak. 
Szinét ezen a napon került megrende-
zésre a Mozgás Éjszakája című prog-
ramunk, ahol az EFI által működtetett 
rendszeres testmozgások népszerűsí-
tése zajlott. Hét edzésformát próbálha-
tott ki bárki, aki eljött a rendezvényre. 
A M.A.SZ.K. Egyesülettel közösen futást 
és kerékpározást is szerveztünk ezen az 

Az idei nyáron az EFI rengeteg 
programot valósított meg. Számos 
rendezvényt szerveztünk és bonyo-
lítottunk le az betegségmegelőzés, és 
az egészségmegőrzés céljából.

Rendszeres testmozgás program ke-
retein belül év eleje óta folyamatosan 
zajlanak sportfoglalkozások. Többek 
közt a Csanád Vezér Általános Isko-
la tornatermében gyógytestnevelés 
minden szerdán este 6 órai kezdettel. 
Ugyanitt kedden és pénteken birkózó 
edzésen vehetnek részt a gyerekek. A 
Művelődési Házban minden kedden 
jógaedzés vehető igénybe 16.45-től. 
Ugyanezen a napon az aerobikedzések 
zajlanak 18 órától. Az ovitornák 6 
helyszínen valósulnak meg, ebből 4 
Mezőkovácsházán, 1 Almáskamaráson, 
1 pedig Medgyesegyházán. Mindezek 7 
szakoktató közreműködésével. Futball 
felkészítés zajlik az U7-U9, U11-U13 és 
az U16-U19-es korosztályok számára 
az MTE pályán. Ezeket az edzéseket is 
szakemberek látják el.  Mindenki tehe-
tett az egészségéért, beleértve a kicsiket 
és a felnőtt lakosságot. 

A gyerekek élvezhették a nyári szüne-
tet a táborok nyújtotta lehetőségek ke-

Idén is nagy érdeklődés kísérte a 
Kovácsházi Napok rendezvénysoro-
zatát, ahol bőséges programkínálat-
ból válogathattak a résztvevők. Az 
események két helyszínen zajlottak: 
a reformátuskovácsházi Közösségi 
Központban és a Kalocsa Róza Műve-
lődési Központ területén. 

A Kovácsházi Napok rendezvénysoro-
zatát minden évben hosszas előkészü-
let előzi meg. Nem kis feladat ugyanis 
a megadott költségkereteken belül 2-3 
napra olyan szabadidős, kulturális és 
szórakoztató programokat összeállítani, 
amelyek vélhetően minden korosztály 
igényeit kielégítik. A szervezők ezért 
arra törekedtek, hogy minél változato-
sabb szabadidős lehetőségből és színes 
kulturális műsorkínálatból nyújtsanak 
választási lehetőséget. A tapasztala-
tok szerint a 2017. évi Kovácsházi Na-
pok sikeresnek bizonyultak, amit az is 
megerősít, hogy a meghívott énekesek, 
zenészek fellépését a közönség részé-
ről rendkívül nagy számú érdeklődés 
kísérte.

Az első nap, a minőségi kultúrát he-
lyezve előtérbe, augusztus 17-én este A 
nemzet csalogánya címmel Csomor Csil-
la zenés előadásában Blaha Lujza életét 
ismerhette meg a közönség. Pénteken 
délelőtt a Kalocsa Róza Művelődési Köz-
pontban - a Humánszolgáltató Központ 
szervezésében - az egészségmegőrzés-
sel kapcsolatos szűrések, bemutatók és 
kóstolók között válogathattak a látoga-

tók. Mindeközben a Szivárvány Nyug-
díjas Egyesület tagjai jóvoltából kü-
lönféle finomságokat süthettek együtt 
a nagymamák az unokákkal. (Erre a 
programelemre A szarvasi Civil Közös-
ségért Alapítvány közreműködésével 
az EFOP-1.3.5-16-2016-00921 Civil 
közösségek aktivitásának ösztönzése 
Mezőkovácsházán és Szarvason című 
pályázat támogatásával került sor. A 

eseményen.
Szeptember 28-án a Csanád Vezér 

Általános Iskolában került megrende-
zésre a Birkózó verseny és Műhelygála 
rendezvény, ahol számos megyei és or-
szágos birkózó klub versenyzői vettek 
részt.

A folyamatosan tartott klubjaink 
folyamatosan segítséget nyújtanak a 
lakosság számára az egészségük meg-
óvására. Ezek péládául: Idősek gya-
logló klubja, Baba-mama klub, Szív- és 
érrendszeri klub, Cukorbeteg klub, 
Főzőklub. A Szülő klub keretein belül 
újszülött kortól kisgyermek korig Dr. 
Hedvig Beáta koordinálásával AYRES 
torna (mozgásfejlesztő torna) valósul 
meg gyógytornászok közreműködésé-
vel. Munkahelyi egészségmegőrző prog-
ramjainkkal Battonya, Nagybánhegyes 
és Mezőhegyes polgármesteri hivatalait 
látogattuk meg

Az év további részében is számos 
programmal és rendezvénnyel várjuk a 
lakosságot, ahol további segítséget kap-
hatnak az egészségük megőrzése érde-
kében!

EFI

Az Egészségfejlesztési Iroda elmúlt időszakának munkája

Fesztiváli hangulat, sport, zene, szórakozás minden korosztálynak
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Immár hagyományosan idén is a 
Kalocsa Róza Művelődési Központ-
ban rendezte meg Mezőkovácsháza 
Város Önkormányzata a Idősek 
Világnapja városi rendezvényét, 
amelyre nagy számban érkeztek a 
szépkorúak.

Az Idősek Világnapi városi ünnep-
ségen (2017. október 3-án) Jankó Er-
zsébet a művelődési ház vezetője üd-
vözölte a jelenlevőket, a vendégeket, 
majd Varga Gusztáv polgármester úr 
az önkormányzat nevében köszöntötte 
a település idős lakosságát. 

Az ünnepi köszöntő után „Délibábos 
Hortobágyon” címmel Udvarhelyi Bog-
lárka és Pomlényi Péter énekművészek 
vidám, zenés műsorösszeállítással 
kedveskedtek a jelenlevőknek, melyet 
nagy tapssal jutalmazott a közönség. 

Ezt követően Szénási István alpol-
gármester úr köszöntötte a város 
legidősebb polgárait, köztük a 98. 
életévében járó Hanreich Gyulánét, a 
96 éves Vindics Gábornét és a 94 éves 
Szlanyinka Ferencnét. A férfiak közül 
a 93. életévében járó Belák Istvánt, a 
93 éves Hetényi Györgyöt, és a 89 éves 

projekt részeként városunkban a továb-
biakban még 20-23 hasonló esemény 
szervezésére lesz lehetőség a klub köz-
reműködésével – szerz.) Ezt követően 
főként a szabadidős és szórakoztató mű-
fajok képviselték a programkínálatot.

Délután a reformátuskovácsházi Kö-
zösségi Központ területén mini kiál-
lítás, arcfestés, gyermekprogramok, 
kézműves foglalkozások, ugrálóvár és 
fitness eszközök várták a résztvevőket. 
Este - a Mezőkovácsházi Atlétikai Sza-
badidő Klub szervezésében és szintén 
a szarvasi Civil Közösségért Alapítvány 
támogatásával - Katus Attila aerobic be-
mutatója, majd a továbbiakban a Dup-
la KáVé együttes, Gáspár Laci, illetve 
a KoneZone együttes szórakoztatta a 
lakosságot. Végül, a MASZK együttmű-
ködésével éjszakai futás, kerékpározás, 
görkorcsolyázás zárta a napot. 

Szombaton főzőversennyel telt a dél-
előtt, melynek eredményhirdetésére 
ebéd után került sor. I. helyezést ért el 
a ,,Két muskétás” csapat, II-at a ,,Régi 
csibészek” csapata, míg III. Domokos 
Mátyás és csapata lett. Különdíjban ré-

szesült: ifj. Pléli Zsolt és barátai, illetve 
Maczkainé Tóth Anna Piroska. A város-
napokon folyamatos ellátást biztosítot-
tak a különféle árusok és a büfé-szolgál-
tatás.

Napközben a vöröskereszt véradás-
ra várta az önkénteseket, valamint Tü-
csök Peti előadásában vidám, zenés 
gyermekprogramra került sor. Emellett 
gyermekprogramok, kézműves fog-
lalkozások, sportbemutatók, illetve a 
kicsiknek ingyenes ugrálóvár állt ren-

delkezésre. A jó ebédhez Erdélyi Ilona 
énekes és kísérőinek hangulatos, lako-
dalmas dalaival szólt a nóta, míg este 
országosan ismert énekesek, zenészek 
vonzották az érdeklődőket a térre. Köz-
tük a Capuccino együttes, L. L. Junior, 
Deniz és a Duma’Színház műsora nyer-
te el a közönség tetszését. A nap zárá-
saként, a tűzijáték után, D-Session sza-
badtéri diszkóján mulathattak hajnalig 
a kitartó fiatalok. 

Halasi Mária

ÜNNEPI KÖSZÖNTÉS AZ IDőSEKNEK

Szilva Lajost. A jelenlevő érintetteknek 
a Humán Szolgáltató Központ vezetőjé-
vel, Kovalik Angélával együtt emlékla-
pot és ajándékcsomagot adtak át, illet-
ve akik nem tudtak részt venni a prog-
ramon, azoknak másnap otthonukba 
vitték el az ajándékot. 

A városi rendezvény további részé-
ben a Humán Szolgáltató Központ jóvol-
tából teával, forraltborral és kaláccsal 
vendégelték meg az időseket, továbbá 

Szekeres Lajosné Klárika különleges 
süteménnyel lepte meg a kortársait. 
Ez utóbbinak a leírását, elkészítésének 
receptjét is megismerhették a résztve-
vők. További meglepetésként az egyik 
ünnepelt, Hetényi György helyi költő 
által írt verset is hallhatott a közönség. 
A nap végül kötetlen beszélgetéssel zá-
rult. 

Halasi Mária
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,,Hárompróbázók”
finish előtt

Mindenki örömére kellemes napsüté-
ses időben kerülhetett sor a Kovácsházi 
Hárompróba őszi fordulóinak első két 
programjára.

A hárompróba első őszi fordulóján a 
kerékpártúrán szeptember 16-án dél-
előtt 9 órakor a Kalocsa Róza Művelődé-
si Központ előtt 27 sportolni vágyó gyer-
mek és felnőtt állt rajthoz, hogy megte-
gyék a 25 vagy a 45 kilométeres távot. 
Míg a kisebb útvonal a Mezőkovácsháza-
Kunágota-Mezőkovácsháza közötti 
táv megtételét jelentette, addig a 45 
km-t Mezőkovácsháza-Mezőhegyes-
Tótkomlós-Kaszaper-Mezőkovácsháza 
útszakaszon tették meg a kerekezők. A 
sportolók biztonságára most is a helyi 
polgárőrség vigyázott. Köszönet érte! 
A kerékpártúrának ezúttal több új, első 
résztvevője is volt. Az ellátásról a mű-
velődési ház frissítővel és pogácsával 
gondoskodott, illetve egy sporttárs gyü-
mölcslevekkel lepte meg a társaságot. 

A hárompróba második őszi forduló-
ját, a futást szeptember 30-án tartották 
meg a Kossuth és az Alkotmány utca 
kereszteződésében levő volt Match 
épülete elől startolva. A táv 3 és 6 km 
volt, melyet önkéntes választás alapján 
futottak végig a résztvevők. Az esemé-
nyen 29-en vettek részt és tették pró-
bára edzettségüket. A futókat visszaér-
kezésükkor energiapótlásként meleg 

tea, üdítő, gyümölcs és édesség várta. 
A hárompróba tehát az idei finishéhez 
érkezett, melynek utolsó állomását, a 
gyalogtúrát november 11-én rendezik 
meg. A záró eseményen történik majd 

az értékelés, eredményhirdetés és, 
aki a próbákon legalább 5 alkalommal 
részt vett, azok között egy kerékpárt 
sorsolnak ki.

Halasi Mária

Egészségnap
Az idei évben is megrendezésre került 

2017. augusztus 18-án a Kovácsházi Na-
pok keretén belül az Egészség Nap. 

A résztvevők különböző egészségük 
megőrzésével kapcsolatos szűrések 
között válogathattak, különböző teákat 
kóstolhattak meg, péksüteményeket és 
gyümölcsöket fogyaszthattak. A ren-
dezvény látogatói megízlelhették a házi 
készítésű mézet, szörpöt, lekvárt és saj-
tot. A rendezvényt 425 fő látogatta meg. 
Ezen a napon zárult a nyári gyermektá-
bor, ahol a gyermek által készített tár-
gyak kiállításra kerültek, valamint min-
den „táborlakó” ajándékban részesült, 
egyedi készítésű pólóban. A nap zárása-
ként ajándékok kerültek kisorsolásra az 
Egészség Nap látogatói között, amelyet 
a rendezvény támogatói biztosítottak a 
számunkra. 

HSZK

Októberben ,,Mutasd Magad!”
A mezőkovácsházi Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. sikeres pályázatot nyúj-

tott be a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által meghirdetett járási megyei, országos 
és nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi események, rendezvények, va-
lamint szakmai konferenciák megrendezése című felhívásra. A nyertes pályázat té-
mája a Mutasd Magad Dél-Békés kistérségi amatőr művészeti rendezvénysorozat 
elődöntői és a Dél-Békési Százszorszép Gála megrendezése. Pályázati azonosítója: 
205108/06992, adatlap azonosító A2016/N6001. Az elnyert összeg 700 ezer forint 
vissza nem térítendő támogatás.

A nyertes pályázatnak köszönhetően így nyolcadik alkalommal is megvalósul-
hat a Dél-Békési Kistérség Közkincs Kerekasztalának ,,Mutasd Magad Dél-Békés” 
elnevezésű térségi amatőr művészeti rendezvénysorozata. Ám, a programot idén 
– a megnyert pályázat függvényében - a hagyományoktól eltérően, megváltozott 
időben és formában rendezik meg. Az elődöntőket két helyszínen 2017. október 
22-én (vasárnap) Battonyán és október 28-án (szombaton) Mezőhegyesen tart-
ják. A bemutatott produkciókat szakmai zsűri értékeli és minősíti. A Százszorszép 
Gálára december 2-án kerül sor Mezőkovácsházán. A rendezvény az amatőr mű-
vészeti csoportok és egyének számára kínál bemutatkozási lehetőséget, melyre 
szeretettel várják a régi és új fellépőket.

Érdeklődni lehet, illetve információ kérhető a Kalocsa Róza Művelődési Köz-
pontban vagy a 06-30/904-61-53 és a 06-70/458-18-23-as telefonszámon.

Halasi Mária
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A budapesti Hagyományok Háza tá-
mogatásának eredményeként a Kalocsa 
Róza Művelődési Központ díszítőművé-
szeti szakköre idén ősztől új tagokkal bő-
vülve folytatja munkáját.

A díszítőművészeti foglalkozások so-
rán a résztvevők megismerkedhetnek 
a különböző hímzéstechnikákkal. Az új 
tagokkal történő első együttmunkálko-
dást 2017. szeptember 25-én tartották. 
A csoportvezetője Jankó Mihályné. A 
Hagyományok Háza támogatásának kö-
szönhetően a szakkör különleges lehe-
tőséget kapott arra, hogy a résztvevők 
tudásuk még alaposabb megerősítésén 
túl újabb technikákat is megismerje-
nek, kipróbáljanak. Ennek érdekében a 
tagok szakmai munkáját szeptembertől 
decemberig dr. Illés Károlyné a népmű-
vészet mestere segíti a helyszínen.

A hagyományokon alapuló népi hím-
zéssel foglalkozó alkotók körében nem 
ismeretlen Dr. Illés Károlyné, Ani neve, 
aki hosszú évtizede meghatározó egyé-
nisége népi hímző kultúránk életben 
tartásának, továbbéltetésének, széles 
körben való megismertetésének. A szö-

Újdonságok a 
hímzőszakkörben

vést és a hímzést már gyermekkorában 
megtanulta, s az évek során számos ki-
állításon vett részt itthon és külföldön 
alkotásaival és kiállítás rendezőként. A 
magyar lakta területek minden tájegy-
ségével foglalkozik, ezen kívül a szlovák 
hímzésekkel. Kedvencei a Békés megyei 
szűcshímzések. A rongy-, gyapjú- és 
vászonszövést is műveli. Több népi dí-
szítőművészettel foglalkozó kiadvány 
szerzője, társszerzője és illusztrátora. 
Az oktatói tevékenység nagyon fontos 
szerepet tölt be életében, tudását min-
den korosztálynak átadja a különböző 

képzéseken. Ezért is örülnek a szakkör 
tagjai a személyes közreműködésének.

A hímzőszakkör továbbra is sok sze-
retettel vár minden kedves érdeklődőt, 
új tagok csatlakozását! A részvétel in-
gyenes! Érdeklődni lehet és információ 
kérhető a művelődési központban vagy 
a 06-30/904-61-53 és a 06-70/458-18-
23-as telefonszámon.

A következő foglalkozások időpontjai: 
2017. október 24-én, november 6-án, 
20-án, december 4-én16 órakor.

Halasi Mária

II. KOVÁCSHÁZI
LAKODALMAS VIGADALOM

„Most újra éled egy régi álom, 
Isten bizony, én nem bánom.
Újra együtt a hagyománnyal, 
Vőfély s zenész az ifjú párral.”

Egy év kihagyás után, második alka-
lommal került megrendezésre Barbi 
Zsolt, a Balogh György Honismereti 
Egyesület és a Mezőkovácsházi Vá-
rosi Könyvtár szervezésében a helyi 
lakodalmi szokásokat felelevenítő KO-
VÁCSHÁZI LAKODALMAS VIGADALOM 
elnevezésű 2 napos rendezvény. Szep-
tember 22-én délután 17 órakor kez-
dődött a két helyszínen zajló program-
sorozat a mezőkovácsházi Tájházban a 
vőfélyek találkozójával, ahová Gyuláról, 
Szabadkáról, a Jászságból, Kaposvárról 
és a környék több településéről érkez-
tek vőfélyek. Ezután kezdetét vette a 
kelengyekikérő, vitték a „menyasszony 
ágyát”, majd az Innovációs, Oktatási és 
Közösségi Központban elkezdődött a 
Vőfély show.

Szombaton a Polgármesteri Hivatal 

előtt gyűlt össze a násznép ahol a „há-
zasságkötés” után Varga Gusztáv pol-
gármester köszöntötte a város legifjabb 
házaspárját, majd a lakodalmas menet 
zeneszó kíséretében átvonult a Kalocsa 
Róza Művelődési Központba, ahol házi-
as ízű sütemények sorakoztak az ünnepi 
asztalon. Volt látványfőzés, borköszön-
tő, menyasszonyi torta, menyasszonyi 
tánc. A hajnalig tartó vigadalomról a 

Csantavéri Lila Orgonák és a Királyhágó 
Zenekar gondoskodott.

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani minden segítőnek, aki részt vett 
az előkészületekben, és azoknak is, akik 
valamilyen formában hozzájárultak a 2 
napos rendezvény sikeres lebonyolítá-
sához.

(Strifler Károlyné)
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Rendkívül különleges kiállítást tekint-
hetnek meg az érdeklődők a Kalocsa 
Róza Művelődési Központban, ahol Az 
origami csodálatos világa címmel ván-
dorkiállítás nyílt 2017. szeptember 26-
án. A kiállítás kiegészítő programjaként, 
a megnyitó előtti napon, (szeptember 
25-én) jó hangulatú origami kézműves 
foglalkozást is tartottak, ahol a résztve-
vők megismerhettek néhány papírtech-
nikát és érdekes, játékos feladatokban 
próbálhatták ki kézügyességüket a pa-
pírhajtogatás terén. 

Az ünnepi megnyitón Jankó Erzsébet 
a ház vezetője köszöntötte az előadó-
kat és a vendégeket, majd Varga Gusz-
táv polgármester méltatta a papírhaj-
togatás kézművességével foglalkozók 
elszántságát, álhatatos tevékenységét. 
Szólt az ebből eredő fizikai és szellemi 
fejlődési lehetőségekről és az ilyen és 
ehhez hasonló értékteremtő munka 
jelentőségéről. A program folytatása-
ként Fábián Zsolt a Magyar Origami 
Kör elnökhelyettese a tevékenység 
történetéről mesélt, míg a MOK elnöke 
Sági Judit részleteiben bemutatta a ki-
állítás darabjait. 

Mint azt megtudtuk az origami japán 
eredetű szó. Jelentése: papírhajtogatás. 
A hagyomány szerint egy buddhista 
szerzetes vitte a hajtogatás titkát Ja-
pánba a 6. század folyamán. Az origami 
fennmaradása azoknak a családanyák-
nak köszönhető, akik otthon, gyerme-
keiknek tanítgatták a papírformák 
készítését. Japánban már XII. századi 
feljegyzések is említik ezt a művészeti 
ágat. Európába a XIII.-XIV. században 
ismerték meg. 

Az első magyar origami leírás 1935-
ben jelent meg a Sicc című könyvben, 
de csak 30 év múlva került kiadásra 
olyan mű, mely csak az origamival fog-
lalkozott. Az ország első origami köre 
Kecskeméten szerveződött meg 1988-
ban a Szórakaténusz Játékmúzeum-
ban. őket követve 1991-ben alakult a 
Pécsi Origami Kör. A Magyar Origami 
Kör egyedüliként fogja össze országos 
szinten a papírhajtogatás iránt érdek-
lődőket.

Mint hallhattuk, az origami egy olyan 
mindenki által gyakorolható kézmű-
vesség, mely egyaránt edzésben tartja 

az elmét és a kezet. Hajtogatás közben 
kikapcsolódhatsz, alkothatsz és játsz-
hatsz egyszerre. Nem számít kor, vagy 
társadalmi helyzet, végzettség, nem 
kell hozzá különösebb kézügyesség 
vagy tudás sem.

A papírhajtogatásnak sokszínű a 
felhasználása is. Része van például a 
divattervezők, építészek, textilterve-
zők, desingerek, az orvostudomány, az 
űrkutatás munkájában, de helye van a 
modern művészet, virágkötők, lakás-
dekorációk körében és még megszám-
lálhatatlan területen.

A kiállításon a hagyományos 
technikák mellett, tesszallációkkal, 

Meseszép papírcsodák az origami varázslatos világából

kusudamaval, illetve több egyedi papír-
formációval ismerkedhettünk meg, így 
például a 6 évig készülő 18 ezer darab 
teatasakból készült stegosaurussal és 
a hasonló technikájú malommal és te-
ázó szettel.

A megnyitó kötetlen beszélgetéssel 
zárult, miközben a művelődési ház 
frissítővel és süteménnyel vendégelte 
meg a résztvevőket. A kiállítás 2017. 
október 17-ig tekinthető meg az intéz-
mény nyitvatartási ideje alatt.

Halasi Mária
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ORSZÁGOS
KÖNYVTÁRI NAPOK

Könyvtárunk idén is csatlakozott 
az Informatikai és Könyvtári Szövet-
ség szervezésében megrendezésre 
kerülő Országos Könyvtári Napok 
programsorozathoz.

Október 02-05. között Benedek Elek 
„a nagy mesemondó” születésnapjának 
tiszteletére, a Népmese Napja alkalmá-
ból Elvarázsolt Mesekönyvtár című já-
tékos, mesevetélkedőn vehettek részt 
az óvodások és az általános iskola alsó 
tagozatos diákjai. Az évfolyamonként 
négy csoportra osztott kisebb fős csa-
patok és egy-egy meseszereplőnek be-
öltözött segítőik az 1977-ben, Jankovics 
Marcell szerkesztésében indult sike-
res Magyar népmesék rajzfilmsorozat 
megjelent epizódjai közül válogatott 
meséiből mérhették össze tudásukat. 
Így, már az előzetes felkészülés során 
megismerhették: A só, Az égig érő pa-
szuly, A kismalac és a farkasok, A kis 
gömböc, Kacor király és A macskacicó 
tanulságos történeteit.  A vetélkedőn 
fejtörők és szellemi feladatok mellett 
természetesen megmérettethették ma-
gukat ügyességi játékokban is. A há-
romfős zsűri, - melynek elnöke: Elekiné 
Macsányi Melinda valamint tagjai: Szabó 
Istvánné és Szedlacsekné Farsang Mar-

git, miután összegezték a feladatonként 
elért pontokat, eredményt hirdettek. Az 
eredményhirdetést követően a gyere-
keket és kísérőiket a könyvtár dolgozói 
vendégül látták egy-egy szelet tortával. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik részt vettek a Mese-
vetélkedőn.

Október 03-án Albertus László, a 
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár igaz-
gatója „Időutazás” Mezőkovácsházán 
címmel tartott előadást a helyi általá-
nos iskola tanulóinak, melynek célja, 
hogy a diákok megismerjék lakóhelyük 
múltját, történetét, a legfontosabb ese-
ményeket. A tanulók egy képzeletbeli 

utazás részesei lehettek, melynek során 
megismerkedtek Mezőkovácsháza tör-
ténetével az őskortól napjainkig.

Kétszáz éve, 1817. március 2-án szü-
letett Nagyszalontán Arany János, a 19. 
század magyar költészetének kiemelke-
dő alkotó művésze, a magyar nyelv máig 
utolérhetetlen mestere. E jubileum al-
kalmából október 04-én délelőtt Arany 
200 címmel, életrajzi elemekkel, meg-
zenésített versekkel, balladákkal várta 
az érdeklődőket Liszi Melinda, a Békés 
Csabai Jókai Színház művésznője és Sás 
Péter színművész.

(Strifler Károlyné, Szőke Mónika)

A személyiadat- és lakcímnyilvántartás egyik alap-
adata a polgárok bejelentett lakcíme.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván-
tartásáról szóló törvény (továbbiakban: Nytv.), valamint a 
végrehajtási rendelete szabályozza a polgárok lakcímbe-
jelentésre vonatkozó kötelezettségét, valamint a lakcím 
bejelentésének követelményeit. 

Az Nytv. idevágó rendelkezése alapján, a Magyarorszá-
gon élő, és a törvény hatálya alá tartozó polgár 3 napon 
belül köteles lakcímét (lakóhelyét és/vagy tartózkodási 
helyét) nyilvántartásba vételi céllal bejelenteni. Míg ko-
rábban a lakcímbejelentés csak a bejelenteni kívánt cím 
szerinti illetékes jegyzőnél vagy járási hivatalban volt 
megtehető, a július 01. napján életbe lépő változás szerint 
lakcímbejelentés országos illetékességgel bármelyik járá-
si hivatalban teljesíthető.

Az önkéntes kötelezettségteljesítéssel megvalósuló lak-
címbejelentés alapeleme a lakcímnyilvántartásnak, mely-
nek elsődleges célja az aktuális, közhiteles nyilvántartás 
fenntartása. Lakcímbejelentés az érintett ingatlant tekint-
ve jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet, a lakó-, 

tartózkodási hely regisztrációja nem a lakcím állami jóvá-
hagyását jelenti, hanem a tényleges helyzetre vonatkozó 
állampolgári bejelentés nyilvántartásba vételét.

Az Nytv. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint a 
lakcímbejelentést a lakcímbejelentő rendszeresített for-
manyomtatványon teljesíti. A lakcímbejelentő lapon kö-
zölteket a hatóság formailag ellenőrzi azon tekintetben, 
hogy minden adat ki van-e töltve rajta, továbbá tartalmi-
lag annyiban ellenőrzi, hogy meggyőződik a bejelenteni 
kívánt cím valódiságáról az általa kezelt címnyilvántartás 
alapján. Azért, hogy a lakcímbejelentő lapon közöltek a 
valóságban mindenben megfelelnek, jogi értelemben a 
bejelentő felel.

A lakcímbejelentési eljárásról pontos és részletes infor-
mációt, széleskörű tájékoztatást kaphat minden érintett 
polgár bármelyik okmányirodában vagy kormányablak-
ban.

Mezőkovácsházi Járási Hivatal

Lakcím bejelentési tudnivalók



12 2017. október

A Mezőkovácsházi Atlétikai Szabad-
idő Klub (MASZK) is csatlakozott 2017. 
augusztus 18-án a Kovácsházi Napok 
programjához. A megrendezésre kerülő 
Városi Egészségnap délutáni eseményé-
hez kapcsolódva aerobik edzést és éjsza-
kai futást, kerékpározást, görkorizást 
szerveztünk. 

Meghívtuk Katus Attilát, aki egy órás 
aerobik edzést tartott, majd kötetlen 
eszmecsere formájában az egészséges 
életmódról, étkezésről beszélgettünk 
vele. Az esemény a szarvasi Civil Kö-
zösségért Alapítvány közreműködésé-
vel az EFOP-1.3.5-16-2016-00921 Civil 
közösségek aktivitásának ösztönzése 
Mezőkovácsházán és Szarvason című 
pályázat támogatásával valósult meg.

Sötétedés után 21:00 órakor rajtol-
tak a futók, kerékpárosok, görkorisok 
a reformátuskovácsházi Közösségi 
Központból, majd 5 km megtétele után 
a Borostyán Kemping és Strandfürdő-
be érkeztek meg, ahol éjfélig éjszakai 
fürdőzés várta őket. A résztvevőket 
gyümölcsökkel és egy közös vacsorá-
val láttuk vendégül.

Liptákné Rigó Andrea

Sportos támogatás
az egészségért

Mozgalmas, szakmai feladatokban 
bővelkedő volt a nevelési év kezdete 
intézményünkben.

Szeptember 01-én 9 óvodai cso-
portban, 170 óvodáskorú kisgyermek 
kezdte meg a nevelési évet. A bölcsődé-
ben is folyamatosan zajlik a beszokta-
tás és a jelentkezés.  Az év elején több 
ellenőrzés is lefolytatásra került az in-
tézményben. Elsőként a Békés-megyei 
Kormányhivatal Békéscsabai Járási 
Hivatal Oktatási és Hatósági osztálya 
iratbekéréses ellenőrzést folytatott le, 
jegyzőkönyvének átadására szeptem-
ber 07-én került sor. A jegyzőkönyv 
megállapítása szerint a benyújtott do-
kumentáció alapján az ellenőrzés nem 
tárt fel jogszabálysértés. A dokumen-
tumok napra készek, a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelnek. Ezt követően 

2017. szeptember 05-12-ig az Ügyrendi, 
Kulturális és Szociális Bizottság éves 
munkatervében meghatározottak sze-
rint, a helyi önkormányzat polgármes-
teri hivatalának megbízottja Szabóné 
Faragó Julianna aljegyző asszony tör-
vényességi ellenőrzést folytatott le. Az 
ellenőrzés során bemutatásra kerültek 
szabályzataink, tanügyi dokumentu-
maink és a személyi anyagok. Az ellen-
őrzés kapcsán megállapításra került, 
hogy az intézmény eleget tesz jogsza-
bályi kötelezettségének. 

2017. 09. 22-én tanfelügyeleti eljá-
rásban vett részt az intézmény 1. sz. 
feladat ellátási helye. Az eljárás lefoly-
tatása során, amely dokumentumelem-
zésből, nevelőtestületi, szülői, vezetői 
interjúk lefolytatásából állt az intéz-

ményre vonatkozó indikátorok érté-
kelése nagyon pozitív volt. A szakértő 
kollégák a dokumentumelemzés és 
interjúk után elismerően nyilatkoztak 
az intézményben folyó szakmai mun-
káról. 

2017. 09. 22.-23.-án Szarvason ke-
rült megrendezésre a Magyar Tehet-
séggondozó Társaság 28. Országos 
Konferenciája. Intézményünket felkér-
ték, arra hogy mutassuk be az intéz-
ményben folyó szakmai innovációkat 
és a tehetséggondozó munkaközösség 
munkáját. Elindultak megyénkben az 
ingyenes óvodapedagógusoknak szóló 
30 órás EFOP-os képzések így a kötele-
ző 120 órás továbbképzési kötelezett-
ségüket a kollégák ezzel részben telje-
síteni tudják. 

Évindítás a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsődében
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folytatás az előző oldalról 

Sajnos csak 1 ingyenes képzésen ve-
hetnek részt az óvodapedagógusok. 
Kollégáim közül két fő Vésztőn vett 
részt 2017. 09. 20-21-22-én az első 
mozgásfejlesztéssel kapcsolatos 30 
órás ingyenes képzésen. A továbbiak-
ban 3 fő jelentkezett a Békési Fürkész 
Óvodában tartandó tehetséggondozás-
sal kapcsolatos képzésre.

Intézményünk is részt vállalt az 
EFOP-3.1.1-14—2015-00001 azono-
sító számú „Kisgyermekkori nevelés 
támogatása”elnevezésű kiemelt Euró-
pai Uniós projekt keretében megvaló-
suló 30 órás ingyenes óvodapedagógus 
képzés továbbképzési csoportjában, 
mint képzési helyszínt és jó gyakorla-
tot bemutató intézmény. A képzésre 
2017. október 11-12-13-án került sor az 
1. sz. óvodában ahol a mozgással kap-

csolatos jó gyakorlatot Feketéné Gábor 
Anikó óvodapedagógus mutatja be. 

2017. október 18-án 10:00 órakor 
a piactérről indul a Testnevelési mun-
kaközösségünk koordinálásával meg-
rendezésre kerülő Városi-gyaloglónap, 
melyre ezúton is szertettel várunk 
minden városlakót!

Szedlacsekné Farsang Margit

ORszÁGOs KOnfEREnCIÁn a MEzőKOVÁCsHÁzI
néGy éVszaK ÓVOda és BÖlCsődE

2017. szeptember 22-23-án a szar-
vasi Benka Gyula Evangélikus An-
gol Két Tanítási nyelvű Általános 
Iskola és Óvoda volt a házigazdája a 
Magyar Tehetséggondozó Társaság 
28. Országos Konferenciájának.

A konferencia plenáris ülésén a te-
hetséggondozás legkiválóbb hazai 
szakemberei vettek részt és tartottak 
előadást, többek között Dr. Balogh 
László, a Magyar Tehetséggondozó 
Társaság és a MATEHETSZ elnöke, Ba-
jor Péter a MATEHETSZ ügyvezető el-
nöke, Dr. Habil Dávid Imre a Debreceni 
Egyetem igazgatóhelyettese, tanszék-
vezető, egyetemi docens.

Ritkán adatik meg nekünk, egy-
szerű pedagógusoknak, hogy ilyen 
neves szakemberektől tanulhatunk, 
az pedig, hogy Prof. Franz J. Mönks, a 
Radboud University, Nijmegen (Hol-
landia) emeritus professzora, a tehet-
ségkutatás nemzetközi szaktekintélye, 
a European Council for High Ability 
(ECHA) örökös tiszteletbeli elnöke is 
ezek közé tartozott, különösen nagy 
élményt jelentett.

Városunk óvodáját az a megtisztelte-
tés érte, hogy a konferencia 2. napján 
az óvodai szekcióban bemutathattuk 
intézményünket, nevelőtestületünk 
innovatív munkáját, s beszámolhat-
tunk a tehetséggondozásban elért ed-
digi eredményeinkről.

 Szedlacsekné Farsang Margit intéz-
ményvezető a Mezőkovácsházi Négy 
Évszak Óvoda és Bölcsőde szakmai 
munkáját, Szűcs Judit tehetségsegítő 
szakértő, óvodapedagógus a tehetség-
gondozás útját, a megvalósítás lehető-
ségeit, illetve a Töprengő tehetségmű-
helyt mutatta be.

Prof. Franz J. Mönks mindkét elő-
adást érdeklődve hallgatta, s a szünet-
ben a „Pillanatképek óvodánk életéből” 
c. kisfilmünket is megnézte velünk.

A konferencia a bemutatkozáson kí-
vül kiváló alkalmat nyújtott a szakmai 
kapcsolatok bővítésére is.

Örömünkre elfogadta meghívásun-
kat Dr. Balogh László, a MATEHETSZ el-
nöke, akivel októberben a MATEHETSZ 
legújabb pályázatairól (EFOP3.2.1-15-
2016-00001) is szót ejtünk. 

Békés megyéből még 2 óvoda peda-
gógusai adtak számot tehetséggondo-
zó munkájukról, melyek közül a Békési 
Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Fürkész 
Központi Óvodájával,- mely Kiválóan 
Akkreditált Tehetségpont-, már kör-
vonalazódik egy szakmai együttmű-
ködés lehetősége.

Mezőkovácsházán és Békésen a te-
hetséggondozás minden óvodás korú 
gyermekre kiterjed, s minden tagóvo-
dában törekszenek az inspiráló kör-
nyezet megteremtésére s lehetőség 
szerint tehetségműhelyek létrehozá-
sával is elősegítik a gyerekek adottsá-
gainak kibontakozását.

Sz. J.
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A Mezőkovácsházi Csanád Vezér 
Általános Iskola kiemelten fontosnak 
tartja, hogy a gyermekek ne csak is-
merjék, hanem megismerjék nemzeti 
múltunk történelmét. Helyek, pilla-
natok, amelyek életre szóló élményt 
jelenthetnek tanulóink számára.

Az aradi vértanúk, 2017. október 
6-án az intézmény hatodik évfo-
lyamos diákjai, látogatást tettek 
testvériskolánkhoz, Pécskára. A 
Pécskai 2. számú magyar Általános 
Iskolában meleg, szeretetteljes fo-
gadtatásban volt részük.

Megtiszteltetés volt, együtt, test-
vérként koszorúzni Aradon a Sza-
badság-szobornál a központi ün-
nepség keretein belül, ahol a két is-
kola tanulói, Mezőkovácsháza Város 

A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde testnevelés munkaközössége az EFI iroda
támogatásával városi gyalogló napot szervez. 
A rendezvényre 2017. október18-án délelőtt 10 órakor, esőnap esetén október 19-én 10 órakor kerül sor. Az 

indulás helyszíne: 1. sz. óvoda elől (piactér).

A World Walking Day, vagyis a Világ Gyalogló Napját 1992-ben indították útjára. 2000 
óta már minden kontinensen, több mint 70 országban rendeznek ilyen napot egész október 
folyamán. A program célja, hogy idősek és fiatalok, fiúk és lányok, tehát bárki, jó levegőn, 
baráti környezetben, gyaloglással, együtt tegyenek néhány lépést egészségük megőrzése 
érdekében. A megtett kilométerek az egész világból összeadódnak és kiadják azt az ered-
ményt, hogy hányszor gyalogoltuk körbe közösen a Földet.

2015-ben óvodánk 158 fő részvételével (gyermekek, dolgozók, szülők, nagyszülők) ösz-
szesen 370.4 km távolságot teljesített, 2016-ban már 375 fő gyalogolt velünk, a résztvevők 

összesen 933,9 kilométer távolságot tettek meg. Reméljük, az idén még többen leszünk!
Az eredményt a Magyar Szabadidősport Szövetségének továbbítottuk.
„Ismerd meg városodat gyalog(lással), kirándulj a természetben a szürke hétköznapok után!”
Csatlakozzon hozzánk, sok szeretettel várjuk Önöket is!

Szedlacsekné Farsang Margit, intézményvezető
Feketéné Gábor Anikó, testnevelési munkaközösség vezető

Városi Gyaloglónap

EGyÜTT, TEsTVéRKénT

Önkormányzata, a Pécskai 2. számú 
magyar Általános Iskola igazgatója, 
a Mezőkovácsházi Csanád Vezér Ál-
talános Iskola intézményvezetője, 
valamint a két iskola örökös kapcso-

lattartója, Pelyva-Nagy Zsuzsanna 
helyezték el az emlékezés virágait.

Havancsák Piroska 
intézményvezető
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Hagyományainkhoz hűen 
27. alkalommal rendeztük 
meg 2017. augusztusában 
Mezőhegyesen, a József At-
tila Általános Művelődési 
Központ színháztermében a 
DUMA’Színház nyári felkészí-
tő tréningjét.

A tábor eredményességéről a 
következő évad színházi bemuta-
tóin, valamint számos egyéb fel-
lépésen győződhet meg a közön-
ség. Az új színházi premierre már 
nem kell sokat várni, hiszen de-
cemberben debütál a Séta a nap-
fényben (Walking On Sunshine) 
c. musical Mezőkovácsházán. A 
tábor ideje alatt több alkalommal 
léptünk fel, majd augusztus 20-
án teltház előtt egy nagyszabású 
színpadi show-val búcsúztunk a 
nyártól és köszöntük meg ven-
déglátóink szeretetét. A közel két órás 
produkcióban fellépett Tóth Angelika, a 
Madách Színház sztárja, aki napra pon-
tosan 10 évvel ezelőtt ezen a színpadon, 
a DUMA’Színház társulatával közösen 
lépett először a „Tisztelt Nagyérdemű” 
elé. Mindezek mellett a nézők ízelítőt 
kaptak a következő színházi évad új be-
mutatójából... ;)

Az Európai Diáksport Napja alkal-
mából, az idei évben immáron második 
alkalommal került megrendezésre a 
Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általá-
nos Iskola és a Hencz Wrestling Sport-
egyesület közös szakmai rendezvénye 
a „ GYERÜNK FIAM” országos birkózó 
bajnokság.

Hencz Gyula edző, egyben a Békés-
megyei Birkózó Szövetség elnökeként 
két éve járul hozzá és látja el a birkózó 
utánpótlás műhelyben mentori tevé-
kenységét a Csanád Vezér Általános 
Iskolában. Deme Lajos országos bíró, 

ÚJ BEMUTATÓRA KÉSZÜL A DUMA’SZÍNHÁZ
27. zenés színházi tréning Mezőhegyesen

A produkció énekes és szólistái: Hetényi Dávid, Gál Adél, Kovács Karola, Márta 
Vivien, Misik Dóra, Szubin Iván, Tóth Angelika, Vasvári Márk.
Szólót táncolt: Karsai Lúcia, Balázs Kinga & Hetényi Dávid.

A színpadzáró show alkotói: stage: Simonka János, videó insert: Halasi Ákos, 
fény és látvány: Novák Balázs, hang: Keszeli Gábor, koreográfusok: Balázs Kinga, 

Farkas Erika, Keresztesné Deák Andrea, Molnár Csilla, Szubin Iván.
Művészeti vezető - rendező: Duma Zsolt 

A fotókat Szabó Ákos készítette
Duma Zsolt

„Gyerünk Fiam!”
ORSZÁGOS

BAjNOKSÁG

valamint Mazula Erik bíró, titkár ve-
zetésével az ország kilenc egyesüle-
tének, 76 kezdő és leigazolt sportolója 
lépett a szőnyegre. 

A rendezvény meghívott vendége-
ként Szél Attila, a Magyar Birkózó 
Szövetség tagja is elismeréssel beszélt 

a mintegy két éve működő birkózás 
utánpótlás műhely munkájáról, hiszen 
jó példával népszerűsíti az egyesület 
és az általános iskola a birkózó sport 
presztizsét.

Havancsák Piroska
 intézményvezető 
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TeSzedd!
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata idén is bekapcsoló-

dott a TeSzedd! országos szemétgyűjtő akcióba.

Szeptember 15-én, pénteken közel 600 fő részvételével 
tisztítottuk Mezőkovácsháza utcáit.

A városi nagytakarításhoz csatlakozott többek között a 
Csanád Vezér Általános Iskola, a Hunyadi János Középisko-
la, a refi Közösségi Központ, a Humán Szolgáltató Központ, 
a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda, a Városi Könyvtár, a 
Kalocsa Róza Művelődési Központ a Mezőkovácsházi Tele-
pülésgazdálkodási Kft. és a település közfoglalkoztatottai 
is, de a diákokon és az intézmények dolgozóin kívül több 
mezőkovácsházi, városáért tenni akaró lakos is részt vett 
a szemétszedésben.

 Köszönjük szépen mindenkinek, aki segítette megmoz-
dulásunkat!

Hagya Dorián

Dr. Tardy János Magyar Örökség díjas geográfus, címze-
tes egyetemi tanár mondatát „A természetvédelmet pusztán 
íróasztal mögött még áttekinteni sem lehet, nemhogy érdem-
ben művelni.” támasztották alá a Hunyadi diákjai szeptem-
ber első napján. Az osztályfőnöki órák után minden tanu-
ló, osztályfőnökeik és tanáraik kíséretében környezetvé-

Hunyadis diákok körforgása a környezetért
- a körforgásos gazdasággal!

A Kutatók Éjszakáján tizennyolc diák és három tanár uta-
zott a Szegedi Tudomány Egyetemre. Ez a rendezvény lehető-
séget ad diákoknak és más érdeklődőknek részt venni egyetemi 
szakos előadásokon. Ez által az egyetemre készülő végzősök 
felfedezhetnek új érdekességeket, vagy megbizonyosodhatnak 
arról, hogy milyen szakon lenne érdemes tovább tanulni. 

A diákok részt vehettek történelem, biológia, jogtudomány, 
és számos más előadáson. Interaktív lehetőségre vágyakozók 
részt vehettek kézműves, paprikafőző, vagy táncos összejö-
veteleken. A ,,Táncolj a világgal!” táncbemutatón nemzetközi 
diákok adtak elő hagyományos táncokat Japánból, Kínából, 
és több afrikai kultúrából. Ezt követően, a közösség részt vett 
egy Finn néptánc tanulásában, és az azt követő táncházban. 

A diákok elmondása szerint nagyon látványos és értékes 
alkalom volt, hogy jobban megismerjék magukat és a to-
vábbtanulási lehetőségeket. 

Duma Zsolt

HunyadIsOK a KuTaTÓK
éjszaKÁjÁn

delmi napon vettek részt az Electro-Coord Magyarország 
Nonprofit Kft. mezőkovácsházi fénycsőhulladék-hasznosí-
tó üzemében. A nyílt napon, négy állomáson ismerkedtek a 
körforgásos gazdaság modelljével, az újrahasznosítással, a 
környezettudatos szemlélettel.

Duma Zsolt
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VÉRADÁS A
HUNYAdIBAN

Mezőkovácsházán október 2-án volt 
kiszállásos véradás, melyet a Hunyadi 
János Középiskolában az Ifjúsági Vörös-
kereszt önkéntesei szerveztek meg.

A kiszállásos véradásra várták a sok-
szoros és az első véradókat. Ezúttal 
42-en jöttek el, közülük 14-en először 
nyújtották karjukat. ők mind az intéz-
mény 18. életévet betöltött legbátrabb 
fiataljai. Köszönjük adományukat, 
amellyel életet menthettek.

Ugyancsak életet, nagyon sok életet 
mentett Priskin Ferenc. Sokszor nyúj-
totta karját, számtalan beteg ember 
gyógyulását segítette. Most is példát 
mutatott az ifjúságnak azzal, hogy jött 
a hívó szóra, mi pedig örömmel kö-
szönthettük 100. véradása alkalmával.

Merényiné Szentmiklósi Etelka, 
területvezető

Iskolánk névadójához hűen, valamint 
abból a megfontolásból, hogy napja-
inkban is aktualitása, jelentősége van 
a haza védelmének, részt vettünk egy 
országos honvédelmi versenyen a Buda-
pesti Petőfi Laktanyában.

A versenyt a Magyar Honvédség és a 
Budapest Fővárosi Védelmi Bizottsága 
szervezte, melynek nem titkolt célja 
volt, hogy a középiskolás korosztály - a 
katonai pályára készülő - jobban meg-
ismerje a Magyar Honvédséget, a kato-
nák mindennapi életét. A reggeli zenés 
ébresztőt, az adrenalin fokozó dalla-
mokat a MH Budapest Helyőrségzene-
kar fogadózenéje biztosította. A „via-
dalon” szerepet kapott a katonai alaki 
kiképzés, a lézeres lövészet, az állóké-
pesség, az elméleti tudás - a katonai 
alapismeretek -, gránát célba dobás, 
fegyver szét és összeszerelés időre. A 
feladatok csapat szinten lettek vég-
rehajtva, majd értékelve, így a diákok 
játszva megtanulhatták mi is az, hogy 
bajtársiasság, együttműködés, hősies-
ség. Iskolánk a közel 60 csapat közül 
a középmezőnyben végzett, az ered-

HONVÉDELMI VERSENY

mény azért is mondható jónak, mert 
egyedüliek voltunk, hogy nem rendvé-
delmi, katonai iskolaként vettünk részt 
a versenyen. A megmérettetésre a fel-
készítő pedagógus: Zalai Csaba, illetve 

Ebben az évben Mezőkovácsházán a véradást szervező önkéntesek még három 
alkalommal nyújtanak lehetőséget a segíteni szándékozóknak, akiket nagy sze-
retettel várnak: 

- november 8-án: 8-12 óra, Kalocsa Róza Művelődési Központ
- november 29-én: 8-12 óra, Kalocsa Róza Művelődési Központ
- december 14-én:  8-12 óra, Hunyadi János Középiskola

a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság 
hivatásos állománya segített, amit ez-
úttal is köszönünk. 

Duma Zsolt
Czuth Lajos 11. A 
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a békés megyei önkormányzat
szEPTEMBERI HÍREI

A Békés Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlése nyári szünet utáni első ülésén 
beszámolt a Békés Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara előző évi munkájáról 
dr. Orosz Tivadar elnök. Elmondta: ki-
emelt feladatuknak tekintik a szakkép-
zést, hiszen a megye népességmegtar-
tó képessége a gazdaság állapotától is 
függ, amiben fontos szerepet játszanak 
a jól képzett szakmunkások.

Jelentős változásról számolt be 
Pántya Imre, a Békés Megyei Kormány-
hivatal Társadalombiztosítási és Fog-
lalkoztatási Főosztályának főosztály-
vezetője. 2016 fordulópontot jelentett 
a megye foglalkoztatásában, a munka-
nélküliség csökkent, a foglalkoztatás 
javult, a megyében foglalkoztatottak 
átlagkeresete nőtt. Az átlagos havi 
munkajövedelem 2017 január-márci-
usban 215 ezer forint volt, ami 12%-os 
növekedést jelent az egy évvel korábbi 
szinthez viszonyítva.

Tájékoztató hangzott el a megyét 
érintő gyorsforgalmi főúthálózati és 
vasúti közlekedést érintő folyamatban 
lévő és tervezett fejlesztésekről. 

Indonézia színei a
Csabagyöngyében

A budapesti, vigadóbeli fellépésük 
másnapján, egyedüli vidéki helyszínként 
Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális 
Központban mutatkozott be a világhírű 
Paguyuban Citra indonéz tánccsoport és 
kulturális egyesület a Békés Megyei Ön-
kormányzat meghívására. 

Az együttest 2005. májusában hívta 
életre Agum Gumelar nyugalmazott in-
donéz miniszter. A társulat célja a va-
rázslatosan sokszínű indonéz kultúra 
népszerűsítése a szigetország határain 
innen és túl. A társulat fennállása bő egy 
évtizede alatt körbeutazta már az egész 
világot, Jakartától Pekingen és Londo-
non át egészen San Franciscoig büszkél-
kedhetnek teltházas fellépésekkel. 

A békéscsabai bemutatkozás is telt-
ház előtt, hatalmas sikerrel zajlott, a 
közönség állva tapsolta meg a fellépő-
ket. A műsorban a tradicionális indonéz 

Megyegyűlés beszámolókkal, tájékoztatókkal

A Békés megye számára kiemelt jelen-
tőségű M44-es gyorsforgalmi út Kon-
doros és Tiszakürt közötti szakaszának 
kivitelezése elkezdődött, a Tiszakürt 
és Kecskemét valamint a Kondoros és 
Békéscsaba közötti szakasz kivitelezé-
se pedig előkészítés alatt áll. Mindkét 

szakasz befejezése 2022-re várható. 
Döntött a testület arról, hogy csatla-
koznak a Bursa Hungarica felsőokta-
tási önkormányzati ösztöndíjrendszer 
2018. évi pályázati fordulójához. 
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táncok mellett Ms. Tuti Maryati elő-
adásában indonéz dalok hangoztak el, 
valamint egy ruhabemutató keretében 
a batikfestés remekműveit is láthatta a 
közönség.

Zalai Mihály megyei elnök az előadás 
végén a megyei önkormányzat díszokle-

velével köszönte meg H.E. Mme. Wening 
Esthyprobo nagykövet asszonynak 
mindazt az erőfeszítést, amelyet a két 
ország, valamint Békés megye és Észak-
Szumátra kapcsolatainak elmélyítésé-
ben tesz.
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A Békés Megyei Önkormányzat idén is 
megszervezte a Megyenapot, amelyre 
szerte a megyéből érkeztek érdeklődők, 
de még határainkon túlról is köszönt-
hettünk látogatókat, idén a rendezvény 
díszvendége Nagyszalonta volt. 

A Megyenap egy színes, zenés felvo-
nulással vette kezdetét, majd a megnyi-
tó után a Békés megyei nemzetiségek 
mutatkoztak be a színpadon, délután 
felkért megyei szereplők: a Cervinus 
Teátrum, a Tabán Néptáncegyüttes, 
a Békéscsabai Jókai Színház és a Ba-
lassi Táncegyüttes. A gyerekek szóra-
koztatásáról a Békéscsabai Napsugár 
Bábszínház gondoskodott, délután 
Beliczai Balázs a felnőtteket vette cél-
ba. A vidám vendégsereget zárásként a 
Balassi Táncegyüttes táncháza várta.

A Békés Megyei Értéktárban szerep-
lő tételek külön faházakban mutatkoz-
tak be, valamint oklevéllel köszönték 
meg azt illetékeseknek azt, hogy az 
értéktárba javasolt felterjesztésekkel 
közreműködtek a települési illetve 
megyei értéktár bővítéséhez. Mind-
eközben Békés megye legnagyobb 
kézműves vására és kistermelői piaca 

Ez év tavaszán a Magyar Értéktár 
részévé vált a Csabai Kolbászfeszti-
vál, melynek programjában idén is a 
hagyományápolás és csabai kolbász 
hírnevének az öregbítése áll a közép-
pontban.

Évek óta emelkedik a kolbásztöltő-
versenyre jelentkező csapatok száma, 
idén már több mint 750 csapat méri 
össze a tudását. A szárazkolbászok 
versenye is töretlen népszerűségnek 
örvend, az előzetes jelzések alapján 
közel kétszáz nevezést várnak.

Mindemellett természetesen a kon-
certek is fontos szerepet kapnak, a 
hazai zenei élet kiválóságai váltják 
egymást a Csabai Kolbászfesztivál 
színpadjain, Békéscsabára érkezik a 
Quimby, a Halott Pénz, Tankcsapda, a 
Wellhello, a Punnany Massiff, a Mag-
na Cum Laude, a Budapest Bár, Kasza 
Tibi, a Margaret Island és a Honey 
Beast.

Nagy sikerrel zárult a második Megyenap is

vonultatta fel a megye értékeit, a me-
gyében élő nemzetiségek jellegzetes 
ételeikből kínáltak kóstolót, aki pe-
dig városnézésre vágyott, azt nóni-
usz fogatok vitték körbe Békéscsaba 
belvárosában. A gyerekek egy jókora 
sátorban érezhették jól magukat, ahol 
kézműves foglalkozások, különböző 
játékok várták őket.

Ebben az évben a rendezvény újdon-

ságokat is tartogatott: idén több mes-
terség-bemutató várta a közönséget, a 
nap folyamán három alkalommal me-
gyei kézműves termékeket sorsoltak ki 
tombolán azok között, akik regisztrál-
tak, és ezer vendég kóstolhatta meg a 
Megyenap akácmézes-baracktortáját.
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Október 19-22-ig ismét Csabai Kolbászfesztivál

A vasárnapi családi napon amellett, hogy 50%-os kedvezménnyel vásárol-
ható meg a hurka, kolbász, cigánka rengeteg gyermekprogrammal várják a 
kilátogatókat. 
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A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
(TOP) keretében újabb Békés megyei projektekről ho-
zott támogató döntést az Irányító hatóság.

Korábban 8,1 milliárd forintnyi pályázat (foglal-
koztatási paktum, közlekedésfejlesztés) már po-
zitív elbírálást kapott, május elején született meg 
18,3 milliárd forint értékben 179 pályázatról támo-
gató döntés, majd 3,625 milliárd forint összegben 
32 projekt kapott zöld utat. 

Szeptemberben 9 pályázat kapott pozitív elbírá-
lást 1,666 milliárd forint értékben. 

ÚjaBB nyERTEs PÁlyÁzaTOK
Valamennyi nyertes projektet támogatott a Bé-

kés Megyei Önkormányzat a döntés-előkészítő bi-
zottságban. Az eddig nyertes pályázatok a Békés 
Megyei Önkormányzat honlapján megtalálhatók. 
(http://www.bekesmegye.hu/onkormanyzat/
bekes-megyei-onkormanyzati-hivatal/osztalyok/
teruletfejlesztesi-es-teruletrendezesi-osztaly/
teruletfejlesztes/integralt-terulet i-program-
vegrehajtasa/)
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