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Év vége felé el – elgondolkodik az em-
ber, milyen is volt ez az esztendő? Megtet-
tünk – e mindent, ami tőlünk elvárható, 
van- e okunk hálát adni a történtekért.

Nos, úgy gondolom, hogy 2017 sike-
res évként vonul be Mezőkovácsháza 
történetébe. Simonka György képvise-
lő úrral közös cikkünkben szó esik a 
fejlesztésekről, a sikeres együttműkö-
désről. Most néhány egyéb, büszkeség-
re okot adó tényről szeretnék beszá-
molni.

Adósság nélkül zárjuk az évet. (Ez 
nem volt mindig így.) Most is szükség 
volt ehhez a takarékos gazdálkodásra, 
a sikeres pályázatokra, a kormány se-
gítségére. 

Városunkban is csökken a munkanél-
küliség és nőnek a bérek. Önkormány-
zatunk jelentősen hozzájárul ehhez: 
intézményeinkbe is új álláshelyeket te-
remtünk, a bérintézkedéssel nem érin-
tett dolgozóink illetményét pedig, saját 

erőből emeljük jelentősen ( 15 %-kal).
Megújultak a városközpont emlék-

művei, és felújítottuk az első világhá-
borús hősi halottak síremlékeit. (A 
munka nem áll meg. A sírkerteket to-
vább fejlesztjük, kegyeleti park jelleget 
adunk nekik.)

Ismét nagy rendezvények házigazdái 
voltunk. A már hagyományos városi 
fesztiválok mellett, nálunk zajlott a 
megyei polgárőr találkozó, és egy mo-
toros találkozónak is a fürdőnk volt a 
színhelye.

Értekezletek, konferenciák zajlottak 
intézményeinkben. Államtitkárok, me-
gyei vezetők, a járás polgármesterei 
gyakori vendégeink voltak.

Régi álmaink kezdenek megvalósul-
ni. Ha lassan is, de épül a kerékpárút. 
(Jövőre a pályázatnak köszönhetően 
felgyorsul majd.) 20mx30m – es torna-
csarnok épül az általános iskola mellé, 
minden testnevelés órának, szabad-

Karácsonyi köszöntő
Beköszöntött az advent. Karácsony 

közeledtével melegség tölti el szívünket. 
Ilyenkor egy pillanatra megállunk a ro-
hanó világban és számvetést készítünk 
az elmúlt évről.

A családok, a kis közösségek készü-
lődnek a szeretet ünnepére. Felidézzük 
a legszebb pillanatokat, minden szép-
séget, jóságot elraktározunk lelkünk-
be, hogy ebből meríthessünk erőt az 
elkövetkező év napjaira is. Az ünnep 
hangulatában a másik emberre irányul 
figyelmünk. Arra gondolunk, hogy mit 
nyújthatnánk szeretteinknek, akik bol-
dogsága az első számunkra. Ez a mi leg-
emberibb értékünk. Nem a drága aján-
dékok jelentik szeretetünket, hanem 
hogy önmagunkból mit adunk, és miről 
vagyunk képesek lemondani azok javá-
ra, akik nekünk mindennél fontosab-
bak. Ahol harmónia, béke, szeretet van, 
ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra 

idős sportfoglalkozásnak lesz helye. 
Két földes utcánkban, a Bem utcában 
és a Kossuth utca végén erős útalapot 
építettünk. (Ha az időjárás kegyes lesz 
hozzánk, még az idén helyrehozzuk a 
Kinizsi- és a Móra utcai útalapokat.)

Hitel felvételéről döntöttünk. (Ehhez 
kormányengedélyre van szükség.) Ha 
megkapjuk a támogatást, a felvett 130 
millió Ft – ból elkezdjük a legrosszabb 
útjaink felújítását. A Deák utcával fog-
juk kezdeni. (Egy ilyen nagy összeget a 
város, saját erőből, nem tud biztosíta-
ni, de az évi 10 – 15 millió Ft-os törlesz-
téssel megbirkózunk.)

Azt gondolom, a mezőkovácsházi 
polgárok meg lehetnek elégedve ve-
lünk. Köszönöm képviselőtársaimnak, 
intézményeink dolgozóinak és a köz-
foglalkoztatottaknak, a jószándékú 
állampolgároknak a munkát, a támo-
gatást.

Áldott Karácsonyt és Boldog Új Esz-
tendőt kívánok!

Varga Gusztáv
polgármester

SIKERES ÉVEt zÁRuNK!

épülő családot lehet teremteni, amely 
érzelmi lelki közösséget, élményt nyújt. 
Szeretetet adni úgy tudunk, ha bennünk 
is megvan! ,,A SzEREtEt ereje, a legsú-
lyosabb hibáinkat is képes semlegesíte-
ni, gyógyító ereje minden sebet képes 
beforrasztani!” Már csak néhány nap és 

a frissen sült mézeskalács és a fenyő il-
lata keveredik a gyermekek kacajával, a 
csengő énekszóval, az emlékezés boldog 
és fájó képeivel. Kívánom, hogy minden-
kinek jusson egy csipet szeretet, és egy 
nyugalmas, békés, meleg családi fészek!

Varga Gusztáv polgármester
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KARÁCSONYI MOzGÓMOzI
Mezőkovácsháza Önkormányzata 

– felidézve a régi korok hangulatát -, 
az idei városi karácsony programja-
ként, a MOZGÓMOZI filmvetítéseivel 
szeretné megajándékozni a telepü-
lés lakóit. December 22-én az alábbi 
mozifilmek megtekintésére lesz le-
hetőség:
9:00 óra: Sárkányvarázs (óvodások és 

az alsó tagozatos diákok részére)
11:00 óra: Egy ropi naplója: A nagy ki-

ruccanás (felső tagozatos diákok és a 
gimnázium 1.–2. évfolyama részére)

14:00 óra: Kincsem (nyugdíjasok részére) 
A gyermekeknek és a nyugdíjasoknak 

szóló vetítés ingyenes!

Délutáni JEGYÁRAS mozifilmek vetítése: 
16:00 óra: A Viszkis
18:00 óra: Megjött Apuci 2
20:00 óra: Star Wars - Az utolsó Jedik

Jegyárak: 1200 Ft teljes áru, kedvez-
ményes (diák, nyugdíjas) 1000 Ft, 25 fő 
felett csoportos kedvezmény 800 Ft/fő

* * *

Tájékoztatás háziorvosi
ellátásról 

I.) 2017. december 01-től a II. és 
III. számú háziorvosi körzet ösz-
szevonásra kerül, mely során a 
Reformátuskovácsházi körzet tartós 
betöltetlensége megszűnik, valamint 
ettől az időponttól csak a 14 éven felüli 
és felnőtt lakosság ellátása kerül bizto-
sításra. Az összevont körzet II. sz. házi-
orvosi körzet néven működik tovább, 
ahol Dr. Rigler Magdolna háziorvos 
végzi az ellátást az alábbi rendelőkben 
és rendelési időben: 
1.) Mezőkovácsháza, táncsics u. 28. sz. 

rendelési idő: hétfőtől péntekig 8.00-
10.00-ig   tel: 68/381-560

2.) Mezőkovácsháza, Árpád utca 167. 
sz. rendelési idő: hétfőtől péntekig 
10.00-13.00-ig  tel: 68/452-908
A 14 év feletti és felnőtt lakosság te-

kintetében az ellátási területek össze-
adódnak, a változással áthelyezés nem 
történik más körzetbe, az érintett bete-
gek az ellátást igény szerint mindkettő 
rendelőben igénybe vehetik. 

II.) Mezőkovácsháza közigazgatási 
területének 0-14 éves gyermek lakossá-

gának Dr. Hedvig Beáta házi gyermek-
orvos biztosítja az ellátást 2017. de-
cember 01-től. Azok a gyermekek akik a 
Reformátuskovácsházi körzethez tartoz-
tak a gyermekorvosi rendelőben történő 
megjelenés alkalmával kérhetik és végle-
gesíthetik gyermekük átjelentését. 
Rendelés helye (változatlan): 
   Mezőkovácsháza Alkotmány u. 50. sz. 
Rendelés ideje: 
    hétfőtől - péntekig 8.00-11.00-ig 
 kedd:                       13.30-15.30-ig (egész-

séges gyermek tanácsadás) 
 telefonszám: 68/381-597

Védőnői tanácsadás helye: (válto-
zatlan) Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 
38. sz., ideje: Giliczó-Deák Andrea vé-
dőnő: kedd és szerda 9.00-10.00-ig 

Madarász Boglárka védőnő: szerda 
8.00-10.00-ig   tel.: 68/381-687

III.) IV. sz. háziorvosi körzet (Mező-
kovácsháza, Rózsa u. 2. sz.) elnevezése 
III. sz. háziorvosi körzetre változik, a 
betegellátó változatlanul Dr. Fodor József 
háziorvos, rendelési ideje az alábbiak 
szerint módosul 2017. december 01-től: 

hétfőtől csütörtökig:  8.00-11.00-ig
                                du. 15.00-16.00-ig
péntek:               8.00-12.00-ig
telefonszám: 68/381-266

IV.) Az I. sz. háziorvosi körzet 
(Mezőkovácsháza, Árpád utca 133. sz.) 
ellátása változatlan formában történik. 
Háziorvos: Dr. Tatár Márta háziorvos
Rendelési idő:
hétfőtől szerdáig: 9.00-11.00-ig
                       du.   15.00-16.00-ig
csütörtök: 9.00-11.00-ig 15.00-17.00-ig
péntek:      9.00-12.00-ig

telefonszám: 68/381-390

* * *

Tájékoztatás közvilágítás 
üzemeltető váltásról

tájékoztatjuk a tisztelt Lakos-
ságot, hogy 2017. november 1-től 
Mezőkovácsháza közigazgatási terüle-
tén a közvilágítás üzemeltetési felada-
tait a MEzEI-VILL Kft. látja el. Ennek 
keretében az egyedi lámpatest hibákat 
az új cég fogja kijavítani, megszüntetni. 
A szakaszhibák (teljes utcaszakaszok, 
trafókörzetek hibái) kijavítása továbbra 
is a DÉMÁSz zrt. feladata. 

Kérjük, hogy a közvilágításban ta-
pasztalt meghibásodásokat ezt kö-
vetően a Polgármesteri Hivatalnál 
szíveskedjenek bejelenteni, azokat 
mi továbbítjuk az illetékes üzemeltető 
részére.

* * *

Szilveszteri beharangozó!
A Mezőkovácsházi Humán Szolgálta-

tó Központ jóvoltából az idén is meg-
rendezésre kerül a Napközi Konyhán a 
szilveszteri mulatság, ahol együtt tud-
juk búcsúztatni az óévet és köszönteni 
az új évet. A zenét a Konezone zenekar 
szolgáltatja.

további információt nyújt: Balázs 
Józsefné 06 30 8626 901

* * *

Felhívás!
2017. december 14.-én köszönteni 

szeretnénk az ünnepi testületi ülésen, 
olyan családokat ahol 5 generáció (ük-
szülő, dédszülő, nagyszülő, szülő és 
gyermek) Mezőkovácsházán él.

Feliratkozásukat vagy további kérdé-
süket 2017. december 4.-ig a szabonefj@
mezokovacshaza.hu e-mail címen vagy a 
68/381-011-es telefonszámon Szabóné 
Faragó Juliannát keresve tehetik meg.

* * *

Szelektív hulladékgyűjtő
A szelektív hulladékgyűjtők ürítése 

(sárga hulladékgyűjtő): december 19. 
kedd. A további időpontokról később 
adunk tájékoztatást.

* * *

Építési, bontási törmelék 
gyűjtése

tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
MEztEP Kft. összegyűjti a továbbhasz-
nosításra alkalmas építési és bontási 
törmeléket. A legalább 1 m3 mennyi-
séget meghaladó, kizárólag beton, tégla 
és cserép törmeléket a Kft. díjmentesen 
elszállítja ingatlanáról. törmelék elszál-
lítási igényét hétfőtől csütörtökig 8:00 
órától 16:00 óráig jelezheti a 70/408-
1262 telefonszámon.

* * *

Életkezdési támogatás
Az önkormányzat képviselő-testü-

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK
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lete az októberi ülésen elfogadta az 
újszülöttek életkezdési támogatásról 
szóló rendeletet. A rendelet célja, hogy 
meghatározza az önkormányzat által 
a mezőkovácsházi újszülöttek részére 
nyújtható önkormányzati életkezdési 
támogatás megállapításának feltételeit, 
szabályait, és e támogatással hozzájárul-
jon az önálló életkezdés költségeihez.

Amennyiben az Ön gyermeke 2017. 
január 01.-e után született és rendel-
kezik Start-értékpapír számlával akkor 
igénybe veheti az önkormányzat által 
nyújtott egyszeri támogatást. A támo-
gatás összege gyermekenként tízezer 
forint. E támogatási összeg a gyermek 
nevére szóló Kincstári Start-értékpapír-
számlára kerül utalásra. A számlán el-
helyezett összeget 18. életévét betöltött 
gyermek veheti fel és azt jogszabályban 
meghatározott célokra - többek között 
tanulmányokra, lakhatásra, pályakez-
désre, gyermekvállalásra - fordíthatja.

A kérelmet a Polgármesteri Hi-
vatal portáján kérheti vagy a www.
mezokovacshaza.hu oldalról letöltheti.

A kérelmet és a mellékleteket a Pol-
gármesteri Hivatal igazgatási irodáján 
adhatja le.

* * *

Tájékoztató
lakossági fórumról

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
2017. november 13-án lakossági 
fórum keretében megkezdődött vá-
rosunk Településképi Arculati Kézi-
könyvének elkészítése.

 A lakossági fórumon polgármester úr, 
a települési főépítész és a tervező cég 
képviselője részletesen ismertette az 
Arculati Kézikönyv elkészítésének fo-
lyamatát, annak tartalmát, az arra épü-
lő településképi Rendelet funkcióját. A 
Kézikönyv és a Rendelet hosszú távra 
meghatározza városunk jellegzetes ka-
raktereit, védendő építészeti és környe-
zeti elemeit. A fórumon több ötlet és 
javaslat is megfogalmazódott, melyeket 
már figyelembe tudunk venni az előké-
szítés során.

Fentiekkel kapcsolatban várjuk továb-

bi értékes észrevételeiket. Felkérem a 
település lakóit, civil szervezeteit, egye-
sületeit, hogy a - véleményük szerint - 
települési értékek körébe tartozó adato-
kat (városunkra jellemző építészeti, táji 
karakterek, történeti és mai fotók, akár 
ugyanazon épületekről, utcaképről, táj-
ról több évben, több évszakban), illetve 
minden olyan dolgot, ami véleményük 
szerint jellemző a településre gyűjtsék 
össze és juttassák el részünkre.

Észrevételeiket, javaslataikat megte-
hetik papíralapon a Polgármesternek a 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. 
címre, vagy elektronikus levélként a 
sokizoltan@mezokovacshaza.hu e-mail 
címre. 

Iratokat, képeket a Városi Könyvtár 
épületébe kérjük elvinni, ahol azok di-
gitalizálásra kerülnek és vissza is adjuk 
tulajdonosának. Most és az előkészítés 
teljes folyamatában várjuk a lakosság 
aktív részvételét, hogy a lehető legjob-
ban előkészített szabályozást alkothas-
sa meg a képviselő-testület.

Sóki Zoltán

Tény, hogy ameddig képviselő úr bulldog 
módjára nem vitte az ügyeinket, addig 
mellőzött szerepben voltunk. Az ő veze-
tésével közösen kidolgozott Calendula 
Terv által elért lehatárolás nélkül „csak 
morzsákat kaptunk volna újra”, és most 
nem beszélhetnénk arról, hogy felújítjuk 
óvodáinkat, iskoláinkat, orvosi rendelő-
inket, könyvtárunkat, szociális intézmé-
nyünket, közösségi tereinket, a perifériás 
részek fejlesztéséről, köztereink zöldítésé-
ről, szabadtéri kondiparkok, játszóterek, 
sportpályák és tornacsarnok, közvilágítás 
felújításáról – fogalmaz Varga Gusztáv. 

Több milliárd forintos fejlesztési programot dolgoztunk ki a 
mezőkovácsháziak számára

Sokat dolgoztunk az elmúlt években 
azért, hogy apró lépésekkel építsük, 
szépítsük, és egy alvó városból modern, 
stabil jövőképpel rendelkező járási köz-
ponttá tegyük Mezőkovácsházát – teszi 
hozzá Simonka György. 

Hosszú évek munkája érik be 
Mezőkovácsházán, elindulnak azok a 
történelmi jelentőségű beruházások, 
melyek valamennyi itt élő ember min-
dennapjait jobbá teszik. Oktatás, egész-
ségügy, közlekedés, iparfejlesztés, helyi 
szintű komplex programok, energetikai 

korszerűsítések, parkosítások, sportlé-
tesítmények fejlesztése. Néhány azon 
területek közül, ahol – komoly előké-
szítő munkát követően – egyenként is 
több százmilliós fejlesztésekre igényelt 
forrást az önkormányzat. 

– A legbüszkébb az ipari park tervünk-
re vagyok. Annak idején megkérdeztük 
a mezőkovácsháziakat, mit tekintenek 
a legfőbb problémának a településen. 
A válasz egyértelműen a munkahelyte-
remtés volt. Ezt vettük alapul, amikor 
mertünk nagyot álmodni, megvásárol-
tunk egy ipari területet, és 450 millió 
forintos támogatásra pályáztunk ipari 
park kialakítására. Amit tehet egy ön-
kormányzat a munkahelyteremtés érde-
kében, megtesszük. Célunk biztos mun-
kahelyeket, biztos megélhetést nyújtani 
a mezőkovácsháziaknak – összegez az 
ipari park pályázat kapcsán Varga Gusz-
táv polgármester. 

Simonka György, Dél-Békés ország-
gyűlési képviselője szerint az ipari park 
és az inkubátorház kialakítása a vállal-
kozások számára magasabb hozzáadott 

Végre sikerült kiharcolnunk azoknak a fejlesztéseknek egy jelentős ré-
szét, melyek évtizedek óta váratnak magukra Mezőkovácsházán – összegez-
te Simonka György. 

A meglévő és a jövőben Mezőkovácsházára települő vállalkozások számá-
ra ipari park és inkubátorház létesül, melytől a helyben dolgozók számára 
magasabb bérezést vár az önkormányzat, a hozzáadott érték növelés előse-
gítésével pedig a vállalkozókat kívánják jobb helyzetbe hozni. A kerékpárút-
hálózat felújításáért, bővítéséért is évtizedek óta próbál megtenni mindent 
az önkormányzat, és annak ellenére, hogy sokszor elutasították a benyúj-
tott pályázatokat, nem adták fel, sőt, az országgyűlési képviselő javaslatára 
megduplázták igényüket, mely az idén már pozitív bírálat alá került, így jö-
vőre már kényelmesebben és biztonságosabban közlekedhetnek a kovács-
házi kerékpárosok. A városvezetés szerint a térségi összefogás és Simonka 
György hatékony érdekképviseletének segítségével sikerült a nagy keretből 
sok-sok milliárd forintot lehatárolni a dél-békési körzet számára. 

folytatás a következő oldalon
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értéket, a munkába állók számára pedig 
minőségi bérezést nyújt, ez az egyik 
feltétele annak, hogy Mezőkovácsháza 
igazi járási központtá váljon. A fiatalok, 
aktív korúak itt maradjanak, vagy visz-
szajöjjenek Dél-Békésbe, és a térségben 
találják meg számításaikat. A szabad 
vállalkozói zóna fenntartása mellett a 
térségi úthálózat fejlesztése is az emlí-
tett célokat szolgálják. 

– Az elmúlt években sikerült elintéz-
ni, hogy felújítsuk a Mezőkovácsháza-
Orosháza-tótkomlós szakaszokat, elké-
szült a 47-es főút fejlesztése, most pedig 
végre sikerült kiharcolnunk, hogy meg-
újuljon a dinnyés út és a 47-est is kiszé-
lesítik – emeli ki Simonka György, hoz-
zátéve, kidolgozott gazdaságfejlesztési 
terveik a tudományra, hozzáadott érték 
növelésre, az itt előállított alapanyagok 
feldolgozására és a helyi munkaerő kép-
zésére, magasabb bérrel történő meg-
becsülésére épülnek. 

 

A biztonságnál 
nincs fontosabb

Évek óta dolgozik az önkormányzat 
Mezőkovácsháza kerékpárút hálózatá-
nak fejlesztésén, hiszen egyre többen 
vannak azok, akik a kerékpározás mel-
lett döntenek, a jelenlegi útszakasz pe-
dig leromlott állapotban van. 

– Nagy a forgalom Mezőkovácsházán, 
a kerékpárutunk pedig igencsak rossz 
állapotú. Saját forrásból, a közmunka-
program segítségével megépítettünk 
egy 2 km-es szakaszt, azonban most a 
pályázatunk segítségével nagyot álmod-
tunk, és a teljes várost átszeljük. Sok az 
idős ember, akik jelenleg az úttesten ke-
rékpároznak, és sok az iskolába bicikli-
vel közlekedő gyermek, az ő biztonsá-
guk érdekében is véghez kell vinnünk a 
fejlesztést – ismerteti a legfőbb előnyö-
ket Varga Gusztáv. 

– Óriási támadások kereszttüzében, 
de sikerült kidolgoznunk a komplex tér-
ségfejlesztési koncepciót, a Calendula 
tervet, mely biztosította a dél-békési 
önkormányzatok számára intézmé-
nyeik fejlesztéséhez szükséges forrást. 
Soha ennyi pénzt még (több tízmilliárd 
forint) Dél-Békés építésére, szépítésé-
re nem sikerült senkinek kilobbiznia. 
Mezőkovácsházán kerékpárutak, orvosi 
rendelők, óvodák, iparfejlesztés, inku-
bátorház, szociális intézmény, könyvtár, 
iskolai tornacsarnok fejlesztése sok-sok 

százmillió forint értékben fogják építe-
ni, szépíteni, és modernizálni a várost. 
Bizton állítom, hogy minden feladatot 
és rám rótt munkát, mint ez idáig, tel-
jesíteni fogok. Ahogy eddig is, ha kell, 
bulldogként megyek, amíg el nem érem 
a célt! ÉN EHHEz ÉRtEK! – mondta 
Simonka György. 

 

A fiatalok jelentik a jövőt

Mezőkovácsháza új tornacsarnokkal 
gazdagodik, a tanintézmények fejleszté-
sét újabbak követik, óvodák újulhatnak 
meg a kisgyermekes családok igénye-
it figyelembe véve. Az oktatáshoz és a 
mindennapos testneveléshez szüksé-
ges európai színvonalú feltételeket tud 
majd biztosítani a település. 

– A tornacsarnok számunkra hatal-
mas dolog, eddig az álom és a vágyak 
kategóriájába tartozott. A jelenlegibe 

nem férnek el a gyerekek, van, hogy a 
téli időszakban a folyosón kell tornáz-
niuk. Most végre lesz egy modern, új 
tornacsarnoka Mezőkovácsházának, 
mely a felnőtteknek is lehetőséget nyújt 
a szabadidő aktív eltöltésére. Hatalmas 
lépések ezek a mezőkovácsháziaknak, 
melyeket csak a járásunknak lehatárolt 
sok-sok milliárd forintos keret segít-
ségével tudtunk elérni – mondja Varga 
Gusztáv, hangsúlyozva, mindez a térségi 
összefogás nélkül nem sikerült volna.  

– Képviselő úr mindig arra ösztönzött 
bennünket, ne siránkozzunk, és ne vár-
junk mások szolidaritására, abból eddig 
sem lett semmi, hanem dolgozzuk ki 
közösen a komplex programjainkat, bíz-
zuk rá ezek kilobbizását és álljunk ké-
szen. Hetekig, hónapokig, olykor éjsza-
kákon át tanácskoztunk, egyeztettünk, 
dogoztuk ki a terveket, ebből alakult ki 
az, amit végre meg is tudunk valósítani 
a mezőkovácsháziakért. Ez a munkastí-

folytatás az előző oldalról



2017. december 7

lus és képviselő úr bulldog típusú, haté-
kony érdekérvényesítő munkája, vala-
mint a térségi összetartás, ami jellemzi 
Dél-Békést, most sikerre visz bennün-
ket. Ha nincs a lehatárolt keret, most 
nincs kerékpárút, ipari park, könyvtár, 
orvosi rendelő és óvodafejlesztés, csak 
morzsákat kaptunk volna a fejlesztési 
keretekből. A helyiek már nagyon vár-
ják, hogy végre az új kerékpárúton köz-
lekedjenek, a felújított óvodába vagy 
épp tornacsarnokba vigyék gyermekei-
ket – emeli ki a polgármester.

 

Hogy jó legyen itt élni…
A mezőkovácsháziak régi igénye tel-

jesül azzal is, hogy ugyancsak pályáza-
ti források segítségével a Béla majori 
rész környékén kiépíthetik a köves utat, 
közvilágítás, kamerarendszer, közössé-
gi tér építése valósulhat meg, a tárház 
környékén pedig sportpálya, szociális 
bérlakások fejlesztik majd az említett 
városrészeket több százmillió forintból.

A két városrész központjának fejlesz-
tése pedig nem merül ki a képzőköz-
pont, az önkormányzat, a járási hivatal, 

mentőállomás felújításában, hanem to-
vább parkosítanak, a zöld város rehab 
keretre is több százmillió forintot igé-
nyeltek. 

– Sikerült elvégeznünk a ránk rótt 
munkát, és kijártuk a város első ütem-
ben elképzelt összes fejlesztési tervét. 
Jelentem, a feladatot elvégeztem, in-
nentől a tanuszoda kilobbizására össz-

pontosítunk Mezőkovácsházán. törté-
nelmi lehetőségek előtt állunk, most 
rajtunk múlik, hogy élünk-e vele – zárja 
Simonka György, hozzátéve, az elnyert 
fejlesztések és közös összefogás ered-
ményeként egy alvó városból modern, 
stabil jövőképpel rendelkező járási köz-
ponttá teszik Mezőkovácsházát.  

V. K.

Az ’56-os magyar forradalom
emlékünnep a Békéscsabai 

Munkácsy Múzeumban

Ó, már eltelt rajtunk ötven év!
Benne Mártírok hangját hallom én.
Ezen a meleg őszi napon!
A terror emléke fáj nagyon!
Mindenhol itt, a magyar honon.
Mindnek holtlelke itt van velünk;
Mert olykor segít az Istenünk.
Arra, hogy már ötven év után
Emlékük legyen szabad legalább.
Mint a szélnek, mely elszalad,
Mert fúvó lelke oly szabad,
Ott az őszi fáknak lombjain.
A jelen korunknak gyászain.
Hisz elhulltak a mi fiaink,
Az erőszak és dúlt terror alatt.
És aki akkor még megmaradt,
Mindörökké emlékezik:
Hisz Ők a mi hősi halottaink!
Mit hordunk szívünkben ötven éve,
Mely soha nem múlik feledésbe.
S visszük magunkkal a fájdalmat,
A forradalmakat, a sok harcokat.

Hetényi György

OKtÓBER 23.
Mindössze 20 nap, de a magyar történelem talán legkiemelkedőbb 20 napja zaj-

lott 1956-ban Magyarországon. Egy aprócska, de elszánt nemzet felemelte fejét és 
nemet mondott az elnyomásra, a diktatúrára és szembeszállt a világ akkori legna-
gyobb birodalmával.

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2017. október 22.-én megemlékezést 
tartott a Kalocsa Róza Művelődési Központ előtti emlékműnél, az 1956-os for-
radalom és szabadságharc, valamint a köztársaság kikiáltásának 61. évfordulója 
tiszteletére. Az ünnepségen a Csanád Vezér Általános Iskola diákjai működtek 
közre. A műsor után Szénási István alpolgármester Úr mondott beszédet, majd az 
újonnan elhelyezett emléktáblák leleplezése után az intézmények és szervezetek 
koszorúkat helyeztek el az emlékmű előtt.

M.M.
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Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ 
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2018. 01.01-től 2022. 12. 31 -ig szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5800 Mezőkovácsháza, Fáy utca 30-32.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Mezőkovácsházi Humán Szolgál-

tató Központ intézményvezetői feladatainak, a család- és gyermekjóléti központ vezetői feladatainak ellátása. Az integrált 
intézményben nyújtott szolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, családsegítés, támogató 
szolgáltatás, család és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, napközi konyha, védőnői szolgálat.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. § (13 bekezdésében foglaltak szerinti szakirányú felsőfokú vég-

zettség, szociális szakvizsga, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás terüle-
tén betöltött munkakörben szerzett 5 év szakmai gyakorlat ,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Vezetési program az integrált intézményre
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• Pályázó nyilatkozata, hozzájárul-e pályázata nyilvános tárgyalásához
• Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Gyvt. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok.
• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
• Felhasználói szintű internetes alkalmazások
• B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz
• Vezetési program az integrált intézményre
• Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• Képesítési és egyéb feltételeket igazoló okiratok másolata
• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról
• Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról
• Nyilatkozat, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának 

(8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szilbereisz Edit jegyző nyújt, a 06/68/381-011 -os telefon-

számon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésé-

vel (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 11/2526/2017 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

• Személyesen: Bánfiné Fenyves Mónika titkárságvezető, Békés megye, 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályázati határidőt követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott 3 tagú 

szakértő bizottság véleménye alapján Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 22.
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Szociális munka napja – 
2017

Minden év novemberében a közösség és 
a társadalom megbecsülésének jeleként 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
nevében köszönetet mondunk és elisme-
résünket fejezzük ki a szociális munkával 
és gyermekvédelemmel foglalkozó szak-
embereknek, munkatársainknak, akik fe-
lelősségteljesen, áldozatkészen és alázat-
tal végzik munkájukat városunkban.

Az ünnepségen Varga Gusztáv polgár-
mester úr köszöntötte a jelenlévőket. A 
Csanád Vezér Általános iskola tanulói: 
Kanász Viktória furulya - valamint Sza-
bó Valéria zongora - előadását hallhat-
ták. Mindennapi munkájukat köszöntük 
meg az ágazatban dolgozó szakembe-
reknek, és az intézmény működését 
segítő az étkeztetésben dolgozó mun-
katársaknak.

Az ünnepségen példaértékű és magas 
színvonalú szociális- és családsegítő 
munkája elismeréséül Kása Zsanett csa-
ládsegítő részesült „Polgármesteri el-
ismerő oklevélben”. Intézményi elisme-
résben részesültek: Varga Ibolya, Gyuri 
Mónika, Kelemen Katalin és Tóth László. 
Köszöntötték a jubileumi jutalomra jo-
gosult munkatársakat: Kovács Évát és 
Bécsi Istvánt.

Az ünnepségen elköszöntek Gonda 
Lászlónétól nyugdíjba vonulása alkal-
mából. Nyugdíjas éveihez jó egészséget 
és sok-sok boldog évet kívánunk!

Az elismerésben részesültek és va-
lamennyi ágazati dolgozónak a jövőre 
nézve jó egészséget, további sikeres, ki-
tartó és eredményes munkát kívánunk!

M.M.

Gazdára talált a kerékpár
Kellemes őszies időben gyalogtú-

rával zárult a 2017. évi Kovácsházi 
Hárompróba eseménysorozata, melynek 
záró rendezvényét november 11-én tar-
tották meg a Kalocsa Róza Művelődési 
Központban. A túrára ezúttal 16-an je-
lentkeztek és gyalogolták le Lipták János 
túravezető kalauzolásával a mintegy 12 
kilométeres távot. 

Idén immár hetedik alkalommal hir-
dették meg a szervezők a Kovácsházi 
Hárompróbát, mely az egészséges élet-
mód jegyében zajlott. A záró gyalogtú-
rát követően mindenki izgatottan várta 
az eredményhirdetést, ahol Jankó Er-
zsébet a művelődési ház vezetője meg-
köszönte a próbákon való részvételt, ki-
emelte a mozgás fontosságát, az egész-
séges életmód jelentőségét, majd is-
mertette az összesített adatokat. A már 
hagyományos próbák (gyaloglás, futás, 
kerékpározás) tavaszi és őszi fordulóin 
idén 88-an vettek részt. Közülük ketten 
6-szor, egy fő 5-ször, három fő 4-szer, 
nyolcan 3-szor jelentek meg a sportos 
megmozdulásokon. Az adatok alapján 
az önkormányzat által felajánlott nye-
remény-kerékpár sorsolásán tehát há-

rom esélyes résztvevő versenyezhetett, 
mivel ők tettek eleget a felhívásnak, 
miszerint legalább 5-ször megjelennek 
a próbákon. A sorshúzáson Pelle Pálné 
helyi lakosnak kedvezett a szerencse, 
aki mind a hat próbát teljesítette. Gra-
tulálunk neki! Azok, akik több mint há-
romszor megjelentek a sporthoz, élet-
módhoz kapcsolódó ajándékot, illetve 
a záró túrán jelenlevők is meglepetés 
jutalmat kaptak. A hárompróbákat az 
Egészségfejlesztési Iroda támogatta, így 
frissítőkkel, teával, édességgel is meg-
vendégelték a résztvevőket. 

H. M.

A lakosság egészségéért október hónapban is!
Egészségfejlesztési Iroda rendszeres mozgásprogramjai kibővültek gyer-

mekek és felnőttek részére futóedzésekkel, melyek helyéről és időpontjáról az 
EFI facebook oldalán nyújtunk folyamatos tájékoztatást. 

Sport- és mozgás népszerűsítése érdekében a világ gyalogló napjá-
hoz kapcsolódóan a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde által 
megszerveztt Gyaloglónapot támogattuk, lebonyolításban részt vállaltunk. 
Battonyán az általános iskola alsós diákjait látogattuk meg a hónap elején, ahol 
színes program keretében igyekeztünk mozgásra ösztönözni a gyerkeket. 

A főzőklub  októberi és novemberi foglalkozását Reformátuskovácsházán 
az SzGYF IOKK-ban szerveztük meg azzal a céllal, hogy az itt élők is könnyen 
eljuthassanak ezen programunkra. Szív- és érrendszeri klubbunkat vezető 
szakember Mezőkovácsházán, az Idősek klubjában tartja foglalkozásait inte-
raktív formában, ahová minden érdeklődőt várunk szeretettel!

Mezőhegyesen az általános iskola 4. és 6. osztályos tanulói egészséges élet-
móddal kapcsolatosan, szájápolásról, valamint egészséges táplálkozás prog-
ramunk keretében a táplálék piramisról hallgathattak meg előadást, melyet 
örömmel és lelkesen fogadtak.

Október 27-én szerveztük meg a idei évben második egészségnapunkat, 
amit a Mezőkovácsházi Könyvtár udvarán tartottunk meg. A rendezvény részt-
vevői a Vöröskereszt helyi szervezetének munkatársaitól hallgathattak meg 
előadást az önvizsgálat jelentőségéről. A kültéri fitness eszközök használatát 
sprotoktató mutatta be, valamint egészségügyi állapotfelmérés és látásvizsgá-
lat is volt az érdeklődők számára, akik szép számmal voltak a hűvös idő elle-
nére is.

A jövőben is számos programmal és rendezvénnyel várjuk a lakosságot, ahol 
további segítséget kaphatnak az egészségük megőrzése érdekében. 

EFI
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Sikeresen zárultak a Mutasd Magad 
Dél-Békés kistérségi amatőr művészeti 
rendezvénysorozat szemezgetői (elődön-
tői) az októberi megmérettetésen. Az ese-
mény a Dél-Békési Közkincs Kerekasztala 
rendezvényeként a mezőkovácsházi Kalo-
csa Róza Művelődési Központ koordiná-
lásával, és idén a Nemzeti Kulturális Alap 
(NKA) által meghirdetett (azonosító szá-
ma: 205108/06992) és elnyert pályázat 
támogatásával valósulhatott meg.

Felelősségteljes feladatot vett a vál-
lára nyolc évvel ezelőtt a művelődési 
központ, amikor a Dél-Békési Közkincs 
Kerekasztala nevében útjára indította 
a Mutasd Magad Dél-Békés kistérségi 
amatőr művészeti rendezvénysoroza-
tot. A térségünkben fellelhető, még élő 
népzene, néptánc, éneklés, komolyzene, 
versmondás, színjátszás és egyéb kultu-
rális értékeink őrzésére, továbbélésére, 
valamint az itt élő tehetséges fiatalok és 
felnőttek bemutatkozására kínált lehető-
séget. A térségi seregszemlékkel ugyanis 
nem csak a kulturális értékeinket gya-
rapíthatjuk, de a résztvevők önmaguk 
teljesítményét is magasabb szintre emel-
hetik, összefogásra, minőségi munkára, 
foglalatosságra ösztönöz. 

A 2017. évi ,,Mutasd Magad” kulturális 
program első szemezgetőjét október 22-
én Battonyán, a művelődési központban 

tartották, ahol 41 produkcióban 141 fellé-
pő mutatkozott be. A szakmai zsűri dön-
tése alapján 5 arany, 12 ezüst és 9 bronz 
minősítést ítéltek oda. A Százszorszép 
gálára az arany minősítettek jutottak to-
vább, illetve az ezüst minősítettek közül 
még 5 produkció kapott meghívást.

A második szemezgetőt október 28-án 
Mezőhegyesen, a József Attila Általános 
Művelődési Központban rendezték meg. 
Ezen az elődöntőn 31 produkcióban 73 
fellépő mutatkozott be, és a szakmai 
zsűri 9 arany (ezen belül egy kiemelt 
arany!), 12 ezüst és 4 bronz minősítést 
ítélt oda. Az arany minősítettek mel-
lett a gálára az ezüst minősítettek közül 

A Kalocsa Róza Művelődési Központ felnőtt sakk szakkö-
re 2017. október 23-án rendezte meg a már hagyományos 
körzeti csapat sakkbajnokságot a művelődési házban. 

A megmérettetésre 6 településről 20 felnőtt verseny-
ző érkezett. A felnőttek mellett ifjúsági kategóriát is hir-
dettek, melyben 8 fiatal helyi sakkozó mérte össze tudá-
sát a sakktáblákon. A versenybírói tisztet Kovalcsikné 
Borombós Edit tanárnő látta el. A csapatverseny szoros 
küzdelemben zajlott, melynek eredményeként az első 
helyezést végül Kardoskút csapata nyerte el. A második 
Battonya-Mezőhegyes közös csapata, míg a harmadik 
tótkomlós csapata lett.

 Az ifjúsági korosztályban körmérkőzés keretében 
egyénenként mérték össze tudásukat a fiatalok, mely-
nek összegzéseként Kapus Bence lett az első. A máso-
dik helyet Csóti Dániel érdemelte ki, valamint a III-IV. 
helyen holtversenyben Micsik Benedek és Micsik Bence 
végzett. A művelődési központ szendviccsel, teával és 
üdítővel látta vendégül a versenyzőket. 

H. M.

Dél-Békés nyolcadjára mutatta meg kulturális értékeit

ezúttal is 5 produkció jutott tovább. A 
Százszorszép gálára –lapzártát követő-
en- 2017. november 25-én (szombaton) 
13:00 órától kerül sor a mezőkovácsházi 
Kalocsa Róza Művelődési Központban, 
ahová a 24 produkcióban 62 fellépő ka-
pott meghívást. Köszönet a fellépőknek, 
a felkészítőiknek, a helyi önkormányzat-
ok vezetőinek, valamint a szervezésben 
résztvevő közművelődési munkatár-
saknak, a feladatok lebonyolításában 
közreműködőknek, a támogatóknak és 
mindazoknak, akik valamilyen formában 
hozzájárultak a rendezvény sikeres meg-
valósításához! 

Halasi Mária

Körzeti csapat sakkbajnokság
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Intézményünk pályázott és részt vállalt az EFOP-3.1.1-
14—2015-00001 azonosító számú „Kisgyermekkori nevelés 
támogatása”elnevezésű kiemelt Európai Uniós projekt kere-
tében megvalósuló 30 órás ingyenes óvodapedagógus képzés 
továbbképzési csoportjában, mint képzési helyszínt és jó gya-
korlatot bemutató intézmény.

A képzésre 2017. október 11-12-13-án került sor az 1. sz. 
óvodában. A 30 órás ingyenes képzésen 13 óvodapedagógus 
vett részt, akik megyénk és Csongrád megye településeiről 
érkeztek. Az Oktatási Hivatal nevében a Békéscsabai Okta-
tási Központ képviselője, Szabóné Nyári Erika intézmény-
fejlesztési referens köszöntötte a képzésen megjelenteket. 
A köszöntő után bemutattam intézményünket és szakmai 
kiadványainkat. A helyszín bemutatása közben folyama-
tosan kattogtak a fényképezőgépek, a kollégák elmondása 
szerint sok új gyakorlati ötlettel találkoztak óvodánkban. A 
képzésen résztvevők több kiadványunkat is megvásárolták. 
Óvodapedagógusokhoz híven kis ajándékkal köszöntöttük 
a képzés résztvevőit. A mozgással kapcsolatos jó gyakorla-
tunkat Feketéné Gábor Anikó óvodapedagógus mutatta be. 

A bemutató foglalkozás elemzése, értékelése során sok 
pozitív visszajelzés érkezett az óvodapedagógusok részéről. 
Bízunk benne, hogy helyi nevelési jó gyakorlatunk megosz-
tásával hozzájárulhattunk a térség óvodapedagógusainak 
szakmai megújulásához. A mozgásos tevékenységről video 
felvétel is készült, amelynek rövid változata megtekinthető 
az intézmény facebook oldalán. A teljes videó anyagot min-
den feladat ellátási helyünkre eljuttattuk, hogy a horizontá-
lis tanulást elősegítsük. Felgyorsult világunk változásainak 
követése nagy kihívás az élet minden területén. 

Minőségi munkavégzést csak úgy lehet létrehozni, ha 
„naprakészek vagyunk”, követjük szakterületünk változá-
sait. A testnevelési munkaközösség soros munkaközösségi 
ülésére tervezi a teljes videó anyag megtekintését, szakmai 
elemzését. Reméljük, hogy a pályázat részét képező eszköz-

KÉpZÉSi hELySZíN ÉS Jó gyaKoRLaT BEmuTaTó aZ óvoDáBaN

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége a „Te-
hetségek Magyarországa” című EFOP-3.2.1-15-2016-00001 
azonosítószámú kiemelt projekt keretében felhívást tett 
közzé tehetséggondozást végző tehetségpontok, tehetségse-
gítő tanácsok számára csoportos tehetségsegítő programok 
megszervezésére. Óvodánk tehetséggondozó munkaközös-
sége már harmadszor nyújtotta be pályázatát, ebben az év-
ben végre nyertünk. 

A pályázat keretében vállaltuk: 

Két, 16-16 tanórányi időtartamú fejlesztő foglalkozás-so-
rozat (tehetségműhely), egy további, szélesebb résztvevői 
kört bevonó kézműves foglalkozás, és lazító programelem-
ként gyermekkoncert megvalósítását. Nyertes pályázatunk 
ezen túlmenően tartalmazza még a Mezőkovácsházi Négy 
Évszak Óvoda és Bölcsőde Négy Évszak tehetségpont és 
a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Fürkész tehetség-
pont óvodapedagógusainak tapasztalatcseréjét is egy mű-
helybeszélgetés keretén belül.

A csaknem minden tehetségterületet érintő 2 új tehet-

juttatás, amely a jó gyakorlatunk tovább fejlesztését szolgálja 
ebben a nevelési évben eljut majd intézményünkhöz. Régi vá-
gyunk teljesülne, ha a „Maxi mozgáskotta” készletet megkap-
nánk.

Szedlacsekné Farsang Margit

ségműhely 2018. január 1-je és 2018. április 30-a között 
valósul meg, a Kékvirág és a Miki Egér csoport gyermekeit 
érinti.  A projekt szakmai koordinátora, vezető programfe-
lelőse Szűcs Judit tehetségszakértő, a két egymástól eltérő 
tematikával rendelkező tehetségműhely vezetője Bohus 
tiborné és Szűcsné tóth Erika tehetségsegítő mentorok.

A megvalósításban legfőbb partnerünk a Mezőkovácsházi 
Városi Könyvtár, ahol 2018. február 25-én a Mohácsi bu-
sókkal együtt űzzük a telet az ott készített eszközökkel és 
maszkokkal. Együttműködésünk kiterjed a gyermekkon-
certre is, 2018. áprilisában a Lóca együttes szórakoztatja 
majd a mezőkovácsházi óvodásokat. 

A pályázat megvalósításához szükséges eszközöket és 
anyagokat az Ovimező Alapítvány biztosítja a 2017. no-
vember 18-án megrendezett 19. Jótékonysági Óvodabál 
teljes bevételével. A tehetséggondozó munkaközösség 3 
beadott pályázata vár még elbírálásra, melyekről lapzártá-
ig nem érkezett tájékoztatás. 

Szűcs Judit
tehetséggondozó munkaközösség-vezető

Új tehetségműhelyek indulnak a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsődében
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A Magyar Szabadidősport Szövetség 
felhívására a Négy Évszak Óvoda és Böl-
csőde testnevelési munkaközössége az 
idei évben 3. alkalommal szervezte meg 
Mezőkovácsházán a Word Walking Dayt, 
azaz a Világ Gyalogló Napot.

 2017.október 18-án gyönyörű őszi 
napsütésben a legkisebb gyerekek (84 
fő) 1,9 km-t, a többi résztvevő (312 fő) 
2,74 km-t teljesített.

3. VáROSI GyAlOGlÓNAP

A megtett távot 396 fő teljesítette, 
akik összesen 1014,48 km-t tettek meg. 
Az EFI iroda munkatársai müzli szelettel 
és teával kedveskedtek minden résztve-
vőnek. Köszönjük a város intézménye-
inek, egyesületeinek, civil szervezetei-
nek, a szülőknek, nagyszülőknek, hogy 
részvételükkel hozzájárultak a gyalogló 
nap sikerességéhez. Külön köszönjük 
Mezőkovácsháza Város Önkormányza-

tának, az EFI iroda munkatársainak, a 
Városi Könyvtárnak és a Polgárőröknek, 
hogy anyagilag vagy aktív munkájukkal 
segítették a rendezvényünket. Jövőre 
októberben ismét találkozunk!

Szedlacsekné Farsang Margit

PályAVálASZTáSI FÓRuM 
MeZőKOVácSHáZáN

A Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola 2017 októberében pályaválasztási fórum 
keretében segítette a tovább tanulás előtt álló nyolcadik évfo-
lyamos diákok és szüleik iskolaválasztását.

Szivós tibor pályaválasztásért felelős pedagógus koordi-
nálásával, már évek óta jól bevált gyakorlatként alkalmazza 
és fordítja az intézmény a tanulók javára a pályaválasztási 
fórum kínálta lehetőségeket.

Békés-megye tizenhárom középfokú nevelési – oktatási 
intézménye képviseltette magát, mutatta be képzési kínála-
tát és biztosított lehetőséget a felmerülő kérdések megvála-
szolására a Csanád Vezér Általános Iskolában. Nem csupán 
a nyolcadik, hanem a hetedik évfolyamon tanuló gyermekek 
és szüleik is nagy érdeklődéssel hallgatták a középiskolák 
bemutatkozását. 

A Békés Megyei Kormányhivatal által 2017. november 
8-9-én megrendezésre került Pályaválasztási vásáron a 
mezőkovácsházi gyermekeknek is lehetőségük nyílt szak-
macsoportok megismerésére, a továbbtanulási lehetőségek-
ről történő tájékozódásra, vagy akár pályaorientációt segítő 
kérdőívek kitöltésére. 

Fontos, hogy közelebb hozzuk a gyermekekhez  és a szü-
lőkhöz a középiskolák kínálatát, amellyel megkönnyíthetjük 
számukra a megfelelő középiskola kiválasztását. 

Havancsák Piroska, intézményvezető

Adventi rendezvénysorozat a
csanád Vezér általános Iskolában

Az intézmény hagyományait követve, az idei évben is ki-
tárja kapuit az ünnepi díszbe öltöztetett mezőkovácsházi 
általános iskola.  Advent időszaka a várakozás, a kará-
csonyra történő felkészülés is egyben. Fontos, hogy a gyer-
mekeink, a családok és az iskola közösen teremtse meg a 
harmóniát, s egyben együtt készüljön az ünnep napjaira. 

Meghitt szeretettel várjuk a Szülőket, a Nagyszülőket és 
a Családokat iskolánk rendezvényein:

2017. december 1. 900 - Benedek Elek Adventi Mesemon-
dó Verseny 

2017. december 2. 1400  - Családi Nap - Mezőkovácsházi 
Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola Jövőnk záloga Alapítványa szervezésében

2017. december 6. (délelőtt folyamán) - Szülői Közösség 
Mikulása 

2017. december 14. 1800 - Karácsonyi Hangverseny - 
Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola Alapfo-
kú Művészeti Iskolája

2017. december 20. 1800- Ünnepi Karácsonyi Rendezvény
                      és Karácsonyi Vásár 

Havancsák Piroska
intézményvezető
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Kéz a kézben
Mintegy két esztendeje indult el, egy, a 

határainkon is túlívelő kezdeményezés 
elkötelezett hittel annak a reményében, 
hogy két iskola határon innen és túl, erős 
alapokon nyugvó kapcsolatépítést teremt-
sen. A legfontosabb célként egy olyan test-
vériskolai kapcsolat kialakítása  lebegett 
, hogy az gyermekek számára élhetővé, 
mitöbb elérhetővé formálódjon. E nemes 
kezdeményezés mellé álltak városvezetők, 
intézményvezetők, pedagógusok. 

A Békéscsabai tankerületi Központ, 
a Mezőkovácsházi Csanád Vezér Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola fenntartója támogató segítségével 
és jóvoltából, az eFOP-3.1.8-17-2017-
00193 azonosítószámú „együtt 
testvérként” Kéz a kézben tudatos 
jövőnkért! elnevezésű pályázatot 
nyújtotta be és nyert el támogatást 
15 millió forint támogatási összeg-
gel,  a mezőkovácsházi és a pécskai 
általános iskola részvételével.

A két település közelsége alátá-
masztja azt a reményünket, hogy lehe-
tőséget teremtünk nemzeti kultúránk, 
identitástudatunk, a Maros löszhát 

A Nemzeti Tehetség Program adta lehetőségek jóvoltából a Mezőkovácsházi Csa-
nád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola évről - évre tárgyi és szak-
mai fejlesztéseket biztosít a gyermekek és a pedagógusok számára.

Az intézmény tehetséggondozó tevékenységének mentora 2004. óta dr. Balogh 
László professzor, a Debreceni Egyetem Pedagógia-Pszichológia tanszékének 
kandidátusa. 2017 őszén a Mezőkovácsházi tehetségsegítő tanács jóvoltából, 
szélesebb körben betekintést nyújtott az intézmény Komplex tehetséggondozó 
Program elnevezésű jó gyakorlatának, mérés-értékelési rendszerének „A tehetség 
azonosítása, keresése” témájában. 

Az intézmény pedagógusai mellett, a térség más nevelési-oktatási intézményei-
ből érkező pedagógusok, szakemberek is betekintést kaphattak a Mezőkovácsházi 
Csanád Vezér Általános Iskola tehetségsegítő tevékenységébe.

Havancsák Piroska intézményvezető 

Pályaorientációs 
Nap

A Mezőkovácsházi Csanád Vezér 
Általános Iskolában 2017. november 
08-án került megrendezésre a Pálya-
orientációs Nap, melynek keretén be-
lül az iskola 5. és 6. osztályos tanulói 
látogatást tettek a tájházba.

A gyerekek testközelből ismerked-
hettek meg a paraszti élet minden-
napjaihoz tartozó „keserves” mun-
kával: kukoricafosztás, morzsolás, 
mosás, stb. Ezután az ott kiállított 
tárgyak és gazdálkodási eszközök 
használatáról kérdezhettek, beszél-
gethettek a könyvtári dolgozókkal. 
Délután az alsós gyerekek a kézmű-
ves foglalkozás során sok érdekes öt-
let megvalósításával tapasztalhatták 
meg az alkotás örömét.

Strifler Károlyné

természeti kincsei, a határainkon át-
ívelő gyermekbaráti kapcsolatok és 
szakköri foglalkozások által arra, hogy 
gyermekeink ezáltal képességeikben, 
idegen nyelvtudásukban, öko gondol-
kodásukban gazdagodjanak.

Irány Pécska! 2017. december 16.-
17., között ötven Csanád Vezéres gyer-
meket vár egy két napos tábor és a 
pécskai iskola. Az elkövetkező két év-
ben lehetőség nyílik több találkozóra 
a két intézmény között, többek között 

A TeHeTSÉGÜGy  SZOlGálATáBAN

egy egy hetes, közös balatongyöröki 
táborozásra 2017. augusztusában a 
testvériskolák kis diákjainak.

Hálánkat fejezzük ki a két város ve-
zetőjének Antal Péter és Varga Gusztáv 
polgármester uraknak, hogy kezdemé-
nyezői és támogatói voltak a testvéris-
kolai kapcsolat életre hívásának, meg-
valósulásának.

Havancsák Piroska 
intézményvezető
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első Román Bál Mezőkovácsházán

Fergeteges bál került megrendezésre a mezőkovácsházi Ka-
locsa Róza Művelődési Központban. Több mint 140 meghívott 
vendég tisztelte meg jelenlétével a Mezőkovácsháza Város Ro-
mán Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett rendezvényt, 
mely 2017. október 28-án került megrendezésre.

A bálon képviseltették magukat: Kreszta traján - Ország-
gyűlési Román Nemzetiségi Szószóló, Dr. Szilbereisz Edit – 
Mezőkovácsháza város jegyzőasszonya és Szabóné Faragó 
Julianna aljegyző, Szűcs Judit és Kálmán András - képvise-
lők Mezőkovácsháza Város Önkormányzata képviseletében, 
Prof. Dr. Camelia – Angela Jurcut és Prof. Dr. Candea Floare 
az Aradi „Aurel Vlaicu” Egyetem képviseletében, Jankó Er-
zsébet- a Kalocsa Róza KHt és Művelődési Központ vezető-
je,  Casian Bun – a Gyulai Román Főkonzulátus képviselője, 
Vetróné Negreu Mariana Florica – a gyulai Dokumentációs 
Központ vezetője, Kovács Barascu Elena Delia- a „Cronica” ro-
mán újság igazgatónője és Corina Sebestyén Oláru – a román 
„Cronica” újság szerkeztője. A kellemes hangulatról gondos-
kodtak: Maria Stan toma énekesnő Aradról, Liliana todor 
énekesnő Erdélyből, Iozefina Smaia Bánáti énekesnő és az 
Orosházi Pintéz Vilmos és zenekara. A néptáncot a „Craisorii 
Motilor” néptánccsoport mutatta be, felkészítő tanáruk Dan 
Bude úr volt.  Köszönjük szépen az összes jelenlévőnek, hogy 
megtisztelték Önkormányzatunkat részvételükkel, továbbá 
köszönjük minden támogatónak a felajánlásokat. 

Vitális Gábor, Kovács Andrea, Balogh István 

A Mezőkovácsházi Városi
Könyvtár november-decemberi programajánlója:

November 06-tól 17-ig volt megtekinthető a „A Körös-Maros Nemzeti Park állatvilága - gerinctelenek” 
című fotókiállítás, mely 41 darab álló és fekvő poszterből állt. A diákok vetítéssel egybekötött előadás kere-
tében ismerhették meg a nemzeti park legérdekesebb élőhelyeit, és lenyűgöző gerinctelen állatvilágát. 

Kétszáz éve született Arany János, a 19. század magyar költészetének kiemelkedő alkotó művésze, a ma-
gyar nyelv máig utolérhetetlen mestere. November hónapban az emlékévhez kapcsolódva „Arany 200” 
címmel, ppt-vel egybekötött előadásra vártuk a felső tagozatos tanulókat. 

Könyvtárunkban régóta hagyomány a téli ünnepkör felelevenítése. December hónap elejétől ismét sze-
retettel várjuk az óvodásokat, az általános és középiskolás tanu-
lókat az előadásokra, melynek célja a néphagyományok ápolása, 
a téli ünnepkör szokásainak megismerése, felelevenítése.

December 13-án (Luca-napján) Détár enikő Artisjus-díjas 
magyar színésznő Hófehér karácsony című műsorát tekinthe-
tik meg az érdeklődők.

 Mindenkit szeretettel várunk!

Strifler Károlyné
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innovációs, oktatási és Közösségi Központ állandó
díjmentes közösségi szolgáltatásai egész évben

(a nyitvatartási idő és házirend szabályai szerint):

- Közösségi Internetpont szolgáltatás, ingyenes internetezési lehetőség 3 darab számítógépen
- Non-stop elérhető és használható beltéri és kültéri szabad wi-fi (IOKK)
- Ping-pongozási és sportolási lehetőség
- Szabadtéri játszótér, fitneszpark használatának lehetősége
- Igény és megkeresés esetén teremhasználat, egyéb eszközök használatának lehetősége
   (Önkormányzati támogatással, egyeztetés és konkretizálás után, díjmentesen)

innovációs, oktatási és Közösségi Központ egyedi
igényekhez és kérésekhez igazodó piaci alapú szolgáltatási lehetőségei

(díjmentes közösségi szolgáltatásain és képzésein felül, a házirend, 
használati megállapodás szabályai szerint)

- Családi eseményekhez (születésnap, ballagás, gyermekzsúr, lakodalom, egyéb szolgáltatások), 
céges rendezvényekhez (konferenciák, továbbképzések, tréningek, egyéb szolgáltatások), terem, 
infrastruktúra biztosítása (termek mérete: 20 m2 – 150m2, igény szerint berendezve)

- Oktatásokhoz, képzésekhez terem, infrastruktúra biztosítása (termek mérete: 20 m2 – 150 m2, 
igény szerint berendezve)

- Rendezvényeken való közreműködés és megjelenés a közösségi eszközökkel (kül- és beltéri han-
gosítás, kül- és beltéri fénytechnika, sátor, mobilszínpad, sporteszközök, egyéb eszközök)

- Igény és lehetőség, egyeztetés esetén egyéni (prevenciós, életviteli, sport, informatikai és egyéb) 
szolgáltatások nyújtása (termek mérete: 20 m2 – 150 m2, igény szerint berendezve)

Innovációs, Oktatási és Közösségi Központ, 5800 Mezőkovácsháza
   (Reformátuskovácsháza) táncsics M. u. 46. – 48.
   további információ személyesen vagy a 70/440-4391 telefonszámon kapható.
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2017. október 27-én pénteken, az őszi szünet előtti 
utolsó tanítási napon rendezték meg a már hagyo-
mánnyá vált Diákönkormányzati Napot iskolánk-
ban.

A jubileumi Hunyadis Diáknapot Kiss Hedvig 
diákönkormányzati képviselő nyitotta meg, majd 
Matuz Ádám, a nap műsorvezetője felkérte a diá-
kokat, hogy az udvaron egy 65-ös alakzatot formál-
janak egy kép erejéig, emlékezve az iskola 65 éves 
fennállására. Ezt követően élőláncot formált a di-
ákság, majd az aulában folytatódott a program az 
osztàlyok közötti vetélkedővel. A feladatok érdekes 
kihívásokat tartogattak a diáksereg számára. Szí-
nes és változatos feladatokat kaptak, hiszen kellett 
múmiákat formálni, szamárfarkat tűzni, énekelni 
és táncolni Miss Emeshea Petty nyelvi lektorral, 
rajzfilmzenéket felismerni, a Hunyadi indulóját 
megtanulni és énekelni, szókirakózni, emellett a 
LINAMAR tájékoztatóját is megtekinthette az if-
júság. A kiadós tízórai után kezdődött az osztá-
lyok közti futball-bajnokság – mivel az egészséges 
sport és versengés, a mozgás sosem maradhat el. 

Vele párhuzamosan diákjaink a mezőkovácsházi 
Városi Könyvtár sport – és egészségügyi napján és 
a Battonyai Járásbíróság nyílt napján, illetve a Hu-
nyadiban 5 állomáson vettek részt. A reformációhoz 
kapcsolódó feladatot kellett elvégezni, a Beugró c. 
játék alapján szituációkat előadni, a Halloweenhez 
kapcsolódó játékokat játszani, a Vöröskeresztről 
szóló kvízt tölteni, Activityzni, angol zene hiányzó 
szavait felismerni és hasonló, érdekfeszítő feladato-
kat elvégezni. Az ebéd után Beregszászi tímea 9.A 
osztályos tanulónk édesanyja, Kelemen Hajnalka és 
a Kéknefelejcs cukrászda jóvoltából, amit ez úton is 
külön köszönünk, ahogy azt is, hogy a cukrászda 
vezetője iskolánkba szállította a nagy és nehéz tor-
tát. A torta után került kihirdetésre az eredmény. 
A DÖK nap feladatait a 12.C teljesítette legjobban, 
de az eredményektől függetlenül a legfontosabb az 
volt, hogy mindannyian feltöltődve, a Hunyadi sok-
színűségének és színes világának élményével gaz-
dagodva térhettünk haza. 

Duma Zsolt

DÖK Nap a Hunyadiban a
65. évforduló alkalmából
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GÓLYÁKAt 
AVAttAK…
Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen, 

ebben a tanévben is megrendezték a tu-
dás várába repült gólyák „beavatási ün-
nepségét”, a gólyabáli ünnepélyt, amely 
a nagyszerűre sikeredett gólyaavatás 
utáni napon, október 20-án 18 órától ke-
rült megrendezésre.

Az est megnyitása után a 10. B osztály 
által írt forgatókönyv szerint megren-
dezett és színpadra vitt előadást látha-
tott a nagyérdemű, amelyben nem volt 
hiány táncból, házirendből és zenéből, 
de még egy új Kasszás Erzsi-imitátor 
is született a műsor során. Mindezek 
mellett gólyáink mindennapjait, a mára 
már divattá vált szelfiket, az évnyitó 
és a gólyaavatás képeit is megcsodál-
hatták a nézőtéren. A mintegy félórás 
előadás után tették le a két hónapos 
küzdelmet megkoronázó gólyaesküt a 
nebulók, amelyben örök hűséget fogad-
tak a tizedik évfolyamnak.

Az esküt követően az előző napi gó-
lyaavatás eredményei kerültek kihir-
detésre: a fiú és a lány csapat egyfor-
mán jól teljesített, így megérdemelt 
jutalmuk egy-egy torta lett, amit az 
ünnepély után el is fogyasztottak.
Az ünnepség végén vehették át Magyar 
István intézményvezető úrtól az emlé-
kül szolgáló gólyaobsitot a 9. A osztály 

tanulói, mely alapján most már „hiva-
talos papírjuk” is van arról, hogy a hu-
nyadiak nagy közösségének tagjai.

A rendezvényt egy kiadós megven-
dégelés zárta az ebédlőben, a tizedik 
évfolyam jóvoltából. 

Matuz Ádám
fotó: Szabó Ákos

A Nyílt Nappal párhuzamosan 
hunyadis „öregdiákjaink” Pályaori-
entációs Napon vettek részt a Hu-
nyadi János Középiskolában 2017. 
október 13-án, pénteken, melynek 
célja az volt, hogy segítsük őket az 
érettségi utáni pályaválasztásban 
vagy munkavállalásban, hogy mi-
nél hamarabb körvonalazódhasson 
bennük a „hogyan tovább”. 

A Pályaorientációs nap is változa-
tos kínálatot nyújtott. Vendégeink 
voltak:

Pályaorientációs Nap
a Hunyadiban

1. Járási Hivatal, Mezőkovácsháza
2. Rendőrkapitányság, Mezőkovácsháza
3. Szent István Egyetem, Békéscsaba
4. Kodolányi János Főiskola, Orosháza
5. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda, Békéscsaba
6. Munkaügyi Központ, Mezőkovácsháza
7. Mezőkovácsházi Hivatásos tűzoltó-Parancsnokság
8. PC trade System Kft., Szeged
9. Egyetemi hallgatóink (volt diákjaink)

Iskolánk hálás szívvel mond kö-
szönetet minden szakmai partne-
rünknek, érdeklődőnek, kollégá-
inknak és diákpolgárainknak, min-
den iskolánkba látogató vendégnek. 
Szeretettel vár Mindenkit a 65 éves 
Hunyadi, a tudás vára.

Duma Zsolt
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Az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pe-
dagógiai Oktatási Központja 2017. októ-
ber 02-12. között rendezte meg a Békés 
Megyei Őszi Pedagógiai Napok prog-
ramsorozatát, melynek egyik kiemelt 
témája a bázisintézményi jó gyakorla-
tok bemutatása, az adaptálás lehető-
ségeinek feltárása. Ennek keretében a 
Hunyadi János Középiskola Alapfokú 
Művészeti Iskolája, mint az Oktatási 
Hivatal bázisintézménye, 2017. október 
12-én,  13:00 órától  Hálózati Tanulás 
Műhelymunkát  szervezett az Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményegységé-
ben bevált jó gyakorlat bemutatására, 
melynek témája: Önismereti, kommu-
nikációs és drámapedagógiai, komplex 
személyiségfejlesztő zenés színházi tré-
ning pedagógusok részére.

A program zenés nyitányát követő-
en Szabóné Nyári Erika, a POK intéz-
ményfejlesztési referense, majd Simon 
Nóra Edina, a Békéscsabai Oktatási 
Központ főosztályvezető asszonya kö-
szöntötte a megye számos területéről 
érkező érdeklődő pedagógusokat, az 
intézmény kollektíváját és a meghí-
vott vendégeket.

Magyar István, a Hunyadi János Kö-
zépiskola intézményvezetője „Meg-
határozó szerepkörben a 65 éves kö-
zépiskola” címmel tartott prezentá-
ciójában bemutatta a Hunyadi János 
Középiskolában zajló értékteremtő 
pedagógiai munkát, külön hangsúlyt 
fektetve az intézményben zajló mű-
vészeti nevelésre, a tehetséggondo-
zásra. 

Duma zsolt, az alapfokú művésze-
ti iskola intézményegység vezetője, a 
PRIMA díjas és Békés Megyéért díjjal 
kitüntetett DuMA’Színház művésze-
ti vezetője az immár 27 éves múltra 
visszatekintő ”Önismereti, kommuni-
kációs és drámapedagógiai, komplex 
személyiségfejlesztő zenés színházi 
tréning” szakmai tapasztalatait fog-
lalta össze, archív felvételekkel, tele-
víziós interjúkkal színesítve. Előadá-
sában kiemelte, hogy a tréning célja az 
emberépítés, feladata a személyiség-

formálás, amely módszereivel a sze-
mélyiségfejlesztő hatást használja ki, 
és eközben közösségi jelzetű és célza-
tú is. A résztvevők cselekvőként, köz-
reműködőként képzeletben és tevéke-
nyen élnek meg helyzeteket, helyzeti- 
és viselkedési önismerethez jutnak. A 
játékban folyamatosan gyakorolják az 
egymáshoz való alkalmazkodást, az 
együttműködést, a kooperációt és a 
kölcsönös kommunikációt. Készülnek 
az ÉLEtRE!

A szakmai előadásokat kellemes 
hangulatú „zenés terefere” követte 
az intézmény aulájában, ahol a színpa-
don egy zenés etűdben bemutatkoz-
tak a művészetoktatás kiemelkedő te-
hetségei. zenében, dalban, versben és 
táncban mutatták be mindazt, ami a 
képzés igazi végkimenetelét, a maga-
biztos színpadi fellépést jelenti.

A szakmai napot műhelymunkák 
zárták. Duma zsolt drámapedagó-
gus összetett kommunikációs és 
improvizatív játékokat mutatott be a 
színjátékos növendékekkel. Rétes Edi-
na próbavezető, divattánc tanár a hip-
hop és divattáncok világába kalauzol-
ta el a résztvevőket, Keresztesné Deák 

Andrea moderntánc tanár színpadi 
mozgással és moderntánc tréninggel, 
Farkas Erika mozgástréner pedig a 
színpadi térhasználat, térfelismerés 
módszereivel ismertette meg az ér-
deklődőket.

Duma zsolt szakmai összegzésében 
kiemelte: a zenés színházi tréning az 
alkalmazott módszereivel hozzájárul 
a szövegértés-szövegalkotás kompe-
tencia területének fejlesztéséhez. Fon-
tos szerepet kap a közösségformálás, 
a kommunikációs készség fejlesztése, 
hiszen a dráma egy olyan speciális 
eszközrendszer, ahol a cselekvő em-
ber megjelenítése cselekvő ember ál-
tal történik.

A drámával való nevelés olyan lé-
nyeges fejlődési, fejlesztési folyamat, 
amely során a személyiség fejlődésé-
nek ösztönzése történik meg csopor-
tos formában.

Mindez együttes tanulást, csoport-
döntéseket, állandó és folyamatos kö-
zös értékelést jelent. Komplex szemé-
lyiségformálás, mely egyben kemény 
munka, sok áldozat és harc.

Duma Zsolt

A Békés Megyei Őszi Pedagógiai Napok Fináléja
a Hunyadiban
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A péntek 13 szerencsés meglepetése-
ket tartogatott a hunyadisok közössé-
gének. Közel 160 érdeklődő látogatott 
el intézményünk Nyílt Napjára a tan-
kerület támogatásával a környék álta-
lános iskoláiból, ahol számos „kulissza-
titokkal” ismerkedhettek meg a leendő 
hunyadisok. 

Az érdeklődők Magyar István intéz-
ményvezető általános tájékoztatója, 
a művészeti iskolai növendékek, va-
lamint a DuMA’Színház bemutatója 
(melyen az intézmény történetének 
első művészeti díjas tanítványa, ta-
kács Hajnalka is fellépett) mellett gya-
korlatban is megtapasztalhatták a hu-
nyadis „hétköznapok” sokszínűségét. 

A következő színes palettáról válo-
gathattak:

1. zenés, játékos, vidám nyelvtanulás 
(angol nyelv, Perlaki Bernadett)

2. Hálaadás Amerikában, egy amerikai 
előadásában

    (angol nyelv, Petty Emeshea)
3. Német nyelvű országok, amit látni és 

tudni kell
    (német nyelv, Puskár Lászlóné)
4. A szent korona
    (történelem, Magyar István)
5. Kommunikációs és improvizatív 

játékok
    (dráma és tánc, Duma Zsolt)

6. BLOKK programozás, játékos formá-
ban (informatika, Zubán Zoltán)

  7. Hétpróbás feladatok
      (matematika, Csákné Gazsi Margit)
  8. Ügyességi sport 
       (testnevelés, Vasvári Sándor)
  9. Értem a világot!
      (fizika, Sallai István)
10. Élő múzeum
       (biológia, Sarkadi László)
11. Kódolás – kezdő lépések a programo-       
       záshoz (informatika, Kovács Katalin)
12. Színes és családias diáklét
       (kollégium, Zalai Csaba)

KItÁRtA KAPuIt A tuDÁS VÁRA
Nyílt Nap a Hunyadiban

A csapatok, hunyadis diákvezetőik 
segítségével minden helyszínt meglá-
togattak, s hogy ehhez legyen elegendő 
energiájuk, egy zsírosdeszka partira is 
kitérőt tettek.

Bízunk benne, hogy a tartalmas 
nap sok élménnyel ajándékozta meg 
a résztvevőket, s közülük minél több 
elégedett látogatót üdvözölhetünk 
ifjú gólyaként majd jövő szeptember-
ben a Hunyadisok Nagy Közösségének 
tagjaként.

Duma Zsolt

„Ember vagy!
Mi ez a pár csepp vér? Neked szinte semmi!
De másnak e néhány csepp, az életét jelenti.
Kevésből lesz sok, sokból pedig tenger,
S tengernyi vérrel már segíthet az ember.”      
(Náhóczki János)

Mezőkovácsháza város véradói az idézet sorainak megfelelően sok gyógyulni vágyó embernek segítettek, sok aggó-
dó hozzátartozónak nyújtottak reményt. 

A Magyar Vöröskereszt Kongresszusa 1987-ben határozott úgy, hogy november 27-e legyen a Véradók Napja, és 
adjon ismétlődő lehetőséget a véradók társadalmi megbecsülésének.

A Magyar Vöröskereszt jóvoltából ez az a nap minden évben, amikor a társadalom minden felelős tagja legalább 
néhány percre, legalább egy gondolat erejéig köszönetét és tiszteletét fejezi ki a VÉRADÓKNAK. 

folytatás a 20. oldalon
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ANyAKÖNyVI  eSeMÉNyeK:

Balogh György (1956) 
takács Mátyás Györgyné (1940) 
Kőrös Gyuláné (1935) 
Földi Mária (1923) 

Bízunk benne, hogy nemes cselekedetük sok-sok követőre talál, és a kiszállásos véradások még eredményesebbek lesz-
nek. Ebben az évben még a Hunyadi János Gimnáziumban lehet segítséget nyújtani, december 14-én 8-12 óra között.

Minden véradónak és kedves családjának jó egészséget, kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a

Magyar Vöröskereszt  Mezőkovácsházi Szervezete

Házasságkötések:

 trieu Linh Dániel, Mezőkovácsháza Kovalik Karolina, Mezőkovácsháza
 Szlovák József, Mezőkovácsháza Füle Éva, Mezőkovácsháza

eltávozottak: 

Lukoczki Albertné (1940) 
ternován Milán (1947) 
Lovas Imre (1961) 
Baktai István (1933)

Születések:

Gyermek neve: Szülő neve: Szülő neve:
Czút Kira Nina urbánszki Noémi Czút zoltán
Kiss Stefánia Koszti Irén  ifj. Kiss Endre

20-szoros véradó:
     Szabó Ferenc, Makra Mihály Oguz

25 szörös véradó:
     Jurányiné Gál Andrea, Csíkos Imre

30-szoros véradó: Virág László

40-szeres véradó: Gál Ferenc,
     Kovalcsik János, Kiss Csaba

50-szeres véradó:
     Makra Mihály Nagy Lajosné

80-szoros véradó: Gonda András Pál,
     Szívós Tibor, Trajer Béla

100-szoros véradó: Priskin Ferenc 

Városi szervezetünk a novemberi ünnepségen 29 sokszoros vér-
adónak ad át kitüntetést.  

10-szeres véradó: 
Adok Erika,  Ambrózy Viktor, Ács Orsolya, Barát István, Faraga István, Filip Mihály, Gondáné Páger Melinda, 

Hajdú Edit, Kakusziné Bojtos Eszter, Keskeny Zoltán, Prágai József, Prágainé Barabás Erzsébet, Szentesiné Tóth 
Ibolya, Szokai Gábor, Tóth Timea. 


