
VII. évfolyam 1. szám 2018. március

Programok:
10:00  Ünnepi Istentisztelet a Református Templomban
	 Műsort	ad	a	Csanádapácai	Dalkör
10:45 Megemlékező műsor a	Csanád	vezér	Általános	Iskola
														diákjainak	közreműködésével.
	 Beszédet	mond:	Fodor Istvánné
	 				Mezőkovácsháza	Városért	kitüntettje
 Koszorúzás:	Jassik	Lajos	honvéd	őrmester	síremlékénél
	 				Közreműködik	a	Békés	Megyei	Károlyi-huszár	és
															Honvéd	Hagyományörző	és	Kulturális	Egyesület

													Tisztelettel:
																														Varga	Gusztáv	polgármester

Mezőkovácsháza	Város	Önkormányzata
tisztelettel	meghívja	Önt

az	1848-1849-es	forradalom	és	szabadságharc
170. évfordulója alkalmából

2018.	március	15-én	rendezendő	ünnepségre.
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Tavasz hajnalán róluk emlékezünk,
Kiknek életünk köszönhetjük.
Minden évben eljön ez a nap,
Melyre a férfiak nagyon várnak.
Hogy elmondhassuk a nőknek,
Mennyire szeretjük mi őket!
Hálánk szálljon leányra, anyára,
Ki a családot mind összetartja.
Ki mindent megtesz értünk,
Dajkál, ápol, s felneveli lelkünk.
Szépséges nők, jó asszonyok,
Kívánok hát nektek boldog nőnapot!

                                Borsi Gábor

Tisztelt Mezőkovácsháziak!

1848-as forradalmunk 170. évfordu-
lóján nemes gondolatok forognak az 
agyamban: megoldandó feladataink el-
törpülnek a forradalom és szabadságharc 
résztvevőire háruló teendők mellett.

Most egy tanulságot szeretnék kiemel-
ni: függetlenségünket, szabadságunkat, 
önrendelkezésünket, mi magyarok, soha 
nem kaptuk ingyen. Sem 1848-ban, sem 
2018-ban.

Látjuk kormányunk küzdelmét a glo-
bális világgal. Reméljük, hogy a harc 
sikeres lesz, nemzeti függetlenségünk 
megmarad, Magyarország magyar or-
szág marad!

Itt helyben, Mezőkovácsházán ak-
kor tesszük jól a dolgunkat, ha a város 
működik, fenntartható módon fejlődik, 
erősödik.

Úgy érzem, képviselőtársaimmal jó 
munkát végzünk, jó úton járunk.

Közszolgáltatásainkat biztos kéz-
ben tudjuk. (Jó a vízszolgáltatás, végre 
megfelelő hulladékszolgáltatónk van, 
aki a szelektív hulladékgyűjtést is meg-
szervezi, új szolgáltató biztosítja a köz-
világítást, velük közösen korszerűbbre 
cseréljük a városban a lámpákat.)

Kezelhető hiánnyal zártuk az elmúlt 
3 év költségvetését. (Ez a testület dön-
téseinek, intézményeink takarékos 
gazdálkodásának, Simonka György 

képviselő úr és a magyar kormány – 
három év alatt 90 millió Ft rendkívüli 
támogatásban részesültünk – segítsé-
gének köszönhető.)

Három év alatt csaknem egy mil-
liárd Ft-ot fordítottunk a közfoglal-
koztatásra. Ennek 80%-a bér, tehát 
800 millió Ft-ot juttattunk a rászoru-
ló, a segély helyett a munkát választó 
mezőkovácsháziakhoz. A maradék 200 
millió Ft-ból, a város ellátásában jól 
hasznosítható eszközparkot alakítot-
tunk ki.

Saját erőből elkezdtük a kerékpár-
út felújítását, 2,5 km-en végeztünk a 
munkával. A maradék szakaszt, és az 
eddigi útvonal meghosszabbítását pá-
lyázati forrásból valósítjuk meg.

Saját erőből rendbe hoztuk, járha-
tóvá tettük földes utcáinkat, a Bem-, a 
Kossuth utca vége-, a Kinizsi és a Móra 
utcákat. A nagyon rossz állapotban 
lévő belterületi útjainkat, ugyancsak 
saját erőből, hitel igénybevételével fo-
kozatosan újítjuk fel. Elsőként a Deák 
utcát teljes hosszában és a Béke utca 
egy részét még az idén.

Saját erőből több, mint 30 millió Ft – 
ot fordítottunk a város legrosszabbul 
kereső alkalmazottainak bérrendezé-
sére.

Pályázatok sokaságát nyertük el. 
Csak a TOP -ból 2,3 milliárd forint for-
rás érkezik Mezőkovácsházára. (Ebből 
kerékpárút épül, orvosi rendelőt- óvo-

dákat újítunk fel, megszépül, megújul 
a könyvtár és a művelődési ház, segí-
tünk a leghátrányosabb helyzetben élő 
kovácsháziakon, korszerűsítjük az ipa-
ri parkot.)

Más pályázatokból mentő autók, 
rendőr autók, tűzoltó fecskendők áll-
tak szolgálatba, tornaterem épül az 
általános iskola mellett (a gimnáziu-
mé megújul), az általános iskola és a 
gimnázium sportudvarát, néhány tan-
termét, a kollégiumot fejleszti a tanke-
rület, fogorvosi rendelőnk (az épület 
és az eszközök is)megújul, a beköltöző 
fogyatékkal élők részére 5 új családi 
ház épül, és új funkciót kap, megszépül 
a volt Petőfi utcai iskola.

Minden évben nagy rendezvények 
sokasága várja a lakosságot, jövőre 
nálunk lesz a Békés megyei Hírlap „Év 
embere, Év Sportolója” díjak átadása.

Visszanyertük régi rangunkat. Mi 
vagyunk a kistérség központja, én va-
gyok a társulás elnöke, a polgármeste-
ri hivatalunk látja el a munkaszervezet 
feladatát. Tevékenységünkkel kivívtuk 
a járás településeinek elismerését, a 
polgármesterek havonta-, megyei-, or-
szágos vezetők gyakran megfordulnak 
Mezőkovácsházán.

Simonka György képviselő úrral jó 
az együttműködésünk sokat segít. 
(Például a rendkívüli kormányzati tá-
mogatás, a kormányzati hitelről szóló 
döntések megindokolásában.) Most 
is közösen küzdünk azért, hogy a volt 
KÖZÚT telephelyet fejlesztési célokra 
megszerezzük, illetve hogy a tűzoltó-
ságtól – Medgyesegyházáig tartó út-
szakasz felújítása belekerüljön a 2019-
es fejlesztési tervekbe. (Ha ez sikerül-
ne jó úton lenne elérhető az autópálya, 
a 44-es és a 47-es főút. Bekerülnénk az 
ország vérkeringésébe.)

Mi így küzdünk Mezőkovácsháza 
függetlenségéért, önrendelkezésünk 
megtartásáért. Nem az életünket kell 
adnunk ezért, csak sok munkát, nem 
harcolnunk kell, hanem együttműköd-
ni. Lelkesít bennünket 1848-as őseink 
példája, mert azt erősíti bennünk, hogy 
a hazánkért-, városunkért meghozott 
áldozat soha nem hiábavaló.

Varga Gusztáv polgármester

Nőnapi köszöntő
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1848. március 15. Szerda. Az ég fel-
hős, a hőmérséklet szokatlanul ala-
csony. Esős az idő. Ugyanolyan napnak 
tűnik, mint akármelyik kora tavaszi 
nap. Igaz? Mégis valamitől más. Egé-
szen más. A bizakodás szele söpör végig 
a márciusi ifjakon, mikor hírét veszik a 
Bécsi forradalomnak. Nem tudhatjuk, 
vajon sejtették-e, miközben a reggeli te-
endőikkel foglalkoztak, hogy ezt a napot 
a magyar nép identitására vonatkozóan 
jelentőssé teszik. Valószínűleg fogalmuk 
sem volt róla. Hogy miért? Azért, mert 
ugyanolyanok voltak, mint mi. Nem fél-
istenek vagy szuperhősök, hanem em-
berek. Emberek, akik a tanulmányaikkal 
küzdöttek, emberek, akik a mindennapi 
megélhetésükért dolgoztak, emberek, 
akik a gyermekeiket nevelték. Hogy mi-
től lettek mégis meghatározóak? Attól, 
hogy olyan emberek voltak, akik nem 
féltek azt mondani, hogy elég. Elég az 
igazságtalanságból, elnyomásból és 
egyenlőtlenségből. Nem hallgattak, mi-
kor úgy érezték, szólni kell.  Nagyrészük 
fiatal volt, akiknek a vérében ott parázs-

lott a tenni akarás. Fiatalok, akik láng-
ra lobbantották a parazsat magukban 
és társaikban.  Kedves Olvasó, mondja, 
hány olyan filmet lát, amiben a fiatal 
főszereplő azt mondja „Ez így nem me-
het tovább!” - és fellázad a rendszer el-
len? Kedves könyvkedvelők, hány olyan 
könyvet tudnak felsorolni, aminek a 
témája szintúgy ez? Rengeteget. Pél-
dának okáért kettő ilyet kiemelnék: az 
Éhezők viadala és A beavatott sokaknak 
ismerősen csenghet. Ugyanakkor mind 
a kettőre igaz, hogy nem a való világ-
ban játszódik. Olvassuk és nézzük eze-
ket a sorozatokat, olykor meghatódunk 
rajtuk vagy görcsben áll a gyomrunk a 
főszereplők merészsége miatt. Azon-
ban hányan gondoltunk bele akár egy 
március 15,-i vagy október 23,-ai ün-
nepség közben, hogy a mi hőseink pon-
tosan ugyanazt csinálták, mint Katniss 
Everdeen, Peeta Mellark, Négyes vagy 
éppen Beatrice? Reformokért, jobblét-
ért, a nemzetérdekekért és egymásért 
küzdöttek, akár az életük árán is. Egyik 
forradalmunk, szabadságharcunk sem 

maradt megtorlás nélkül, mégis ered-
ményesek voltak. Ezért az én hőseim 
nem kitalált személyek, hanem létező, 
lélegző, valaha élt emberek, mint Petőfi 
Sándor, Irinyi József, Jókai Mór, Vasvári 
Pál, Szendrey Júlia és még sokan mások. 
Az ő bátorságuk és tettrekészségük ad 
nekem is hitet és erőt akár a továbbta-
nulási nehézségekkel, akár az életem 
más területén adódó nehézségekkel kell 
szembenéznem. 

Nem szabad hagynunk, hogy ők csak 
valakik legyenek a történelemkönyvből. 
Nem szabad elfelejtenünk, hogy való-
ságos személyek voltak. Kötelességünk 
táplálni és továbbadni jellemük és tet-
teik történelmi fontosságát ugyanakkor 
ahhoz, hogy a mai magyarság identitá-
sára nézve építő hatásuk megmaradjon, 
emlékeztetnünk kell magunkat arra, 
hogy ők olyanok voltak, mint mi. Em-
berek, akik fiatal koruk ellenére elég 
bölcsek voltak ahhoz, hogy felismerjék 
a történelmi kor által nyújtott lehető-
séget és elég bátrak voltak ahhoz, hogy 
tettekkel válaszoljanak a kihívásra. Így 
magasodva emberarcú hősökké.

Garai Imola Eszter, 12. C.
Hunyadi János Közoktatási Intézmény

MEZŐKOVÁCSHÁZI
TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI KFT.

Műszaki középvezetőt keres
azonnali kezdéssel

FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:

• A cég építési-szerelési jellegű feladatainak előkészítése, 
műszaki megoldások, javaslatok megfogalmazása, kidol-
gozása.

• Műszaki leírások, költségvetések, esetlegesen tervek el-
készítése a kisebb, saját beruházásokhoz kapcsolódóan. 

• Külső munkák esetén árajánlatok, költségvetések elké-
szítése.

• A cég saját és vállalkozásban végzett építőipari és egyéb 
műszaki jellegű tevékenységeinek koordinálása, szerve-
zése, ellenőrzése, lebonyolítása, elszámolása.

• A cég által vagyonkezelésbe vett, bérelt, hasznosított, 
vagy ilyen formán kiadott ingatlanokra, épületekre vo-
natkozó szerződéseinek előkészítése, a hasznosítás fel-
ügyelete, elszámolások, beszámolók elkészítése.

ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:

Felsőfokú műszaki szakirányú végzettség az alábbi szakok 
bármelyikén:

• építész
• építőmérnök

Tavaszi gondolatok 1848. március 15-ről

• épületgépész mérnök
• épületvillamossági mérnök
• településtervező mérnök, illetve ezek üzemmérnöki 

szintű végzettsége is.

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT:

• Beruházások teljes körű lebonyolításában szerzett ta-
pasztalat

• A felmerülő hibák, problémák, feladatok hatékony keze-
lése

• Felelős műszaki vezetői jogosultság 
• Szervező-, kezdeményezőkészség
• Pontos, önálló és megbízható munkavégzés
• B kategóriás jogosítvány

AMIT KÍNÁLUNK:

• Versenyképes fizetés
• Kihívásokban gazdag, változatos munkák
• Fiatalos csapat
• Hosszú távú munkalehetőség 

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal a 
meztepkft@gmail.com e-mail címen,

 a +36703941664-es telefonszámon
vagy személyesen az alábbi címen lehet: 
5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 62.
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Helyi Választási Iroda Tájékoztatója

A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását.
Mezőkovácsházán szavazni öt választókörben lehet, mindenki csak a szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló 

értesítőben szereplő szavazókörben szavazhat.
A szavazás ideje: 2018. április 8. 6-19 óra között.
Szavazni csak személyesen lehet.
A szavazás feltétele, hogy személyazonosságát igazolja a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:

A. lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány vagy
 - útlevél vagy
 - vezetői engedély
    vagy
B. a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvány
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlásra nincs lehetőség.

Az a választópolgár, aki legkésőbb 2018. március 23. 16.00 óráig kéri, hogy az országgyűlési választásokon 
nemzetiségi választópolgárként vehessen részt, a pártlisták helyett a nemzetiségének országos önkormányzata 
által állított listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett). Ha a nemzetiségi önkormányzat nem állít nemzetiségi listát, 
a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is a pártlistára szavazhatnak.

Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, 
mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a helyi választási irodához nyújthatja be legkésőbb 
2018. április 6. 16.00 óráig. A szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát.

Ha a szavazás napján az értesítőben szereplő szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarország területén 
tartózkodik, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a kérelmében megadott 
magyarországi településen szavazhat, a lakcíme szerinti szavazólapon. A kérelemnek legkésőbb 2018. április 6. 
16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.

Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet ter-
jeszthet elő. A külképviseleti névjegyzékbe vétellel Ön a kérelmében megadott külföldi településen, a nagykövet-
ségen vagy főkonzulátuson szavazhat, a lakcíme szerinti szavazólapon. A kérelemnek legkésőbb 2018. március 
31. 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
- a szavazással kapcsolatos tudnivalókról könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
- ennek az értesítőnek a Braille-írásos változatát kapja meg,
- a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon,
- akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.

A fenti kérelmeket benyújthatja az interneten keresztül a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.
hu). A kérelem levél útján is eljuttatható a lakóhelye szerinti helyi választási irodába (a mozgóurna iránti kérelmet 
arra a településre kell küldeni, ahol a névjegyzékben szerepel), ehhez a www.valasztas.hu honlapról tölthet le 
nyomtatványt. A lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában természetesen 
személyes ügyintézésre is van lehetősége. A mozgóurna iránti kérelme írásba foglalt meghatalmazással rendel-
kező megbízott útján is benyújtható.

A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon találhat választ, vagy a Polgármeste-
ri Hivatalban működő Választási Irodától kérhet részletes tájékoztatást.

Dr.Szilbereisz Edit
HVI vezető
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A Magyar Vöröskereszt helyi szervezetei, a vöröskereszt 
önkéntesei az elmúlt évben tizenhárom alkalommal hívták 
a segíteni tudó, segíteni szándékozó embereket véradásra. 

Volt véradás a Csanád Vezér és a Hunyadi János Bázisisko-
lákban, a Rendőrkapitányságon, a Békés megyei - Mezőko-
vácsházán megrendezett - Polgárőrnapon és a Kalocsa Róza 
Művelődési Központban. Véradásaink eredményesek voltak.  
Összesen 435 egység vérrel támogattuk a betegek gyógyulását.  
Volt olyan véradó, aki öt alkalommal, a többség- 1-3 alkalom-
mal jelentkezett.  Köszönthettünk 100-szoros véradót, és 58 új 
donort, akik először jelentkeztek e nemes cselekedetre.  KÖ-
SZÖNET MINDEN EGYSÉG GYÓGYÍTÓ VÉRÉRT. 

Ebben az évben is tisztelettel, nagy szeretettel várjuk azokat, 
akik megtehetik, hogy segítsék a betegek gyógyulását. 

Augusztusban a Kovácsházi Napok programjába kívánjuk be-
illeszteni a véradó napot, melyről  tájékoztatjuk az      érdeklő-
dőket. A 18. életévüket betöltött egészséges férfiak évente öt, 
nők négyszer adhatnak vért. A véradások között 56 napnak kell 
eltelnie. A véradás előtt ajánlott az étkezés és a bőséges folya-
dék fogyasztás. 

Az idei évben is sze-
retnénk olyan progra-
mokat megvalósítani, 
ami az egészség meg-
őrzésének jegyében 
történik.

Programjaink között 
első helyen áll a 18 járási település lakos-
sága, oktatási intézményei, egészségügyi 
intézményei, közigazgatási intézménye-
inek a tájékoztatása, figyelemfelhívás és 
együttműködés a programok megvaló-
sításában. Nagy figyelmet fordítunk a 
hátrányos helyzetű településekre, ahol a 
szociális háttér nem teszi lehetővé a kö-
zösségi programokban való részvételt. 

Partnerségi munkacsoport ülését 2018. 
02.09-én Varga Gusztáv polgármester úr 
megtartotta, amelyen Mezőkovácsháza 
és a 18 járási település polgármestere 
együtt terveket készítettek elő az idei év 
programjait illetően. 

Rendszeres klubfoglalkozásaink: Janu-
ártól megkezdődtek. Szív- és érrendszeri 
beteg klub, Cukorbeteg klub, Szülő klub /
Ayres fejlesztő torna csecsemőkorban, Ba-
ba-mama klub, Ifjúsági és sport klub.

A klubjaink célja, hogy rendszeresen 
innovatív formában újabb és újabb infor-
mációkat és tapasztalatokat szerezzenek 
a résztvevők.

Az idei évben is szívesen látjuk azokat, 
akik az egészségüket rendszeres test-
mozgást ösztönző programjaink által 
szeretnék fenntartani többek közt. Lehe-
tőségük van a következő mozgásformák-
ból választani: Aerobic, Gyógytestnevelés, 
Ovitorna, Futball és Birkózás. Mindezeket 
négy településen vehetik igénybe a részt-
vevők.  A program célja, rendszeresség 
kialakítása a mozgás iránt az egészség-
megőrzése mellett. 

Egészséges táplálkozás ösztönző prog-
ramjaink óvodáknak, iskoláknak és az 
időskorosztálynak szólnak. Törekszünk 
az egészséges táplálkozás kialakításá-
ra képzett szakemberek bevonásával. 
Több éve működő főző klubunk nagyon 
sikeres, amelyen mesterszakács készíti 
az ételeket a résztvevőkkel közösen, ter-
mészetesen egészséges alapanyagokból. 
2018.02.21-én volt az első főző klubos 
foglalkozás, ami tapasztalataink szerint 
továbbra is jó hangulatban, készséges 
résztvevők társaságában telt. Szívesen 
látjuk azokat, akik rendszeresen látogat-
ták a csapatot, és nagyon örülnénk, ha 
minél többen szeretnék elsajátítani az 
egészséges ételek elkészítésének mód-
ját. 

Életmód programjaink és tanácsadása-
ink lehetővé teszik a lakosság számára az 

Március 23.  Csanád Vezér Általános Iskola
Április 25. Hunyadi János Gimnázium
Május 18.   Rendőrkapitányság
Június 07.  Kalocsa Róza Művelődési Központ
Szeptember 17.  Csanád Vezér Általános Iskola
Október 03.  Hunyadi János Gimnázium
November 07.  Kalocsa Róza Művelődési Központ
November 28.  Kalocsa Róza Művelődési Központ
December 17.  Hunyadi János Gimnázium

Véradás időpontjai 2018-ban

egészség felé vezető út megismerését, el-
sajátítását. Alkoholt, kábítószer fogyasz-
tást, dohányzást megelőző előadásokat 
szervezünk, szóróanyagokkal segítjük 
a lakosság tájékozódását. Az idén 4 elő-
adás is került megrendezésre, Battonyán, 
Mezőkovácsházán és Mezőhegyesen. Ta-
pasztalataink szerint a diákok és taná-
raik örültek megkeresésünknek, és ér-
dekes új információkkal bővült az isme-
retük. Az előadók interaktív formában 
tartották meg előadásaikat, ezáltal még 
érdekesebbé téve azt. Mentálhigiénés 
tréningekkel segítjük az egészségügyben 
dolgozók mindennapos stressz kezelé-
sét. Közigazgatási szférában is hallgat-
hatnak meg előadást a rájuk nehezedő 
nyomás elviselése céljából. 

Az első negyed év sok programmal, 
rendezvénnyel és klubfoglalkozással se-
gíti a lakosságot hozzá, hogy az egész-
séges életmód szemléletmódként ott le-
gyen a mindennapjainkban. 

Az idei év is nagyszerű lehetőséget ad 
Mezőkovácsháza és a hozzátartozó mind 
a 18 település lakossága számára az 
egészség megőrzésére és a betegségek 
megelőzésére, valamint annak szinten 
tartására. Sok szeretettel várunk minden 
érdeklődőt ezen programjainkra. Elér-
hetőség: Jankó Andrea: 70/197-9776, 
Szabó Henrietta: 70/197-9778

Szabó Henrietta, EFI munkatárs

Egészségfejlesztési Iroda 2018. évben is
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A Román Nemzetiségi Önkormányzat 2017. decem-
ber 16-án Karácsonyi Ünnepségre invitálta a kedves 
érdeklődőket. 

A délután folyamán Karácsonyi Dalokat „Colinde de 
Craciun” adtak elő meghívott vendégeink. Külön megtisz-
teltetés volt számunkra, hogy Kreszta Traján Parlamenti 
Képviselő Úr illetve Dr. Jurcut Camelia Aradi egyetemi ta-
nár is részt vettek a rendezvényünkön.

A Békés Megyei Népművészeti 
Egyesület a ,,Közösségek fejlesztése 
a népművészet eszköztárával Békés 
megyében” című projekt keretében 
2018. február 17-én fórumot tar-
tott Békéscsabán az egyesület szék-
házában. A pályázat együttműködő 
partnereként a programra a Kalocsa 
Róza Művelődési Központ munkatár-
sai is meghívást kaptak. 

A tanácskozást Pál Miklósné, a Békés 
Megyei Népművészeti Egyesület elnöke 
nyitotta meg, majd Kölcseyné Balázs Má-
ria közösségfejlesztő, valamint Pocsajiné 
Fábián Magdolna, a Közösségfejlesztők 
Békés Megyei Egyesületének titkára 
előadásában a résztvevők tájékoztatást 
kaptak a népi kézműves közösségek, 
illetve a civil szervezetek közéleti sze-
repvállalásáról. A nap további részében 
Pepó Jánosné, a Nagybánhegyesi Szlo-
vák Hagyományőrző Közhasznú Egye-
sület vezetője színes összeállításban 
mutatta be az egyesületük tevékenysé-
gét és az általuk fellelt és összegyűjtött, 
az utókor számára továbbadandó helyi 
értékeket. Izgalmas és színes előadást 
tartott Harangozó Imre etnográfus az 
Újkígyóson működtetett Ipolyi Arnold 
Népfőiskola figyelemre érdemes kul-
túrtörténeti szerepéről. Végül a pályá-
zat eddigi és további tevékenységéről 
kerekasztal beszélgetésen esett szó. 

Az esemény különlegességét jelentet-
te az is, hogy a fórum ideje alatt zajlott 
a XIV. Országos Textiles Konferencia és 
Pályázatra beérkezett népi kézműves 
munkák zsűrizése, melybe a tanácsko-
zás résztvevői is betekinthettek. Erre 
a megmérettetésre a mezőkovácsházi 
kézműves alkotók is adtak be pálya-
munkákat. A közel 1300 beadott alkotás 
közül válogatta ki a szakmai zsűri, hogy 
melyek kerülnek majd bemutatásra 
márciusban a Békés Megyei Könyvtár-
ban és a Munkácsy Emlékházban ren-
dezendő kiállításon. 

A projekt Mezőkovácsházát érintő je-
lentősége, hogy az együttműködésnek 

Együttműködés, pályázati forrás kulturális programokhoz

köszönhetően több kulturális program 
valósulhat meg a településen, másrészt 
remélhető, hogy a város kézműves alko-
tói is jeleskedhetnek munkáikkal az or-
szágos konferencián és pályázaton.

Halasi Mária

A jó hangulatért feleltek Maria Stan Toma énekesnő 
Aradról, Lia Coti énekesnő Temesvárról és Alin Neag éne-
kes Világosról. A tánccsoportot Dan Bude tanár úr kísérte, 
illetve Veta Rudei tanárnő vezetésével léptek fel a Lioara 
lánycsoport és a Crisana fiúcsoport. Köszönjük a segít-
séget minden támogatónknak. A rendezvény nagy sikert 
avatott. 

Vitális Gábor, Kovács Andrea, Balogh István 
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A Román Nemzetiségi Önkormány-
zat képviselőtestülete büszkén nyi-
latkozott arról, hogy nagyon sikeres 
2017-es évet zárhatott. Számos ren-
dezvényt szerveztek, illetve sok meg-
hívásnak tettek eleget.

A 2017-es évet egy tavaszköszön-
tő rendezvénnyel nyitották meg, az 
úgy nevezett „Martisor” Ünnepséggel 
(Márciuska). A „márciuskák”, a román 
néphagyomány féltve őrzött kincsei. A 
napjainkban használt márciuska zsinór, 
a fehér és piros szálak szabályos össze-
fonódása, az anyag állandó mozgásának 
a jelképe. A rendezvényt a IOKK-ban 
szervezték meg.

Nyáron egy Gasztronómiai Napot 
szerveztek, román ételeket főztek, ro-
mán néptáncot láthattunk és román 
népdalokat adtak elő meghívott vendé-
geik. Az előadások a mezőkovácsházi 
strandszínpadánál volt látható, így 
nem csak az önkormányzati tagok, ha-
nem külső szemlélők is betekinthettek 

a román népi hagyományokba. Ősszel 
a nemzetiségi önkormányzat megszer-
vezte az Első Román Bált a Kalocsa 
Róza Művelődési Központban, melyen 
több mint 140 meghívott vendég vett 
részt. A rendezvény olyan jól sikerült, 
hogy minden kedves vendég kérte, hogy 
jövőre folytassák és váljon hagyomány-
nyá e rendezvény megszervezése. A bált 
nagyon sok mezőkovácsházi vállalkozó 
támogatta, melyet az önkormányzat 
ezúton szeretne mindenkinek megkö-
szönni.

December 01-én a képviselőtestület 
meghívást kapott a Gyulai Hunguest Ho-
tel Erkelben szervezett Nemzeti Napra, 
melyet a Gyula Város Román Főkonzulá-
tusa támogatott. Ezen felül a képviselő-
testület három tagja: Vitális Gábor (el-
nök), Kovács Andrea (elnökhelyettes) 
és Balogh István (képviselő) eleget tett 
minden meghívásnak, például egyéb 
bálokon való részvétellel, Gasztronó-
miai Napon Battonyán, Lippán Nemze-
tiségek találkozóján illetve az Országos 

Román Bálban is jelen voltak. A testület 
bízik benne, hogy a következő év is ha-
sonlóan sikeres lesz. 

Kovács Andrea , Vitális Gábor,
Balogh István 

Beszámoló a Román Nemzetiségi Önkormányzat
2017-es éves munkájáról

A Kalocsa Róza Művelődési Központ Dí-
szítőművészeti szakköre Jankó Mihályné 
szakkörvezető irányításával tavaly szep-
tembertől új tagokkal bővülve folytatta 
munkáját. A budapesti Hagyományok 
Háza támogatásának köszönhetően 7 
foglalkozáson dr. Illés Károlyné a nép-
művészet mestere új hímzéstechnikákkal 
ismertette meg a szakkör tagjait. 

A szakmai közreműködés eredménye-
ként a résztvevők Szent Istváni vizitke 
mintájával párnát, a gyetvai, trencséni, 
záriecsi népi mintával egyedi, saját el-
képzelések szerint, futót, szalvétát, 
asztalközepet díszítettek. Egy-egy motí-
vummal - díszítő elemként - telefontar-
tót, neszeszert, táskát ékesítettek. 

A hímzőszakkör tagjai az újdonságok 
elsajátításának lehetőségét nagy öröm-
mel fogadták, majd a gyakorlását kö-
vetően a megszokott módon folytatták 
munkájukat. A csoport heti rendsze-
rességgel találkozik a művelődési ház 
földszinti klubtermében, ahol általában 

családias keretek között, jó hangulatban 
telik az idő. 

A szakkör vezetőjét, Jankó Mihálynét 
tavaly decemberben a Békés Megyei 
Népművészeti Egyesület Életfa díjban 
részesítette, mely méltó elismerése a 
népi hímzéskultúra továbbörökítésének. 

Új motívumokat 
tanultak

Továbbra is várnak minden kedves 
érdeklődőt, új tagok csatlakozását.

A részvétel ingyenes! Érdeklődni 
lehet személyesen csütörtökönként 
14 órától a szakköri foglalkozásokon, 
illetve információ kérhető a Kalocsa 
Róza Művelődési Központban vagy a

06-30/904-61-53 és a
06-70/458-18-23-as telefonszámon. 

Halasi Mária
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Február végén befejeződött a Ka-
locsa Róza Művelődési Központban 
működő, pályázati támogatással lét-
rehozott Felnőtt kézműves szakkör 
„hivatalos” tevékenysége. 

Tavaly októberben izgalmas munká-
ba kezdtünk, amely során három népi 
kézműves szakmával ismerkedett meg 
a 18 főből álló kreatív csoport. Neme-
zeltünk labdát, virágot, mobiltartót, 
szütyőt, párnát, számtalan népi ék-
szert fűztünk, és élveztük a gyapjúszö-
vés örömeit. A karácsonyi ünnepkör-
höz kötődve mártottunk, öntöttünk 
gyertyát, készítettünk adventi koszo-
rút, Betlehemet és karácsonyi díszeket 
szalmából, csuhéból. A foglalkozásokon 
mindig remek volt a hangulat, jókat ka-
cagtak a lányok, asszonyok - olykor a 
nehézségeken is!-, mindig volt lehető-
ség egymás gasztronómiai ínyencsé-
gének kóstolására, és nem mellékesen 

Szőttek, fontak,
nemezeltek, 
népi ékszert
készítettek

sok szakmai ismeret elsajátítására. 
Éppen ezért úgy döntött a kis család, 

hogy támogatás ide vagy oda, mind-
egy, a szakköri munkát folytatjuk. Sőt! 
Nyári tábor szervezése is a tervek kö-
zött szerepel, hogy még inkább megis-
merhessünk néhány ősi mesterséget, 
őrizzük a népi hagyományainkat, és a 
megtanult ismeretek birtokában azt 
tovább tudjuk adni a fiatalabb nem-
zedéknek. A szakköri keretek között 

készített alkotásainkat bemutatjuk 
Békéscsabán, áprilisban a IV. Dél-Béké-
si Közösségek Találkozóján és a május 
1-jén Mezőkovácsházán megrendezés-
re kerülő Helyi Közösségek Napján.

Ősszel újabb csoport szervezésére 
nyílik lehetőség, elsősorban a fiatalabb 
alkotni vágyó érdeklődőkre számí-
tunk. 

Dunainé Pszota Mária
szakkörvezető

Jól kezdődött az új esztendő a 
mezőkovácsházi Kalocsa Róza Mű-
velődési Központ Százszorszép Folt-
varró Köre számára, mert egy új 
varrási technikával ismerkedhettek 
meg dr. Kalydy Antónia, az orosházi 
foltvarró kör tagjának jóvoltából. 

A foltvarró kör tagjainak a napi szor-
gos munkája mellett nagy jelentőséggel 
bírnak a klubtalálkozók, táborok, kiál-
lítások, tanfolyamok és az olyan előadá-
sok, ahol új ismereteket, új technikákat 
sajátíthatnak el. Az idei év január 24-i 
foglalkozása ilyen szempontból igazán 
különlegesnek számított, mivel a ven-
dégelőadóként meghívott dr. Kalydy 
Antónia az úgynevezett lyukas techni-
kát (alabama chanine) ismertette meg 
a mezőkovácsházi szakkör tagjaival. 

Mint azt Duma Györgyné Marika néni 
szakkörvezető elmondta ez a ,,foltvar-
ró formáció” különösen alkalmas a 
ruházatunk (kabátok, pólók, blúzok, 

szoknyák…) díszítésére, melyet bár-
ki elsajátíthat és alkalmazhat. Ezért 
is ragadta meg az orosházi kiállítá-
son a kör tagjainak érdeklődését a 
lehetőség, majd meghívták az otta-
ni készítőt Mezőkovácsházára, hogy 
megtanulhassák az ilyen varrás for-
télyait. Ez a technika leegyszerűsít-
ve annyit jelent, hogy 2 színű kötött 
anyagot választva alul van az elütő 
szín, míg a különböző mintákat felül-
re téve kézzel tűzik körbe. A tanultak 
alapján egyik klubtagjuk (a képen!) 
az előadást követően el is készített 
egy saját blúzt. Mint megtudtuk, a 
foltvarró szakkörnek idén sajnos 
nem csodálhatjuk meg a szokásos 
éves kiállítását, de a tevékenységük 
töretlen, több vidéki meghívásnak 
tesznek eleget és a lehetőségek sze-
rint továbbra is részesei a városi ren-
dezvényeknek. 

Halasi Mária

,,Lyukas technika” nem amatőr fokon
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Mezőkovácsháza Város Önkor-
mányzata 2018. január 19-én emlé-
kezett meg a Magyar Kultúra Nap-
járól a Kalocsa Róza Művelődési 
Központban. A művelődési ház és 
a városi könyvtár koordinálásával 
megvalósult eseményen Varga Gusz-
táv polgármester úr mondott ünnepi 
köszöntőt. Ezt követően Gábor Anita 
a Békéscsabai Jókai Színház színész-
nője színvonalas előadással üdvözöl-
te a közművelődésben dolgozókat.

,,Himnuszunk születése napját, január 
22-ét, legújabb kori történelmünk avat-
ta a Magyar Kultúra Napjává. Nem csak 
a magyar sors, magasztos történelmünk 
viharos évszázadai sejlenek föl gyönyörű 
himnuszunkban, hanem a nép által átörö-
kített, megőrzött - tudatunkban folytono-
san jelenlévő és belőle építkező - kultúra is. 
A magyar kultúra létünk érdekében kifej-
tett cselekvés és nemzeti azonosságtudat 
egyszerre.” – fogalmazott Szabóné Fara-
gó Julianna aljegyző, az ünnepi esemény 
narrátora, míg a polgármester úr kö-
szöntőjében, többek köz kiemelte, hogy 
,,A kultúra fogalma igen tágas. A politi-
kának, a hétköznapi életnek, a műszaki 
tevékenységnek egyaránt van kultúrája. 
A kulturális javak létrehozása is kultúra, 
vagy éppen maga a kultúra. Természete-
sen minden kultúra annyira él, ameny-
nyire használjuk a mindennapjainkban, 
amennyire hozzáfordulunk életünk nagy 
és kis kérdéseiben, amennyire meghall-
juk válaszát zajos életünkben. Mindenki 
számára fontos, hogy egy-egy táj – így 
Mezőkovácsháza – kulturális értékei, 
történelmi hagyományai a természeti ér-
tékekkel együtt fennmaradjanak.”

A kultúra napi megemlékezés első fe-
lének zárásaként kitüntetések átadására 
került sor. Az önkormányzat által adomá-
nyozott Polgármesteri Elismerő Okleve-
let Pappné Jámbor Anikó, a Kalocsa Róza 
Művelődési Központ dolgozója vehette 
át a közművelődést segítő pénzügyi és a 
kultúra terén végzett több mint tíz éves 
lelkiismeretes, megbízható, segítőkész 
munkájáért. A kitüntetést Varga Gusz-
táv polgármester és Zábrák Istvánné, az 
Ügyrendi, Kulturális és Szociális bizott-
ság elnöke adta át. 
Elismerésben részesült Máthé Lászlóné, a 
művelődési ház Ezüstfenyő Dalkörének 
vezetője, aki amatőr énekesként 15 évig 
nagy odaadással szervezte, irányította 
a dalkör munkáját, önállóan és a cso-

porttal számtalan helyi, térségi, megyei, 
országos bemutatón, versenyen értek el 
nagy sikereket, dobogós helyezéseket.

Jankó Mihályné a Kalocsa Róza Műve-
lődési Központ Díszítőművészeti szak-
körének vezetője szintén elismerésben 
részesült a több évtizedes végzett mun-
kájáért, a népi hímzéskultúra továbbörö-
kítéséért. 2001-ben Békés Megye Nép-
művészetéért díjban részesült, 2016-ban 
elnyerte a népi iparművész címet, majd 
tavaly decemberben a Békés Megyei 
Népművészeti Egyesület Életfa díjat ado-
mányozott neki. 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a 
városi önkormányzat és a Kalocsa Róza 
Közhasznú Nonprofit Kft. köszönetét 
fejezte ki Duma Zsoltnak – a Duma’ 
Színház vezetésén túl –, hogy szemé-
lyes közreműködésével is hozzájárul 
a városi, a kistérségi rendezvények és 
a művelődési központ programjainak 
minőségi, igényes megvalósításához. 
Az elismeréseket Varga Gusztáv pol-
gármester, Jankó Erzsébet a művelő-
dési ház vezetője és Albertus László a 

Elismerések és kiállítás megnyitó a Magyar Kultúra Napján

városi könyvtár igazgatója adta át. 
A kultúra napi program Nagy Márta 

és Zöldné Imre Éva kiállításának meg-
nyitójával folytatódott, ahol Szűcs Judit 
képviselő asszony megható és elismerő 
szavakkal méltatta az alkotók munkáit, 
fordulatos életútjait. Megfogalmazásá-
ban ,,…a kiállítás az alkotói sokféleség és 
a harmónia végtelen variációjáról szól” - 
és példaként szolgál a következő Szőnyi 
István idézetre: ,,Látnunk kell, hogy a mű-
vészetben nem az iskola, nem a gyakorlat, 
nem a technika nem az eltanulható mód-
szer a fontos, hanem kizárólag az egyé-
niség. Egyedül ez képes arra, hogy újat, 
mást, az eddigiektől eltérőt alakítson.” 

A képek megtekintése és az ünnepi 
program zárása előtt Albertus László a 
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár igazga-
tója pohárköszöntőjében a munka érté-
két, annak megbecsülésének fontosságát 
emelte ki, majd végül a megnyitón jelen-
levőket hidegtállal, édességgel és üdítő-
vel vendégelték meg.

Halasi Mária
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A Mezőkovácsházi Négy Évszak 
Óvoda és Bölcsőde tehetséggondozó 
munkaközösségének feladatai közé 
tartozik –többek között- a partner-
kapcsolatok bővítése, lehetőség sze-
rint együttműködési megállapodás 
keretében.

 2017 őszén óvodánk vezetője és 
tehetségkoordinátora meghívott elő-
adóként részt vett a Magyar Tehetség-
gondozó Társaság 28. Országos Kon-
ferenciáján, s így lehetőségük nyílt a 
nagy számban megjelent intézmények 
és szakemberek között partnereket 
keresni. Örömünkre a Békési Kistér-
ségi Óvoda és Bölcsőde tehetségko-
ordinátora, Bagolyné Szűcs Andrea is 
hasonló tervekkel érkezett. A szándé-
kot tett követte, az együttműködési 
megállapodás elkészült, s az év elején 
a két tehetségpont első közös projektje 
is a megvalósítás útjára lépett. 2018. 
01.02 és 2018. 04.30 között együttmű-
ködünk a „Csoportos tehetségsegítő te-
vékenységek megvalósítására II.” című 
nyertes projektünk megvalósításában. 
A Békési Fürkész Tehetségpont és a 
Mezőkovácsházi Négy Évszak Tehet-
ségpont is műhelybeszélgetés megtar-
tását vállaltuk. A műhelybeszélgetés 
célja, hogy megismerjük az intézmé-
nyeinkben folyó tehetséggondozást, a 
gyakorlatban bevált tehetséggondozá-
si formákat, módszereket, beszéljünk 
nehézségeinkről, tapasztalatokat cse-
réljünk.

Továbbá célunk egymás megerősí-
tése és az ismeretek átadása, illetve új 
utakat keresve, a változó igények szem 
előtt tartása mellett tudjuk intézményi 
értékeink felhasználásával tehetség-
gondozó oktató- nevelő munkánkat to-
vább fejleszteni.

2018. január 16-án 4 fős küldöttség 
érkezett Békésről óvodánkba. Faze-
kas Klára tagóvoda vezető bemutat-
ta az intézményüket, Bagolyné Szücs 
Andrea – intézményi tehetségkoordi-
nátor pedig a tehetséggondozás rend-
szerét ismertette. Sokat jelentett ez 
az együttműködés a két tehetségpont 
akkreditációjában is, a bátorítás, meg-
erősítés, támogatás, olykor ismeret-
átadás gördülékenyebbé és valamivel 
könnyebbé tette a minősítési eljárást. 
Az akkreditáció a még nem hivatalos 
tájékoztatás szerint mindkét esetben 
kiváló eredménnyel zárult.

Március 2-án Szedlacsekné Farsang 
Margit intézményvezető és Szűcs Ju-
dit tehetség koordinátor tart előadást 
a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcső-
de Fürkész Központi Óvoda Tehetség 
Szakmai Napján. S mivel a békési óvo-
da az Oktatási Hivatal Bázisintézmé-
nye is, ez a nap lesz az intézmény Bá-
zisnapja is.

A rendezvényt nagy érdeklődés öve-
zi, kapcsolatrendszerünk talán új part-
nerekkel is bővülhet.

 
Szűcs Judit, tehetségkoordinátor

Új utakon a Békési Kistérségi Óvoda és 
Bölcsőde Fürkész Tehetségpontjával

Évek óta keressük a lehetőséget, 
miként lehetne tagja tehetségpon-
tunk az Európai Tehetségsegítő Há-
lózatnak.

Örömünkre 2017 őszén megjelent a 
felhívás, majd október 28-án pályáza-
tunkat fel is töltöttük on-line formában 
angol nyelven az ETSN honlapjára. De-
cember 20-án érkezett az email, óvo-
dánk felkerült az Európai Tehetségháló-
zat térképére. A pályázat kedvező elbí-
rálása Szűcs Judit tehetségkoordinátor 
szakmai munkáját, Ádám Olga kisgyer-
meknevelő és Emeshea Martha Petty, a 
Békés Megyei Hunyadi János Közokta-
tási Intézmény angol nyelvi lektorának 
fordító munkáját dicséri. Bízunk benne, 
hogy tehetségpontunkra vonatkozó in-
formációk összegzése hamarosan meg-
található lesz az ETSN honlapján 

(www.etsn.eu ) 

Az Európai Tehetségsegítő Hálózat 
2015 őszén alakult meg hivatalosan 
Brüsszelben. Jelenleg a Hálózathoz 41 
országból kb. 350 intézmény csatlako-
zott. Büszkék vagyunk arra, hogy tehet-
ségpontunk Európai Tehetségponttá, az 
Európai Tehetségtámogató Hálózat ré-
szévé vált. Örömmel tölt el bennünket, 
hogy az óvodánkban évek óta folyamato-
san bővülő tehetséggondozói tevékeny-
ség pályázatunk elfogadásával európai 
nyilvánosságot nyert, s hogy ez által vá-
rosunk hírnevét is öregbíthetjük.

A Mezőkovácsházi Négy évszak Óvoda 
és Bölcsőde 2014-től viseli a Regisztrált 
Tehetségpont címet. Tehetségpontunk 
minősítési eljárása 2018. február 28-án 
zárul, az eredményről rendkívül biztató 
előrejelzést kaptunk. Mindkét elismerő 
címet, oklevelet 2018. március 24-én, 
Budapesten, a Kárpát-medencei Tehet-
ségnapon veszi át az intézmény vezető-
je és tehetségkoordinátora. 

Szűcs Judit

Európai Tehetségsegítő
Hálózat tagja lett a
Négy Évszak Óvoda

és Bölcsőde
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A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetsége a „Tehetségek Magyarorszá-
ga” című EFOP-3.2.1-15-2016-00001 
azonosítószámú kiemelt projekt kere-
tében működő 2 új tehetségműhely az 
1-es és 3-as óvodát érinti. A Kék bolygó 
kincseit a Kékvirág csoportban Bohus 
Tiborné, a Kovácsházi szokásokat a 
Miki Egér csoportban Szűcsné Tóth 
Erika tehetségsegítő mentor vezeti.   A 
megvalósításban legfőbb partnerünk 
a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár: 
könyvtárba, tájházba látogatunk, s 
2018. február 25-én a Mohácsi busók-
kal együtt űztük a telet az ott készített 
eszközökkel és álarcokkal.  

Szűcs Judit 
 a projekt szakmai koordinátora

Új tehetségműhelyek indultak a Mezőkovácsházi Négy Évszak
Óvoda és Bölcsődében

A NIVEA „Törődik a családokkal” 
program fontosnak tartja, hogy az 
óvodában fejlesztést biztosító óvoda-
pedagógusok felkarolják olyan csalá-
dok gyermekeit, akik nehéz körülmé-
nyek között élnek, és a szülők tenni 
szeretnének gyermekük képességei-
nek jobb kibontakoztatásáért az óvo-
dapedagógusokkal együtt.

Ezért 80 nagycsoportos, tehetségmű-
helyben dolgozó gyermek támogatását 
vállalta, fejenként 50.000 forinttal a pá-
lyázó óvodapedagógus számára nyújtott 
ösztöndíjon keresztül, melyet a gondo-
zott gyermek tehetségfejlesztésére kell 
fordítani. Szűcs Judit tehetségfejlesztő 
óvodapedagógus a felhívásra 2 pályá-
zatot nyújtott be. Örömteli eredmény, 
hogy Gerda a 80 szerencsés ösztöndíjas 
egyike lett, így a 6 gyermekes Lukóczki 
család Gerdának köszönhetően 50 ezer 
forint értékű képességfejlesztő játékkal 
gazdagodott. Gerda a Mezőkovácsházi 
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde nagy-
csoportosa. Már kiscsoportos korában is 
érdeklődő, tevékeny kislány volt, nyitott 
volt mindenre, örömmel kapcsolódott be 
a kezdeményezésekbe. A kíváncsi termé-
szetű, tevékeny kislányból tanköteles ko-
rára egy talpraesett, a kihívásokat kere-
ső, megfelelő szabálytudattal és motivá-
cióval rendelkező nagylány vált.  A 2013 
óta működő Töprengő logikai-matemati-
kai tehetségműhelybe a 2016/2017-es 
tanévben került beválogatásra, ahol a jú-

niusi Mankala bajnokságot meg is nyer-
te. Ennek a műhelynek jelenleg is tagja, 
s a 2017.12.04-én tartott bajnokságon 
korábbi bajnoki címét meg is védte.  A 
nagyon aktív, fáradhatatlan játékos nyi-
tott minden újra, szereti a kihívásokat, 
az esetleges sikertelen próbálkozások 
során a kudarc nem töri le, hanem még 
nagyobb teljesítményre sarkallja. A vég-
ső győzelem, a sikerélmény újabb és 
újabb lendületet ad számára, s ez a fo-
lyamatos motiváltság Gerdáról mindig 
elmondható. A képességfejlesztő játékok 
széles skáláját ismeri, ma már a kisisko-
lásoknak ajánlott stratégiai játékokkal 
ismerkedik. A pályázati összegből meg-
vásárolt játékok segítségével lehetőség 
van az óvodában elsajátított ismeretek 
kiegészítésére, elmélyítésére, gazdagítá-

Óvodásunk Lukóczki Gerda 
a NIVEA „Karolj fel egy családot” pályázat ösztöndíjasa lett 

sára, a közös játék élményével erősöd-
nek a testvéri kapcsolatok, a csapatszel-
lem, s a csapatmunka is tovább fejlődött. 
A pályázati keretszámok és források mi-
att Lukóczki Gerda fiatalról szóló, 17339 
azonosítószámú pályázatát a Nemzeti 
Tehetségsegítő Tanács „Felfedezettjeink 
2018” felhívásának zsűrije sajnos nem 
tudta díjazásban részesíteni. Mindezek 
mellett a Nemzeti Tehetségsegítő Ta-
nács gratulált eddigi eredményeihez és a 
színvonalas ajánláshoz, amely Lukóczki 
Gerda, az őt felkészítő pedagógusok és a 
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde munká-
ját is dicséri. Nagy örömünkre további 2 
ösztöndíj pályázatunk van elbírálás alatt, 
melyek eredményéről lapzártáig nem ér-
kezett hír. 

Szűcs Judit



12 2018. március

Játszóházzal kezdődött reggel 8 óra-
kor a Mezőkovácsházi Városi Könyv-
tár Télűző farsangi rendezvénye, ahol 
az érdeklődők népi kézműves szak-
emberek segítségével készítették el a 
télűző felvonulás különböző eszköze-
it (mini busófej, álarcok, zajkeltő esz-
közök, bőrdíszműves tárgyak).

10 órakor kezdetét vette az igazi busó 
felvonulás! A Mezőkovácsházi Városi 

TÉLŰZÉS A MOHÁCSI BUSÓKKAL

Könyvtártól a Kalocsa Róza Művelődési 
Központig sétáltak a maskarások, a hoz-
zájuk csatlakozott számos „télkergető-
vel”. Az ijesztő, de vidám busók minden 
varázserejüket bevetették, hogy elűzzék 
a telet, sajnos nem sok sikerrel. A jó han-
gulatról a Királyhágó Zenekar gondosko-
dott. A Művelődési Központban a busók 
táncát a jelmezesek bemutatója követte, 
majd a békési Prima-díjas Belencéres 

Néptáncegyüttes bemutatója követ-
kezett. A jelentkezők „megküzdöttek” 
MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS FŐKOLOM-
POSA címéért, majd következett a várva 
várt eredményhirdetés: A legötletesebb 
jelmezzel az óvodás kategória első he-
lyezettje Baráth Balázs lett, őt követte 
Szegedi András és Bihari Beatrix, akik 
holtversenyben második helyezést értek 
el. Harmadik helyezést Pintér Bence jel-
meze kapta.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS FŐKO-
LOMPOSA címet Kanalas Dzsenifer 
nyerte el a 14 év alatti korosztályban, a 
14 éven felüli korosztály nyertese pedig 
Czibula Ferenc lett. Gratulálunk nekik! A 
tél szimbolikus elbúcsúztatása a kisze-
báb égetésével ért véget. 

A rendezvény ideje alatt a Mezőko-
vácsházi Szivárvány Nyugdíjas Egyesület 
tagjai frissen sült farsangi fánkkal ked-
veskedtek a sokaságnak. 

Köszönjük mindazoknak a segítségét, 
akik valamilyen formában hozzájárultak 
a Télűző farsangi programsorozatunk si-
keres lebonyolításához!

Strifler Károlyné 

Könyvtárunkban régóta hagyomány 
a téli ünnepkör felelevenítése, hiszen a 
szokások, hagyományok, ünnepek biz-
tos szigetként jelennek meg hétköznap-
jaink sodrásában, biztosítva, hogy egy 
pillanatra feltöltődjünk, kicsit mássá 
váljon mindennapunk, ami eddig meg-
szokott volt. Idén is készültünk a szere-
tet ünnepére. Az óvodásoktól, az általá-
nos iskolásokon keresztül a gimnazistá-
kig, előadást tartottunk a téli ünnepkör 
hagyományairól, szokásairól.

December 13-án (Luca-napján) a Pó-
rul járt krampusz című zenés meséjü-
ket adták elő a Bibuczi Gyermekszínház 
tagjai az ovisoknak. A tanulságos és hu-
moros történetből a gyerekek megtud-
hatták, hogyan járt pórul Imposztor a 
krampusz, aki a történet elején Mikulás-
nak adta ki magát, de a történet végére, 
sokfajta bonyodalom után, mégiscsak 
lelepleződött és elnyerte méltó bünte-
tését. Táncolt a krampusz, a rénszarvas, 
de még a Télapó is! A picik pedig tapssal 
kísérték a fülbemászó dallamokat, so-
kat nevettek és valószínűleg tanultak is 
a mesejátékból.

„KÖNYVTÁR, AMI ÖSSZEKÖT”

Könyvtárunk ismét sikerrel szere-
pelt az Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program támogatási rend-
szeréhez benyújtott EFOP-3.3.2-16-
2016-0019 azonosító jelű pályázati 
konstrukciójában, melyet “Könyvtár, 
ami összeköt” címmel nyújtottunk 
be. A Kulturális intézmények a köz-
nevelés eredményességéért című 
pályázat keretében intézményünk 
30 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert.

A márciusban induló projekt a 
Mezőkovácsházai Járás 6 településé-
nek (Almáskamarás, Kunágota, Nagy-
bánhegyes, Mezőhegyes, Végegyháza, 
Mezőkovácsháza) 8 nevelési-oktatási in-
tézményével, illetve azok telephelyeivel 
kötött együttműködési megállapodás 
alapján kerül megvalósításra. A külön-
böző foglalkozási formák tevékenységei 
- 12 havi szakkör, 15 heti szakkör, 1 fog-
lalkozássorozat, 4 témanap/témahét, 1 
verseny/vetélkedő, 5 tábor, 4 művészeti 
csoport, 1 kulturális óra - 2018. március 
01 - 2020. február 29. időszakban kerül 
megvalósításra közel ezer gyermek be-
vonásával.

Strifler Károlyné

Az esti előadáson a pótszékek is meg-
teltek, sőt néhányan ülőhely nélkül 
maradtak, amikor Détár Enikő és Jenei 
Gábor, a Madách színház művészei elő-
adásában felcsendültek a Hófehér kará-
csony című zenés műsor dallamai. Azt 
gondoljuk, hogy ez az előadás egy iga-
zán szép ráhangolódás volt a karácsonyi 
ünnepekre.

Strifler Károlyné 

LUCA NAP A
KÖNYVTÁRBAN
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sével az egész szakma előremozdul. Egy-
más munkáinak megismerésével kreatí-
vabb eredmények születnek. Mindehhez 
a legjobb alkalomnak egy olyan évzáró 
esemény tűnt, ahol mindenki jelen van, 
és oldott körülmények között ünnepel-
heti az elmúlt év sikereit. A gálához díj is 
társul, ahol a szakma jelölése és döntése 
alapján dől el, hogy az egyes részterüle-
teken kik a legjobbak. 

2018. február 3-án, a Csabagyöngye 
Kulturális Központban ismét találkozott 
az esküvői szakma nagy családja a III. 
Békés Megyei Jótékonysági Wedding 
Gálán, ahol 4 mezőkovácsházi szolgálta-
tót is díjaztak.

- VŐFÉLY kategória LEGJOBB szolgálta-
tója: Barbi Zsolt vőfély

- KÖZÖNSÉGDÍJ: Barbi Zsolt vőfély
- FOTOGRÁFUS kategória KIEMELKEDŐ 

szolgáltatója: Szabó Ákos Szabó Fotó
- Békés megye KIEMELKEDŐ szolgálta-

tója: Babó Kastély Panzió és Rendez-
vényközpont

- Szimpátiaszavazás KÖZÖNSÉGDÍJ: Tün-
dérkert Virágüzlet
A díjazottaknak ezúton is szívből gra-

tulálunk! Munkájukhoz, hivatásukhoz 
további sok erőt, türelmet és sikereket 
kívánunk.

Strifler Károlyné

„A házasságkötés ünnep. Az életkezdés, 
a termékenység ünnepe, ahol az öröm 
és a jókedv mindenen eluralkodik. A me-
nyegzőn senki nem maradhat rosszkedvű. 
Vigadni kell, mert rendkívüli esemény tör-
tént, mert nász van, amihez csak a jókedv 
illő. Kacagtatni, mulattatni – ez a vőfély 
hivatása.” 

A mezőkovácsházi Barbi Zsolt vő-
fély szavait idézem, aki egy nem min-
dennapi ötlet nyomán 2017-ben már 
második alkalommal szervezte meg 
Mezőkovácsházán a Lakodalmas Viga-
dalmat, a Balogh György Honismereti 
Egyesület és a Mezőkovácsházi Városi 
Könyvtár közreműködésével. A nagy-
szabású esemény vitathatatlanul ki-
emelten értékmegőrző szereppel bír, 
melynek létrejöttét a hagyományok őr-
zése és ápolása motiválja. Célja, hogy a 
szervezők felelevenítsék a régi lakodal-
mas szokásokat, a vőfélykedés hagyo-
mányait. Azt gondolom, hogy az eskü-
vők mindannyiunknak embert próbáló 
feladatot jelentenek. A pároknak egy 
meghatározó életesemény, a szolgál-
tatóknak pedig hivatás. Ezért fontos, 
hogy tudjanak együttműködni egymás-
sal, hogy képesek legyenek támogatni a 
velük dolgozó kollégákat, és a legjobb 
közös formájukat hozni e jeles esemé-
nyen a fotósoktól a szervezőkig, a deko-
ratőröktől a helyszínekig, a vőfélyektől 
a cukrászokig.

2012-ben azért hozták létre a 
Hungarian Wedding Gálát, mert a 
szervezők hisznek abban, hogy az es-
küvői szakma összefogásából mindenki 
csak profitálhat. A szakma ünnepén így 
erősödhet az összetartás. A cél, hogy az 
ismeretségek szorosabbak legyenek, és 
mindenki elfogadja, hogy egymás segíté-

Mezőkovácsházi szolgáltatók Békés megye legjobbjai között

A Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola akkreditált kiváló tehet-
ségpontként, Európai Tehetségpontként elkötelezett 
hittel dolgozik a mezőkovácsházi gyermekek felzár-
kóztatásáért, tehetségük kibontakoztatásáért, hogy 
egyenlő lehetőségekhez és esélyekhez juthassanak 
az általános iskolában eltöltött évek során. 

A Nemzeti Tehetségprogram adta lehetőségeket az idei 
évben is a legoptimálisabban használta ki az intézmény, 
hiszen a komplex tehetséggondozó programok támoga-
tására kiírt és támogatást nyert NTP- KNI-17-0195 azo-
nosító számú pályázat keretében a „Színjátszó Tehetség-

gondozó Műhely”, valamint a „Táblajáték Műhely” kis te-
hetségígéretei, modern eszközökkel és élményközpontú 
táblajátékokkal lehetnek résztvevői az iskolai élet játsz-
va tanuló óráinak. 

Mikroportok és táblajátékok kerültek beszerzésre, 
mintegy 500.000 Ft értékben a tehetségműhelyek szá-
mára. Tavasszal pedig a tehetségműhelyek kis tanulói 
Budapestre utazhatnak az Óbudai Múzeum állandó tár-
latának megtekintésére és múzeumpedagógiai foglalko-
zásra.

Havancsák Piroska, intézményvezető

„Játékos Tehetséggondozás Mezőkovácsházán”
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A mezőkovácsházi általános iskola 
folyamatosan törekszik a korszerű 
pedagógiai módszerek és eszközök 
megismerésére, ezen túlmenően pe-
dig arra, hogy a gyermekek képesség 
- kibontakoztatása érdekében, elhiva-
tott, képzett pedagógus kollégák gon-
doskodjanak a gyermekek nevelésé-
ről – oktatásáról.

Az Új Nemzedék Központ, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma háttérintéz-
ménye felkérésére 2017/2018. tanévben 
az intézmény a tehetségfelismerést se-
gítő mérőeszközök kifejlesztésében vett 
részt, amelynek kiemelt célja a tehetség-
gondozás eszközrendszerének gazdagí-
tása, egy online tehetségmérő program 
életre hívása volt. Az intézmény egyik 
ötödik évfolyamos osztálya vehetett részt 
a mérésben. A mérésre a Tehetségek Ma-
gyarországa Módszertani alprojekt kere-

Korszerűbb iskolával, 
a jövő nemzedékéért

A legfontosabb cél mindig a Gyermek.
Az, hogy a gyermekek szebb és jobb kö-
rülmények között tanulhassanak, s tölt-
hessék el iskolás éveiket. Feladatunk, 
hogy számukra olyan körülményeket, 
tanulási környezetet teremtsünk, amely-
ben a nevelés-oktatás céljai az élmény-
pedagógia módszerei segítségével az ő 
fejlődésüket támogassák. Esélyt teremt-
ve arra, hogy egy modern környezetben 
sajátíthassák el az egészséges életmód 
örömeit is.

Nemzeti Köznevelési Infrastruktú-
ra Fejlesztési Program kormányzati 
forrása teszi lehetővé a mezőkovácsházi 
általános iskola számára is egy, a kor-
szerű igényeket kielégítő „ A „ típusú, 
a mostaninál jóval nagyobb, teljesen új 
építésű, kiszolgáló részekkel rendelkező 
új tornaterem életre hívását. Az újon-
nan épülő tornaterem az egyik legmeg-
határozóbb közösségi terévé válik majd 
az intézménynek, hiszen nem csupán 
a testnevelés óráknak lesz a helyszíne, 
hanem azon túlmutatva is a település 
közösségi-, szabadidősport-, vagy akár a 
kulturális- eseményeinek helyszíneként 
is szolgál majd. A Csanád Vezér Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
EFOP-4.1.3. kódszámú „Az állami fenntar-
tású köznevelési intézmények tanulást se-
gítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” 
elnevezésű nyertes pályázatának korsze-
rűsítése, érinti a sportpálya és sportudvar 
felújítását korszerűsítését, valamint egy új 
idegennyelvi labor kialakítását, számító-
gépekkel, egyéb eszközökkel és bútorokkal 
történő felszerelését.

Az intézmény infrastruktúrális környe-
zetének korszerűsítése – különös tekintet-
tel térségünkben – igen meghatározó fel-
adat. A fejlesztés hozzájárul a végzettség 
nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, 
gyermekeink számára a minőségi, méltá-
nyos, inkluzív nevelés-oktatás megvalósí-
tásához, valamint a magas szintű oktatás-
hoz. Az intézményben tanuló gyermekek 
hamarosan felújított környezetben vehe-
tik használatba az idegen nyelvi labort, a 
sportudvart, valamint a legnagyobb kö-
zösségi teret, az új tornatermet. 

Az általános iskolát érintő épület-
korszerűsítések, építkezések megva-
lósulásához nyújtott támogató segít-
ségért ezúton mondanak köszönetet 
Simonka György országgyűlési kép-
viselő úrnak.

Havancsák Piroska, intézményvezető

tein belül egy, az Új Nemzedék Központ 
szakértői által szervezett 30 órás akkre-
ditált képzés épült „ A tehetség felisme-
rése és gondozása az iskolában” címmel, 
amelynek 2018. februárjában az általá-
nos iskola épülete adott otthont. 

A Mezőkovácsházi Csanád Vezér Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola kiemelt feladatának tekinti, hogy 
a szakmai megújulást hozó képzésekkel 
támogassa a pedagógusok szerteágazó 
módszertani felkészültségét. Az intézmé-
nyünk különös hangsúlyt fektet a peda-
gógusok szakmai megújulása mellett, a 
gyermekeink nevelésében – oktatásában 
hasznosítható szakmai képzésekre, a te-
hetséggondozó tevékenység, valamint az 
infokommunikációs eszközkultúra, digi-
tális módszerek területén. 

Havancsák Piroska, intézményvezető

Tehetségmérés, tehetségképzés, szakmai megújulás

Január végén rendhagyó irodalomórá-
ra került sor a Hunyadi János Középisko-
la konferenciatermében, ahol Tege Antal 
és Csomós Lajos, a színház kiváló színé-
szeinek vezetésével, rendhagyó módon, 
mai szemmel ismerkedhettek meg a vég-
zős osztályok Arany János költészetével. 
A művészek közvetlensége, kiváló szak-
mai felkészültsége és sajátos humora kö-
zelebb hozták a hamarosan érettségiző 
fiatalokat Arany költői világához, bővítve 
és színesítve, mondhatni be”arany”ozva 
eddigi ismereteiket. A rendhagyó órát 
követően igazi színházzá varázsolódott 
a Hunyadi János Középiskola aulája, ahol 
Bolond Istók története elevenedett meg 
a színpadon a Békéscsabai Jókai Szín-
ház művészeinek előadásában. Arany 

János humora, iróniája és öniróniája 
lebilincselte a középiskola diákseregét, 
valamint a Csanád Vezér Általános Iskola 
hozzánk látogató tanulóit. Bolondozás, 
filozófia, költészet, kor- és társadalom-
rajz jelent meg a színpadon, hatalmas 
bábokkal és élő zenével színesítve.

Bolond Istók történetével minden diák 
előzetesen megismerkedhetett magyar 
és drámaórákon, ahol több projektfel-
adatban előzetesen feldolgozták Arany 
János művét, így ennek az előzetes tudás-
nak a birtokában ülhettek be a nézőtérre 
és élvezhették a cseppet sem könnyed 
nyelvezetű színpadi alkotást. Az elbe-
szélő költemény Zalán Tibor dramaturg 
átiratában, Árkosi Árpád rendezésében 
került bemutatásra.

2018. február 
9-én ünnepelte a 
Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszt a 97. 
születésnapját. 

Iskolánkban – mely a MIVK bázisiskolája – 2018. február 12-én került sor az ünnep-
lésre. Idén is igyekeztünk pirosba öltözni, plakátot készítettünk és az első szünetben, 
az aulában, közös fotót készítettünk a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tiszteletére.

Arany(os) költészet – rendhagyóan

Vöröskereszt születÉsNap
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Zsúfolásig megtelt a mezőkovácsházi 
Kalocsa Róza Művelődési Központ szín-
házterme, ahol a Hunyadi János Középis-
kola diákjai várták izgalommal a Szalag-
avató jeles pillanatait. A sokszínű rendez-
vény az idei  Bálkirály és Bálkirálynő jelöl-
tek bemutatkozó filmjeivel kezdődött. 

Ezt követően a 11. évfolyam „Az Örök-
ség – egy új Don sztori” című előadása 
nyújtott szórakozást a közönségnek. A 
11. évfolyam ötleteiből írt darabot Duma 
Zsolt, a DUMA’Színház művészeti vezetője 
rendezte, mely megannyi vidám és meg-
hitt pillanatot tartogatott a végzősök szá-
mára, számtalan meglepetés fellépővel. 
Az izgalmas és könnyed sztori a „kereszt-
apa” világába kalauzolta el a nézőt, persze 
mindezt hunyadis köntösben.

A Szalagtűzési ceremónia Magyar István 
intézményvezető emelkedett hangvételű 
szavaival kezdődött. Az intézményvezető 
beszédében utalt arra, hogy a Hunyadi 
életében különösen fontos a 2017/2018-
as tanév, hiszen az 1952-ben alapított 
gimnázium örökségének tudatában meg 
kell fogalmazni egy nagy múltú, 65 éves 
intézmény jelenre és jövőre vonatkozó 
küldetését és szerepét. Kiemelte, hogy az 
iskolaalapító elődök jól ismerték fel, hogy 
a Hunyadi János Gimnáziumra szüksége 
van ennek a térségnek és ez a mai napig 
sem változott. Megfogalmazta azokat az 
értékeket, amelyeket az iskola és vezeté-
se magáénak vall és diákjaiba is át kíván 
plántálni: magyarságtudat, becsület, egy 
nyitott világ reménye és a hit abban, hogy 
jó jónak lenni és a világ bölcs erővel és 
szerető tudatossággal jobbá tehető.

A végzősökhöz intézett szavaival Ma-
gyar István értelmezte a szalag szimbo-
likus jelentését: Tanuljatok és dolgozza-
tok! Üzenjük a kis szalaggal, amellyel az 
iskola az éretté válásotokat szimbolizálja. 
A feltüntetett két évszámmal kivettétek 
a részeteket abból a folyamatból, amely 
sokszor értelmetlennek, célszerűtlennek 
látszik, pedig értelmes és célszerű, csak ne-
héz, sokszor emberi ésszel felfoghatatlanul 
nehéz. A szalag jelentése tehát messze túl-
mutat önmagán: jel, jelzés, irányt mutató, 
útbaigazító életetek további szakaszára.

…Kis kék szalag a hunyadisok szíve fölött… avagy
Szalagavató a 65 éves Hunyadiban...
A Szalagavató a maturanduszok életében jeles esemény. Lassan szembesül-

niük kell azzal, hogy egy korszak lezárult, és életük új dimenziókban folytató-
dik. Ez számukra egy korszak végét és egy új korszak kezdetét jelenti. 2018. 
február 9-én Dél-Békés 65 éves Alma Materében is feltűzték a szalagot a közel 
60 végzős diáknak, akiket már csak közel 100 nap választ el a „nagy Naptól”, 
életük első jelentős megmérettetésétől, vagyis az érettségi vizsgáktól.

A szalagavató első epizódjának fény-
pontja a végzősök szalagtűzése volt. Az 
idei tanév végzős évfolyamán két osztály-
ban, a 12 A. és a 12. C. osztályokban közel 
60 diák búcsúzik el a középiskolás éveitől 
és készül a felnőtté válásra.  Közülük so-
kan 12 évesen lépték át először az isko-
la kapuját és töltöttek el hét évet a falai 
között. A végzősök nevüket hallva meg-
hatódva, de büszkén  álltak ki sorban a 
Művelődési Ház színpadára, hogy alsóbb 
évfolyamos diáktársaik szívük fölé tűzzék 
a Hunyadi kis kék szalagját. Szívükben 
egyszerre kavargott múlt, jelen és jövő. A 
közönség soraiból a szülők, hozzátarto-
zók visszafogott lélegzettel figyelték im-
már felnőtté cseperedett gyermekeiket.

A szalagtűzést követően rendhagyó 
módon a Hunyadi felnőtt dolgozói - por-
tástól a pedagógusig, büfés nénitől az 
intézményvezetőig – egy speciális, erre 
az alkalomra készített filmmel búcsúztak 
a végzősöktől. Szomszédok – Hunyadi a 
Gazdagréten – LXV. évad, mely a Szom-
szédok c. film kultikus hangulatát idézte 
meg. A 12. évfolyamosok nevében Juhász 
Dávid mondott köszönő és méltató szava-
kat, melyet a szintén végzős Vasvári Márk 
meglepetés produkciója követett, aki a 

Jézus Krisztus Szupersztár c. rockopera 
nagyszerű részletével, a „Getsemane” c. 
dallal búcsúzott.

A szünetet követően a hagyományok-
nak megfelelően a végzősök bálnyitó ke-
ringőjével vette kezdetét a szalagavató 
második felvonása. Szemet gyönyörköd-
tető látvány volt a báli hangulatot idéző, 
szebbnél szebb ruhákba öltözött hölgyek 
és az őket kísérő urak bevonulása és tán-
ca. A keringőző párok beragyogták a mű-
velődési ház nagytermét. A szalagavató 
csodás és igazán királyi pillanatai voltak 
ezek. A végzősök szépen koreografált tán-
cukkal (mely Kovács Dóra, Tóth Ildikó és 
Rácz Magdolna koreográfusok munkája) 
belopták magukat a nézők szívébe. 

13 éves hagyomány már a Hunyadiban, 
hogy a szalagavató alkalmával Bálkirály-
nőt és Bálkirályt választanak a végzős 
évfolyam jelöltjei közül. Az idei év jelölt-
jeinek igazán izgalmas és sokszínű kam-
pánya napokig zajlott az iskolában. A cím 
elnyerése kiváltságokkal jár, és büszke-
séggel töltheti el a szerencsés végzőst. 
Az izgalmas versenyben a Hunyadi János 
Középiskola XIII. Bálkirálya Vasvári Márk, 
míg Bálkirálynője Gergely Szilvia lett. A 
koronát a leköszönő Bálkirály és Bálki-
rálynő adták át az új trónkövetelőknek. 
Az Udvarhölgyi címet Gonda Sára, míg a 
Kancellári címet azonos pontszámmal Ju-
hász Dávid és Kalocsai Dávid érdemelte 
ki. Gratulálunk nekik!

Végzőseinknek pedig sok sikert kívá-
nunk a közelgő érettségi vizsgákhoz!

(a cikk a Hunyadi János Közoktatási In-
tézmény által megküldött anyag alapján 
íródott)



 


