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Ennek érdekében legfontosabbnak 
a Simonka György képviselő úrral 
történő kapcsolattartást ítélem meg. 
Képviselő urat folyamatosan tájékoz-
tatom településünk életéről, kérem se-
gítségét javaslataink, kéréseink célba 
juttatásához. Nagyon sok, számunkra 
megoldhatatlannak látszó, problémán 
sikerült így túllépni. Természetesen én 
is, önkormányzatunk is minden meg-
teszünk, ha képviselő úr kér tőlünk va-
lamit. Ezek a kérések általában a járás 
közös gondjainak a megfogalmazásá-
ról, esetenként megoldásáról, a képvi-
selő úr eljárásához adott felhatalma-
zás megerősítéséről, közös stratégiák 
megfogalmazásáról szólnak. Fontos a 
Kistérségi Társulás elnöki pozíciója. 
Bár ez is sok feladatot ad nekem is és 
az apparátusnak is, de a 17 település 
bizalma, a közös fellépés, az együtt-
működések nagyobb súlyt adnak 
Mezőkovácsházának, Mezőkovácsháza 
polgármesterének. Fontos a Megyei 
Közgyűlés vezetőivel-, a Kormányhi-
vatal vezetőivel-, a Járási Hivatal veze-
tőivel történő jó kapcsolat is. Ez is ér-
dekérvényesítő képességünket erősíti, 
a kovácsháziak javát szolgálja. Megke-
rülhetetlen a közszolgáltatókkal való 
rendszeres véleménycsere is, hogy el-
érjük, mi itt élők is a legjobb színvonalú 
szolgáltatásokhoz jussunk. Itt gyakran 
konfliktusokat is fel kell vállalni, végső 
esetben a szerződést is fel kell bontani, 
és új, a kovácsháziakat jobban kiszol-

gáló vállalkozást kell választani. Fon-
tos az önkormányzati érdekképvise-
letekkel, az egyes minisztériumokkal, 
intézményeivel való kapcsolat. Velük 
általában, egy-egy téma körül járásá-
ra szervezett konferencián találkoz-
hatunk. Én magam (és erre biztatom 
munkatársaimat is), ha csak tehetem, 
részt veszek ezeken a fórumokon, el-
mondom Mezőkovácsháza problémáit, 
megoldási javaslatait, kapcsolatokat 
építek. Sok javaslatunk épült már be 
törvénybe, állami normatívába, fejlesz-
tési stratégiába.

Hála Istennek gyakran fordulnak 
meg nálunk neves politikai szereplők. 
Volt már vendégünk az országgyűlés 
elnöke, miniszterek, államtitkárok, 
országos hatókörű szervezetek veze-
tői. Ők gyakran nem az én vendégeim, 
mi csak a helyszínt adjuk a rendez-
vénynek, de eddig mindig sikerült el-
érni, hogy néhány percet beszéljünk 
Mezőkovácsházáról, Dél-békésről, ar-
ról, hogy ők személyesen- vagy munka-
társaikon keresztül miben tudnának 
segíteni az itt élőknek.

Most nagyon fontosnak tartom a 
Mezőhegyesi Ménesbirtok tulajdonosi 
képviselőivel történő kapcsolat kiépí-
tését. A Mezőhegyesről szóló törvény-
ben az szerepel, hogy a Ménesbirtok 
fontos szerephez, és jelentős források-
hoz jut, amelyet a térség javára-, fejlő-
désére is kell fordítani. A választáso-

kat követően rövidesen kiderül, hogy 
kik gyakorolják a tulajdonosi jogokat, 
felveszem velük a kapcsolatot, bemuta-
tom nekik városunk-, Dél-békés fejlesz-
tési elképzeléseit. A véletlen is segíthet 
az érdekek képviseletében. Néhány 
hete, magánlátogatáson járt a környé-
künkön Dr. Semjén Zsolt, Magyaror-
szág miniszterelnök helyettese. A sze-
rencse úgy hozta, hogy összefutottam 
vele egy kovácsházi étteremben, ahol 
reggelizett. Fél órát sikerült vele be-
szélgetnem, bemutattam városunkat, 
térségünket. 

Megígérte, hogy mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a „Modern Te-
lepülések” programban legyen elegen-
dő forrás, a számunkra legfontosabb 
feladatok (belterületi utak, járdák, el-
öregedő lakóházak) megoldására. Két 
hete, a K@H bankban a folyószámla 
ügyeimet tértem be intézni, amikor is 
összefutottam a bank lakossági üzlet-
ágának országos vezetőjével. Ennek is 
beszélgetés lett a vége, amelynek során 
igazgató úr megkérdezte, miben tudna 
segíteni.

Én, egy a gimnáziumban tanulók 
számára indítandó ösztöndíjat-, a kis 
vállalkozók számára indítandó, a hi-
telezéssel, ismeretbővítéssel, jó gya-
korlatok bemutatásával kapcsolatos 
fórumsorozatot- és egy, az állam-, a 
bank- és a lakosság közös beruházásá-
ban megvalósítandó energiakorszerű-
sítési programot javasoltam számára.

Nehéz, sok időt igénylő feladat te-
hát képviselni a város érdekeit, de ezt 
a polgármesternek el kell végeznie. 
Csepreghy Elemér alpolgármester úr-
ral most azt tűztük ki magunk elé, hogy 
megpróbálunk a kapcsolatok építésébe 
Mezőkovácsházáról elszármazott, vá-
rosunkat szerető személyeket bevonni. 
Az ő megtalálásukhoz kérem az Önök 
segítségét is.

Varga Gusztáv, polgármester

Mezőkovácsháza érdekeinek 
képviselete

Egy polgármesternek törvényben előírt, nagyon fontos feladata a 
település érdekeinek képviselete. Nehéz, de megkerülhetetlen mun-
kát kíván ez, ám el kell végezni (és sajnos legtöbbször egyedül), mert 
intézményeink, szakembereink csak ebben az esetben tudják ellátni 
feladatukat, az itt élők csak ebben az esetben jutnak az őket is megil-
lető szolgáltatásokhoz.
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Tisztelt Olvasók!

A testületi ülések első napirendi 
pontjának keretében számolok be, 
alpolgármestereimmel, a két ülés kö-
zötti fontosabb tanácskozásaimról. 
Most a májusi- és a júniusi ülésre ké-
szített tájékoztatóból szemezgettem 
Önöknek.

Május 1-én: A városi majális prog-
ramjain vettem részt. Kora reggel a hor-
gászverseny résztvevőit köszöntöttem, 
kora délelőtt a futóversenyen teljesítet-
tem a 3200 métert. Délelőtt a főzőver-
seny résztvevőivel, vendégeivel (köztük 
Szemlak delegációjával) beszélgettem. 
11 órakor a mezőkovácsházi kézműves-
ség 30 évét bemutató kiállítást nyitottam 
meg (ennek keretében köszöntöttem 
Dunainé Pszota Mária szakkörvezetőt). 
Ezt követően a téren található finom éte-
leket és italokat kóstolgattam.

Május 9-én: Kora reggel Schultz Gábor-
ral, a Jobbik mezőkovácsházi vezetőjével 
folytattam megbeszélést. A tanácskozás 
célja, a Jobbik véleményének megisme-
rése, megjelenítése önkormányzatunk 
döntéseiben. Délelőtt részt vettem egy 
TOP-os projektben melynek elnevezése 
,,Helyi foglalkoztatási együttműködés ki-
alakítása a Mezőkovácsházi Járásban”.

400 millió Ft-ot fordíthatunk arra, hogy 
nehéz helyzetben lévő munkakeresőket, 
munkásokat kereső vállalkozókat össze-
hozzunk. A pályázatnak Mezőkovácsháza 
a konzorcium vezetője. Most a Megyei Ön-
kormányzat és Mezőkovácsházai Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztály mun-
katársai segítettek a mezőkovácsházi-, 
battonyai-, mezőhegyesi-, medgyesegyházi 
munkatársaknak felkészülni leendő fel-
adataikra.

Május 15-én: Kora délelőtt Szabó Fe-
renccel az Oroscom Kft vezetőjével tár-
gyaltam (Sóki Zoltán is jelen volt). Szabó 
úr tájékoztatott arról, hogy ásványvíz 
gyártó üzemüket bővítik. Elmondta, 
hogy pályázna napelem park építésé-
re. Megvizsgáltuk a kiválasztott terület 
Rendezési Tervben szereplő besorolása 
lehetővé teszi-e ezt. A képviselőtestület 
korábbi felhatalmazása alapján megál-
lapodtam vele a kamera rendszer fenn-
tartási költségeinek mértékéről. Délelőtt 
a TOP 5.2.1-es pályázatának kuratóriumi 
tagja, és a projekt megvalósulásán dolgo-
zó szociális munkatársak tanácskozásán 
vettem részt. A pályázat a szegregációval 
veszélyeztetett területen valósít meg az 
ott élők ismeretei, körülményeit javító 
programelemeket.

Délután a menetrendi értekezleten 

vettem részt. (Minden évben kikéri a 
MÁV és a Volán az önkormányzatok véle-
ményét). Munkatársaim összegyűjtötték 
a lakossági észrevételeket, ezeket adtuk 
át a jelen lévő szakembereknek.

Május 16-án: Kora reggel a művelő-
dési házban köszöntöttem az önkéntes, 
tartalékos területvédelmi haderő és a 
szerződéses katonai toborzóra érkező 
80 érdeklődőt. Juhász László százados és 
Szatmári Ferenc törzsőrmester (ő a szer-
veződő kovácsházi század parancsnoka) 
tartottak tájékoztatót a haderő céljáról, a 
jelentkezés módjáról, a juttatásokról.

Később Bánki András tankerületi igaz-
gató úrral és Havancsák Piroska igazgató 
asszonnyal a gimnáziumi állásra beadott 
pályázatról, az iskolákban megvalósuló 
fejlesztésekről a két oktatási intézmény 
szorosabb együttműködésében rejlő elő-
nyökről cseréltünk véleményt.

11 órától vendégem volt Simonka 
György képviselő úr. Először az irodám-
ban tájékoztattam, kértem a segítségét a 
kistérségi társulás által megtárgyalandó 
napirendekről. Ezután a Kovácsházát 
érintő problémáinkat mutattam be (böl-
csődei normatíva, a fával fűtők rezsicsök-
kentése, a buszpályaudvar értékesítése, 
a refi posta hiánya), majd néhány (6) pá-
lyázatunkat ismertettem meg vele, ame-
lyeknél a döntés felgyorsításában kértem 
a segítségét. Ezt követően Csepreghy 
Elemér alpolgármester úrral a napközi-
be kísértük (ezt is érinti egy pályázat), 
megebédeltünk (ízlett a menzai étel), 
majd a Művelődési Házban a varró szak-
kör és a Főzőklub életébe pillantottunk 
bele. (Mindkettőben élénk munka folyt, 
jó volt a hangulat, szívesen fogadták a lá-
togatást és mi is jó érzésekkel jöttünk el.) 
Ezután az ipari parkunkat, a tervezett 
fejlesztéseket mutattuk be, majd a Deák 
utcán a fejlesztés indokoltságát mutat-
tuk be képviselő úrnak, megköszönve a 
kormánygarancia odaítélésében nyújtott 
segítségét. Utunkat a KÖZÚT telep előtt 
zártuk, amelynek önkormányzatunk tu-
lajdonába kerüléséhez segítségét ígérte. 
A 4 órás látogatás véleményem szerint 
sikeres volt, megerősítette az önkor-
mányzatunk és a képviselő úr közötti, 
eddig is jó kapcsolatot. Késő délután és 
kora este a Humán Szolgáltató Központ-
ban a szegregátumban élőkön segítő 
TOP 5.2.1 projekt feladatait tekintettük 
át a konzorciumi partnerekkel, a május 
31-i mérföldkő elérése előtt.

Május 30-án: Kora délelőtt a Ma-
gyar Hősökre emlékeztünk. Reggel, a 
Művelődési Házban, Albertus László 
tartott előadást az első világháború 

mezőkovácsházi vonatkozásairól, majd 
a honvédség ismertette, a megjelent di-
ákokkal, a tartalékos haderő és a szer-
ződéses katonai pálya tudnivalóit. Ezt 
követően a séta kertben, a felújított em-
lékműnél, katonai tiszteletadás mellett 
emlékeztünk a kovácsházi áldozatokra. 
Az ünnepség után, Zábrák Istvánné kép-
viselő asszonnyal, az óvodában bepillan-
tottunk a javában tartó, népszerű, ha-
gyományos „Vándor Gomba Kupa” ese-
ményeibe. A kicsik aranyosak voltak, jól 
érezték magukat. Felújításra kerültek az 
I. világháborúban életüket vesztett Ma-
gyar Katonák Hadisírjai és Hősi emlék-
műve. 11 órától a reformátuskovácsházi 
Köztemetőben, a Magyar Honvédelmi 
Minisztérium és Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzata, egy közös rendezvény 
alkalmával, ünnepélyes keretek között 
avatta fel a hősök tiszteletére.

Június 8-án: Nagyüzem volt délelőtt 
a városházán. A reggeli bizottsági ülések 
után, együttes társulási ülést tartottunk 
az orosházi kistérségi társulással.

26 település polgármestereivel ta-
nácskoztunk. Az ülésen végig jelen volt 
Simonka György képviselő úr is. Fontos 
napirendekről tárgyaltunk: a 2019-től 
várható útfejlesztésekről (vendégünk 
volt Virág Mihály, a Közút Zrt megyei ve-
zetője), A TOP pályázatok körüli helyzet-
ről (itt Horváth Mihály a megyei önkor-
mányzat aljegyzője volt segítségünkre), 
az orvosi ügyeletek közös ellátásának 
lehetőségéről, a közfoglalkoztatás során 
felmerült problémák megoldási lehető-
ségéről. Képviselő úr javaslatára elfogad-
tunk egy tíz pontból álló probléma listát 
(ebben szerepel a modern falu program-
tól, a tanuszodán keresztül a nem gázzal 
fűtők tűzifa juttatásán át, sok, fontos, 
Dél-békés lakóit érintő kérdés).

Felhatalmaztuk képviselő urat, hogy 
ezekben a kérdésekben járjon el a tele-
pülések nevében. Ezt követően, már dél-
után, részt vettem a Dél-Békés Jövőjéért 
Szövetség közgyűlésén, ahol többek kö-
zött a Calendula Kártya bevezetésének 
aktuális kérdései is felmerültek.

Június 13-án: Kecskeméten vettem 
részt az Együttműködési - Partnerségi 
Országos Konferencián. A tanácskozá-
son, a belügyminisztérium munkatár-
sai, egy pályázat keretében, a hatékony 
és szolgáltató önkormányzati szemlélet 
kialakításhoz igyekeztek hozzájárulni 
előadásokkal, jó gyakorlatok bemutatá-
sával, kutatási eredmények közkinccsé 
tételével.

Varga Gusztáv, polgármester
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Hetényi György Medgyesbodzáson 
született 1924. február 7-én Hetényi 
József és Márton Mária harmadik gyer-
mekeként. Szülei dohánykertészek 
voltak, akik gyermekeiket becsületre, 
és munkára nevelték.

Elemi iskolái elvégzése után 
Battonyán járt polgári iskolába, majd 
Makón gimnáziumba, 1963-ban pedig 
Békéscsabán a közgazdasági techni-
kumban pénzügyi és számviteli képe-
sítést szerzett. Az első világháborúban 
katonai szolgálatot teljesített, fogság-
ba esett, de abból szerencsésen haza-
érkezett. 1948-ban kötött házasságot 
Kovács Máriával, amelyből két lánya 
született, majd elsőszülött ágon két 

unoka és négy dédunoka. 1949-1952 
között a mezőkovácsházi Községi Tanács 
alkalmazottja volt. 1952 és 1956 között 
a járási hivatal pénzügyi osztályának 
ellenőre volt, majd 1956-ban a járási 
földmérési hivatalnál kezdett dolgozni. 
1963-1976 között az Orosházi Állami 
Gazdaság üzemgazdászaként működött. 
1976-1984 között a Mezőkovácsháza és 
Vidéke ÁFÉSZ ellenőre volt.

1989-től, nyugdíjba vonulásától aktí-
van foglalkozott írással. 1989-ben jelent 
meg első, majd ezt követően 11 verses 
kötete. 1993-tól a Békés Megyei Körös 
Irodalmi Kör, 1999-től a Magyar Írószö-
vetségnek, 2000-től a debreceni szék-
helyű Népi Írók Szövetségének, 2013-
tól a nyíregyházi Kulturális Magyar 
Szalon tagja. Ebből adódóan az ország 
minden táján megfordult a helytörté-
neti, kulturális, irodalmi találkozókon, 
ahol elhangzottak versei. Különböző or-
szágos, megyei, és helyi lapokban, folyó-
iratokban, kiadványokban jelentek meg 
költeményei, publikációi.

Kezdeményezte a Csanád Vezér szo-
bor felállítását. Az ő javaslatára vette 
fel az általános iskola a Csanád Vezér 
nevet. A „Mezőkovácsháza jövőjéért 
közalapítvány” kuratóriumi tagjaként 
Széri-Varga Géza szobrászművész alko-
tásának felavatásáig tevékenykedett.

EMLÉKEZZÜNK MEZŐKOVÁCSHÁZA DÍSZPOLGÁRÁRA…
Életének 95. évében 2018. június 24-én Hetényi György Mezőkovácsháza Város Díszpolgára elhunyt.
Hetényi György kortárs költő a kulturális, és társadalmi élet egyik meghatározó személyisége volt 

Mezőkovácsházán.

A II. világháborús emlékmű felállítá-
sának egyik koordinátora volt.

Balogh György könyvtárigazgatóval 
a helytörténeti szakkör alapító tagja 
volt, részese volt a község helytörté-
netének felkutatásában, összegyűjté-
sében, feldolgozásában. Corvus-Kora 
Róbert lökösházi festőművész monu-
mentális festményeinek megnyitóján 
elhangzottak történeti ihletésű versei. 
Kulcsár Sándor művész-zenetanár a 
„A tiszta ég alatt” című kötet gyermek-
verseit zenésítette meg.

90. születésnapja alkalmából a Ka-
locsa Róza Művelődési Központ ün-
nepi műsorral köszöntötte. 2014. au-
gusztus 20-án Mezőkovácsháza Város 
képviselő-testülete a Mezőkovácsháza 
Város Díszpolgára címet adományozta 
közéleti tevékenysége, kortárs költői 
munkássága elismeréseként.

/Hetényi György: 94 lépés Megje-
lent: Békéscsaba, 2018 Szerkesztette: 
Hetényi Valéria/

Mezőkovácsháza Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete díszsír-
helyet adományozott díszpolgárának. 
Nyugodjon Békében!

Tisztelt Lakosság!
Önkormányzatunk az elmúlt idő-

szakban további pályázatokra nyert 
támogatást. 

Az elmúlt lapszámban a 2016. évben 
benyújtott TOP pályázat került bemuta-
tásra. A Reformátuskovácsházi házior-
vosi rendelő, a Nappali szociális ellátás 
épülete és a Könyvtár épület felújítása 
tárgyában jelenleg a megismételt köz-
beszerzési eljárások folyamata zajlik. 
Reméljük a második eljárást már ered-
ményesen zárhatjuk, mert ebben az 
esetben ez év őszén megkezdődhetnek 
a kivitelezések.

További nagy lakossági érdeklődésre 
tart számot az elnyert két kerékpárút 
fejlesztési pályázat. Ezek jelenleg terve-
zés alatt állnak az alábbi tervezett mű-
szaki tartalommal:

1. TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00006 kód-
számú, „Mezőkovácsháza kerékpárfor-
galmi hálózatának fejlesztése I. ütem„ 
megnevezésű pályázat keretében

1. szakasz: az Árpád utcán a meglévő 
kerékpárút felújításra és szélesítésre ke-
rül a József A. u. - Petőfi utca és az Arany 
János u. - Árpád u. 88. szám közötti sza-
kaszokon.

2. szakasz: Új kerékpárút építés 
Reformátuskovácsháza bekötéséhez az Ár-
pád utca – Vásárhelyi Sándor u. - Orosházi 
út – Táncsics utca nyomvonalon. A szakasz 
eleje a 3 szakasz folytatásában található. 
Az Árpád utca Arany János utcai meglévő 
kerékpárút végétől folytatódó új nyomvo-
nal tekintettel a szórványos gyalogosforga-
lomra elválasztás nélküli gyalog – és két-
irányú kerékpárútként épül 2,75 méteres 
burkolatszélességgel a Táncsics utcáig. 

3. szakasz: A Táncsics utcai szakasz 
önálló kétirányú kerékpárútként foly-
tatható az utca jobb oldalán. Az utca 
közepén található élelmiszer ABC előtti 
személygépkocsi parkolók kismértékű 
átépítése szükséges. A végszelvény a te-
lepülés közepén található autóbusz for-
duló. A szakasz hossza: 560 m. A kezdő 
szelvény a hármas szakasz folytatásaként 
a 4428 j. állami út 21+922 a végszelvény 
Reformátuskovácsháza buszforduló. 

4. szakasz: A város belterületét és az 
Iparterületet összekapcsoló szakasz, 
melynek végszelvénye a Pannon Lúd Kft. 
A meglévő gyalogjárda nyomvonalán 
épülő szakasz a körforgalom előtt a meg-
lévő gyalogos átkelő mellett kerül átveze-
tésre a 4443 j. úton. 

A beruházásban a kerékpárút építé-
sén túlmenően új műtárgyak épülnek a 
Kutaséri csatorna feletti átvezetésre (2 
db) és a vasúti pálya keresztezésére.

Tájékoztató önkormányzati pályázatokról
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A pályázat teljes összege 259.153.607.- 
Ft, ebből a közbeszerzés hatálya alá tar-
tozó építési beruházás költsége bruttó 
223 millió forint.

2.TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00007 
kódszámú, „Mezőkovácsháza kerékpár-
forgalmi hálózatának fejlesztése II. ütem„ 
megnevezésű pályázat keretében

A tervezett szakaszok megépítésével 
a város kerékpárforgalmi létesítmé-
nye tovább bővül 2,7 km-el. A tervezett 
nyomvonalon számos közösségi épület, 
munkahely található. A város kiemelke-
dő átlagos napi forgalommal bír, amely 
meghaladják a 3000 - egységjármű/nap 
értéket. Tervezett műszaki megoldás: 

1. szakasz: Alkotmány utca észak (Ár-
pád utca – Ady E u között): Kétoldali ke-
rékpársáv építésével alakítható ki irány-
helyes kerékpáros közlekedés. A meglévő 
útburkolat kiemelt szegéllyel határolt, 
melyek elbontásával és a burkolat kétol-
dali 1-1m-es szélesítésével kialakítható 
a kerékpár sáv. Az Árpád utcai torkolat-
ban cca 70 m hosszan burkolatjel felfes-
tésével alakítható ki kerékpársáv. Ezen a 
rövid szakaszon új burkolat építése nem 
szükséges. A 321 szelvénytől a jobb ol-
dalon a Munkaügyi Központ előtt 50m 
hosszon a merőleges parkolókat át kell 
építeni párhuzamos felállássá. A bal olda-
lon a Kalocsa Róza és a Kossuth utca kö-
zötti merőleges parkolókat szintén át kell 
építeni párhuzamos felállássá. A parkoló 
szám csökkenést a Kalocsa Róza utcában 
kell pótolni max. 20 férőhelyig. A tervezési 
szakaszon, 5 helyen autóbusz megállóhely 
van. Ezek átépítése szükséges. A balolda-
lon tűzcsap áthelyezése valamint telefon 
oszlop áthelyezése is szükséges. Mindkét 
oldalon a burkolt kapubejárók átépítése 
szükséges. A nyomvonal a szakasz hossza: 
997m. A kezdő szelvény a 4434 j. állami út 
39+352 a végszelvény Mezőkovácsháza 
felső vasúti megálló hely. 

2. szakasz: Alkotmány utca dél (Árpád 

utca – Temető között): A meglévő burkolat 
mellett kétoldali kerékpársáv építése való-
sulna meg. A szélesítés azonos teherbírású, 
mint a közút. A meglévő fák megtartásra 
kerülnek. A Temető előtt ismét keresztez-
zük a Kutas-éri csatornát. Ennek szélesíté-
se szükséges acélszalag korlát építésével 
egyidejűleg. A szakaszon egy helyen kis-
mértékű útkorrekció szükséges. 

3. szakasz: A Temető és a Battonyai út 
közötti szakasz a 2. szakasz folytatásá-
ban épül. Önálló nyomvonalként halad 
a Battonyai útig. Pályaszerkezet: 1) sza-
kasz: Kétrétegű 2*4cm vastag AC 11 jelű 
aszfalt új alappal 2) szakasz: Kétrétegű 
2*4cm vastag AC 11 jelű aszfalt új alappal 
3) szakasz: Kétrétegű 2*3cm vastag AC 8 
jelű aszfalt új alappal 

Csapadékvíz elvezetés: 1. szakasz: A 
csapadékvíz elvezetés a közterületen nem 
változik. A víztelenítést a meglévő zöldfe-
lületek szikkasztással biztosítják. 2. sza-
kasz: Meglévő nyílt földmedrű árkok biz-
tosítják a víztelenítést 3. szakasz: Meglévő 
nyílt földmedrű árkok biztosítják a vízte-
lenítést. Átépítés nem szükséges. 

Forgalomtechnika: - 1,2,3 szakasz: Új 
forgalomtechnikai kialakítás szükséges 
az új forgalmi rendnek megfelelően. 

A pályázat teljes összege 237.815.357.- 
Ft, ebből a közbeszerzés hatálya alá tarto-
zó építési beruházás költsége bruttó 205 
millió forint. A kerékpáros közlekedésre 
szolgáló útfelületek az útpályához köze-
lebbi oldalon lehetőség szerint a telek be-

járatok felőli oldalon helyezkednek el. 
A kerékpárforgalmi létesítményekre 

vonatkozó feltételei a geometriai ter-
vezés pontjai szerint az útügyi műszaki 
előírásnak megfelelően készül el. A beru-
házás intézkedéseket tesz a legsebezhe-
tőbb közlekedők, úgymint a gyalogosok, 
kerékpárosok, de mindenekelőtt a gyere-
kek, idősek és fogyatékkal élők közleke-
désbiztonságának a javítása érekében A 
tervezett szakaszok megépítése a város 
kerékpáros turisztikai jelentőségét is fo-
kozza. A kerékpáros közlekedés növeke-
dése csökkenti a környezetszennyezést, 
amellyel hozzájárul a környezetkímélő 
közlekedés fejlesztéséhez. A kerékpáro-
zás lehetősége hozzájárul az egészséges 
életmód kialakításához is. Az emberek 
rövidebb távú helyváltoztatási igényüket 
kerékpárral megoldhatják, ezáltal a tele-
pülésen belüli gépjárműforgalom csök-
kenhet, valamint a mindennapos lakó-
hely-munkahely közötti közlekedés - hi-
vatásforgalom - eszközévé válik a kerék-
pár. A beruházásnak szemléletformálási 
elemeket is tartalmaz a közlekedésbiz-
tonság javítása és a közlekedési kultúra 
színvonalának az emelése érdekében. A 
fejlesztés összhangban van a felhívás cél-
jaival, a fejlesztés a felhívásban szereplő 
célokat teljesíti, azokhoz hozzájárul.

A következő lapszámokban további 
nyertes pályázatainkról tájékoztatjuk a 
lakosságot.

Sóki Zoltán, műszaki irodavezető

Dr. Fritz Izabella 2018. április 23. 
napjával lemondott képviselői man-
dátumáról. A megüresedett képvise-
lői státusz kapcsán a Helyi Választá-
si Bizottság 2018. május 11. napján 
tartott ülésén megállapította, hogy a 
következő legtöbb szavazatot kapott 
képviselő jelölt Havancsák Piroska 
jogosult a képviselő-testületi tagság 
betöltésére. 

A Csanád Vezér Általános iskola igaz-
gatója vállalta a tisztséget. Eskütételére 

Személyi válTozáSok a vároSvezeTéSben
a május 24-ei testületi ülésen került sor. 
Képviselő asszony külsős tagként eddig 
is aktívan közreműködött az Ügyrendi, 
Kulturális és Szociális Bizottság mun-
kájában. A bizottsági tagsági feladatot 
ezen túl képviselőként fogja majd ellát-
ni. Új külsős bizottsági tagként pedig 
Schultz Gábor a Jobbik Magyarország-
ért Mozgalom Mezőkovácsházi Szerve-
zetének elnöke kezdte meg a munkát.

 
Kálmán-Pócsik Judit
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A Kormány az egyetemes szolgáltató-
val egyetemes szolgáltatói jogviszony-
ban álló lakossági fogyasztók részére 
a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási 
időszakában bekövetkező fogyasztás-
növekedés finanszírozását segítő jutta-
tást állapított meg, melynek feltételeit 
és mértékét rendeletben szabályozta. A 
lakosság jelentős részét érintően ennek 
összege 12.000,- Ft. (Ez volt a téli rezsi-
csökkentés).

A Kormány kiemelten fontosnak tartja, 
hogy a téli rezsicsökkentésben minden 
magyar háztartás részesüljön. Ennek 
érdekében a 1072/2018. (III. 9.) Korm. 
határozatban 1 000 000 000 forint több-
letforrást biztosított a települési önkor-
mányzatok szociális célú tüzelőanyag-
vásárlásához kapcsolódó támogatásra. 

A Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. tör-
vény 3. sz. melléklet 9. pontja értelmében 
a települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsoló-
dó támogatás az 5000 fő lakosságszámot 
meg nem haladó települési önkormány-
zat szociális célú tüzelőanyag vásárlásá-
nak támogatására szolgál.

Fentiek értelmében tehát városunk-
ban azok a háztartások, melyek nem ren-
delkeznek vezetékes földgáz bekötéssel 
semmilyen módon sem jogosultak re-
zsicsökkentésben részesülni. A kialakult 
helyzetet méltánytalannak tartjuk, ezért 

Simonja György képviselő úr segítségét 
kértük, aki a munkát el is kezdte, az ügy 
a kormány előtt van. Tekintve, hogy az 
érintettek önhibájukon kívül kerültek 
ilyen helyzetbe, a Képviselő-testület 
helyi rendeleti szabályozás útján tette 
lehetővé, hogy ők is részesülhessenek 
tűzifa támogatásban. 

Egyszeri szociális tűzifa támogatás ad-
ható annak a kérelmezőnek:  
- akinek háztartásában az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének tízszeresét és

- a lakhatását szolgáló ingatlan vezetékes 
földgáz bekötéssel nem rendelkezik.

A tűzifajuttatásra egy háztartásban 
csak egy személy jogosult egy alkalom-
mal, 3 q mennyiségben.

A tűzifa kérelmeket a települési tá-
mogatás iránti kérelem szerinti forma-
nyomtatványon 2018. július 01. – au-
gusztus 31. közötti időszakban lehet be-
nyújtani. A nyomtatvány beszerezhető a 
Polgármesteri Hivatalban. A jogosultsági 
feltételt a Mezőkovácsházi Humán Szol-
gáltató Központ által végzett környezet-
tanulmány útján kell igazolni.

A tűzifa 2018. szeptembertől kerül ki-
szállításra, a szállításból származó költ-
ségeket Mezőkovácsháza Város Önkor-
mányzata viseli.

Szabóné Faragó Julianna, aljegyző

A Fáy utcai játszótér felújítását 
Mezőkovácsháza Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 3.000.000 
Forinttal támogatta, amelyből a ját-
szótér köré egy teljesen új kerítés 
épült, továbbá egy labdafogó hálóval.

Valamennyi használható játszótéri 
eszköz felújításra került, a régi padok 
és szemetesek helyére újak kerültek ki-
helyezésre, továbbá a játszótér mellet-
ti járdát is felújították. A kivitelezést a 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. végezte 
el. A 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletnek 
megfelelő -EU szabványos- játszótéri/ 
udvari játékokat (Kéttornyú vár, rugós 
játékok, kétüléses hinta) Scheidl Lajos 
Egyéni vállalkozótól kerültek beszerzés-
re. A Reformátuskovácsházi gyermekek 
igényét figyelembe véve a közösségi köz-
pont (Innovációs, Oktatási és Közösségi 
Központ) udvarán található játszótér is 
kiegészítésre került egy kétüléses hinta 

egyszeri szociális célú tűzifa támogatás Útfelújítási munkálatok 
kezdődnek

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a Deák utca útburkolatának 
újjáépítése tervezetten 2018. július 
9-én kezdődik.

A kivitelezést közbeszerzési eljárásban 
a Swietelsky Kft. nyerte el, a beruházás 
költsége 121 millió forint.

A munkálatok keretében a Deák u. 
érintett szakaszain (a legrosszabb álla-
potúakon) burkolat alap csere történik 
az út teljes szélességében. A megerősí-
tett útalapra és a kikátyúzott felületre a 
teljes utcában legalább 5 cm vastag asz-
faltburkolat készül.

Szintén aszfaltozásra kerül a Béke ut-
cának a Deák és Árpád utcák közötti sza-
kasza. Itt szilárd útpadka is készül. Külö-
nösen az útalapok cseréjénél teljes szé-
lességű, szakaszos útlezárások várhatók, 
melyek táblázással jelölésre kerülnek.

Kérjük, átmenő forgalomra ne hasz-
nálják a Deák utcát ebben az időszak-
ban. Az ott lakók megértését és türelmét 
kérjük, de a munkálatok végeztével egy 
megújult, kiváló állapotú útburkolat 
szolgálja majd a lakosságot. A munkák 
várhatóan 2 hónapon át tartanak, terve-
ink szerint szeptemberre befejeződnek.

Sóki Zoltán, műszaki irodavezető

telepítésével. Összességében elmond-
ható, hogy a beruházás hiánypótló – a 
gyerekek a játékoknak örültek, a szülők, 
nagyszülők pedig gyermekeik örömé-

a gyermeknapra átadásra került a megújult Fáy utcai játszótér

nek, annak, hogy van hová vinni a kicsi-
ket és a szép játékok mellett a biztonság 
is adott.

Kálmán András, Tanácsnok
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A Honvédelmi Minisztérium tá-
mogatásával Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzata pályázati forrásból 
valósította meg az I. világháborúban 
életüket vesztett Magyar Katonák 
Hadisírjainak és Hősi emlékművé-
nek rekonstrukcióját nemrégiben, 
Corvus-Kora Róbert képzőművész 
keze nyomán.

A mezőkovácsházi temetőben lévő 
17, továbbá a reformátuskovácsházi 
temetőben található 19 hadisír és egy 
emlékmű felújítása valósult meg, a 
hadba vonulók közül 81 hősi halált 
halt katona nevét örökítették meg az 
emlékművön. Május 30-án, 11 órától a 
reformátuskovácsházi Köztemetőben 
a Magyar Honvédelmi Minisztérium és 
Mezőkovácsháza Város Önkormány-
zata egy közös rendezvény alkalmával 
ünnepélyes keretek között avatta fel a 
hősök tiszteletére, amelyen megjelent 
Simonka György Országgyűlési képvise-
lő is. Varga Gusztáv polgármester meg-
emlékező szavai után dr. Holló József 
nyugállományú altábornagy, kegyeletei 
diplomáciáért felelős miniszteri biztos 
is méltatta az elesett katonákat. Beszé-
dében kiemelte, a katona bármilyen 
nemzetiségű is, megérdemli, hogy mél-
tó helyen nyugodjon, adassék tisztelet 
a hősöknek, akik az esküjükhöz híven 
Hazánk, Nemzetünk szabadságáért, a 
nemzeti függetlenségért, a családjuk 
védelméért folytatott küzdelemben es-
tek el.

Molnár Virág Református lelkész és 
Orbán Sándor római katolikus plébános 
felszentelte az emlékművet, majd az ün-
nepség zárásaként a jelenlévők koszo-
rúval és egy-egy szál virággal fejezték ki 
tiszteletüket az áldozatok előtt.

Kálmán-Pócsik Judit

Hadsírokat avattak a reformátuskovácsházi köztemetőben

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
Felhívás!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Vis Medica Egészségügyi Kft. az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Prog-

ram keretén belüli „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése” (EFOP-2.2.19-17-2017-00059) elnevezésű pályázat 
kapcsán: 

2018. június 18-től megkezdte a Hősök tere 6. szám alatti Fizikoterápia szakrendelés épületének felújítását! 
Az itt működő két szakrendelés ezen idő alatt az Alkotmány u. 38. szám alá került áthelyezésre. 

A gyógymasszázst a betegek a földszinti Neurológiai szakrendelés helyiségében vehetik fel minden nap 8.00-12.00-
ig. A fizikoterápiás kezelések pedig a II. emeleti Sebészeti szakrendeléshez kapcsolódó helyiségben történnek hétfő-
szerda-pénteki napokon 7:30-tól 15.00-ig, és kedd-csütörtöki napokon 13.00-tól 16.00-ig. 

Előreláthatólag december 15-ig befejődik a rekonstrukció.

Megértésüket köszönjük!
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A Magyar Hősök emlékünnepéhez 
kapcsolódóan május 30-án reg-
gel 8 órától a Magyar Honvédség, 
Mezőkovácsháza Város Önkormány-
zata illetve a Kalocsa Róza Művelődé-
si Központ szervezésében, az első vi-
lágháború 100 éves évfordulójának 
alkalmából „101-ES ÚJRATÖLTVE” 
elnevezésű ünnepség várta a meghí-
vottakat és az érdeklődőket. 

A program kezdeteként előadást tar-
tott Albertus László a Balogh György 
Honismereti Egyesület elnöke az első 
világháborús eseményekről. Juhász 
László százados a tartalékos katonai 
szolgálat rejtelmeibe avatta be és egy-
ben toborozta a megjelenteket.

Az ünnepség a Sétakertben folytató-
dott, ahol Varga Gusztáv polgármester 

Tisztelet a Hősöknek,
Köszönet az Emlékezőknek!

köszöntője után Lipták József alezredes 
osztotta meg megemlékező gondolatait 
az egybegyűltekkel. Gyóni Géza A Nagy 
Dáridó című versét idézte, amely a had-
ba induló lelkes katonák – családjaiktól 
– szívet melengető búcsúját írja le. A 
háború ügye az első világháború ide-
jén teljesen elfogadott volt. A katonák 
neveltetésükből fakadóan kötelesség-
tudatból harcoltak. Lipták József sza-
vaival nyomatékosította, hogy nekünk 
utódoknak kell a háborúban elesettek 
példamutató emlékét ápolni, a mi fele-
lősségünk tovább adni a hősi szellem 
eszmei értékét a felnövekvő generáció 
számára. Az emlékműsor fényét emelte 
a Hunyadi János Gimnázium diákjainak 
megható műsora, ezt követően ünnepé-
lyes keretek között a Magyar Honvédség 

katonazenekara és díszalegysége közre-
működésével koszorúkat helyeztek el az 
I. világháborús emlékműnél.

A Hősök emlékünnepét az 1924. évi 
XIV. törvénycikk rögzítette, amely sze-
rint minden év májusának utolsó va-
sárnapját a magyar nemzet mindenkor 
a hősi halottak emlékének szenteli. A 
kommunizmus idején feledésbe merült, 
majd a rendszerváltást követően újra 
kellő figyelmet és hangsúlyt kapott a 
hősi halált halt katonák mítosza.  

Mezőkovácsházán összesen 251 had-
ban elesett emlékét őrzi a Sétakertben 
található alkotás a következő felirattal: 
„A világháborúban a hazáért életüket 
feláldozott mezőkovácsházi hősök em-
lékének. 1914-1918.” 

Kálmán-Pócsik Judit

Idén is támogatják a Diákmunkát
Összesen 74 fő nappali tagozaton tanuló 

(16-25 év közötti) fiatal elhelyezkedését 
biztosította az önkormányzat június 25-
augusztus 22-ig terjedő időszakban. Előze-
tesen a lakóhely szerint illetékes Járási Hiva-
tal Foglalkoztatási Osztályán kérvényezhet-
ték a nyilvántartásba vételt, majd minden 
jelentkező egy hónapot tölthet hasznos 
tevékenységgel. A diákok foglalkoztatása, a 
“Nyári diákmunka” központi munkaerőpiaci 
programja a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um támogatásával valósul meg.

Kálmán-Pócsik Judit

Az utóbbi időszakot illetően két 
számunkra fontos eseményt szeret-
nék kiemelni:

Az egyik a Mezőkovácsházán 
több éve rendszeresen megvalósuló 
Gyógytestnevelés.

Minden héten szerdán este 18 órától 
Hoffmann Lászlóné Erika tornáztatja a 
lelkes csapatát, melynek száma hétről-
hétre gyarapszik. A korosztály vegyes, 
a férfiak is járnak tornázni, igaz kisebb 
létszámmal, de kitartóan. 20 fő láto-
gatja a mozgásprogramot.

A másik programunk, a Szív-és ér-
rendszeri klub is nagy népszerűségek 
örvend. Mezőkovácsházán az SZGYF 
IOKK épületében tartja Medgyesi István 
mentőápoló. 

15-18 fő vesz részt a foglalkozáson, 
melynek témái a midennapokban fel-
merülő kérdésekre ad kimerítő és 
használható információkat.

Témák: 
- Miért dagadnak a lábaim?

Szabályos vérnyomás mérés ismérvei.
- Szúr, szorít a mellkasom. Infarktus 

vagy csak szívkoszorú érgörcs?

Ezek mellet rendszeresen zajlanak 
sport programjaink, melyek szintén 
népszerűek, valamint rendezvényein-
ket a lakosság számára itt helyben és 
különböző településeken szervezzük. 

Jankó Andrea

Az Egészségfejlesztési Programiroda hírei
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Május 31-én, csütörtökön délután 
rendezték meg a városi pedagógusna-
pi ünnepséget, ahová a helyi nevelési 
intézmények óvónői, tanítói, tanárai 
voltak hivatalosak.

Meghívott vendégként részt vett az 
eseményen Varga Gusztáv polgármester, 
Simonka György országgyűlési képvise-
lő, Bánki András a Békéscsabai Tankerü-
leti Központ igazgatója, Béni Attila járási 
hivatalvezető, dr. Szilbereisz Edit jegyző, 
valamint a képviselő-testület tagjai.

Szabóné Faragó Julianna aljegyző kö-
szöntötte a megjelenteket. Bánki András 
beszédét követően a Négy Évszak Óvo-
da és Bölcsőde ballagó csoportjának já-
tékos előadását láthatták az egybegyűl-
tek. A 25/2006 számú Önkormányzati 
rendelet szerint minden évben adomá-
nyozható kitüntetés a legjobb, legkivá-
lóbb pedagógusok részére. Idén össze-
sen 8 főt illetett ez az elismerést.

A „Mezőkovácsháza Város Szolgálatá-
ért” kitüntetés Mezőkovácsházán ön-
kormányzati vagy államigazgatási köz-
feladatot ellátó, munkájában kiemel-
kedő teljesítményt felmutató, munka-
társaik számára példaként állítható, 
Mezőkovácsházán a fenti feladatkörben 
10 évet meghaladó jogviszonnyal ren-
delkező aktív és nyugdíjas dolgozók 
számára adományozható. A képvise-
lő-testület döntése alapján az idei év-
ben e kitüntetésben részesült: Németh 
Gyuláné.

A „Polgármesteri Elismerő Oklevél” 

elismerték a pedagógusok 
munkáját

Mezőkovácsháza érdekében kifejtett 
értékes tevékenység elismerésére szol-
gál, ezt a díjat idén heten érdemelték ki: 
Szűcs Judit óvodapedagógus; Feketéné 
Gábor Anikó óvodapedagógus; Csicsely 
Sámuel egykori iskola igazgató-nyugal-
mazott tanár; dr. Fekete Lajosné nyugal-
mazott tanár; Sarkadi Lászlóné egykori 
mentor és kollégiumi vezető, nyugalma-
zott tanár; Zalai Csaba pedagógus, kol-
légiumi vezető; Farkas Erika pedagógus, 

a DUMA’Színház társulatának koreográ-
fusa.

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 40 
éven át tartó lelkiismeretes szakmai 
életpályája elismeréseként négy peda-
gógus vehetett át: Németh Gyuláné a 
városi kitüntetés mellett ezt is magáé-
nak tudhatja, továbbá Mészáros Imréné, 
Csóti Lenke Éva, és Kisházy Sándorné. 

Kálmán-Pócsik Judit

Kedves Fiatal Diplomás!
2018. augusztus 20-án délelőtt kilencedik éve kerül sor városunkban ünnepi Képviselő-testületi ülésre, melyen 

állami ünnepünkre emlékezünk, átadjuk az önkormányzati kitüntetéseket és köszöntjük a 2018-ban első diplo-
mát szerző kovácsházi fiatalokat.  

Amennyiben személyesen részt tudsz venni az ünnepségünkön, kérünk, hogy neved, elérhetőséged, a diplomát 
kibocsátó felsőoktatási intézmény nevét és szakját, megszerzett végzettségedet írd meg és juttasd el az alábbi 
elérhetőségek egyikére augusztus 03-ig.

E-mail: titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu, 
Tel: 68/381-011 titkárság 
vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

Gratulálunk minden 2018-ban diplomát szerzett fiatalnak!
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Június 28-án délután az önkormány-
zat szolgálatában álló tisztségviselőket 
köszöntötték. Nemcsak az állomány-
ban dolgozók, hanem a már nyugdíjba 
vonult kollégák, a képviselő-testület 
tagjai, valamint Süle Katalin a Járá-
si Hivatal hivatalvezető helyettese is 
résztvevői voltak az eseménynek.

Varga Gusztáv polgármester ünnepi 
beszédében méltatta a pályán lévő kollé-
gák munkáját. 

- Ahhoz, hogy a Hivatal minden dolgo-
zója élvezze a társadalom közmegbecsülé-
sét, nem könnyű eleget tenni. Ez magába 
foglalja azt, hogy példásan élnek, öltöz-
ködnek, viselkednek munkaidőn kívül is, 
hogy munkájukra igényesek, ha ügyfelek-
kel találkoznak velük udvariasan, szaksze-
rűen, segítőkészen bánnak – fogalmazott. 
A városvezető szerint az ügyintézés attól 
működik hatékonyan, ha jól meg van 
szervezve és egyértelműek az utasítások. 
Naprakészen kell ismerni és alkalmazni 
a jogszabályokat és a helyi rendeleteket. 
Nem könnyű megfelelni a közszolgákkal 
szemben támasztott követelményeknek, 
és a díjazásuk sincs arányban az elvég-
zett munkával- mondta. Az önkormány-
zat éppen ezért a törvény által biztosított 
felhatalmazással emelte az illetményalap 
összegét. 

A Közszolgálati Tisztviselők Napja 
alkalmából országszerte elismerések 
kerülnek adományozásra. Ennek lehe-
tőségét településünkön a 25/2006 szá-
mú Önkormányzati rendelet teremti 
meg, mely alapján a Képviselő-testület 
„Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért” 
kitüntetésre Takács Erikát tartotta ér-
demesnek, aki az idén éppen két évti-
zede végzi köztisztviselő tevékenységét 

Mezőkovácsházán a körzeti építésügyi 
hatóság kötelékében. A városvezetés 
„Polgármesteri Elismerő Oklevél” ado-
mányozásáról is döntött, Kovács Jánosné 
Piroska munkája a közfoglalkoztatás 
területén emelkedik ki, 2012. óta tagja 
az önkormányzat munkaközösségének.  
Kezdetben a közfoglalkoztatás koordiná-
lása mellett egyéb szociális és anyaköny-
vi feladatok ellátásában is segítője volt a 
köztisztviselői karnak. A közfoglalkozta-
tás és a diákmunka kibővítése következ-
tében mára már teljes munkaidejét ki-

a köztisztviselők napját ünnepelték

tölti a munkavállalókkal és a Foglalkoz-
tatási Főosztállyal való kapcsolattartás, 
a munkaügyes háttérfeladatok végzése. 
40 év szolgálati idővel a háta mögött 
Kiss Ilona főmunkatárs július elsejétől a 
nyugdíjasok népes táborát erősíti, ez al-
kalomból búcsúzott tőle a hivatali kollek-
tíva. Az ünnepi műsor hangulatát emelte 
a Csanád Vezér Általános Iskola művész 
növendékeinek meghitt zongorajátéka. 

Szabóné Faragó Julianna
Kálmán-Pócsik Judit

„Nemcsak a 20 éveseké a világ”
2018. július 4-én került megrendezésre 

a mezőkovácsházi Borostyán Camping – 
és Strandfürdő területén az Egészséges 
táplálkozás Ösztönzése program keretein 
belül a „Nemcsak a 20 éveseké a világ” 
című esemény.

Egészségfejlesztési Irodánk több éves 
hagyománynak tett ezzel ismét eleget. 
A környező települések idős klubjai-
nak bevonásával valósítottuk meg az 
egészséges táplálkozás jegyében a ren-
dezvényt annak erősítésére, hogy össze-
tartsuk az idős közösségeket és a test-
mozgás mellett a helyes táplálkozásra is 
felhívjuk a figyelmet. 48 fő vett részt az 
eseményen. Az eseményt alpolgármes-

terünk, Szénási István nyitotta meg. Ve-
télkedőket, társas játékokat, versenye-
ket bonyolítottunk le a csapatok között, 
akik lelkesen és szívesen vettek részt a 
sokszínű programokon. Ezt megelőzően 
gyógytestnevelés keretein belül egy órát 

mozoghattak Hoffmann Lászlóné irányí-
tásával. A vendégek fele részt vett a test-
mozgáson, ahol gumiszalagot is hasz-
náltak, fáradt izmaik átmozgatásához. 
Az eredményhirdetés után az első helye-
zett csapat minden tagját megjutalmaz-
tuk, emellett minden résztvevő kapott 
apró ajándékot.  Ezt követően zöldség-
salátával és egészséges alapanyagokból 
készült frissen sülttel vendégeltük meg 
a vendégeket. A rendezvény egész ideje 
alatt szintén egészséges alapanyagokkal 
készített limonádét fogyaszthattak fris-
sítés céljából. A rendezvény délelőtt 9 
órától délután 13 óráig tartott. Ezután 
a strandon pihenték ki fáradalmaikat a 
nyugdíjasok.

Jankó Andrea
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A gyors és gépíró végzettséget szerzett 
Kiss Ilona szakmai pályafutását fiata-
lon, mindössze 16 évesen kezdte 1978. 
július 1.-én, az akkori mezőkovácsházi 
Nagyközségi Tanácsnál, adminisztrátor-
ként. Munkaügyi irataiból kiderül, hogy 
tevékenységét társadalmi rendszerre és 
politikai hovatartozásra tekintet nélkül 
minden munkáltatója elismerte és méltá-
nyolta. A közszolgálatnak annak a terüle-
tén, ahol Ő töltött el 40 évet mindig is fon-
tos volt a megbízhatóság és a diszkréció.

Kiss Ilona ezekkel a tulajdonságokkal 
a legmesszebb menőkig rendelkezett. 
Politikamentesen dolgozott, ugyanak-
kor a legnagyobb lojalitással viseltetett 
vezetői irányába. Lojalitása azonban 
azt is jelentette, hogy konstruktív, épí-
tő jellegű észrevételeivel, kritikájával 
támogatta vezetői törekvéseit. Ezek a 
tulajdonságai tették Őt alkalmassá arra, 
hogy mindenkori vezetőinek bizalmát 
és tiszteletét élvezze.

Kiss Ilona 40 éves pályafutása alatt 
többször megtörtént a közigazgatás át-
alakítása, sok választást, vezetőváltást 
megélt, de mindig is hű maradt a mun-
kájához, a szakmához, mert számára ez 
valóban a köz szolgálata mérhetetlen 
hivatástudattal párosulva. A köz szol-
gálatában és a köz érdekében végzett 
magas színvonalú, példaértékű szakmai 
munkája elismeréséül Mezőkovácsháza 
Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete két alkalommal – 2007-ben 
és 2014-ben – „Mezőkovácsháza Város 
Szolgálatáért” elismerésben részesítet-
te, nyugdíjba vonulása alkalmából hatá-
rozatban köszönte meg munkáját.

Munkája elismerésére már 20 évvel 
korábban is sor került, mikor 1987-ben 
jogosulttá vált a Békés megyei Tanács 
Végrehajtó Bizottsága által alapított 
„Tanácsi munkáért jelvény” bronz fo-
kozatának viselésére, 1988-ban pedig a 
Magyar Népköztársaság Minisztertaná-

Méltó befejezése a 40 éves szolgálati időnek 
a miniszteri elismerés

A Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából Kiss Ilona, a Mezőkovácsházi 
Polgármesteri Hivatal főmunkatársa részére a Köz Szolgálatáért Érdemjel 
bronz fokozatát adományozta dr. Pintér Sándor belügyminiszter.

csa által alapított „A Tanács Kiváló Dol-
gozója kitüntető jelvény” viselésére.  

Magas szakmai és etikai szinten be-
futott életpályájának méltó elismerése 
a Köz Szolgálatáért Érdemjel bronz fo-
kozatának adományozása, melyet 2018. 
július 05-én vehetett át Pogácsás Tibor 
önkormányzati államtitkár úrtól, a Bel-
ügyminisztérium központi ünnepségén.

A kitüntetéshez szívből gratulálunk 
és hosszú, boldog, tartalmas nyugdíjas 
éveket kívánunk!

Szabóné Faragó Julianna, aljegyző

• Augusztus 3.-7. – Felnőtt kézműves 
tábor. Helyszín: Mezőhegyes, 47-es 
major, Peregi Vendégház

• Augusztus 6. – 16:30 – Vízi torna
   Helyszín: Borostyán Camping és 

Strandfürdő
• Augusztus 13. – 16:30 – Vízi torna
   Helyszín: Borostyán Camping és 

Strandfürdő
• Augusztus 11. 20:30 – Perseidák 

éjszakája – Futás
    Helyszín: Borostyán Camping és 

Strandfürdő előtti tér
• Augusztus 18. – 20:00 – 24:00 – In-

gyenes éjszakai fürdőzés az egész-
ségnap keretében

   Helyszín: Borostyán Camping és 
Strandfürdő

• Augusztus 18.-19.-20. 
Mezőkovácsházi Napok és Egész-
ségnap

   Helyszín: Kalocsa Róza Művelődési
   Központ mögötti tér, Városháza,
   Refi Közösségi Központ
• Augusztus 20. – Turcsán László 

Nagy-halfogó verseny, 
   Helyszín: Bányató

Partnerünknek, a Mezőkovácsházi 
Városi Könyvtárnak köszönhetően a 
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda 
és Bölcsőde óvodapedagógusai havi 
szakkörök megvalósítására pályáz-
hattak az EFOP-3.3.2-16-2016-00139 
projekt keretében.

A nyertes pályázat lehetővé tette, 
hogy több óvodai csoport 2018.03.01- 
2020.02.29 között a szakköri tevékeny-
ségek megvalósítása mellett élmény-
szerző kirándulásokat tegyen hazánk 
épített és természeti értékeihez, illetve 
kulturális rendezvényeken, programo-
kon vegyen részt.

A kirándulások sorában az első a Buci 
Maci csoport volt, akik Poroszlóra, a 
Tisza-tavi Ökocentrumba látogattak a 
Miki Egér csoport kíséretében. A láto-
gatóközpont kiállításai egyre inkább az 
élményközpontú ismeretátadást tartják 
szem előtt, így szórakoztató módon, mo-
dern, interaktív szemlélettel tárta elénk 
Magyarország második legnagyobb ta-
vának természeti kincseit.

Az egész napos program során meg-
tekintették Közép-Európa legnagyobb 
édesvízi akváriumát, a halászskanzent, 
közvetlen kapcsolatba kerültek a ha-

gyományőrző baromfiudvar lakóival, 
köztük az óriásnyulakkal, megcsodál-
ták a pelikánokat és a kormoránokat és 
még dámvadat is etettek. Felejthetetlen 
élmény marad a kikötőből induló hajó-
kázás, mely a tó csatornákkal, szigetek-
kel szabdalt különleges élővilágát tárta 
elénk. Köszönjük!

Szűcs Judit

élményközpontú kirándulása Tisza-tavi Ökocentrumba Augusztusi rendezvények
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2018. május 30-án 15. alkalommal 
került megrendezésre hagyományos 
Vándor Gomba gyermeknapi aka-
dályversenyünk.

Rendezvényünket Varga Gusztáv pol-
gármester úr, Zábrák Istvánné képvi-
selő asszony, Kovalik Angéla a HUMÁN 
Szolgáltató Központ intézményvezetője, 
Albertus László a városi könyvtár igazga-
tója, Zatykó Attila pénzügyi irodavezető 
helyettes tisztelték meg jelenlétükkel.

Idén az 1. sz. óvodában 170 kisgyer-

15. vándor Gomba az óvodában

Ezúton köszönjük a felajánlásokat, támogatásokat:
- Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának,
- Az Egészség Fejlesztési Iroda munkatársainak,
- A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár munkatársainak,
- A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság munkatársainak,
- A Vöröskereszt Mezőkovácsházi szervezetének,
- A Hunyadi János Gimnázium Ifjúsági Vöröskeresztes önkénteseinek,
- Mezőkovácsháza Város Gyermek - és Ifjúsági Önkormányzatát Előkészítő
  Munkacsoportjának,
- Védőnői Szolgálat munkatársainak,
- OVIMEZŐ- Alapítványnak,
- MÁTRIX Közhasznú Alapítványnak,
- és az 1. sz. óvoda szülői közösség tagjainak

Köszönöm a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde minden munkatár-
sának, hogy munkájukkal hozzájárultak a gyermeknap sikeres megrendezéséhez!

Szedlacsekné Farsang Margit, intézményvezető

A győztes csoport

Reggeli közös torna

Molnár Orsi zenés műsora

mek vett részt az érdekes feladatokkal 
tűzdelt megmérettetésen. Az akadály-
verseny után Molnár Orsi szórakoztatta 
a gyerekeket. A jó hangulat lezárása-
ként finom és egészséges nassolni való 
(gyümölcs, müzli, nyalóka, málnaszörp, 
muffin) is jutott mindenkinek! Az idei 
Vándor Gombát az 3. sz. óvoda Buci 
maci csoportos gyermekei nyerték, itt 
őrzik majd a gombát a következő évig. 

Rendezvényünk az idén sem valósult 
volna meg lelkes és önzetlen támogatók 
nélkül!

Egy kirándulás
margójára

A Mezőkovácsházi Négy Évszak óvoda 
és Bölcsőde, valamint a Mezőkovácsházi 
Városi Könyvtár együttműködésének 
köszönhetően 2018.06.07-én az 1. sz. 
feladat ellátási hely Kékvirág csopor-
tos gyermekeinek lehetősége nyílt rész 
venni egy tartalmas, élményekben gaz-
dag kiránduláson.

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00139 „Kul-
turális intézmények a köznevelés ered-
ményességéért” projekt részeként, a 
könyvtár által „Könyvtár, ami összeköt” 
címmel benyújtott pályázat segítségével 
Kecskemétre látogattunk el a gyerme-
kekkel, ahol az ország legkisebb állat-
kertjében, a Föld kontinenseiről szár-
mazó állatokat tekintettük meg. Délután 
folyamán a Planetáriumban az óvodás 
korosztályú gyermekeknek szóló 3D 
előadás keretében, olyan hatást keltve, 
mintha űrhajóban ülnénk, megcsodál-
tuk a bolygókat. Köszönjük szépen a 
Városi Könyvtárnak ezt a nagyszerű le-
hetőséget!

Bohus Tiborné

Óvodánk részt vállalt az EFOP-
3.1.1-14—2015-00001 azonosító 
számú „Kisgyermekkori nevelés 
támogatása”elnevezésű kiemelt Eu-
rópai Uniós projekt keretében meg-
valósuló képzési csoportjában, mint 
képzési helyszínt és jó gyakorlatot 
bemutató intézmény.

A képzésre 2017. október 11-12-13-
án került sor az 1. sz. óvodában ahol a 
mozgással kapcsolatos jó gyakorlatun-
kat mutattuk be.

A 30 órás ingyenes 
képzésben több óvoda-
pedagógus vett részt, 
akik megyénk és Csong-
rád megye településeiről 
érkeztek. A napokban 
megérkezett ezen pályá-
zat keretében a jó gya-
korlatunk támogatását 
segítő eszköz csomag. A 
Békéscsabai Pedagógiai 
és Oktatási Központ kép-
viselője Dorogi Ramóna, 
pedagógiai referens adta 

át az eszközöket. Köszönjük Feketéné 
Gábor Anikónak a mozgás jó gyakorlat 
bemutató foglalkozást, amely hozzájá-
rult ahhoz, hogy ezt az eszközcsomagot 
megkapjuk és ahhoz, hogy gyermekeink 
új tapasztalatokat, ismereteket, sze-
rezhessenek, örömmel, játékosan éljék 
mindennapi életüket óvodánkban.

Szedlacsekné Farsang Margit 
intézményvezető

Új fejlesztő játékokkal bővült az óvoda
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2018. június 13-án délután ren-
deztük meg a Mezőkovácsházi Négy 
Évszak Óvoda és Bölcsőde 3. foglal-
koztatási helyén a 2017-18-as tanév 
Töprengő tehetségműhelyének utolsó 
foglalkozását, a Mankala bajnokságot.

A már közel 6. éve (2012. októbertől) 
működő képességfejlesztő programba 
minden tanévben a kiemelkedő mate-
matikai, logikai képességekkel és megfe-
lelő szabálytudattal rendelkező 5-6 éves 
gyermekek kerülnek be. A záró rendez-
vényként szervezett MANKALA Bajnok-
ságon a „Töprengősök” mellett idén a 
központi óvoda 3 óvodása is részt vett. 
A 4 pár versenyző játékát 4 meghívott 
vendég felügyelte, szükség esetén segí-
tette. Stefanideszné Berek Jolán jegyző-
könyvvezető folyamatosan jegyezte az 
eredményeket. A sakkversenyek min-
tájára a körverseny szabályai szerint a 
8 résztvevő számára 7 fordulóból állt a 
verseny. Minden résztvevő becsületesen 
küzdött: harcnak, kárörvendésnek, csú-
folkodásnak nyoma sem volt, ami mindig 
is jellemezte a Töprengő tehetségműhely 
foglalkozásait. Elmélyülten, csendben, 
koncentráltan játszottak, nem zavarta 
őket a felnőttek jelenléte. A játék végén 
megköszönték a játékot, gratuláltak egy-
másnak. Örültek, ha nyertek, biztatták 
társukat, ha vesztett.

Előfordult, hogy a szépen fénylő ér-
mek megszerzésének lehetősége miatt a 
küzdelemben olykor eltörött a mécses – 
ekkor Mracskó Beatrix emlékeztette ver-
senytársait a játék örömére: „Nem azért 
játszunk, hogy győzzünk, hanem azért 
játszunk, hogy élvezzük a játékot!” 

Ettől a pillanattól kezdődően a gye-
rekek a játék öröméért játszottak, nem 
hangolta le őket, ha egy- egy játszmát 
elvesztettek. 

Külön izgalmat jelentett, amikor kide-
rült, hogy a 3. helyért holtverseny alakult 
ki, így nekik külön játszaniuk kellett a 
dobogós helyezésért. Norbi igazi lovag-
ként, sportszerűen átadta kislány ver-
senytársának a kezdés lehetőségét, így 
ő lett a bajnokság „fair play” díjasa. A 
bajnokság végén eredményt hirdettünk 
és valamennyi résztvevő emléklapot és 
apró ajándékot is kapott. 

Eredmények:
1. Lukóczki Gerda 
2. Mracskó Beatrix 
3. Droppa Dorina Panka 
4. Katona Norbert 
5. Tóth Máté 
6. Gigacz Lili, Hajdú Krisztina
7. Körömi Kornélia

Lukóczki Gerda – a Nívea és az Óvoda-
pedagógusok Országos Tehetségsegítő 
Tanácsa ösztöndíjasa – harmadszor lett 
bajnok, így őt tekinthetjük a Mankala 
bajnokságok történetében a „Bajnokok 
bajnokának”. 

4 év távlatában úgy gondolom, a Töp-

Mesekönyvek az óvodásoknak
Intézményünk jelentkezett a MÁTRIX Közhasznú 

Alapítvány könyvcsomag igénylési akciójára. Az akció 
keretében 30-50-100 db-os gyermek könyvcsomagok 
kerültek kiosztásra az intézmények nagyságától függő-
en. Így intézményünk 117 db gyermekkönyvet kapott.
A könyvcsomag átvételére Szegeden került sor. Kö-
szönjük a segítséget Tóth Zsófinak és Szűcs Juditnak! 

A könyvek a gyermeknapi akadályversenyünk nyer-
tes csoportjainak, a Mankala bajnokság résztvevőinek és a 20. jótékonysági óvoda-
bálunkon szereplő gyermekek könyvespolcait gazdagítják. Köszönjük az alapítvány-
nak a felkínált lehetőséget, legközelebb is élni fogunk vele!

 https://matrixalapitvany.hu
Szedlacsekné Farsang Margit, intézményvezető

Háromszoros 
Mankala bajnok

az óvodában

rengő képességfejlesztő program bevál-
totta a hozzá fűzött reményeket: 
• fejlődött a gyermekek kommunikációs-

kooperációs képessége, fejlődtek szo-
ciális képességeik, erősödtek társas 
kapcsolataik

• tovább erősödött szabálykövető ma-
gatartásuk, fejlődött kudarctűrő ké-
pességük, egészséges önbizalommal, 
megfelelő önismerettel rendelkeznek

• fejlődtek megismerési képességeik, 
kognitív képességeik

• az értelemfejlesztő és stratégiai játé-
kok széles skálájának bemutatása és 
gyakorlása során megismerkedtek a 
szabadidő hasznos eltöltésének egy 
lehetséges módjával 

• a gyermekek még szívesebben vesznek 
részt mikro csoportos tevékenységek-
ben és szabályjátékokat is gyakrabban 
játszanak
A gyermekek a verseny végén úgy fe-

jezhették ki elégedettségüket, hogy je-
leiket egy vidám és egy szomorú smile 
mellé ragaszthatták: valamennyi jel a 
mosolygós mellé került. 

A Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 3-as 
számú foglalkoztatási helyén a TÁMOP-
3.2.13-12/1-2012-0017- Kulturális in-
tézmények részvétele a tanórán kívüli 
nevelési feladatok ellátásában, a Kalo-
csa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság Tudás”VÁR” pá-
lyázatának keretén belül valósult meg a 
Töprengő logikai-matematikai Tehetség-
műhely. A Töprengő vezetőjeként úgy hi-
szem sikerült egy tartalmas, hangulatos, 
változatos fejlesztő programot összeál-
lítani, mely reményeim szerint ezzel a 
vidám, izgalmas Mankala Bajnoksággal 
minden évben minden résztvevőnek kel-
lemes emlék marad. Köszönjük vendége-
inknek, hogy elfogadták meghívásunkat.

Szűcs Judit, Tehetségfejlesztő pedagógus, 
a Töprengő vezetője



14 2018. július14

A Mezőkovácsházi Csanád Vezér 
Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola akkreditált kiváló tehet-
ségpontként, Európai Tehetségpont-
ként elkötelezett hittel dolgozik a 
mezőkovácsházi gyermekek felzár-
kóztatásáért, tehetségük kibontakoz-
tatásáért, hogy egyenlő lehetőségek-
hez és esélyekhez juthassanak az álta-
lános iskolában eltöltött évek során. 

A Nemzeti Tehetségprogram adta lehe-
tőségeket az idei évben is a legoptimáli-
sabban használta ki az intézmény, hiszen 
a komplex tehetséggondozó programok 
támogatására kiírt és támogatást nyert 
NTP- KNI-17-0195 azonosító számú pá-

„Játékos Tehetséggondozás 
Mezőkovácsházán”

A Mezőkovácsházi Tehetségsegítő 
Tanács célkitűzései nagyon egybe-
hangzóak a 2017/2018. évi tanévben, 
a tehetségsegítő tanácsok szakmai 
támogatására kiírt pályázat célkitű-
zéseivel.

Komplexprogrammal fejlesztendő 
járásként, hiszünk abban, hogy előrelé-
pés csak úgy lehetséges, ha a felnövekvő 
generációnak megadunk minden segít-
séget a helyben történő érvényesülésre. 
A Mezőkovácsházi Tehetségsegítő Ta-
nács helyi kezdeményezésre jött létre. 
A 2016. évben történt újra alakulása óta 
megyei, térségi és országos hatókörben 
is elismertségre tett szert a tehetség-
ügy szolgálatában végzett tevékenysé-
ge révén. 

Jelen pályázatban az volt a cél, hogy a 
kezdetben meglévő hatalmas lendületet 
(több környező település tehetségpont 
regisztrációja, szakmai programok, elő-
adások, tehetségalap kidolgozása ) folytas-
suk. A tehetségtanács tagjai között olyan 
szakembereket tudhatunk, akik az elmúlt 
években a pályázatok, tehetséggondo-
zó programok, műhelyek működtetése, 
tehetségtanácsadás kapcsán évek óta mun-
kálkodtak a város tehetségsegítéséért.

A tanács már most is számos partner-
szervezettel rendelkezik. A cél, minél 
több hosszútávú együttműködés meg-
kötése a közvetlen közelében lévő szer-
vezetekkel, a partneri támogatásokkal, 
ösztöndíjakkal. Folytatjuk a mentorháló-
zat kiépítését.

Városunkban példa értékű és aktív a 
civil élet, s a jó ügyek érdekében jelentős 
összefogás indult el. Összefogás indult 
meg az utóbbi években az óvodán, általá-
nos – és középiskolán átívelő korosztály 
tekintetében a gyermekek, a tehetség-
ígéretek és ifjú tehetségek támogatására. 
Valamennyi partnerünk - a saját szakte-
rületének, érdeklődési körének megfele-
lően nyitott a Mezőkovácsházi Tehetség-
segítő Tanács kezdeményezéseire.

A Mezőkovácsházi Tehetségsegí-
tő Tanács befogadó intézménye a 
Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
amely címén 5800, Mezőkovácsháza, Ár-
pád u. 184. és 68/381-366 –os telefon-
számán vehető fel a kapcsolat.

Mezőkovácsházi 
Tehetségsegítő Tanács

lyázat keretében a „Színjátszó Tehetség-
gondozó Műhely”, valamint a „Táblajáték 
Műhely” kis tehetségígéretei, modern 
eszközökkel és élményközpontú tábla-
játékokkal lehetnek résztvevői az iskolai 
élet játszva tanuló óráinak. Mikroportok 
és táblajátékok kerültek beszerzésre, 
mintegy 400.000 ft értékben a tehetség-

műhelyek számára. Júniusban a tábla-
játék és a színjátszó műhely kis tanulói 
Budapestre utazhattak a Csodák Palotá-
ja, valamint az Óbudai Múzeum állandó 
tárlatának megtekintésére és múzeum-
pedagógiai foglalkozásra.

Havancsák Piroska, intézményvezető

A Mezőkovácsházi Csanád Vezér Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola az idei nyáron újdonsággal készült 
a gyermekeknek, hiszen számos Erzsé-
bet tematikus és balatoni kalandtábor 
került meghirdetésre, hogy a gyermeke-
ink számára élményekkel bővelkedve, s 
mégis hasznosan teljen a nyári szünidő 
időszaka. Az alábbi táborozási alkal-
makra nyílik lehetőség 2018. június és 
augusztus hónapok közötti időszakban:

Erzsébet balatoni élménytábor:
- Felsős kalandok Fonyódon
     2018/07/15. - 2018/07/20.
     (Fonyódliget)
Erzsébet napközis táborok: 
- Csanád Alkotóműhely
     2018/07/09. - 2018/07/13. 
- Alsósok „Ökosan”
     2018/07/16. - 2018/07/20. 
- Felsősök „Ökosan” 
      2018/07/23. - 2018/07/27. 
Táborozás a testvériskolával:
- Balatongyörök
     2018/08/05.-2018/08/10.

Teljen gyermekeinknek hasznosan a 
nyári szünidő!

Havancsák Piroska, intézményvezetőNemzeti Tehetség Program  -  Emberi Erőforrások Minisztériuma  -  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

„tehetségsegítés Mezőkovácsházán” - ntp-httsz-17-0019 „ha véGre
 itt a nYár…”
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Osztály: 8.a.
Osztályfőnök: Festőné Szabó Erika

Bába Emese, Barna Zsanett, Ceglédi Zsanett, Dékány Anita, Diósi Roland,
Gonda Áron, Gonda Ferenc, Hajdú Emese Kornélia, Jakab Mercédesz,

Jámbor Martin, Kiss Dániel, Kovács Patrik, Kovalcsik Gyöngyi, Kovalcsik János, 
Lakatos Leonardo Demeter, Medgyesi Kata, Mucsi Levente, Orosz Lilla, Pászti Kíra, 

Pintér Nikolett, Pléli Réka, Reszelő Odett Dorina, Szentgyögyi János,
Tóth Szelina Donatella, Tövisháti Kristóf József

••

Osztály: 8.b.
Osztályfőnök: Szivós Tibor

Bartyik Nikolett Mária, Bertus Imre, Farkas Janka, Fekete Máté, Fentor Henrietta, 
Gara Attila, Gaudi Lilla Napsugár, Halász Dániel, Kanász Péter, Kmetykó László, 

Kovács Eszter, Nyíri Vivien, Pintér Dóra, Szabó Kitti, Szakál Ákos, Sztasák Mónika, 
Tar Gergő, Tinti Szilvia, Tóth Viktória, Vujcic Karolina Noémi, Zacsok Pál

Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

 2017/2018. évi tanévben végzős osztályai

A Városi Könyvtár meghívására május 
8-án Mezőkovácsházára is megérkezett 
az Arany-busz. A Petőfi Irodalmi Múzeum 
mozgókiállítása reggel 8 órától délután 
16 óráig várta az iskolás csoportokat a 
Polgármesteri Hivatal előtti parkolóban. 
A diákokon kívül természetesen minden 
érdeklődő térítésmentesen tekinthette 
meg a kiállítást, mely Arany János szü-
letésének 200. évfordulója alkalmából a 
költő életművét, költészetének máig ható 
erejét mutatja be versek, képek, relikvia-
másolatok, hang- és filmfelvételek segít-
ségével. Reméljük, hogy az Arany-busz 
nem csupán száraz ismereteket adott, 
hanem különleges élményt is nyújtott 
valamennyi érdeklődő számára.

(Strifler Károlyné)

ARANY-BUSZ 
MEZŐKOVÁCSHÁZÁN!

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ 
SOHONYAI EDITTEL

2018. május 10-én Sohonyai Edit író-
nő volt a vendégünk, aki előadásával 
elragadó módon találta meg a közös 
hangot a 6. osztályos diákokkal. Az író-
nő beszélt a kamaszkor nehézségeiről, 
a tanulók közreműködésével bemutat-
ta, hogyan árulkodik rólunk a testbe-
szédünk. 

Bízunk benne, hogy most már min-
den 6. osztályos nebuló tud olvasni a 
testbeszédből, a gesztusokból, a kézfo-
gásból.

(Strifler Károlyné)
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A kellemes hangulatú beszélgetős író-
olvasó találkozón többek között fény 
derült arra is, hogy az írói álnév egy 
váci kétgyermekes anyukát takar, aki az 
Álomgyár Kiadónál, 2015-ben publikált 
Arab-sorozat első részével, „Az Arab” 
című erotikus ihletésű Közel-Keleti kul-
túrát bemutató művével robbant be a 
köztudatba. Sikere azóta is töretlen, hi-
szen egészen más témákban alkot, mint 
a legtöbb magyar író. Új kultúrákat mu-
tat be, felnyitja az olvasói szemét az élet 
szép és kevésbé tetszetősebb oldalára is, 
kultúrák közötti különbségeket taglal, 
vallásokat állít egymással szembe, illetve 
egymás mellé, de ezeken kívül a manap-
ság felkapott témákat is megragadja, így 
szembesíti a hétköznapit az extrémmel, 
az alacsonyabb életszínvonalat a gazdag-
sággal. Idén megjelent új, önálló, humo-
ros fűszerezésű „A férj prostija” című el-
beszélésének tárgyköre a hétköznapi nő, 
anya és feleség házasságmentő praktiká-
it ismerteti, melynek címe - szándékosan 
- megtévesztheti az olvasót. Történetei-
nek fő témája az emberi lélek boncolga-
tása. Szeret elmélyedni gondolatokban, 
érzelmekben, fájdalmakban, örömök-
ben. Szerinte egy egyszerű pillantásnak 
is hatalma van, míg a szavak háborúkat 
képesek elindítani és békéket képesek 
kötni. Azért ír, hogy ezt mindenki felis-
merje. Írásaival fő célja az, hogy minden-
ki kiszakadjon jelenéből, és a könyveit 
olvasva új élettapasztalatokkal csöppen-
jen vissza a mindennapokba. 

A jó kedélyű társalgást követően az írónő 
kiosztotta az ajándékba hozott „Az Arab lá-
nya 3” című novellákat, majd lehetőség volt 
dedikáltatni és közös fotót készíteni vele. 

(Szőke Mónika)

„Egyszerűen képtelen vagyok elfogadni, 
hogy a világon minden halálba, nyomorba, 
zűrzavarba torkollik. Látom, amint a pusz-
tulásból lassanként újra felépül a világ, hal-
lom a közeledő égszakadást, amely végül is 
elpusztít bennünket, együttszenvedek sok-
sok millió emberrel. És mégis, ha felnézek 
az égre, úgy érzem, hogy jóra fordul min-
den, elmúlik ez a szörnyűség, s megint béke 
és nyugalom lesz ezen a világon.”

(Anne Frank)
 Április 16-a a holokauszt magyaror-

szági áldozatainak emléknapja, melynek 
keretében „Holokauszt gyermekszem-
mel” címmel tartott ppt-vel egybekö-
tött előadást a Mezőkovácsházi Városi 
Könyvtár dolgozója Balázs Katalin, az 
általános iskola 7-8. osztályos, valamint 
a gimnáziumi tanulók számára.

HOLOKAUSZT GYERMEKSZEMMEL

Az előadást színesítette az öt roll 
upból álló budai és óbudai zsidó isko-
lások mindennapjait bemutató kiállí-
tás is. Az előadássorozat folytatódott a 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
keretében működő könyvtáraiban is 
(Végegyháza, Dombegyház, Kunágota, 
Magyarbánhegyes).

(Strifler Károlyné, Szőke Mónika) 

IV. TÁJHÁZI GYERMEKNAP
A Mezőkovácsházi Városi Könyv-

tár szervezésében 2018. május 
27-én került megrendezésre a 
reformátuskovácsházi Tájházban a IV. 
Tájházi Gyermeknap, mely ingyenes 
szabadtéri programokkal várta a lá-
togatókat. 

A gyermekek barangolhattak a „Me-
selabirintusban”, megnézhettek és ki-
próbálhattak népi mesterségeket és já-
tékokat, kézművesedhettek Kmetykóné 
Marika néni és Dunainé Pszota Mária 
„játszóházaiban”, színezhettek a festőfal-
nál. A „Meseszobában” kovácsházi me-
séket hallgatthattak, melyeket Mikiténé 
Kiss Katalin, Drávai Józsefné, Csomós 
Pálné és Kisházy Sándorné olvasott fel. 
A békéscsabai „Vár-játékosok” jóvoltából 
a nagyobb gyerekek játszhattak külön-
böző logikai játékokkal, míg a kisebbek 
rendelkezésére a „Babasarok” állt. 11 

órától Rózsás Viktória interaktív, zenés 
műsorával szórakoztatta a közönséget. 
Mindemellett lehetőség volt arcfestés-
re és csillámtetoválás készíttetésére is. 
A programok alatt a könyvtár dolgozói 
szörppel és zsíros kenyérrel kedvesked-
tek. A rendezvényen képviseltette magát 
a Békés Takarék mezőkovácsházi kiren-
deltsége is. Bízunk benne, hogy minden 
résztvevő - kicsiktől a nagyokig - jól érez-
te magát.

(Szőke Mónika)

2018. május 25-én a Mezőkovácsházi 
Városi Könyvtárban a 6. és 7. évfolya-
mos tanulók kipróbálhatták a könyvtár 
dolgozói által összeállított QR-kódos já-
tékot, mely ötvözi a műveltséget a tech-
nológiával. 

A QR-kód egy kétdimenziós vonalkód, 
melyet egy telefon és applikáció segít-
ségével a különböző feladatok, feladvá-
nyok megfejtése után leolvashattak, így 
eljutva a következő állomásra. A játék 
során a diákok végigjárták a könyvtár 

Qr-kódos játék a
könyvtárban

részeit, megismerve annak fontosabb 
elemeit, szolgáltatásait. A játék a ver-
senyszellem felébresztésének köszönhe-
tően sikert aratott az iskolások körében.

(Szőke Mónika)

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
BORSA BROWNNAL

2018. június 6-án a 89. Ünnepi Könyv-
hét keretében Borsa Brown 2017 legnép-
szerűbb írónője volt a Mezőkovácsházi 
Városi Könyvtár vendége, aki közvetlen 
módon az érdeklődő hallgatókat is bevon-
va nagy szeretettel válaszolt kérdéseikre, 
ezzel betekintést engedve az alkotói tevé-
kenységének kulisszái mögé.
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HELYTÖRTÉNETI SÉTA
A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 

számára a helytörténet kutatása és em-
lékeinek megőrzése is kiemelt fontos-
ságú feladatnak számít. Ebbe nem csak 
a tárgyi emlékek, fotók és dokumentu-
mok gyűjtése, őrzése, bemutatása tarto-
zik, hanem az a szándék is, hogy a helyi 
épített örökséget meg- és átmentse, va-
lamint minél több érdeklődővel megis-
mertesse. 

Ezzel a szándékkal invitáltuk egy érde-
kes helytörténeti sétára a 6. 7. osztályos 
diákokat, akik Albertus László könyv-
tárigazgató kalauzolásával sok érdekes 
régi építmény (keresztek, síremlékek, 
emléktáblák, házak) történetét ismer-
hették meg. A legnagyobb érdeklődést a 
kriptasort bemutató helytörténeti kuta-
tás témája keltette fel a gyermekekben.

(Strifler Károlyné)

A Kalocsa Róza Művelődési Köz-
pont és Mezőkovácsháza Város Ön-
kormányzata, az Egészségfejlesztési 
Iroda támogatásával, idén is meg-
szervezi a Kovácsházi Hárompróba 
sportprogramot az egészséges élet-
mód jegyében.

 A tavaszi fordulókon 93 kovácsházi 
lakos (126 alkalmat teljesítve) vett részt. 
Az első fordulót, a gyalogtúrát 2018. 
április 22-én tartották. A művelődési 
központnál induló rajtnál 42-en regiszt-
ráltak a 12 kilométeres távra. A szerve-
zők örömére ezúttal a résztvevők száma 
30 százalékkal több volt a tavalyinál. Új 
elemként hirdették meg az általános- és 
középiskolások részére a ,,Legaktívabb 
osztály” címet. Megfelelő számú részvé-
tellel a legtevékenyebb osztályok értékes 
jutalomban (az I. helyezett 40.000, a II. 
25.000, a III. 15.000 ezer forint ajándék-
utalvány) részesülnek. 

A hárompróba második fordulóját, az 
immár hagyományos futást, a majálisi 
rendezvénnyel párhuzamosan, május 
elsején rendezték meg. A piactérről in-
duló rajtnál 40 fiatal és felnőtt regisztrált 
a versenyre, mely több kategóriában és 
két távon zajlott. A legkisebbek választ-
hatták az 1,5 kilométeres távot, míg a 
többieknek 3,2 kilométert kellett lefutni-
uk. Az elért eredmények alapján a majá-
lisi futóverseny dobogós helyezettjei:1,5 
km-es kategóriában 14 év alatti fiúk kö-
zül I. Czibula Ferenc, II. Szűcs Dávid, III. 
Dumitriu Milán. 14 év alatti lányok közül 
I. Buvár Emma, II. Miklósik Enikő és Kiss 
Dorka, III. Bakos Carmen. 3,2 km-es kate-
góriában a 14 év alatti fiúk közül I. Ágos-
ton Boldizsár, II. Körömi János Pál, III. 
Blahó Marcell. 14 év alatti lányok közül I. 

Sódar Kinga, II. Körömi Kornélia, III. Só-
dar Kitti. 14-50 év közötti férfiak kategó-
riában I. Makhajda Bence, II. Szöllősi Gá-
bor, III. Papp Tamás. 14-50 év közötti nők 
kategóriában I. Köröminé Fabula Korné-
lia, II. Ágostonné Dohányos Ivett, III. Petty 
EmesheaMartha. 50 év feletti férfiak ka-
tegóriában I. Varga Gusztáv. 50 év feletti 
nők kategóriában I. Gonda Lászlóné, II. 
Sipos Zoltánné. A harmadik fordulóra, a 
kerékpártúrára május 26-án került sor. A 
próbán 45 kilométeres (Mezőkovácsháza-
Mezőhegyes-Tótkomlós-Kaszaper-
Mezőkovácsháza), valamint 25 kilomé-
teres (Mezőkovácsháza-Mezőhegyes-
Mezőkovácsháza) táv közül választhattak 
a sportolni vágyók. A májusi megmérette-
tésen 44-en álltak rajthoz, akik közül 24-
en választották a hosszabb utat a kereke-
zéshez. A rövidebb úton túrázók Mezőhe-
gyesen pihenőt tartottak a Nónius Hotel 
előtt, illetve látogatást tettek a lovardában. 
Visszaérkezve a résztvevőket frissítővel, 
édességgel vendégelték meg a szervezők. 

A Kovácsházi Hárompróba őszi fordu-
lóinak időpontjai: 2018. szeptember 15. 
(kerékpározás), szeptember 29. (futás), 
november 10. (gyaloglás). Azok között, 
akik a hárompróba fordulói közül leg-
alább ötöt teljesítenek, egy kerékpárt 
sorsolnak ki.

Halasi Mária

A Kalocsa Róza Művelődési Központ és 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 
idén a majálisi programkínálatot bővít-
vén a régi idők hangulatát felidéző retró 
fáklyás felvonulást szervezett a lakosság 
részvételével április 30-án. A felvonu-
lók 20 órakor indultak a Petőfi és Árpád 
utca sarkáról, végcélként pedig a Boros-
tyán Strandfürdő előtti térre érkeztek. A 
mintegy 300 felvonulót a nagykamarási 
mazsorett csoport zenés bemutatóval 
vezette, akik a téren, a színpad előtt is 
látványos performanszt mutattak be. 
Ezt követően a Hevesi Happy Band adott 
késő éjszakáig tartó élő koncertet, ahol 
Hevesi Imre és zenésztársai voltak a ga-

Kellemes péntek este a
humor jegyében

Ismételten szép számú nézőközön-
ség vette birtokába 2018. május 11-
én este a Kalocsa Róza Művelődési 
Központ nagytermét. Nem más, mint 
Dombóvári István, a televízióból, a 
Showder Klubból ismert humorista 
látogatott városunkba. 

A jegyek nagy része már elővételben 
elkelt, így 19 órakor már több mint 
200 ember foglalta el székét a „Kultúr” 
nagytermében. A humorista ezt köve-
tően mintegy 90 percen keresztül szó-
rakoztatta a nagyérdeműt, akik han-
gos nevetéssel és tapssal jutalmazták 
a rekeszizmokat igencsak megmozgató 
poénokat.

„Dombi” ezt követően készségesen 
állt a közönség rendelkezésére, így 
könyvdedikálásra és közös fényképek 
készítésére is sor került. 

Gigacz Balázs

Gyalogoltak, futottak, kerékpároztak

rancia a jó hangulatra. A résztvevők éh-
ségét a Hagyományok Nyomában Egye-
sület csillapította, akik az érdeklődőket 
zsíros kenyérrel vendégelték meg. A 
nagy érdeklődésre való tekintettel, való-
színűleg jövőre is megrendezésre kerül a 
felvonulás. Gigacz Balázs

Múltidézés a majális előestéjén
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Az életet nem érteni, hanem élni kell 
címmel Lippai Marianna motivációs 
előadó beszélgetett a közönséggel 2018. 
május 30-án a Kalocsa Róza Művelődési 
Központban.

A nagy számú nézőközönség részvéte-
lével megrendezett program tanulságos 
emberi gondolatokat vetett fel az élet 
dolgairól. Lippai Marianna rádiós szer-
kesztő, műsorvezető, munkája mellett 
blogot vezet és előadásokat tart az élet-
kedvről. Azon sorstársaknak, akik remé-
nyüket, erejüket vesztették, és azoknak 
is, akik egyszerűen csak megerősítésre, 
vigaszra, támaszra vágynak. Marianna 
2010-ben elveszítette 13 éves kislányát. 
A mezőkovácsházi előadásában elő-
ször is beszélt önmagáról, a gyermeke 
élni akarásáról, kitartásáról. Beszélt a 
gyászról, az elengedésről, a túlélésről, 
az újrakezdésről és arról, hogy van élet 

Sokféle program közül válogat-
hattak mindazok a városlakók, akik 
részt vettek az idei majálison a Kalo-
csa Róza Művelődési Központ mögötti 
téren. A május elsejei esemény egy-
ben a Helyi Közösségek Napjai is volt, 
melyen a városban működő aktív civil 
közösségek, egyesületek, alapítvá-
nyok mutatkozhattak be szóban, tár-
gyi vagy dokumentációs formában. 

A majális kora reggel főzőverseny-
nyel kezdődött a megszokott nevezők 
mellett kibővülve a civil közösségek 
részvételével. Idén 22 csapat bográcsá-
ban rotyogtak a finom étkek. A kicsiket 
ugrálóvár és csillámfestés várta, min-
denki válogathatott a különféle népi 
kézműves foglalkozások közül, míg az 
Egészségfejlesztési Iroda munkatársai 
az egészséggel kapcsolatos állapotfel-
mérést végeztek. Nap közben hirdették 
ki a Kovácsházi Hárompróba futóver-
seny eredményeit, majd a kulturális 
programok közt láthattak a résztvevők 
karate és aerobic bemutatót, meghall-
gathatták Tóth István a Duma’ Színház 
tagjának ének, zenés fellépését, végül 
a tótkomlósi Komlós Néptánc Együttes 
látványos táncában gyönyörködhettek. 

A művelődési központ idén első al-
kalommal szervezte meg a Helyi kö-
zösségek napját, melynek keretében a 
városban aktívan tevékenykedő civil 
szervezetek, egyesületek, alapítványok 
mutatkoztak be. Emellett a ,,Mütyür” 

népi kézműves szakkör - fennállásának 
30 éves évfordulója alkalmából - ,,Kéz-
művesség 30 éve” címmel rendezett ki-
állítást. A társrendezvények kiállításai-
nak megnyitóját 11 órától a művelődési 
központ kamaratermében tartották. 
Jankó Erzsébet a ház vezetője üdvözölte 
a jelenlevőket, majd Varga Gusztáv pol-
gármester úr megköszönte a városban 
működő helyi közösségek, civil szerve-
zetek aktív tevékenységét. Megemléke-
zett a Mütyür szakkör három évtizedes 
munkájáról, valamint szólt Dunainé 
Pszota Mária szakkörvezető ezen ér-
tékteremtő tevékenységben végzett, 
elismerésre méltó szerepéről. A polgár-
mester úr és a művelődési ház vezetője 
virággal és emléklappal köszönték meg 
Dunainénak, a Mütyür szakkör vezető-
jének eddig végzett munkáját. A meg-
nyitón résztvevő régi szakköri tagok 
egy-egy emléklapot vehettek át, majd 
a kiállítás megtekintése után fotók, vi-
deók megtekintésével elevenítették fel 
a harminc év történetét. A visszaemlé-
kezés zárásaként a résztvevők megkós-
tolták a meglepetésként kapott 30 éves 
születésnapi tortát. A kiállítást pünkös-
dig tekinthették meg az érdeklődők.

A majálisi főzőverseny eredményhir-
detésére ebéd után került sor. A zsűri 
tagjai Szénási István alpolgármester, 
Barbi Zsolt vőfély és Magyar Valéria mes-
terszakács voltak. Az összesített pont-
számok alapján az I. helyet a Szivárvány 

Helyi kÖzÖSSégek napja majáliSSal

Nyugdíjas Egyesület érdemelte ki, míg a 
II. helyet a 3 Generációs Ferenc csapat, a 
III. helyet Szellelki Évi és csapata nyerte 
el. A Margaréta klub töltött káposztája 
különdíjban részesült. A jelenlevők végül 
kellemes zeneszó mellett kötetlen be-
szélgetéssel töltötték a délutánt.

Halasi Mária

Rajtunk is múlik, hogy szebbé tegyük a világot
a halál után. Mint hangsúlyozta, mindez 
csak akkor igaz, ha van hozzá életkedv 
és hit. 

Többek között, mesélt arról is, hogy 
miért kell a rossz emlékeken rágódás 
helyett csak a jóra emlékezni.

,,Hogy a lélek edzése épp annyira fon-
tos, mint a testé, és 
hogy számára a lá-
nya volt élete legna-
gyobb tanítója. Tőle 
tanulta meg, hogy 
az egészség min-
dennél fontosabb, 
hogy a fizetetlen 
törlesztő-részletek 
miatt a bank által 
elvitt autó csak egy 
tárgy, nem tragédia, 
és hogy mindig van 
okunk az örömre, 

még ha esik is. 
A tanulságot egy mondatban így fo-

galmazhatnánk meg: Élj úgy a mának, 
hogy minden napod ajándék lehessen.”

Az érdekfeszítő előadás végén a részt-
vevők kérdéseket tehettek fel, valamint 
közös fotókat készíthettek a trénerrel.

Halasi Mária



2018. július 19

rea, Gyürki Zsanett, Skorcz Erika, Papp 
Zita, Dr. Leszkó-Kiss Diána.

3. M.A.SZ.K. Run Power: Hajdú Edit, 
Malya Gergő, Fazekas Gábor, Tassy Attila, 
Csobán Mihály.

Felnőtt váltó: Tasi János, Tasi Krisz-
tián, Virág Mihályné, Pelle Pálné, Gonda 
Lászlóné,Varga Zoltánné, Szabó József, 
Varga Gusztáv, Fekete Zoltánné, Tar Ist-
ván, Magura István, Béni Imre.

A verseny második napján családi- és 
sportnapon vehetett részt a város lakos-
sága. A programot az MTE sportközpont-
jában megrendezett Ici-pici maraton nyi-
totta meg, melyen 33 kis óvodás futotta 
körbe a nagy sportpályát az óvó nénik és 
a szülők közreműködésével. A nyertesek 
oklevelet, érmet, illetve minden verseny-
ző emléklapot kapott. A versenyt két kor-
osztályban értékelték. A 3-5 évesek kor-
csoportjában I. helyezett Barát Balázs, 
II. Széll Zente, III. Kocsó Kíra lett. Az 5-7 
éves korcsoportban I. helyezett Körömi 
Kornélia, II. Katona Norbert, III. Katona 
Róbert lett. 

Ezt követően az érdeklődők Albertus 
László, a Balogh György Honismereti 
Egyesület vezetője közreműködésével 
helytörténeti gyalogtúrán vehettek részt 
a régi temető környékén. Erre a túrára 
34-en vállalkoztak. A kicsik Nagy moto-
ros versenyén 17 kisgyermek mérte ösz-
sze ügyességét, gyorsaságát, miközben a 
színpadon a Viharsarok Ökölvívó Egye-
sület tartott bemutatót. A kerékpártúrára 
21-en jelentkeztek, akik Végegyházáig és 
vissza tekerve mozgatták meg izmaikat. 

A nap folyamán a budapesti Meseiroda 
jóvoltából Cirkusz az egész világ! címmel 

Huszonegyedik alkalommal ke-
rült megrendezésre a Békéscsaba-
Arad- Békéscsaba Szupermaraton. 
Mezőkovácsháza idén is aktív részese 
volt a városon is áthaladó versenynek.

Június 2-án, szombaton mintegy 1400 
kerékpáros (köztük 22 kovácsházi induló 
is) töltötte itt hosszabb-rövidebb pihenő-
jét, míg a futóknak frissítő, illetve váltó-
pont volt a Borostyán Fürdő előtti téren. 
A rendezvény nyitószavait Varga Gusztáv 
polgármester tolmácsolta a versenyzők-
nek, melyet követően a Csanád Vezér Ál-
talános Iskola diákjai, valamint a Hunya-
di János Középiskola tanulói adtak mű-
sort. A pihenőt követő rajtnál, 13:00-kor 
az 1400 kerékpáros útnak indult Arad 
felé. Nagy ováció fogadta a Csanád Vezér 
Általános Iskola kis gyerekekből álló 2 
váltóját (több mint 50 gyermek alkotta 
a váltókat), valamint a profi futókból álló 
3 kovácsházi csapat váltását. Emellett 
Varga Gusztáv polgármester is futott ab-
ban a váltóban, mely a Mezőkovácsháza-
Arad- Mezőkovácsháza távot teljesítette. 
A szombati napon a versenyzők ven-
déglátásáról a Hagyományok Nyomában 
Egyesület gondoskodott, akik a méltán 
híres kovácsházi kürtőskaláccsal kedves-
kedtek a megfáradt kerékpárosoknak. A 
versenyzőknek 6 masszőr is rendelkezé-
sére állt az izomzatuk felfrissítéséhez.

A fent említett gyermekváltón kívül az 
alábbi kovácsházi csapatok teljesítették 
sikeresen a 200 kilométeres távot:

1.M.A.SZ.K. dRUNks: Méreg Ferenc, 
Oláh Tibor, Szabó Péter, Teresán Péter, 
Lipták János.

2. M.A.SZ.K. Futrinkák: Tasi Lia And-

Ismét a mozgásé volt a főszerep

tematikus kalandjátszótérre várták az 
apró népet, ahol ugrálóvár, óriási fajáté-
kok, zsonglőr bemutató, bűvészkedés, 
buborék fújás, lufi hajtogatás, arcfestés, 
és egyéb érdekes játék közül válogat-
hattak a gyerekek. Mint tapasztaltuk, a 
vidám játszótér a családi nap egyik leg-
népszerűbb programeleme volt, melyet 
folyamatosan igénybe vettek a kicsi-
nyek. Vasárnap is rendelkezésre álltak 
a reformátuskovácsházi Közösségi Köz-
pont sátrában a sporteszközök, a Best 
Byte kereskedőház kerékpárbemutatója, 
melyet követően egy televíziót sorsol-
tak ki. Az érdeklődők mini-kiállítást is 
nézegethettek, mely szövegben, képek-
ben mutatta be a települést, illetve a 
szupermaratonon résztvevő kovácsházi 
versenyzőket. Mindkét napon a Humán 
Szolgáltató Központ Büféje bőséges áru-
kínálattal szolgálta a vendéglátást. A 
rendezvény ideje alatt a fürdőben bárki 
ingyen strandolhatott. Idén is regisztrál-
ni lehetett palacsintajegyekért. A pala-
csinták sütéséről a Szivárvány Nyugdíjas 
Egyesület gondoskodott. A családi nap 
zárásaként most sem maradhatott el az 
izgalmas ajándéksorsolás, ahol sok hasz-
nos sporteszköz talált gazdára. A fődíjat, 
egy kerékpárt az idei év legszerencsé-
sebb nyertese Debreczeni Mariann vihet-
te haza. 

Gigacz Balázs – Halasi Mária

Immár hagyománnyá válik, hogy a 
Mozdulj Kovácsháza!rendezvény hét-
végéjén, így ebben az évben június 
2-án nyitotta meg kapuit a Borostyán 
Camping és Strandfürdő.

 Ezen a hétvégén a látogatók ingyen ve-
hették igénybe a Strand szolgáltatásait. 
A hétfői napokon az Egészségfejlesztési 
Iroda szervezésében, Kiss Annamária 
okleveles gyógytornász-fizioterapeuta 
vezetésével ingyenes Vízi tornán vehet-
nek részt az érdeklődők. Június 22-én és 
23-án a battonyai Icon Motoros Egye-
sület tagjai vették birtokukba a fürdő 
területét, amikor is immáron negyedik 
alkalommal került megrendezésre a 
nemzetközi motoros találkozójuk, ahol 
olyan népszerű rock bandák adtak kon-

certet, mint az Omen, vagy a Depresszió 
együttes. Július 21-én tízedik alkalom-
mal rendezik meg a Fürdőfesztivált, ahol 
az idei évben is a fiatalabb korosztály-
nak próbálnak kedveskedni a szervezők. 
Remélik, hogy a tavalyihoz hasonlóan, 
ismét szép számú közönség előtt tarta-
nak koncertet a hazai könnyűzenei élet 
népszerű tagjai a strand területén felál-
lított színpadon. További jó hír, hogy jú-
nius végétől ingyenes WiFi szolgáltatást 
is igénybe vehetnek a strand és a cam-
ping látogatói. Szintén az idei évben ke-
rült bevezetésre a „Csobbanó csütörtök” 
elnevezésű kampány, melynek értelmé-
ben a csütörtöki napokon a belépője-
gyek árából 20% kedvezményt kapnak 
a látogatók.

A Fürdő további programjairól, szol-
gáltatásairól, valamint az árakról a Bo-
rostyán Camping és Strandfürdő vado-
natúj honlapján tájékozódhatnak, mely 
a borostyanfurdomkhaza.gportal.hu/ 
oldalon érhető el.

Gigacz Balázs

Pezsgő strandélet szabadidős programokkal
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A mezőkovácsházi Kalocsa Róza 
Művelődési Központ több, mint har-
minc éve szervez – különböző hely-
színeken - nyári bentlakásos táboro-
kat a kézművesség jegyében. 

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel 
és az Egészségfejlesztési Iroda támo-
gatásával ,,Újra fő az egészség” címmel 
idén is meghirdették a retró kézműves 
tábort az általános iskolás gyermekek 
számára. 

A tábor tervezett létszáma 27 fő, idő-
pontja: 2018. július 25-től 29-ig (szer-
dától-vasárnapig).

Helyszín: Mezőhegyes, 47-es major 
Peregi Vendégház és Iskolamúzeum. 
Részvételi díj: 12 ezer forint/fő, mely 

tartalmazza a szállást, napi háromszori 
étkezést, utazást, anyagköltséget és a 
Kecskemétre történő kirándulást. 

A sok érdekes kézműves tevékenység 
között a tábor tematikájában több olyan 
programelem is szerepel, ami az egész-
séges életmóddal, a környezet védelmé-
vel kapcsolatos. A táborlakók, többek 
között, meggyes pitét sütnek közösen, 
valamint zöldségszobrot és gyümölcstá-
lakat készítenek. A kirándulás kapcsán 
természetismereti sétát tesznek, ahol 
gyógynövényeket keresnek és gyűjte-
nek, majd beszélgetnek a növényekről, 
azok hatásáról, hasznosításáról. A gyűj-
tött virágokat, növényeket lepréselve 
emlékképet és ,,illatkönyvet” készíte-

nek. Természetesen a játékos, sportos 
feladatok sem maradhatnak el, így pél-
dául rendszeresen reggeli tornával kez-
dik a napot és délutánonként mozgásos, 
szabadidős programokban vesznek 
részt. Emellett régi, ősi játékszereket 
készítenek, és a gyakorlatban is felidé-
zik a régi szabadtéri játékokat. Idén is 
lesz „titkos barát” kereső és pontgyűjtő 
akció, az összegyűlt pontokkal, a hazau-
tazás előtt értékes kézműves tárgyakra, 
játékokra lehet majd licitálni.

További információ, hogy augusztus 
3. és 7. között a felnőtt kézműves szak-
kör tagjai táboroznak, kissé más temati-
kával, szintén Mezőhegyesen.

Halasi Mária

Retró kézműves tábor az egészséges életmód jegyében

KODOLÁNYI
ÖSZTÖNDÍJ

KÖZÉPISKOLÁSOK 
SZÁMÁRA

A Kodolányi János Főiskola az 
EFOP-3.4.4-16-2017-00001 számú 
projekt keretében támogatja a pá-
lyázaton nyertes diákokat. Az ösz-
töndíjban a Kodolányi János Főiskola 
tevékenységéhez kapcsolódó ma-
tematikai, természettudományos, 
informatikai, műszaki szakok terü-
letén, kiemelkedő tanulmányi-, tudo-
mányos, sport és/vagy kulturális tel-
jesítményt nyújtó középiskolás diák 
részesülhet.

A Hunyadi János Középiskola diák-
jai közül sikeres pályázatot nyújtott 
be, ezáltal 50.000.- Ft ösztöndíjban 
részesült:

Gombkötő Luca,
Juhász Dávid,
Kiss Hedvig,
Kovács Lívia,
Tóth Balázs,
Vámos Dorina,
Vasvári Márk

Gratulálunk a kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó diákoknak!

Duma Zsolt



2018. július 21

Duma Zsolt, a Hunyadi János Közép-
iskola pedagógusa, a DUMA’Színház 
művészeti vezetője BonisBona díjat 
vehetett át több évtizedes kiváló te-
hetségfejlesztő munkájáért.

A Pesti Vigadó Dísztermében ren-
dezték az Országos Tehetséggálát a 
„BonisBona – A nemzet tehetségeiért”, 
valamint a „Tehetségbarát Önkormány-
zat” díjak átadásával. A díj elnevezése a 
Bonisbonadiscere, vagyis „Jótól jót ta-
nulni” latin közmondásból származik.

A „BonisBona – A nemzet tehetségei-
ért” díjjal a tehetséggondozásban és -fej-
lesztésben kiemelkedő munkát végző 
pedagógusokat, gyógypedagógusokat, 
szakoktatókat, felsőoktatásban dolgozó 
oktatókat, civil szervezetek tehetségse-
gítőit és a tehetséggondozás területén 
működő szervezeteket díjazzák. Az Új 
Nemzedék Központ idén létrehozta a 
„Tehetségbarát Önkormányzat” díjat, az 
aktív – a tehetséges fiatalok felkutatását, 
támogatását segítő és a tehetséggondo-
zó szervezetekkel együttműködő – helyi 
önkormányzatok elismerésére.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának parlamenti államtit-
kára ünnepi köszöntőjében lélekeme-
lőnek nevezte a tehetséges fiatalokhoz 
kapcsolódó estét. Picasso világhírű mű-
vésszé válásának történetéből azt idézte 
fel: óriási jelentőségű volt, hogy az egy 
agyféltekével élő fiatalban a szülei fel-
ismerték és támogatták a rendkívüli te-
hetségét. „Nagyon lényeges üzenet, hogy 
mindenki, minden magyar fiatal tehet-
séges valamiben. És ezt a területet kell 
megtalálni. Önök, aki itt vannak, azok, 

akik ezen a területen a legjobban tudják 
őket segíteni: nemcsak ki tudnak nyitni 
előttük egy kaput, egy ajtót, hanem a 
lépcsőkön is fel tudják segíteni ezeket a 
fiatalokat.” – fogalmazott, és hozzátette, 
hogy ezáltal a tehetségeknek is telje-
sebb lesz az élete, a pedagógusnak pe-
dig sikerélményt jelent. Mint kifejezte: 
ezzel a nemzet is épül, és az a nemzet, 
amely felkarolja a tehetségeit, erős tud 
lenni. Az államtitkár elmondta, hogy a 
kormány minden évben hárommilliárd 
forinttal segíti a tehetséges fiatalok fej-
lődését, és az elmúlt években több mint 
tízezer projekt valósult meg ennek kö-
szönhetően. Szent-Györgyi Albert sza-
vait idézte, miszerint a tehetségen kívül 
kell egy olyan társadalom is, amely ezt 
méltányolni tudja – a jelenlévők ennek a 
gyújtópontjai, fogalmazott az EMMI mi-
niszterhelyettese.

Rétvári Bence államtitkár és dr. Illés 
Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyte-
remtésért felelős helyettes államtitkár 
adták át Duma Zsolt pedagógusnak a 
BonisBona díjat, több évtizedes kiváló 
tehetségfejlesztő tevékenységért.

„2000-ben szereztem matematika 
szakos tanári, valamint művelődési és 
felnőttképzési menedzser diplomát a 
Kossuth Lajos Tudományegyetemen, va-
lamint művészeti menedzser diplomát a 
Magyar Iparművészeti Főiskolán. Majd 
később egyre inkább a művészetek felé 
terelt az élet. A mezőkovácsházi Hunya-
di János Középiskola alapfokú művészeti 
iskolájának vezetőjeként, szakvizsgázott 
drámapedagógus-mesterpedagógus-
ként szakértő pedagógiai munkámban 

a legfontosabbnak mindig az érdeklő-
dés, illetve a művészeti nevelés iránti 
igény felkeltését tartom. Miklós Tibor 
barátom, a magyar musical apostola, 
a magyarországi zenés színház meg-
teremtője egyszer azt mondta nekem. 
„Aki valaha is foglalkozott tehetségek 
felfedezésével, nevelésével; aki egyszer 
is átélte azt az örömöt, melyet egy ifjú 
művészpalánta első sikerénél érezhet 
az ember; aki már tudja, hogy mekko-
ra felelősség, mennyi aggódás, féltés 
jár azzal, hogy fiatal életek, gyerekek 
pályájának alakulását döntheti el mun-
kánk, s aki megtapasztalta azt is, hogy a 
szeretetnél és bizalomnál biztosabban 
kamatozó befektetés nincs - azok ve-
lünk együtt vallják magukénak a színház 
csodáját.” Ő volt színházunk névadója, 
aki Viharsarki Broadwayként emleget-
te és támogatta társulatunkat. A vidéki 
theatrum, mely életformát teremtett, si-
kert hozott s a diákok életének szerves 
részévé vált.

1991 óta életem szebbik, örömtelibb 
része a színház. Egyszerre lehetek taná-
ra, rendezője, bátyja, apja, s olykor lelki 
mentora Dél-Békés legsikeresebb szín-
házi alkotóműhelyének. amely nélkül ma 
már nehezen tudnám elképzelni minden-
napjaimat. A mezőkovácsházi Hunyadi 
János Középiskola Békés Megyéért, vala-
mint „Magyar színház és filmművészet” 
kategóriában PRIMA díjjal kitüntetett 
DUMA’Színháza, mely preferáltan zenés 
színházi produkcióival vívta ki magának 
a közönség és a szakma tiszteletét. Las-
san már három évtized, több, mint 2500 
színpadra lépő fiatal, 140 egyéni, szak-
mai és társulati díj, közel száz színpadi 
bemutató, és számtalan fiatal, akik a 
színpad világát választották hivatásként. 
Ez a DUMA’Színház – „Thália felszentelt 
kispapjai”, őszinte hittel a magyar teát-
rumért, Dél-Békés színházi kultúrájáért. 
A színház a drámapedagógiai képzés, a 
kiválóra minősített alapfokú művészet-
oktatás gyakorlati színtere, az Oktatási 
Hivatal Bázisintézménye.

Hitvallásom, Bagó Bertalan rendező 
szavait idézve: „A színház olyan értéket 
képvisel, mint egy iskola, hiszen nem-
zedékek nőnek fel benne, akik később 
színházbarátok lesznek. Ez nem csak 
azt jelenti, hogy előadást néznek, hanem 
azt, hogy kulturált emberekké válnak.” – 
fogalmazott Duma Zsolt.

A gálaesten zenei produkciók, mese-
mondás, báb- és balettelőadás szórakoz-
tatták a közönséget.

Az elismeréshez szívből gratulálunk!

„BONIS BONA – A nemzet tehetségeiért”
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Az ének kategória 
legjobbjai…

A Hunyadi János Középiskola mű-
vészeti iskolája (az Oktatási Hivatal 
Bázisintézménye) 2018. június 12-
én tartotta évzáró művészeti gáláját 
az intézmény díszudvarán, ahol a 
növendékek produkcióit tekinthet-
ték meg az érdeklődő szülők, bará-
tok és művészetkedvelők.

A gála folyamán táncos, hangszeres, 
énekes és színjátékos produkciók vál-
tották egymást. A sokszínű, közel két 
órás gála sok-sok emlékezetes pilla-
nattal ajándékozta meg a nézőket. A 
rendezvény kísérőrendezvénye a kép-
zőművészet tanszak kiállítása volt. Fel-
készítő tanárok: Galambos Hajnalka, 
Molnárné Sinka Andrea, Keresztesné 
Deák Andrea, Rétes Edina, Nagyné Kocsi 
Éva, Láda Mihály, Hevesi Imre, valamint 
az est házigazdája: Duma Zsolt. Gratu-
lálunk a művészpalánták színvonalas 
produkcióihoz. A nyári szünidő után 

Hunyadi Művészeti Gála 2018
2018. szeptemberében az alkotó mun-
ka folytatódik! Folyamatosan várjuk a 
művészetek iránt érdeklődő 6-22 éves 
fiatalok jelentkezését a Hunyadi Művé-
szeti Iskolájába színjáték, moderntánc, 
képzőművészet, magánének, gitár, szin-
tetizátor, zongora tanszakokon. 

BŐVEBB INFORMÁCIÓ ÉS JELENT-
KEZÉSI LAP KÉRHETŐ A Hunyadi Já-
nos Középiskola titkárságán és Duma 
Zsoltnál! (5800 Mezőkovácsháza, 
Sármezey Endre utca 63., telefon: 
68/550-170) Művészetoktatásunk 
gyakorlati színtere a „Magyar Szín-
ház és Filmművészet” kategóriában 
PRIMA díjjal elismert, Békés Megyéért 
díjjal kitüntetett, valamint a Magyar 
Vöröskereszt Országos Vezetősége ál-
tal „Az év támogatója” díjban részesült 
DUMA’Színháznak.

Duma Zsolt

az országos ifjúsági 
katasztrófavédelmi

verseny dobogósai…
A Hunyadi János Középiskola az Or-

szágos Ifjúsági katasztrófavédelmi ver-
senyen 3. helyezést ért el! Hajrá DBMCS! 
Hajrá Ifjúsági tagozat! A felnövekvő ge-
neráció, az elődeink nyomában. A csa-
pat tagjai: Czuth Lajos, Makhajda Bence, 
Szlanyinka László, Tóth István, felkészí-
tő tanár: Zalai Csaba.

Zalai Csaba

A Jobb Veled a Világ Alapítvány Bol-
dogságóra programja tehetségkuta-
tó pályázatot hirdetett általános és 
középiskolás diákok számára.

A tehetségkutató pályázat célja, hogy 
a gyerekek pozitív élményeket előhívó, 
inspiráló, motiváló produkciókat mutas-
sanak be, ismertessenek meg a közön-
séggel. Hisszük, hogy mindenkiben van 
valami, amitől boldogabb lesz a világ, és 
most lehetőséget szeretnénk biztosítani 
ennek megmutatására. A tehetségkuta-
tó program keretén belül a szervezők 
olyan alkotásokat vártak, amelyekkel 
a boldogság üzenetét terjeszthetik a 
fiatalság körében, és felhívhatják a fi-
gyelmet arra, hogy mindenki rendelke-
zik az öröm, az inspiráció, a boldogság 
továbbadásának a képességével, amitől 
jobb lesz a világ.

A területi döntőre Kiskunfélegyházán 
került sor, ahol színházunk kiváló tagjai, 
Vasvári Márk és Márta Vivien az ÉNEK 
KATEGÓRIA nagydíját vehették át „Ta-
lán most” c. produkciójuk jutalmaként. 
Gratulálunk!

Duma Zsolt
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14. alkalommal rendezte meg a Hu-
nyadi János Középiskola Diákönkor-
mányzata az „Egészségköztársaság’ 
c. kiemelt projektet. Ezen a napon 
minden az egészség, az egészséges 
életmód körül zajlott. Először stan-
dok alakultak, melyeket az osztá-
lyok készítettek elő. 

Plakátok készültek, egy-egy kapott 
témában – pl.: dohányzás, alkoholiz-
mus, drogprevenció, fogápolás – és 
hozzá kellett kapcsolniuk, illetve 
standjukon is bemutatniuk egy vö-
röskeresztes alapelv fontosságát. A 
hivatalos megnyitó hangzott el első-
ként, melyben ifjúsági önkéntesünk, 
egyben intézményünk DÖK elnöke, 
beszélt a rendezvény fontosságáról, a 
Vöröskereszt alapelveiről és legfon-
tosabb üzenetéről, valamint kiemelte 
az egészséges életmód elsődlegessé-
gét mindennapjainkban. Ezt követően 

elballaGtak a
hunYadisok…

„Ez ma az ünnep helye! Ünnepelni jöt-
tek ma ide a 60 éves ódon falak közé, az 
idén 65 éves Hunyadiba. Ünnepelni, em-
lékezni és bízni. Ünnepelni 53 végzős di-
ákot. Emlékezni 42 elsős diákra és tanári 
karára, akik első osztályként, 65 évvel 
ezelőtt 1952. szeptember elsején kezdték 
meg tanulmányaikat a Hunyadiban. Bízni 
abban, hogy végzőseink tanulni, dolgozni, 
szeretni fognak és tudnak középiskolai 
tanulmányaik befejezése után. Engedjék 
meg, hogy köszönetemet és hálámat fe-
jezzem ki azoknak a szülőknek, akik bíz-
tak és bíznak az iskola tanári karában, 
hisznek az iskola értékeiben és tudják, 
hogy egyetlen kincsük gyermekük, gyer-
mekeik jó iskolára találtak és találnak 
a jövőben is itt Mezőkovácsházán. Ezt a 
bizalmat idén 65 éve bírja, a Gimnázium. 
Szeretnénk még remélni legalább 65 évet 
úgy, mint Hunyadi János Középiskola az 
Önök és Dél-Békés gyerekeivel, unokáival 
közösen.” – részlet Magyar István intéz-
ményvezető ünnepi beszédéből

Alapítványi díjazottak 2018

Az Alapítvány a mezőkovácsházi Hu-
nyadi János Gimnáziumért és Szakkö-
zépiskoláért kuratóriuma a következő 
díjakat adta át az intézmény 2018. évi 
ballagásán:

KARITATÍV DÍJ:
1. Mag Ádám, 2. Novák Máté 
3. Garai Imola, 4. Gaudi Anita 
5. Mészáros Mirtill

HUNYADI DÍJ:

1. Dancsik Petra,
2. Matkócsik Fruzsina 
3. Rácz Noémi

MŰVÉSZETI - ART DÍJAK 2018
1. Vasvári Márk - ART díj arany fokozat
2. Juhász Dávid - ART díj arany fokozat
3. Szemők Alexandra - ART díj ezüst fo-
kozat

élőláncot alakítottunk ki, mely szintén 
fontos eleme a vöröskeresztes rendez-
vényeknek. Gyümölcs alapanyagokból 
finomabbnál finomabb, egészséges 
életmódot népszerűsítő saláta bárok 
alakultak ki a standokon, a diákokat 
megvendégelés fogadta, melyben szin-
tén az egészség kapta a főszerepet. Kö-
zös torna, valamint karate és aerobic 
bemutató hívta fel a legkisebbektől a 
legnagyobbakig a diákok figyelmét a 
mozgás fontosságára.

A tanulók előadásokat hallgathattak 
meg, partnereink, az Egészségfejlesz-
tési Iroda és a Mezőkovácsházi Rend-
őrkapitányság jóvoltából. Felhívták fi-
gyelmüket a nyár veszélyeire is, mely 
nagyon fontos a vakáció során, egész-
ségük megőrzése érdekében és min-
den család számára kiemelkedő fel-
adat azok elkerülése. A rendezvényre 
rövid kisfilmek készültek, melyeket a 
diákok, osztályok saját maguk rendez-

EGÉSZSÉGKÖZTÁRSASÁG A HUNYADIBAN
tek meg és bemutatták a programon, 
az iskola tanulói közösen tekintették 
meg a bemutatókat és a kisfilmeket. A 
rendezvényen a zsűri pontozta a stan-
dokat, az elkészített ételeket és a be-
mutatókat, kisfilmeket. Majd minden 
osztály díjban részesült az eredmény-
hirdetésen.

Mivel iskolánk rendszeresen szer-
vez véradásokat és ahhoz kapcsolódó-
an véradóversenyeket, ezen a rendez-
vényen díjaztuk a donormegbecsülés 
jegyében a legtöbb véradót adó és leg-
több külsős véradót beszervező osztá-
lyokat is, valamint elismerésben része-
sültek a vöröskeresztes standunkon 
legjobb eredményt elérő osztályok is. 
A nemes versengést holtversenyben a 
11. évfolyam nyerte. Gratulálunk.

Acsai Éva
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A Világ Tudományos Akadémiáinak 
Nyilatkozata megfogalmazásában:

„A fenntarthatóság az emberiség jelen 
szükségleteinek kielégítése, a környezet 
és a természeti erőforrások jövő gene-
rációk számára történő megőrzésével 
egyidejűleg.” (Átmenet a fenntartható-
ság felé; Világ Tudományos Akadémiái-
nak Nyilatkozata, Tokió, 2000).

A környezet védelme és a fenntart-
hatóság érdekében egyre több civil 
szervezet és önkormányzat tesz lépé-
seket, kezdeményezéseket. Globális 
felmelegedés, vízhiány, csökkenő ener-

Mezőkovácsháza város humanitárius 
település, abban a megtiszteltetésben ré-
szesült, hogy a Magyar Vöröskereszt 135. 
évfordulójának alkalmával (2016.05.28.) 
megrendezhette az ország Humanitári-
us Településeinek Találkozóját.

Civil szervezetünk elmaradhatatlan 
közreműködője a különböző városi 
programoknak. Ebben az évben a vér-
adás mellett, az elsősegélynyújtás nép-
szerűsítését kívánjuk a figyelem kö-
zéppontjába helyezni. Rendezvényünk 
célja az elsősegélynyújtás népszerűsí-
tése óvodás kortól nyugdíjas korig. 

Bármikor bárkivel előfordulhat, 
hogy hirtelen segíteni kell valamilyen 
vészhelyzetben: a munkahelyen, sza-
badidős tevékenység során, vagy akár 
otthon. Életmentő lehet, ha nem tétle-
nül várjuk a MENTŐ megérkezését, na-
gyon sok múlhat a jelenlévőkön!

Az érdeklődők oktatására  Kovácshá-
zi Napok keretén belül, 2018. augusz-
tus 19-én 9-13 óra között kerül sor, a 
Kalocsa Róza Művelődési Központban. 

Merényiné Szentmiklósi Etelka

Elsősegélynyújtás
alapfokon

a pénz és a digitalizáció utánfenntarthatóság
giakészlet, klímaváltozás. Ezek a ve-
szélyek fenyegetik Földünket, ha gyor-
san nem változtatunk szemléletünkön 
és magatartásunkon. 2016 óta minden 
évben megrendezésre kerül a Fenn-
tarthatósági Témahét azzal a céllal, 
hogy a diákok figyelmét koncentráltan 
ráirányítsák a fenntarthatóság fontos-
ságára, az ő személyes érintettségük-
re, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat 
tehetnek a Föld védelméért. Ebben a 
tanévben a Hunyadi János középiskola 
is csatlakozott a kezdeményezéshez. 
A nyitórendezvényen Sarkadi László 

középiskolánk biológia tanára egye-
dülálló előadás keretében ismertette 
a témát a diákokkal és a kollégákkal A 
Tanár Úr előadásában a tanulás, taní-
tás, érzékenyítés és a humor egyaránt 
jelen volt. Az előadó kivételes bemu-
tatóját és egyedi ismertetőjét a 200 
fős hallgatóság nagy tapssal köszönte 
meg. A témahét a tanítási órák kereté-
ben tovább folytatódik, amelyre min-
den szaktanár saját projekttel készült 
és ezt mutatják be tanítványainak.

Magyar István
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A Magyar Vöröskereszt Békés Me-
gyei Szervezetének világnapi ünnep-
ségét május végén tartották Békéscsa-
bán a Hotel Garzonban. A rendezvény 
apropója a május 8-i Vöröskereszt 
Világnap, amely egyben Jean Henri 
Dunant, a Nemzeti Vöröskereszt ala-
pítójának születésnapja is.

Az eseményen köszönőt mondott Dr. 
Párducz László, a Magyar Vöröskereszt 
Békés megyei Szervezetének elnöke, 
valamint Dr. Sárosi Tamás, a Békés Me-
gyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztályának főosztályvezetője.  Az 
ünnepségen azokat az önkénteseket 
ismerték el, akik egész évben, illetve 
évtizedek óta sokat tettek, tesznek a 
szervezet eszmeiségéért, illetve kiemel-
kedő tevékenységet végeztek például a 

AZ ÖNKÉNTESSÉG JEGYÉBEN
véradás szervezés, az elsősegélynyújtás, 
az ifjúsági vöröskeresztes munka terüle-
tén. Nagy Gábor, a Magyar Vöröskereszt 
főigazgató-helyettese elmondta, hogy 
mindig vannak új kihívások, amelyeknek 
próbálnak megfelelni. A jövőben szeret-
nénk minél több önkéntes programot in-
dítani, amik az önkéntes managementet, 
az önkéntes tevékenység fejlesztését se-
gítik elő. A jövőben ez lesz számunkra 
a legfontosabb, hiszen szeretnénk, ha 
még inkább be tudnának kapcsolódni 
a munkánkba a segíteni vágyó embe-
rek. Az eseményen 25 elismerést adtak 
át. Mezőkovácsháza öt vöröskeresztes 
alapszervezetében tevékenykedő nyolc 
önkéntesnek, Nagy Gábor a Magyar Vö-
röskereszt főigazgató-helyettese mon-
dott köszönetet, nyújtott át kitüntetést:

hazai színekben
versenyezhettünk 

2018. június 2-án rendezték meg a 
XXIII. Országos Csecsemőgondozási 
Verseny országos fordulóját a BSZC 
Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziu-
mában, Békéscsabán.

A megyei forduló után – amelyet szin-
tén a SZEGYA-ban rendeztek meg, és 
ahol első helyezést értünk el – Tóthné 
Bomba Bernadett területi védőnő szak-
mai iránymutatása mellett készültünk 
intenzíven az országos megmérettetés-
re. A helyszínre 8 óra előtt érkeztünk, 
majd 9-től a megnyitón vehettünk részt. 
A színvonalas versenyt többek között a 
Magyar Védőnők Egyesületének elnöke, 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Alpol-
gármestere és a Magyar Vöröskereszt 
vezetői nyitották meg. A 15 állomásból 
álló versenyen kellett kisgyermek fo-
gát ápolni, ellátni, fürdetni, vigasztalni. 
Az öt pihenőállomáson megismerhet-
tük többek között az autizmust, a cu-
korbetegséget és a részegszemüveget 
is. A 9:40-től 15:00-ig tartó, intenzív 
versenyzést követően pihenésre, feltöl-
tődésre, beszélgetésre, ismerkedésre 
került sor. Az eredményhirdetés 18:30-
kor közös énekléssel vette kezdetét. 

A Gaudi Anita vezette, rajta kívül 
Lipták Írisz és Matuz Ádám alkotta 
csapatunk országos viszonylatban a 
nyolcadik helyezést, míg a Vöröskeresz-
tes állomáson az első helyezést érte el. 
Önkéntesként Garai Imola és Mészáros 
Mirtill vettek részt a versenyen, a kísérő 
Acsai Éva tanárnő volt.

Matuz Ádám

- Magyar Vöröskereszt Kitüntetés Bronz 
fokozatát Csíkos Imréné és Czuth 
Lajosné

- Magyar Vöröskereszt Elnöki Díszokle-
velét Varga Béláné és Butora Jánosné

- Vöröskeresztes Tevékenységért Dicsé-
rő Oklevél kitüntetést Zalai Csaba

- Elismerő Oklevél Ifjúsági Vöröskeresz-
tes Tevékenységért kitüntetést Czuth 
Lajos és Novák Máté Bence

- Magyar Vöröskereszt Békés Megyei 
Szervezete Elismerő Oklevelét Szabó 
Ákos vehette át.

Merényiné Szentmiklósi Etelka
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2018. év első félévében, a 
Mezőkovácsházi Innovációs, Okta-
tási és Közösségi Központban, több 
mint 5400 látogatás történt (doku-
mentált: látogatói ív, fénykép, jelen-
léti ív).

Több mint 15 féle program, szolgál-
tatás (képzés) valósult meg, melyek 
a fő ellátandó feladataink szerint is a 
felzárkózást, közösségi integrációt, 
közösségi programokat, hátrányos 
helyzet csökkentését, munkaerő piaci 
reintegrációt, esélyegyenlőség megte-
remtését, a közösségi szolgáltatások-
hoz való hozzáférést és ezek jobbítását 
támogatták. 

Az alábbi képzések, oktatások foly-
nak Központunkban: Szociális Gondo-
zó és Ápoló Képzés, Gyulai Szakképzési 
Centrum bolti eladó képzése, Intézmé-
nyi képzések, SZGYF „Aktívan a tudá-
sért” alapkompetencia fejlesztés és 
képzés, Felzárkózási mentorhálózat és 
mentorálás. 

Folyamatosan működő szolgáltatá-
sok, programok Központunkban: Ka-
ritatív tevékenységek (Adománygyűj-
tés és Adományosztás támogatása); 
Városi és Kistérségi Intézmények, Ön-
kormányzatok programjai (intézményi 
programok, polgármesteri fogadóórák, 
projektrendezvények, megbeszélések); 
Díjmentes Közösségi Internet Pont 
szolgáltatás (több számítógépen és fo-
lyamatos nyílt wi-fi-n keresztül); Sza-
badtéri Játszótér és Fitneszpark ingye-
nes használata, ingyenes sportolási le-
hetőségek; Hitéleti klubrendezvények; 
ATM Bankautomata és Forró Italauto-
mata; SZGYF programok; RSZTOP cso-
magosztások; Refi Orvosi rendelő mű-
ködése; Folyamatos privát lakossági 
programok; Egészségfejlesztési Iroda 
programjai; Mezőkovácsháza város-
ának programjai; Refi Nyugdíjas Egye-
sület programjai

A jövőben, az időskorúak részére 
indul Központunkban is egy ingyenes 
Informatikai képzés a Városi Könyvtár 
szervezésében. Felzárkóztató és egyéb 
képzések indulnak majd tervezetten a 
2018. év második felében, melyek elő-
készítése jelenleg még folyik.

Tájékoztató a Mezőkovácsházi (Reformátuskovácsházi)
Innovációs, Oktatási és Közösségi Központ 2018. év első félévéről

Sok Mezőkovácsházán megvalósuló 
pályázatban lesz segítő, együttműkö-
dő partner Központunk.

Pillanatképek 2018:
(fényképek forrása: facebook, saját 

iokk felvételek) 
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2015-ben hagyományterem-
tő céllal indította útjára a Békés 
Megyei Önkormányzat azt a kez-
deményezést, mellyel a pálinkát, 
mint hungarikumot szeretné nép-
szerűsíteni.

- Ma már nem csak a borról, hanem 
a pálinkáról is lehet órákig beszél-
getni: egyre mélyebb és komolyabb 
kultúrája kezd kialakulni a pálinka 
készítésének, fogyasztásának. Egy 
kis üvegben minden jellemzőnk ben-
ne van: a kedvező éghajlat, a termő-
föld kiválósága, a gyümölcstermesz-
tés tudománya, a pálinkakészítés 
fortélya – mondta Zalai Mihály, a Bé-
kés Megyei Önkormányzat Közgyű-
lésének elnöke.

Az immár negyedik Békés megye 
pálinkája versenyfelhívásra ösz-
szesen 36 mintát küldött be négy 
kereskedelmi főzde. A Gyulai Pálin-
kafesztivál szakmai zsűrije a Gyulai 
Pálinka Manufaktúra Kft. vadcse-
resznye pálinkáját tartotta a legki-

a békés MeGYei önkorMánYzat HÍrei

válóbbnak.
- 2008-ban kezdtük meg működé-

sünket a Gyulát elkerülő út újkígyósi 
leágazásánál található hatalmas, 
gyümölcsösökkel övezett területen. 
Célunk az, hogy a legjobb minősé-
gű alapanyagokból csúcskategóriás 
párlatokat, valódi hungarikumot ál-
lítsunk elő – tudatta Rapport Miklós 
ügyvezető igazgató.

A nyertes pálinka ebben az évben 
a Báró Harruckern Vadcseresznye 
Pálinka. A vadcseresznye jellegénél 
fogva nehezen elérhető gyümölcs, 
legutóbb 2012-ben termett olyan 
mennyiség, ami alkalmas volt pálin-
ka készítésére.

- A vadcseresznye termése kisebb, 
vörösebb és savanykásabb neme-
sített társáénál, a gyümölcs 70%-a 
mag, de illat és ízvilága egészen ki-
váló. Amikor az orrunkhoz emeljük 
az italt, megrohan bennünket a ma-
gával ragadó illatörvény. Fűszerek, 
virágillatok, jázmin és marcipán. 

Vadcseresznyéből készült a megye pálinkája

Lendülete a szájban sem törik meg, 
fiatalos, és fantasztikusan komplex 
ízélményt ad. Testes, fűszeres, fa-
nyar, de közben cseresznyére jellem-
zően édeskés, enyhén marcipános. 
– részletezte Fabulya Attila, a cég 
regionális értékesítési vezetője.

A gyulai főzde egy évig, a követ-
kező versenyig használhatja az el-
nyert címet, az ezt tanúsító címkét 
elhelyezheti a nyertes pálinkát tar-
talmazó üvegeken. A Békés Megyei 
Önkormányzat pedig vállalja, hogy 
egy éven keresztül tőlük vásárol 
pálinkát protokoll célokra 2 és 0,4 
deciliteres kiszerelésben. A megye 
településeinek is a figyelmébe ajánl-
ják az idei Békés megye pálinkáját, 
és kérik őket, hogy lehetőségeikhez 
mérten ajándékozási célra ők is ezt 
az italt vásárolják. 

/Sztahovics Zsuzsa/
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK:

Rusz Róbert Mezőkovácsháza Seben Ildikó Mezőkovácsháza 2018. 04. 25.
Lábodi Krisztián Németország Vastag Noémi Nagykarácsony 2018. 04. 25.
Tóth József Mezőkovácsháza Kolasovszki Bernadett Mezőkovácsháza 2018. 05. 31.
Németh János Medgyesegyháza Andreikovics Rozália Ágnes Mezőkovácsháza 2018. 06. 02.
Czinkota Gábor Mezőkovácsháza Bálint Evelin Mezőkovácsháza 2018. 06. 02.
Setényi Sándor Attila Mezőhegyes Tószegi Csilla Magdolna Pitvaros 2018. 06. 16.
Oláh Tibor Mezőkovácsháza Karlik Ágnes Újkígyós 2018. 06. 23.
Balog Attila Mezőkovácsháza Molnár Erika Mezőkovácsháza 2018. 06. 30.
Nagy József Doboz Fodor Alíz Ágnes Medgyesbodzás 2018. 07. 07
Kása Tamás Mezőkovácsháza Tornáczki Anikó Mezőkovácsháza 2018. 07. 13.
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