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Kedves Mezőkovácsháziak!

Városunk önkormányzata nevében 
köszöntöm Önöket Szent István- és 
a magyar államiság ünnepén. Évszá-
zadok óta ez a magyarság legnagyobb 
ünnepe.

Az ünnepség részét képező Szent-
miséken, a példabeszédben, István 
királyt és minden erős hittel rendel-
kező embert ahhoz az okos ember-
hez hasonlítanak az igehirdetők, aki 
a házát erős kősziklára építi, amely 
azután ellenáll minden viharnak.

Az ezeréves Magyarország, az 555 
éves Mezőkovácsháza erős kősziklára 
épült. Őseink hittek abban, hogy az az 
ország, az a település, amit építenek, 
sokáig fennmarad. Én magam és képvi-
selőtársaim rendelkezünk azzal a hittel, 
amelyhez ha párosul az önöké, kovács-
házi lakosoké is, az erős alap megmarad, 
városunk, országunk továbbra is állja az 
idők viharát.

Ugyanis meggyőződésem, hogy az 
alap, a kőszikla olyan kő, amelyet az itt 

élő emberek összefogása, tenni akarása 
tesz szilárddá.

Mezőkovácsháza, úgynevezett beszé-
lő címerében a zöld szín a termőföldet, 
az arany a gazdagságot, az üllő és a ka-
lapács a munkát jelképezi. Üzenetként 
hagyták ránk őseink. A hazánkba, tele-
pülésünkbe vetett erős hit, a rendelke-
zésünkre álló termőföld, az egyéni- és 
a közös gyarapodás és a munka őrizte 
meg számunkra, és őrizheti meg a jövő-
ben is Mezőkovácsházát.

Ezért most, az ünnep közeledtével nem 
kívánhatok mást mindannyiunknak, 
mint hogy higgyünk városunk megerő-
södésében, felvirágzásában. Ne legyünk 
kishitűek, ne veszítsük el minden apró 
nehézségnél a lelkesedésünket, hitün-
ket, ne adjuk fel céljainkat! Elődeink a 
miénknél nehezebb korszakokat is átél-
tek már, sokszor az életüket is feláldoz-
ták, mégis egy szerethető, lehetőségek-
kel rendelkező várost hagytak ránk.

Azt kívánom, hogy akinek lehetősége 
van rá, tegyen meg mindent, hogy ez a 
termőföld a legjobban hasznosuljon. 

Sok embernek, családnak adjon lehe-
tőséget a gyarapodásra. Használjanak 
korszerű technológiát, dolgozzák fel a 
terményt, fogjanak össze a lehetőségeik 
legjobb kihasználása érdekében!

Azt kívánom, hogy minden felnőtt ko-
vácsházi tegyen meg mindent a saját-, a 
családja- a város gazdagodásáért! En-
nek legfontosabb része a munka. Ha kö-
rülnézünk a portánkon, az utcánkon, a 
városunkban van tennivaló bőven. Dol-
gozzunk családunk, Mezőkovácsháza, 
Magyarország felvirágzásáért! A sem-
mittevés, a heverészés, a csodavárás 
nem erősíti, hanem gyengíti a kősziklát, 
amelyre a jövőnket építjük.

Abban a hitben kívánok Önöknek szép 
ünnepet, hogy mi, ma élő kovácsháziak 
méltóak leszünk az 555 év alatt itt élt 
elődeinkhez, növelni tudjuk a kőszikla 
szilárdságát, Mezőkovácsháza és Ma-
gyarország lehetőségét egy még szebb 
jövő eléréséhez!

Varga Gusztáv
polgármester
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Ipari terület fejlesztés 
Mezőkovácsházán

Az önkormányzat 2017. évben 
megvásárolta a Battonyai úton fek-
vő kihasználatlan, üresen álló ipar-
telepet azzal a céllal, hogy ott helyet 
biztosíthasson különböző vállalko-
zásoknak.

Ehhez természetesen első lépés a 
megfelelő infrastrukturális feltételek 
biztosítása. Ennek megvalósítására 
pályázatot nyújtott be önkormányza-
tunk. A TOP-1.1.1-16 jelű pályázaton a 
város, illetve a területet vagyonkezelés 
keretében üzemeltető Mezőkovácsházi 
Településgazdálkodási  Kft. nettó 450 
millió forintot nyert el az Ipari terület 
fejlesztésére.

Az elnyert támogatásból megvalósuló 
legfontosabb fejlesztések: teljes közmű-
hálózat cseréje, új közműcsatlakozások 
kiépítése a gerinchálózatokhoz csatla-
kozva. Új elektromos hálózat, gázveze-
tékek, vízellátás és szennyvízelvezetés 
létesül. Az ingatlan valamennyi épüle-
téhez új bekötővezetékek épülnek és 
épületenként önálló mérési lehetőségek 
kerülnek kialakításra. 

Közlekedési fejlesztésként a belső 
útburkolatok felújításra kerülnek és új 
megközelítő út épül a Rózsa utcán. Meg-
újul a telep belső térvilágítása, a keríté-
sek és bővül a vagyonvédelmi rendszer. 
Mindezen külső fejlesztések lehetővé te-

szik az ipari terület olyan infrastruktu-
rális fejlettségi szintjének kialakítását, 
ami vonzó célterületté teheti termelő, 
szolgáltató vállalkozások betelepülésé-
hez. A pályázat megvalósítása jelenleg 
a tervezés szakaszában tart. A közleke-
désfejlesztési tervek már elkészültek, a 
közmű szakági tervek pedig egyezteté-
seknél tartanak. Várhatóan három hó-
napon belül befejeződik a tervezés és 
megkezdődhet a kivitelező kiválasztá-
sát célzó közbeszerzési eljárás. A kivite-
lezés 2019. évben kerül megvalósításra. 
Az egyes épületek felújítása más pályá-
zatokból, illetve a betelepülő vállalkozá-
sok saját erejéből, saját igényeik szerint 
oldható meg. 

Az önkormányzat nyertes Inkubátor-
ház fejlesztési pályázata például tartal-
mazza egy teljes épület felújítását és bel-
ső közműrendszerének korszerűsítését. 
Ebbe az épületbe legalább 3 cég jelezte 
előzetesen betelepedési szándékát. A te-
rületen jelenleg is vannak hasznosításra 
váró épületek és területek. Ide várja az 
önkormányzat a telephelyet kereső vál-
lalkozások jelentkezését. A teljes ipari 
terület infrastrukturális fejlesztését kö-
vetően még jobb feltételekkel várjuk a 
kiváló megközelítési lehetőségekkel és 
fekvéssel rendelkező ingatlanba az itt 
letelepedni kívánó termelő, szolgáltató 
vállalkozásokat.

Sóki Zoltán
Műszaki irodavezető

Az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény (továbbiakban Éltv.) 17. § 
(4) bekezdése értelmében a föld-
használó köteles az adott év június 
30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását meg-
akadályozni, és ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folyama-
tosan fenntartani.

A közérdekű védekezést külterület 
esetén a növényvédelmi hatóság, bel-
terület esetén a jegyző rendelheti el, 
melynek végrehajtása a megbízott vál-
lalkozó feladata. Amennyiben azonban 
az értesítést követően az ügyfél eleget 
tesz védekezési kötelezettségének, a 
közérdekű védekezés foganatosítására 
nem kerül sor. A parlagfű rendelet alap-
ján közérdekű védekezés költségeként 
a növény- és talajvédelmi hatóságnál, 
illetve a jegyzőnél felmerült vállalkozói 
díj számolható el, melynek megfizetése 
az ügyfelet terheli.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
amennyiben parlagfűvel fertőzött 
területet észlel, azt a Polgármesteri 
Hivatalban jelezze!

A Dél-békési Étkeztetési Centrum 
napi egyszeri meleg ételt biztosít in-
gyenesen azon (Önkormányzati ren-
deletben meghatározott feltételek 
alapján) szociálisan rászorult szemé-
lyeknek, akik más étkeztetési formát 
nem vesznek igénybe.

Alkalmi jelleggel, helyben fogyasztás-
sal egy tál ingyen meleg étellel, szere-
tettel várják a lakosságot.

Étlapja:
Hétfő: Babfőzelék kolbásszal
Kedd: Burgonya paprikás kolbásszal 
Szerda: Paradicsomos káposzta sertéshússal
Csütörtök: Eszterházy csirketokány
Péntek: Babgulyás 

Helyszín és nyitvatartás:

5800 Mezőkovácsháza Alkotmány u. 48.
Munkanapokon: 10.30-14.00 óra között

TÁJÉKOZTATÓ
ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOKRÓL

Tájékoztatás parlagfűvel
 fertőzött területekkel

 kapcsolatos hatósági eljárásról

Augusztus elsején
megnyitotta kapuit a

Népkonyha
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Július 6-án, pénteken délután tar-
tották a Semmelweis napi ünnepsé-
get a Mezőkovácsházi Polgármesteri 
Hivatal tanácskozó termében.

Az eseményre a városban hivatásu-
kat végző, egészségügyben dolgozó 
szakemberek kaptak meghívást. A vá-
rosvezetést Szénási István alpolgár-
mester,  Zábrák Istvánné az Ügyrendi, 
Kulturális és Szociális Bizottság elnöke, 
Szűcs Judit képviselő valamint Szabóné 
Faragó Julianna aljegyző képviselte.

Szénási István alpolgármester kö-
szöntője után a megjelentek Bihari 
Iringó, a művészeti iskola növendé-
kének furulya előadását, illetve a Szi-
várvány Egyesület Vadvirág népdalkö-
rének műsorát hallhatták. Az esemé-
nyen átadásra kerültek a kiemelkedő 

szakmai munkavégzés elismeréséül 
Mezőkovácsháza Város Képviselő-tes-
tülete által adományozott kitünteté-
sek. A város lakosságának érdekében 
végzett több évtizedes, lelkiisme-
retes szakmai tevékenységük miatt 
„Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért” 

elismerésben részesült Gyurkó Mátyás 
mentőtiszt, Vígh Zoltánné asszisztens, 
valamint az Orvosi Ügyelet Dolgozóinak 
szakmai közössége, amelyhez ezúton 
gratulálunk!

Kálmán-Pócsik Judit

Július 21-én, szombaton Kétegyházán 
rendezték meg a XVIII. Megyei Polgár-
őr Napot, amelyre városunk is meghí-
vást kapott.

Az egész napos rendezvényen, mint 
minden évben a legjobbakat jutalomban 
részesítik. Munkája elismeréseként te-
lepülésünk „őrzői” közül Balázs György 
és Herjeczki László vehetett át kitünte-
tést. A díjakat Csepreghy Elemér alpol-
gármester adta át. Gratulálunk az elért 
eredményhez!

Ma a biztonság az egyik legnagyobb 

KITüNTeTéSeKeT
AdoMáNyozTAK A

SeMMeLweIS NAPoN

díjazták a legjobbakat a Megyei 
Polgárőrnapon

közösségi érték, amely meghatározza a 
mindennapjainkat. A polgárőrök társa-
dalmi szerepvállalása elengedhetetlenül 
fontos, hiszen a rendvédelmi szervekkel 
együttműködve a közrend és közbizton-
ság fenntartását segítik, közreműködnek 
a veszélyhelyzetek megelőzésében és ke-
zelésében, illetve az önkormányzat és a 
lakosság közötti bizalmat is erősítik.

Tiszteletünket és köszönetünket fejez-
zük ki önkéntes, áldozatos munkájukért!

Kálmán-Pócsik Judit

Teljes lefedettségű
wifi hálózat a

Csanád Vezérben
Kormányzati Informatikai Fejleszté-

si Ügynökség (KIFÜ) és a Klebelsberg 
Központ megvalósításába tartozó EFOP-
3.2.4-16 digitális kompetencia fej-
lesztése című projekt keretében, teljes 
lefedettségű Wi-Fi hálózat kiépítésére 
került sor a mezőkovácsházi általános 
iskolában. 

Az éveken keresztül nehézséget oko-
zó internet elérés akadályozta a tanítási 
órákon használatos digitális tananyag-
ok, oktatási eszközök zökkenőmentes 
használatát. A projektnek köszönhető-
en lezárultak a Wi-Fi rendszer kiépíté-
sének munkálatai. 

Az intézmény területének oktatási és 
tanulási helyszínein, azaz valamennyi 
tanteremben és a közösségi terekben 
mintegy 34 Wi-Fi pont került kialakí-
tásra az akadálymentes internet elérhe-
tőség érdekében, ezzel biztosítva a ne-
velő-oktató munka magas színvonalon 
történő lebonyolítását.

A 2018/2019. évi tanévtől zavartalan,  
gyors és szakszerű internetelérés bizto-
sítja a szakmai és a tanulmányi munkát 
az általános iskolában.

Havancsák Piroska, intézményvezető
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Intézményvezetőként és pedagógusként vezető-
társaimat is arra ösztönzöm, hogy a legfontosabb cél 
mindig a gyermek. ennek érdekében kötelességünk 
a nevelés-oktatás szolgálatában tanévről – tanévre 
megújuló és innovatív munkával széles körű lehető-
séget nyújtani gyermekeinknek az élményszerű tu-
dás megszerzésére. 

Fontos, hogy azon munkálkodjunk, hogy minél jobb és 
inkluzív tanulási környezetet teremtsünk gyermekeink 
számára, legyen az a tudás, a sport, a művészetek vagy a 
szabadidő hasznos eltöltésének területe. Az ország leghát-
rányosabb helyzetű térségeként kötelességünk minden, a 
gyermekeink javát érintő lehetőség, tárgyi vagy szakmai 
tartalom megvalósítása. Ennek okán fontos a gyermekeink 
számára az új ismeretekkel gazdagított élmények lehető-
ség szerinti biztosítása. 

A közösségi terek, különös tekin-
tetben akkor, ha több generáció meg-
elégedését szolgálják, hasznos része-
ivé válnak egy közösség életének. A 
legmodernebb infokommunikációs 
eszközökkel felszerelt, közösségi tér 
került kialakításra a Csanád Vezér 
Általános Iskolában.

A „Közösségi internet hozzáférési pon-
tok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk 
bővítése” című, GINOP-3.3.1-16-2016-
00001 azonosítószámú kiemelt projekt 
keretében a „Digitális Jólét Program 
Pontok fejlesztése” elnevezésű pályá-
zatból elnyert eszközök megérkeztek és 
berendezésre kerültek az intézménybe. 
Ennek köszönhetően került kialakításra 

energetikai korszerűsítésről 
tájékoztatták a lakosságot

A polgármesteri hivatal házasság-
kötő díszterme adott otthont július 
18-án délután annak a lakossági fó-
rumnak, amelynek témája az energe-
tikai korszerűsítés volt.

Hidvégi László az OTP Békés megyei 
MFB termékszakértője beszélt a 0%-os 
kamattal elérhető lakossági hitel lehe-
tőségről, amelyeket családi házak, laká-
sok szigetelésére, nyílászáró cseréjére, 
megújuló energiaforrásokra, napelem, 
napkollektor telepítésére, illetve fűtés-
korszerűsítésre is felhasználhatnak. 
Mindössze 10% önerővel igénybe vehe-
tő, akár 20 éves futamidőre, 5 m Ft alatt 
jelzálogfedezet nélkül. A nagy érdeklő-
désre való tekintettel újabb előadásra 
kerítenek majd sort várhatóan ősszel. 

Kálmán-Pócsik Judit

egy multifunk-
cionális digitá-
lis sarok 3 db laptop, 2 db tablet, 2 db 
okostelefon, 1 db projektor, 1 db mul-
tifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, 
fénymásoló egyben), 1 db beltéri Wifi 
Access Point,1 db kültéri WiFi Access 
Point, 1 db router felszereltséggel, ame-
lyet gyermek, szülő, nagyszülő és peda-
gógus egyaránt használhat majd.

A digitális sarok a 2018/2019. évi 
tanévtől a felső tagozat aulájában- az 
intézmény nyitvatartási idejében - lesz 
elérhető iskolánk gyermekei, szülői kö-
zössége, pedagógusai és a családok szá-
mára egyaránt.

Havancsák Piroska, intézményvezető

DIGITÁLIS PROGRAMPONT LETT A
CSANÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA

Intézményünk a Nemzeti Tehetség Program által nyertes 
pályázatai mintegy 5,5 milló forint értékben, a 2018/2019. 
évi tanévben is a tanítványainkat érintő hagyományos 
programokkal, utazásokkal és újdonságokkal, érdekessé-
gekkel biztosítja az élményszerű ismeretszerzést: 
- „A matematikai, a természettudományos és a digitális 

kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli te-
hetségsegítő programok támogatása” TP-MTTD-18-0130 
„Csanád Progrobotika Műhely” című pályázat 1 350 
000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.”

- Az NTP-TFJ-18-0058 „Robotok Mezőkovácsházán” című 
pályázat 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás-
ban részesült.

- A Határtalanul HAT-18-01-0604 „Vár-CooL-túra” című 
pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2 188 
750 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Szeretettel várjuk tanítványainkat az új tanévben!

Havancsák Piroska, intézményvezető

Nemzeti Tehetség Programmal a gyermekekért
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Határon innen és túl sokan munkálkodtunk 
azért, hogy két iskola álma megvalósulhasson. 
Mintegy három esztendővel ezelőtt indult útjára a 
pécskai testvériskolai kapcsolat kezdeményezésé-
nek gondolata.

Akkor nem látszott annak a reménye, hogy hogyan 
is tudjuk majd élettel, tartalommal és élményekkel 
megtölteni a két iskola barátságát. A két iskola közel-
sége végül valóra váltotta azt az elképzelést, hogy a 
mezőkovácsházi és a pécskai általános iskola tartós 
együttműködésen alapuló,  baráti kapcsolatot alakított 
ki az eltelt évek alatt.Az EFOP-3.1.8. – „Együtt testvér-
ként „ Kéz a kézben tudatos jövőnkért - iskolaközi szem-
léletformáló program által elnyert 15 milló forint támo-
gatási összeg jóvoltából szakkörök, testvériskolai uta-

Az erzsébet-táborok a nyári szün-
idő alatt várják a gyermekeket és 
tartalmas pihenést biztosítanak 
számukra. Magyarország legna-
gyobb táboroztatási programja az 
erzsébet program 2018-ban is  a Ba-
latonnál vagy akár napközi formá-
ban a lakóhelyen nyújt lehetőséget a 
gyermekek számára sport, életmód, 
kultúra, művészet, tudomány, isme-
retterjesztő, vagy akár hagyomány-
őrző elfoglaltságok biztosítására.

A Mezőkovácsházi Csanád Vezér Ál-
talános Iskola júliusban három nap-
közi és egy Balaton – Fonyódliget tá-
bort szervezett több, mint száz diákja 
számára. A napközi táborok Csanád 
Alkotóműhely; Alsósok „Ökosan”; Fel-
sősök „Ökosan” fantázianéven várták 
iskolánk diákjait. A táborvezető peda-
gógusok Chovan Erzsébet, Sándor Má-
ria Vass Beáta, Ottlakán Szilvia, Sebők 
Andrea, Zsótérné Varga Mónika érde-
kes , játékos közösségépítő és a szak-
táboroknak megfelelő tartalommal 
tették érdekessé a mindennapokat.  
Mindhárom tábor szegedi kirándulá-
son vett részt. A vadaspark, a füvész-
kert, a lepkeház és a Móra Ferenc Mú-
zeum legújabb tárlatának megtekinté-
sére nyílt lehetőség iskolánk táborozó 
diákjainak. A felső tagozatos ökotábor 
Kevermesen Dél-békési Madártani és 

Erzsébet-táborok a
nyári szünidő alatt

Természetvédelmi Egyesület jóvoltá-
ból madárgyűrűzésen vehetett részt.

 
A fonyódligeti ifjúsági élmény tábor-

ban szintén tartalmas hetet tölthettek 
a csanád vezéres gyermekek Szivós 
Tibor, Zubán Annamária és Bertus 

Imréné táborvezető pedagógusokkal. 
A Balatonon mindig jó lenni, hiszen 
szervezett, a korosztály számára izgal-
mas játékok és programok kipróbálá-
sára nyílt számukra lehetőség.  

Havancsák Piroska, intézményvezető

zások – találkozások, egészségnevelési programok gaz-
dagítják 2017. októbere óta iskoláink találkozásait. Az 
idei nyár egy különleges utazást tartogatott a két iskola 
tanulóinak: ötven mezőkovácsházi és pécskai általános 
iskolás kisgyermek és kisérő pedagógusaik juthattak 
el 2018. augusztus 5-11. között egy közös táborozásra, 
Balatongyörökre. A Balaton csodálatos természeti kör-
nyezetében valamennyi kisdiák megtalálhatta a nyári 
szünidő élményét. Eljuthattak a történelmi Sümegi vár-
ba, az Afrika Múzeum állandó tárlatának megtekintésé-
re is lehetőségük nyílt. Bízom abban, hogy életre szó-
ló élményhez juttatunk gyermeket és pedagógust 
egyaránt!

Havancsák Piroska, intézményvezető

Balatongyöröki táborozás „Együtt testvérként”
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A Mezőkovácsházi Városi Könyv-
tár ismét megszervezte nyári olva-
sótáborát, mely az eFoP-3.3.2-16-
2016-00139 azonosító jelű „Könyv-
tár, ami összeköt” című pályázatból 
valósult meg.

Ebben az évben az „Egyszer volt… Me-
setábor” várta a 6 - 14 éves gyermekeket. 
A 40 fős csoportot 2018. július 02 - 07. 
között 6 napon keresztül látta vendégül 
a Babó Kastély Panzió és Rendezvény-
központ Mezőkovácsházán. A táboroz-
tatók elsődleges célja az volt, hogy az 
aktív részvételen alapuló, értékteremtő 
szabadidő eltöltésén belül a résztvevők-
ben felkeltsék az érdeklődést a mesék, 
ezen belül is a mezőkovácsházi mesék 
iránt. A tábori tematika négy mese köré 
fonódott (Szent István vezére, Mátyás 
oklevele, A kisvasút története, A fa mesé-
je), melynek alapjául Mezőkovácsháza 
várossá avatásának 30. évfordulója al-
kalmából kiadott „Hosszúkovácsházán 
innen és túl…” című kiadvány szolgált. 
Mezőkovácsháza nevezetes épülete-
inek, tárgyainak mesei elemekkel át-
szőtt történetét, egy-egy itt élő híres 
ember tevékenységét általános iskolás 
helytörténeti szakkörös gyerekek írták 
és illusztrálták, pedagógusok és könyv-
tárosok segítségével.

A hétfő az ismerkedés jegyében zaj-
lott. A hagyományokat megőrizve meg-
alakultak a 10 fős csapatok, a táborlakók 
nevet (Pomológusok; Mátyás, az igazsá-
gos; Vasutasok; Ispán) és csapatvezetőt 
választottak maguknak, s megkezdőd-
tek a színes, élmény dús programok.

Kedden, reggeltől estig tartó progra-
mokkal várta a gyerekeket Kelet-Ma-
gyarország legszebb élmény- és mese-
parkja, a Kerekerdő Élménypark Debre-
cenben. A kis táborlakók megnézhették 

Hófehérkét és a hét törpét,  Jancsit és 
Juliskát mézeskalács házikójukkal, sőt 
Piroska és a farkas meséjéből is kaptak 
ízelítőt. További kalandokat élhettek át a 
különböző hálós kalandpályákon, drót-
kötélpályákon, a legbátrabbak átcsúsz-
hattak a tó fölött kifeszített átcsúszó 
kötélen. Kedvük szerint kipróbálhatták 
a póni lovaglást, dodzsemezhettek, a 
trambulinon és a játszótér-rengetegben 
kiélhették mozgásigényüket. A nap vé-
gére gyerekek és felnőttek, élményekkel 
gazdagodva, fáradtan tértek vissza a tá-
borhelyre.

A szerdai nap a kézműveskedés jegyé-
ben zajlott. A reformátuskovácsházi táj-
házban Dunainé Pszota Marika segítsé-
gével mindenki elkészíthette a fakard-
ját, Kissné Fekete Tünde a papírmerítés 
rejtelmeibe vezette be az érdeklődő 
gyerekeket. Emellett volt Magyar Klá-
rával üvegfestés, Balázs Katalinnal és 
Szőke Mónikával pedig gyöngyfűzés. 

EGYSZER VOLT… MESETÁBOR

Mártáné Böbe néni koordinálásával el-
készült a kemencében sült túrópogácsa 
is. Este elérkezett az önfeledt bulizás 
ideje, melyet a KoneZone együttes kon-
certje biztosított. 

Csütörtökön ismét útnak indult a 
csapat, ezúttal Kecskemétre a Rajzfilm-
stúdióba tettek látogatást. A program 
keretében betekintést kaptak a stúdió 
és rajzfilmkészítés rejtelmeibe, megte-
kintették a 3D-s műhely- és munkaszo-
bákat. Ezután a Kecskeméti Vadaskert-
ben töltöttek egy kellemes délutánt a 
gyerekek.

A péntek délelőtt ismét a „mesék vi-
lágában” zajlott. Minden csapat mesébe 
szőhette eddigi tábori élményeit:

Délután a Garagulya Gólyalábas Kom-
pánia vidám műsora szórakoztatta a 
táborlakókat. Este kezdetét vette az el-
maradhatatlan éjszakai bátorságpróba. 
Az esős idő sem vette el a csapatok ked-
vét, mindenki becsületesen leküzdött 
minden akadályt. Igaz, pont szerint volt 
nyertes csapat hirdetve, de ebben a ver-
senyben minden gyermek győztes volt! 

Reméljük mindenki jól érezte magát! 
Találkozunk jövőre!

Strifler Károlyné táborvezető
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ben a 2. helyen a Szeszbrigád, 3. helyen 
a Duranda együttese végzett. Tíz órá-
tól ismét sportolhattak a legbátrabbak, 
amikor a Viharsarki Boksz Egyesület 
tartott bemutatót. Egy órával később 
pedig a medencéé volt a főszerep, ami-
kor is az úszóverseny került lebonyo-
lításra. Az összes „rajtkőre” álló ver-
senyző ajándékban részesült, ahogy a 
futamukban első helyen végző Magony 
Márton, Kakuszi Andrea és Körömi 
Csenge, úgy nem távozott üres kézzel 
Lengyel Péter és Nagy Csaba sem, akik 
2. helyezést értek el.

Sokakat vonzott az Egészségfej-
lesztési Iroda Főzőklubjának hideg 
meggylevese. Szekeres Lajosné Klárika 
és csapatának gasztronómiai alkotása 
igazán üdítően hatott a nagy melegben. 
Már dél is elmúlt, amikor énekhangjá-
val kápráztatta el a színpad előtt egyre 
nagyobb számban gyülekező nézőkö-
zönséget Gaudi Anita és Gonda Sára. A 

Soha nem látott fürdőző-, illetve 
nézőközönség előtt zajlott le a X. 
Fürdőfesztivál 2018. július 21-én a 
mezőkovácsházi Borostyán Cam-
ping és Strandfürdőben. Az időjá-
rás is kegyes volt a több mint két-
ezer látogatóhoz, így az egész napos 
programsorozat sok örömet okozott 
a kikapcsolódni, fürdőzni, bulizni 
vágyó fiataloknak és idősebbeknek 
egyaránt.

A fesztivál ismét nagy sikert aratott 
a környékbeli településeken is, hiszen a 
mezőkovácsházi vendégek mellet ren-
getegen érkeztek a járás, a megye, sőt 
az ország több pontjáról. A programok 
sorát a Strandfoci bajnokság nyitotta, 
ahol három, igazolt labdarúgókat is 
felvonultató csapat versengett az első 
helyért. A körmérkőzéseket követően a 
Ghána csapata nyerte a tornát, akik az 
érmek mellett egy tálca sörrel is gaz-
dagodtak, valamint ebből a csapatból 
került ki a torna gólkirálya is, Tanner 
Gergő aki 17 góllal nyerte meg a gólki-
rálynak járó serleget. Szoros verseny-

Jubileumi Fürdőfesztivál rekordszámú látogatóval

két produkció között a Nagykamarási 
Mazsorett csoport lépett fel, akik szin-
tén nagy sikert arattak. A mára már ha-
gyománnyá váló Borostyán fürdő szépe 
szépségverseny ezúttal 52 jelentkezőt 
vonzott a színpadra, ahol kategórián-
ként a dobogós helyezést az alábbi je-
löltek érték el:
Lányka (0-10 éves korig): I. Droppa 

Dorina Panka, II. Kukla Szabina, III. 
Bátori Lara.

Lány (10-18 éves korig): I. Lukács Han-
na, II. Papp Eszter, III. Kiss Virág

Nő (18 év felett): I. Margit Tímea (Mrs. 
Borostyán), II. Zsolnai Brigitta,

    III. Czakó Erzsébet
Fiú (14 év alatt): I. Rusz Olivér, II. Jankó 

János, III. Simon Barnabás
Férfi (14 év felett): I. Ferencz József (Mr. 

Borostyán), II. Multyán Csaba, III. 
Tóth Zoltán

Az eredményhirdetést követően kez-
detét vette az esti program, amikor 
egyre nagyobb tömeg gyülekezett a 
színpad előtt, hiszen a Duma’ Színház 
nagy sikerű előadását követően már 

folytatás a következő oldalon
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az este sztárvendégei gyülekeztek a 
backstageben. Nyolc órától Márió állt 
már a színpadon, akit G.W.M. követett. 
Ekkor már több mint másfél ezren 
álltak a színpad környékén, így Burai 
Krisztián fellépésén akár a „Teltház” 
tábla is kikerülhetett volna a strand 
bejáratához. Az utolsó zenés produk-
ciót Raul és Ábrahám szolgáltatta, a 
továbbiakban pedig D Session, Deniel és 
Coby pörgette hajnalig a lemezeket. 

Összességében elmondható, hogy a 
jubileumi X. Fürdőfesztivál minden ed-
diginél nagyobb sikert aratott, és mára 
a város, illetve a környék egyik legna-
gyobb fesztiváljává nőtte ki magát.

Gigacz Balázs

Mezőkovácsháza város négy 
romániai településsel írt alá 
testvértelepülési megállapodást: 
1998-ban Szemlakkal, 2008-ban  
Parajddal, 2011-ben Vingával és 
2013-ban Menyházával. A megálla-
podások számos lehetőséget terem-
tenek a települések közötti együtt-
működésre, szorgalmazzák a civil 
és gazdasági  szervezetek, intézmé-
nyek közötti kapcsolatok kiépítését, 
ápolását, az oktatás, sport és kultu-
rális területen az együttműködést, 
valamint európai Uniós pályázato-
kon való közös részvételt.

A nyári hónapok alkalmat adnak az 
önkormányzatoknak a testvértelepülé-
sekkel való reprezentatív kapcsolatok 
ápolására, rendezvényeink kölcsönös 
látogatására. Román részről az egyre 
népszerűbb Fürdőfesztiválon képvisel-
tetik magukat rendszeresen a települé-
sek, valamint minden évben meghívjuk 
őket nemzeti ünnepünk, az államalapí-
tás tiszteletére tartott ünnepi testületi 
üléseinkre valamint az akkor megren-
dezésre kerülő Kovácsházi Napokra.
Július 29-én Csepreghy Elemér alpolgár-

mester, Vitális Gábor  Mezőkovácsháza 
Város Román Nemzetiségi Önkor-
mányzatának elnöke, valamint Szabóné 
Faragó Julianna aljegyző társaságában 
tettünk látogatást Menyházán,  a több 
évtizede ilyenkor megrendezésre ke-
rülő Palacsinta fesztiválon, ahol  Herbei 
Ioaen Nutu polgármester úr látott ven-
dégül bennünket. A 800 fős település 

népszerű üdülőhely, amely elsősorban 
a turisztikára rendezkedett be. Több 
szálloda és létesítmény várja az ide-
látogatókat a hegyek által körülölelt 
völgyben.

A Palacsinta fesztiválon több ezer 
ember fordul meg, akik közül egyre 

HaTáron áTnyúló együTTműködés

többször találkozunk mezőkovácshá-
ziakkal. Szívélyes és baráti fogadtatás-
ban volt részünk és egy kellemes napot 
tölthettünk el  kötetlen beszélgetéssel 
és tapasztalatcserével.

Dr. Szilbereisz Edit jegyző
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Sok-sok élménnyel, maradandó em-
lékekkel tért haza vasárnap este az a 
26 kis diák Mezőhegyesről, akik 2018. 
július 25-től 29-éig az Újra fő az egész-
ség elnevezésű retró kézműves táboro-
záson vettek részt a 47-es major Peregi 
Vendégház és Iskolamúzeumában.

A bentlakásos tábor a Kalocsa Róza 
Művelődési Központ szervezésében és 
az Egészségfejlesztési Iroda támogatásá-
val valósulhatott meg. Az immár hagyo-
mányos kézműves tevékenység mellett a 
tábor programjai az egészséges életmó-
dot és a környezet védelmét népszerű-
sítették. A különféle zöldségszobrászat 
és gyümölcstál készítés mellett idén 
kiemelt hangsúlyt kapott a gyógynövé-
nyek megismertetése. A gyerekeknek 
nagy élményt adott a természetben tar-
tott ,,anyaggyűjtés”, hisz a réten, mezőn 
maguk gyűjthették össze a növényeket, 
majd játékos verseny (Ki talált többet?, 
Ki ismer fel többet?) során mérték össze 
ismereteiket a gyógyfüvekről. Miközben 
a lepréselt növényekből szép képek is 

készültek megtanulhatták, hogy előde-
ink milyen sokféle dologra hasznosítot-
ták a gyógyfüveket, gyógynövényeket. 

Nagy élményt jelentett a sütemény-
sütési verseny is, melynek során kétféle 
meggyes édesség került az asztalra és a 

Inspirációs tréning a közösségek fenntarthatóságáért
A Békés Megyei Népművészeti egye-

sület az eFoP-1.3.5-16-2016-0026 
,,Társadalmi szerepvállalás erősíté-
se a közösségek fejlesztésével” című 
pályázat szakmai munkatervében, 
több más programelem mellett, négy 
fórum megszervezését vállalta. A pro-
jektben, az egyesület együttműködő 
partnereként, a Kalocsa Róza Köz-
hasznú Nonprofit Kft. is részt vesz.

Az ütemezés szerinti második fórumra 
2018. július 19-én került sor Békéscsa-
bán, a Szent István Egyetem kollégiumá-
nak épületében. 

A fenntartható fejlődéslehetőségek a 
projektben témájú fórumon a Kalocsa 
Róza Művelődési Központ munkatársai 
öt fővel képviselték a kft-t. A rendezvényt 
Kocsis Klára projektvezető nyitotta meg 
és köszöntötte a résztvevőket. Elsőként a 
,,Közösségek fenntarthatóságáról” szóló 
tréningen vett részt a hallgatóság, mely-
nek előadója Vágvölgyi Gusztáv - Pabló, 
az Inspi-Ráció Egyesület stratégiai veze-
tője, közösségi vállalkozásfejlesztő volt. 
A tréner magával ragadó előadással és 
szemléletes formában világított rá arra, 
hogy mi akadályozza, és mi segíti a fenn-
tarthatóságra törekvő közösségek fejlő-
dését. A továbbiakban Jankó Erzsébet, a 
Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetője a településen végzett köz-

művelődési, közösségi- és helyi társada-
lomfejlesztő tevékenységüket mutatta 
be előadásában. Az esemény zárásaként 
a résztvevők bepillantást nyerhettek a 
Békés Megyei Népművészeti Egyesület 
idei nyári (egy hetes) népi kézműves al-
kotó táborának munkájába. A foglalko-
zások a Szent-Györgyi Albert Gimnázium 
épületében zajlottak, ahol 25 csoportban 
dolgoztak az ország különböző régióiból 
és Európa országaiból érkező kézműve-
sek. Többek között dolgoztak bőrösök, 
fafaragók, kosárfonók, ékszerkészítők, 
rézművesek, mézeskalács készítők, tojás-
díszítők, szövők, takácsok, könyvkötők… 
A művelődési ház munkatársa Dunainé 

Pszota Mária - a kézműves hét kereté-
ben - egy új tevékenységgel, a kézi hím-
zéssel ismerkedett, amely egy szintén 
EFOP-os pályázati támogatással létre-
jött csoportban történt. 

Halasi Mária

Játszottak, sportoltak, kézműveskedtek az egészség jegyében

folytatás a következő oldalon

vetélkedés eredményeként a finomságok 
elfogyasztásával mindenki nyertesnek 
érezhette magát. 
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A további kézműveskedés során si-
kert arattak a fonalmunkák, de a fiata-
lok örömüket lelték, többek között, a 
hűtőmágnes, ékszerek, spatula figurák, 
babzsák, fakanál babák, levendulás illat-
zsák készítésében is. A famunkák során 
a régi, ősi játékokat idézendő röppentyű-
ket, pörgettyűket is fabrikáltak, melyeket 
kipróbálhattak és haza is vihettek.

Egyik este játékos szellemi vetélkedőre 
és activity partira került sor, míg máskor 
izgalmas éjszakai ,,méhecskerajzás” pont-
gyűjtő mozgatta meg a résztvevőket. Mi-
vel a táborhely adottságai kiváló lehető-
séget kínáltak a sportos feladatok végzé-
sére is, így a reggelt minden nap tornával 
kezdték, esténként pedig futottak, illetve 
kellemes sétákat tettek a majorban.

 A tábor harmadik napján kirándu-
láson vettek részt Kecskeméten, ahol a 
Népi Iparművészeti Gyűjtemény meg-
tekintése során ismerkedtek a régi népi 
kismesterségek alkotásaival, eszközei-
vel, tárgyaival. A helyi tárlatvezető köz-
reműködésével tanulságos ismeretekre 
tettek szert a néprajzi gyűjtemény da-
rabjairól. Ezt követően az arborétumban 
levő Mária kápolnát is megtekintették, 
majd szabadidős foglalkozásként a ját-
szótéren töltöttek el két órát. A tábor zá-
rásaként idén is volt ,,titkos barát” játék, 
tábor értékelő, valamint a foglalkozások 
alatt összegyűjtött pontokkal értékes 
kézműves tárgyakra, füzetekre és édes-
ségre történő ,,licita”. A visszajelzések 
szerint, a gyerekek jól érezték magukat, 
mindenki kellemesen elfáradva és sok 
élménnyel tért haza. 

Halasi Mária

2018. július 16. és 21. között ötna-
pos táborozáson vettek részt diák-
jaink Balatonmáriafürdőn, a Regens 
wagner Vendégházban.

A programot az ÉTA Országos Szö-
vetség szervezte diák önkéntesei és 
koordinátortanárai számára tapasz-
talatösszegzés és érzékenyítés céljá-
ból. Az ÉTA programja évek óta mű-
ködik iskolánkban, célja, hogy olyan 
közösségi szolgálati lehetőségeket 
nyújtson a diákoknak, melyben az em-
beri kapcsolatok és a segítségnyújtás 
elsődleges. Esztergomi, budapesti, 
mezőberényi és martonvásári diákok-

ÉTA-s hunyadisok a 
Balatonon

kal és pedagógusaikkal tölthettünk el 
öt felejthetetlen napot. 

Az értékes beszélgetések, játékos 

foglalkozások és vicces feladatok köz-
ben nagyon jól éreztük magunkat. 

Acsai Éva
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Iskolánk ötfős csapata és egy pedagógus 
06.30-07.05 között képviselte a Hunyadi 
János Középiskolát a 8. Econventio tábor-
ban, amire minden évben megrendezésre 
kerülő Econventio teszt iskolai aktivitása 
alapán a legsikeresebb 5 középiskolát hív-
ják meg.

A tábor célja minden évben, hogy  hite-
les partnerekkel, előadókkal mutassa be, 
illetve fejlessze a középiskolások pénz-

Az erzsébet Táborok egyre több 
gyermek nyaralását teszik évről-évre 
felejthetetlenné. 2018. július 15-20-
ig a Hunyadi János Középiskola 10. A 
osztályának 19 tanulójával vakációz-
tunk zánkán az erzsébet-táborban.

A vasárnapi megérkezéskor a részt-
vevők az altáboruknak megfelelő szí-
nű karszalagot, pólót, sapkát, kulacsot, 
hátizsákot és törölközőt kaptak. A mi 
színünk a sötétkék lett. A szállás elfog-
lalását, a programok lebonyolítását a 
TESO (Tábori Együttélést Segítő Opera-
tív munkatárs) szakmai csapata segítet-
te. Narancsszínű pólójukról mindenki 
könnyen felismerhette őket és bizalom-
mal fordulhatott hozzájuk bármilyen 
kérdéssel, kéréssel. Első este a tábor-
vezető ünnepélyesen megnyitotta a tá-
bort, megtörtént a zászlófelvonás. Az 
eltelt 5 nap alatt mindenki válogatha-
tott a sokrétű programokból. A sport és 
egészséges életmód ajánlatai közül a kis 
csapatunk tagjai a Tábori Olimpián 10 
oklevelet szereztek, amelyeket az első, 
második és harmadik helyezettek kap-
tak. Sikeresen szerepeltek a Kincskere-

Pénzügyi attitűdök nyári fejlesztése
Hunyadisok a 8. Econventio táborban

ügyi attitűdjét.  Az idei táborban meg-
ismerkedhettek a tanulóink a pénzügyi 
személyiségtípusokkal, hogyan kell írni 
sikeres önéletrajzot, mire figyeljenek 
egy állásinterjú során. Dr. Kovács Diána 
az Állami Számvevőszék Pénzügyi Kultú-
ra projektjének vezetője ismertette meg 
a diákságot az ÁSZ feladataival, Dr. Tebeli 
Izabella a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium (NGM) pénzügypolitikáért felelős 

helyettes államtitkárságtól világított rá 
arra, hogy egy hitelfelvétel esetén mire 
figyeljenek majd felnőtt korukban. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivataltól ér-
keztek Dr. Zámbó Péter, Almási Gyula, 
Ivicsics Gábor, Zátonyi Zoltán és Varga 
Péter Zsolt. Izgalmas napot tölthettünk 
velük, hiszen hamis termék bemutató-
val készültek, ahol megtudhattuk, hogy 
milyen részleteket kell figyelnünk egy 
termék megvásárlása esetén annak ér-
dekében, hogy ne hamis árut adjanak el 
nekünk eredeti árért. Felpróbálhatták a 
tanulók a Nemzeti és Vámhivatal mun-
katársai felszerelését és egy közvetlen 
előadásmódban izgalmas történeteket 
hallgathattunk az adózás és a bűnügyek 
témában. Megismerkedhettünk a SZTE 
GTK dékánjával Dr. Kovács Péterrel és 
Kuruczleki Évával a SZTE GTK tudomá-
nyos munkatársával, akik érdekes elő-
adásokat tartottak a lakosság pénzügyi 
kultúrájáról és a tudatos vásárlásról.

A délutáni programok eredményeként 
iskolánk csapata 2 serleggel tért haza, 
ugyanis a csapatépítő túrán és a főzőver-
senyen is 3. helyezést értünk el. 

Kovács Katalin, kísérő pedagógus

sőink, akik térképeket és feladványokat 
megfejtve találták meg a tábor legérté-
kesebb kincseit. Szintén ügyeskedtek 
az éjszakai akadályverseny résztvevői. 
Mindkét esetben oklevél volt a jutalom. 
Nem maradhatott ki a csapat a foci-, a 
csocsó- és az asztalitenisz bajnokságból 
sem. Sok kicsi sokra megy – ez igaz volt 
a sárkányhajózásra is, amikor mindenki 
erejére szükség volt az előre haladáshoz. 
Kikapcsolódásként a Balaton gyönyö-
rű tájai hívogatták a sétahajózás részt-
vevőit. Azok, akik kalandra vágytak, a 

Kalandparkban, a magasban próbálták 
ki erejüket. A Haditechnikai Parkban 
különféle kiszolgált katonai járműve-
ket tekinthettünk meg. Természetesen 
a strandolás, napozás sem maradt el a 
Balaton parton. 

Nagyon jó hangulatban gyorsan elre-
pült az idő, már el is érkeztünk a csütör-
tök esti táborzáráshoz. Másnap reggel 
sok élménnyel, új ismerőssel gazdagab-
ban vettünk búcsút a tábortól, Zánkától 
és a Balatontól.   

Puskár Lászlóné 

Zánkai Erzsébet-tábor…
A Balatonon pihenhettek
a hunyadis diákok…



2018. augusztus 13

Intézményünk, a Hunyadi János Kö-
zépiskola Alapfokú Művészeti Iskolá-
jának PRIMA díjas DUMA’Színháza, az 
Oktatási Hivatal Bázisintézményeként 
28 éve sikerrel rendezi meg az „Önisme-
reti, kommunikációs és drámapeda-
gógiai, komplex személyiségfejlesztő 
zenés színházi tréning”-et. A zenés 
színházi tréning – mint az intézmény 
jógyakorlata - az alapfokú művészet-
oktatás komplex, gyakorlati színtere. A 
programban résztvevő diákok az alkal-
mazott módszerek készségszintű elsa-
játításával és alkalmazásával a színpadi 
gyakorlatban és a mindennapi életben 
hatékonyabban képesek élni és dolgozni. 
A program komplex módon szolgálja az 
alapfokú művészetoktatás szegmenseit 
(tánc, zene, színjáték, képzőművészet), 
hiszen a megszülető zenés színházi elő-
adásban egyenlő részben veheti ki min-
denki a részét. A művészetoktatás, ezen 
belül a zene, a tánc, a képzőművészetek 
és a színházi nevelésben alkalmazott 
drámajátékaink az emberépítést céloz-
zák, feladatuk a személyiségformálás, 
a kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, a 
közlés megkönnyítése. A dramatikus el-
járások szervesen illeszkednek minden 
magyar iskola oktató-nevelő munkájá-
ba, a nevelési cél itt is, általuk is az egész 
személyiség –az értelem, az érzelem, a fi-

zikum, a jellem- harmonikus és differen-
ciált fejlesztése. Mindez tanuló (szemé-
lyiség) központú pedagógiai módszerek-
kel, team munkákban valósul meg, mely 
az egységes „végproduktum” mellett 
nagyban támaszkodik a benne alkotók 
művészi ötleteire és kreativitására. Bár 
műhelymunka jellegű, egyes programjai 
(preferáltan a záró színpadi produkció) 
a helyi lakosság számára is nyitottak. 
Az idei tréningre 2018. augusztus 11-
21. között kerül sor Mezőhegyesen, ahol 
a társulat felkészülését többek között 
olyan kiváló szakemberek segítik, mint 
Drahota Albert (színházi táncos), Keresztes 
Patrik (táncművész), Szubin Iván (Ma-
gyar Állami Operaház), Keresztesné Deák 
Andrea (moderntánc tanár), Rétes Edina 

A megvalósuló projekt 60 órás mű-
helymunkán keresztül, tanulmányi 
úttal kiegészítve és annak tapaszta-
lataira építve biztosítja, hogy a prog-
ramban résztvevő tehetségígéretek 
játékos formában ismerkedjenek meg a 
színház - zene - tánc és mozgás össze-
tett világával – építve a Hunyadi János 
Középiskola (az Oktatási Hivatal Bázis-
intézménye) több évtizedes kiváló mű-
vészeti képzésére.

A projektet záró performance során 
ezen komplex művészeti formák és 
színházi konvenciók alkalmazásának 
segítségével a résztvevő fiatalok önál-
lóan mutatnak be egy improvizatív 
jelenetsort, mely nagyban épít kreati-
vitásukra, ötleteikre, együttműködé-
sükre, mindennapi életükre. A projekt 
szakmai koordinátorai: Duma Zsolt és 
Farkas Erika.

Duma Zsolt

28. zenés színházi tréning…
A dUMA’Színház társulata 

Mezőhegyesen készül az új 
évadra…

(divattánc tanár), valamint a színház két 
oszlopos tagja Farkas Erika (koreográ-
fus) és Duma Zsolt (rendező, művészeti 
vezető). A tréning ideje alatt a környező 
településeken is bemutatkozik a társulat. 
2018. augusztus 11-én Kunágotán, 2018. 
augusztus 19-én a Kovácsházi Napokon, 
valamint augusztus 20-án Mezőhegye-
sen, ahol a közönség újra láthatja a kivá-
ló nyári kikapcsolódást biztosító „Séta a 
napfényben” c. musicalt. A tábor megva-
lósításáért hálával mondunk köszönetet 
a Békéscsabai Tankerületi Központnak, 
valamint a mezőhegyesi József Attila 
Általános Iskola és AMI-nak, az ÁMK 
dolgozóinak, Hunyadi János Középisko-
lának és a tréning szakmai és technikai 
stábjának. Duma Zsolt

„Játsszunk színházat”
Pályázati támogatással újabb művészeti projekt a Hunyadiban

Sikeresen pályázott a Hunyadi János Középiskola a 2018/2019-ben meg-
valósításra kerülő új művészeti projekt lebonyolítására. Az emberi erőfor-
rások Minisztériuma megbízásából az emberi erőforrás Támogatáskezelő 
által meghirdetett, „A hazai és határon túli művészeti tehetséggondozó 
programok támogatása” című, NTP-MŰV-18 kódjelű pályázati kiírásra 
benyújtott,  NTP-MŰV-18-0076 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett 
„Játsszunk színházat” című pályázat a Támogató döntése alapján 1 000 
000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
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Ha még nem jelentkeztél...
Ha már felvettek, de mégis mást szeretnél...

Ha a barátod/barátnőd már hunyadis, vagy az lesz...

A mezőkovácsházi Hunyadi János Középiskola
rendkívüli felvételit hirdet 8. osztályt végzett tanulók számára, 4 

éves általános gimnáziumi képzésre, a következő szakokon,
a 2018/2019-es tanévre:

- angol specializáció,
- reál-humán specializáció,
- művészeti specializáció

További információ és jelentkezés személyesen vagy telefonon
az intézményben!

Hunyadi János Középiskola, 5800 Mezőkovácsháza,
Sármezey E. u. 63., Telefon: 68/550-170

Téged is vár a Hunyadi, a tudás vára!     Minőség – Tudás – Siker!!!

Rendkívüli felvételi a Hunyadiba!

JelentkeZZ Dél-Békés kiváló szellemi műhelyébe,

a 65 éves Hunyadiba!
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Nőkről – nőkkel gondolkodva

- Mi az egyensúly kialakítását képvi-
seljük a család és a munka viszonylatá-
ban – mondja Dr. Mikiténé Kiss Katalin, 
az EFOP-1.2.9-17 pályázat keretében 
2018 év végéig országosan megnyíló 
71 Család és KarrierPONT egyikének, 
a mezőkovácsházi központnak a veze-
tője. 

- Figyelmünk fókuszában a nők 
munkaerőpiaci helyzetének javítása 
áll, egyenlő súllyal a családban betöl-
tött szerepükkel. Kiemelem, hogy a 
„munka és család” modellről van szó, 
a „család vagy munka” modell helyett! 
Akinek a fejében ezt olvasva elindult a 
gondolat, hogy a megfogalmazásban a 
„munka és család - család és munka” 
sorrendet fel kellene cserélni, az már-
is együtt gondolkodik velünk: hogyan 
is lehet ezt jól csinálni? Esetleg valaki 
azt gondolja: „Nem kell ezen annyit ta-
nakodni, a nők mindig is dolgoztak és 
családi tűzhelyet őriztek…” Biztosan 
van, aki sóhajt egyet: „Bár lenne belő-
lem kettő, akkor mindenre (magamra 
is) jutna egy kis időm!” Szerintem min-
denkinek igaza van, mert sokféle meg-
oldásunk van a családanya – dolgozó 
nő élethelyzetre!

Megosztani a tapasztalatokat, jó 
gyakorlatokat

A mezőkovácsházi Család és 
KarrierPONT ebből a sajátos néző-
pontból kezd kapcsolatokat kiépíteni a 
járás 18 településén. Mindazt a tudást, 
tapasztalatot és lehetőséget, ami az em-
bereknél, a vállalkozásoknál, cégeknél, 
szociális- és kulturális intézményeknél, 
önkormányzatoknál, civil szervezetek-
nél, egyházaknál már megvan, ebbe az 
irányba is szeretnénk kinyitni, és hoz-
zátenni az általunk hozottakat. Segítsé-
günkre van a program megvalósításá-

ban az is, hogy hazánkban a „Családok 
éve” lett 2018 Magyarország Kormá-
nyának határozata alapján. Országosan 
is kiemelt figyelem irányul ide. E figye-
lem pedig azt jelenti, hogy energiát és 
tudást mozgósít az adott területre, mert 
úgy gondolja, hogy a család a közösség 
gerincoszlopa, és ha ez rendben van, 
akkor az embereknek tartása van, ön-
bizalma van, kapcsolódásai vannak - az 
életünknek áramlása van!

A mezőkovácsházi CSAKPont is bekap-
csolódik a járásban a közösségépítésbe, 
kiterjesztve ezt a teret az ország többi 
CSAKPontjával való együttműködésből 
származó tapasztalatokra. Meghívjuk 
közös gondolkodásra a családokat, a 
munkáltatókat és minden érintettet. 
Figyelünk a már sikeres és a gondokkal 
küzdő, megoldásokat kereső nőkre irá-
nyul; de a fiatalokra is, hiszen röpke pár 
év, és már az Ő igényeik, megoldásaik 
alakítják a mindennapokat. 

Átgondolt munkavállalás: atipikus 
foglalkoztatás

Amikor egy más nézőpontból tekin-
tünk a családra, mint egységre, akkor a 
női munkavállalókkal szembeni gazda-
sági és társadalmi előítéletek lebontása 
(legalább enyhítése) is lehetővé válik. 
A női munkaerőhöz kapcsolódó: el fog 
menni szülni; beteg lesz a gyerek ezért 
sokat fog hiányozni; családi ügyekkel 
tölti a munkaidejét… képzetek szemlé-
letformáló eszközökkel és a hagyomá-
nyostól eltérő foglakoztatási formák 
megismertetésével átalakíthatóak? És a 
kérdések a másik oldalon: ha elmegyek 
dolgozni, hogyan fogom óvodába vinni 
a kicsit, ellátni az otthont, ápolni a szü-
leimet, szerető figyelmes párja lenni a 
férjemnek, és kitől kapok segítséget…?

Amikor a hagyományos rendben 
(mondjuk 8-16 óráig) való munkavég-

zéstől elvonatkoztatunk, akkor jutunk 
el az atipikus foglalkoztatásig: részmun-
kaidő és különböző munkaidőmodellek, 
távmunka, bedolgozás, alkalmi munka, 
önfoglalkoztatás és mások. Ha a mun-
kaadók és a munkavállalók helyi szintű 
együtt gondolkodását, együttműködé-
sét ki tudjuk tágítani ebbe az irányba, 
akkor reményeink szerint fejlődik a csa-
lád/magánélet és a munka összeegyez-
tethetősége és összehangolása. A támo-
gató helyi munkaadók/szolgáltatók és a 
velük együttműködő közösségek műkö-
dési feltételeinek megteremtése is javul. 
A központhoz fordulhatnak azok, akik 
elakadtak a karrierépítésben vagy ne-
hezen találnak vissza a munkerőpiacra, 
de akár személyes kérdésekkel is meg-
kereshetik a Család és KarrierPONT-ot. 
Tudásunkhoz mérten segítünk a prob-
lémák megoldásában vagy kapcsolati 
rendszerünkön keresztül eligazítást 
adunk, hogy hová érdemes fordulni az 
adott konkrét üggyel.

Összefogás már a születés pillana-
tától

A Kaszaperi Közös Önkormányzati 
Hivatal, a térség 18 önkormányzata és 
a kistérségi társulás által alapított Dél-
békési Jövőkép Nonprofit Kft., valamint 
a Dél-Békés Mentőcsoport Katasztrófa-
védelmi Alapítvány kedvezményezet-
tek konzorciumi együttműködésben 
valósítják meg pályázati vállalásokat. 
Kiemelt feladat a térség munkáltató-
ival felvenni a kapcsolatot és együtt-
működési megállapodások keretében 
érzékenyítő képzésekkel, jogi- és HR-
tanácsadással, valamint a kereslet-kí-
nálat összehangolásával segíteni az 
atipikus és a rugalmas munkaformák 
népszerűsítését és gyakorlati megvaló-
sulását. A CSAKPont a helyben működő 
közösségekkel (civil, egyházi, önkor-
mányzati szervezetekkel) kialakítandó 
különleges kapcsolat révén a hálózato-
sodással is a családok életét segíti. 

Hosszú távon elégedett

A két fő célcsoport, a munkáltatók és 
a családok, ezen belül is elsősorban a 
kisgyermeket nevelő vagy hátrányos 
helyzetű nők bevonása is az aktivitá-
son alapul. Ahhoz, hogy az elvégzendő 

Család és munkavállalás vonzásában a NŐ: esély!
– Család és KarrierPONT nyílik Mezőkovácshán –

A nő vagy a férfi teremti meg a megélhetést? Az apa vagy az anya jelen-
léte fontosabb a családban? Mi szolgálja a gyerekeinket: az otthon vagy a 
közösségben eltöltött idő? Képesek-e a nagyszülők aktívan részt venni a 
következő nemzedékek életében? A munkahelyen nyújtandó teljesítmény 
élvez elsőbbséget, vagy a családi, közösségi, egyéni elfoglaltságra for-
dítsunk nagyobb figyelmet? Mi az az „aktív munkaidő”, milyen az ideális 
munkavállaló, az ideális munkahely és főnök? Milyen válaszokat adhatunk 
ezekre és a hasonló kérdésekre a hétköznapokban?
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munkákra hosszú távon lehessen meg-
felelő és elégedett munkavállalókra 
számítani, közösen tett lépésekre van 
szükség a szűk érintettek és a tág kö-
zösség részéről. A legfontosabb a kép-
zések, fejlesztések, felkészítések tar-
tása, melyek a tervek szerint öt nagy 
témakörben kerülnek megszervezés-
re: a munkába való visszatérést segítő, 
a munka-magánélet összehangolását 
célzó, a munkáltatókat érzékenytő, a 
társadalmi kapcsolatok létrejöttét ösz-
tönző és egy belső, a szervezetépítés-
hez kapcsolódó képzés formájában. A 
helyi sajátosságok, igények is alakítják 
majd ennek a tevékenységnek a palettá-
ját! Mindezek mellé segítő szolgáltatá-
sok is kapcsolódnak (például amíg egy 
édesanya részt vesz a munkaerőpiaci 
reintegrációt segítő képzésen, addig a 
kisgyermekére a központban kialakí-
tott játszószobában vigyázunk).

Családias hely

A mezőkovácsházi járás 
Család és KarrierPONT-ját 
az Alkotmány utca 44. szám alatt (a volt 
patika épületében) nyitjuk meg hama-
rosan. A felújítási munkák a végükhöz 
közelednek, a belső tér kialakítása, a 
berendezés van napirenden. Olyan he-
lyet szeretnénk kialakítani, ahol jó len-
ni, ahol a tanuláshoz, változáshoz, ta-
lálkozáshoz kedvet kap az ember. Ahol 

a reggelt rendhagyó módon indíthatjuk 
egy pár perces légzőgyakorlattal. Ahol 
délután jó összejönni és beszélgetni 
egy előadás, film, személyes tapaszta-
lat nyomán a női lét kérdéseiről, a férfi 
léthez való kapcsolódás nehézségeiről 
és feladatairól. Arról, hogy milyen ma fi-
atalnak lenni, mitől nehéz vagy könnyű 
anyává-apává válni, hogyan lehet egész-
ségesnek maradni a sok feladat megol-
dása mellett, kitől kaphatunk segítséget 

és milyen kincseket rejtegetünk (példá-
ul mások javára fordítható időt), melye-
ket megosztva mi magunk is segítővé 
válunk? Olyan helyet, mely tovább szí-
nesíti és gazdagítja a térségünket, ami 
az itt dolgozó szakemberek és minden 
segítő által fenntartható nyomot hagy 
bennünk.

Dr. Mikiténé Kiss Katalin
Család és KarriePONT-vezető

   Mezőkovácsháza

A Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete
megszervezi a hagyományos augusztusi kiszállásos véradását

augusztus 19-én (vasárnap)

a MEZŐKOVÁCSHÁZI KALOCSA RÓZA MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

Szeretettel várjuk a véradókat és azokat az egészséges állampolgárokat, akik betöltötték
18. életévüket és segíteni szeretnék a súlyos betegek gyógyulását.

Minden véradó a GYOPÁROSI, és a MEZŐKOVÁCSHÁZI BOROSTYÁN fürdőbe belépőjegyet,
és apró ajándékot kap.

A véradásra személyi igazolványát,
lakcímkártyáját, 

TAJ kártyáját 
szíveskedjék magával hozni.
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A 2018. évben, 4 célcsoport részére (3 célcsoport részé-
re havonta, 1 célcsoport részére negyedévente) a Rászo-
ruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében, 
Mezőkovácsházán, az Innovációs, Oktatási és Közösségi 
Központban, több, mint 200 fő részére körülbelül 10 000 
forint értékű tartós élelmiszercsomag került kiosztásra. A 
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program cél-
csoportjai azok a 0-3 éves és 7-14 éves korú gyermekek, 
akik és Rendszeres Gyermekvédelmi Kedvezményre jogo-
sultak; továbbá rászorultság jogossága esetén, várandós-
kismamák (a várandósság 3 hónapjától); illetve megvál-
tozott munkaképességű és rendkívül alacsony jövedelmű 
időskorú személyek. A program folyamatos, tervezetten és 
várhatóan 2020-ig folytatódik majd.

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 
Mezőkovácsházán

Szeretettel várunk mindenkit nyitvatartási időnkben, 
a Refi Közösségi Központban!

Hétfő – péntek: 08:00-21:00
Szombat:  13:00-20:00
Vasárnap  13:00-18:00

- Játszótér
- Fitnesz eszközök
- Ping-pongozási lehetőség
- Ingyenes, non-stop nyílt wi-fi internet
- Forróital automata
- Bankautomata
- 3 számítógépen ingyenes internetezési lehetőségek
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 5.027.252.068 forint értékben 31 Békés megyei pro-

jektről hozott támogató döntést az Irányító hatóság – tájékoztatott Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlés-
ének elnöke.

Jelen döntés értelmében az alábbi felhívásokban született pozitív döntés:
- TOP-1.1.2-16 Inkubátorházak fejlesztése
- TOP-1.1.3-16Helyi gazdaságfejlesztés (helyi piac) 
- TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
   közszolgáltatások fejlesztésével (ovi-bölcsi)
- TOP-2.1.1-16Barnamezős területek rehabilitációja
- TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása (zöld város)
- TOP-3.1.1-16Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (kerékpárút) 
- TOP-3.2.1-16Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (energetika)
- TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja
- TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése

A nyertesek listája a Békés Megyei Önkormányzat honlapján (http://www.bekesmegye.hu/category/kozerdeku-megyei-
hirek/) olvasható. A Magyar Államkincstár mielőbb felveszi a kapcsolatot a kedvezményezettekkel a támogatói szerződések 
megkötése érdekében, a közös cél, hogy mielőbb aláírt szerződése legyen minden nyertes pályázónak, ezután indulhat a 
pályázatok megvalósítása. Sztahovics Zsuzsa
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A Békés Megyei Önkormányzat 
ebben az évben is megszervezi a 
Megyenapot, ezúttal is szeptember 
első szombatján, amely idén else-
jére esik. Az első két rendezvény 
sikere bizonyítja, hogy szükség 
van egy olyan programra, melyen 
hagyományaink, a nemzetiségek 
kultúrája, megyénk értékei kerül-
nek középpontba, mindeközben a 
kilátogatók színvonalas, kicsiket és 
nagyokat célzó programokon érez-
hetik jól magukat.

Hagyományainkhoz híven ezúttal is 
bemutatkoznak a megyei értéktárban 
szereplő értékek, lesz kézműves vásár 
és kistermelői piac, valamint felvonul-
tatják hagyományaikat és értékeiket 
a megye nemzetiségei. Színpadi pro-
dukciók és egy esti koncert gondos-
kodik a közönség szórakoztatásáról, 
és ezúttal is külön figyelmet fordítunk 
a gyermekekre: nagysátrunkban kéz-
műves foglalkozások, gyereksarok, 
népi játszótér és kosárhinta várja 
őket – és természetesen a léggömb és 
az óriás torta sem fog hiányozni. A ka-
tonai hagyományőrzők és bemutató-
ik mellett a jelenkor „egyenruhásai”: 
tartalékosok, határvadászok, készen-
léti rendőrök, a honvédség tagjai és 
terrorelhárítók engednek bepillantást 
munkájukba.

Újdonságot is tartogatunk idén: a 
megyei értéktár elemei mellett a tele-
pülési értéktárakban szereplő tétele-
ket is megismerhetik az érdeklődők. 
Sőt: a szomszéd megyék (Bács-Kiskun, 
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok) 
értéktárai is felvonultatják kincseiket. 
Kézműves vásárunk és kistermelői 
piacunk tovább bővül, jelenleg már 
hetven résztvevő regisztrálta magát, 
de folyamatos a jelentkezés. Színpa-
di fellépőink a megyei nemzetiségek 

MEGYENAP
„Hagyomány, érték, közösség”

képviselői, néptánc egyesületeink, a 
Békéscsabai Napsugár Bábszínház, az 
esti produkciót pedig Ferenczi György 
és a Rackajam szolgáltatja.

A harmadik Megyenap fővédnöke 
dr. Nagy István agrárminiszter, dísz-
vendégeink Arad és Bihar megye.

A rendezvényt támogatta a Földmű-
velésügyi Minisztérium, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma, a Nemze-
ti Művelődési Intézet, a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara,a Békés Megyei 
Népfőiskola Alapítvány, a Békés Me-
gye Értékei Egyesület,a Békés Megyei 
Népművészeti Egyesület, Békéscsaba 
Megyei Jogú Város.

Sztahovics Zsuzsa
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