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Tisztelt Mezőkovácsháziak!
Soraim két ünnep között kerülnek az Önök kezébe. 

Október 6-án az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc mártírjaira emlékeztünk. 23-án az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc eseményeit idézzük fel. A két 
szabadságharcban sok a közös vonás.

Mindkét alkalommal az elnyomás, jogaink semmibe vétele 
érte el azt a határt, amikor a nemzet egységesen kimondta: 
elég volt. Mindkét alkalommal, békés eszközökkel akartuk 
jogainkat visszaszerezni, amit az addigi uralkodó osztály el 
is fogadott, meg is ígért.

Mindkét alkalommal meg is szegték ígéretüket és fegyver-
rel támadtak hazánkra.

Mindkét alkalommal idegen hatalom segítségével verték 
le szabadságharcunkat, amelyet megtorlás követett. (Igaz, 
1848-ban Habsburg, 1956-ban magyar vezetők mondták ki 
a halálos ítéleteket.) Mindkét alkalommal kivégezték a tör-
vényesen kinevezett miniszterelnököt.

Mindkét alkalommal, a szabadságharc leverését követően, 
üldözték a szabadságharcosokat, a nemzet jogaiért kiálló-
kat. Sokan kényszerültek száműzetésbe.

Végül, mindkét szabadságharcunk győzött.
Az 1948-as a kiegyezéssel, 1967-ben, az 1956-os a köztár-

saság kikiáltásával, 1989-ben.

Tisztelt Mezőkovácsháziak!
Az 1849-ben és 1956-ban vesztesnek hitt őseink áldozata 

nem volt hiábavaló. Ma, 170 és 68 évvel az események után 
is évről évre fejet hajtunk az emlékük előtt.

Jassik Lajos nemzetőr volt az 1848/49-es szabadság-
harcban. Túlélte a háborút, hazatért gazdálkodni. Egész 
életében büszke volt arra, hogy fegyverrel védte a hazát. 
Környezete tisztelte ezért. Ma, felújított síremléke a városi 
ünnepségeink színhelye. Lakóháza Refen Tájház, ahol kiál-
lításokkal, rendezvényekkel hívjuk fel az utódok figyelmét 
Mezőkovácsháza történelmének dicső és szomorú esemé-
nyeire egyaránt.

Fülöp Dezsőt a kovácsháziak tisztelete állította a falu élére 
1956-ban. Sikerült megakadályozni a vérengzést, biztosítot-
ta a településen a nyugalmat. 

Mégis elérte a bosszú. Az ÁVÓ-sok üldözték, kínozták, 
megverték. 1957 februárjában belehalt a sérüléseibe.

A forradalom 60. évfordulójának évében, 2016-ban 
Mezőkovácsháza Díszpolgárává választottuk. Emléktáblája 
előtt tartjuk városi megemlékezéseinket.

Az ünnepeken kapaszkodókat keresünk. Üzen-e nekünk 
valamit Jassik Lajos és Fülöp Dezső példája?

Szerintem üzen. Azt üzeni, hogy a szabadságharcban a 
nemzet oldalára kell állni. 

Azt üzeni, hogy a hazáért, a közösségünkért áldozatot 
kell vállalni. Biztosan akkor is voltak, akik nem így tettek. 
Akik inkább elfordították a fejüket, akik próbálták a célokat 
megkérdőjelezni, az eredményeket kicsinyíteni. (1956-ban 
olyanok is voltak szép számmal, akik önként jelentkeztek a 
bosszúállásra.)

Ismerjük-e nevüket? Ápoljuk-e az emléküket?
Nem. Kirostálta őket a történelem, kovácsháza emlékeze-

téből kitörlődtek.

Tisztelt Mezőkovácsháziak!
Szabadságharc most is folyik. Nem véres, nem kell fegy-

vert fogni. De öröklött hátrányaink felszámolása, az itt élők 
körülményeinek jobbítása, gyermekeink itthon tartása, 
hazacsábítása, családjaink jobb életének a biztosítása napi 
csatákat igényel.

Jassik Lajos és Fülöp Dezső példája állítson bennünket a 
közösségünk mellé! Tegyük meg, amit a helyzet, az elvég-
zendő munka megkövetel tőlünk! Ha így teszünk, biztosak 
lehetünk abban, hogy családunk, kisebb közösségünk, a vá-
ros emlékezete sokáig megtart bennünket.

Tisztelet a Hősöknek! Varga Gusztáv 

Tisztelet a Hősöknek!
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Befejeződtek a Deák utca útburkolat 
felújításának munkálatai.

A beruházást a Swietelsky Kft. valósí-
totta meg, a beruházás költsége 121,5 
millió forint volt. A munkálatok kereté-
ben a Deák utca teljes hossza és a Béke 
utca érintett szakasza teljesen megújult. 
Feszültség elosztó rétegek beépítése és 
új aszfalt kopóréteg került a város leg-
rosszabb minőségű útjára. Az útpadka is 
megemelésre került, és a csatorna akna 
fedlapok szintre emelése is megtörtént. 
Az útpadka végleges tömörödése és fü-
vesedése előtt még többször igényel 
tereprendezést. Ehhez kérjük a lakos-
ság segítségét, de önkormányzatunk is 

A lakosság részéről gyakorta ér-
keztek panaszok, illetve hivatalból is 
észrevételeztük, hogy városunk egyes 
polgárai az általuk tanúsított magatar-
tással megszegik a közösségi együtt-
élés alapvető szabályait, bosszúságot 
okozva ezzel szomszédaiknak, ese-
tenként a város lakosságának.

Rendeleti szabályozás hiányában 
ezekkel az esetekkel szemben a Polgár-
mesteri Hivatal munkatársai is tehetet-
lenek voltak, ezért a Képviselő-testület 
megalkotta a közösségi együttélés alap-
vető szabályait sértő magatartásokról 
szóló 22/2018. (IX.25.) számú rende-
letét. A rendelet megalkotásának célja, 
hogy a szabályszegő tényállások meg-
határozásával, azok rendeletben törté-
nő szabályozásával javuljon a közrend, 
közbiztonság, hiszen megteremtődik a 
szankcionálás lehetősége, ami vissza-
tartó erőt jelenthet. 

A közigazgatási szabályszegések 
szankciói magasabb jogszabályi szinten, 
a 2017. évi CLXXIX. törvényben is szabá-
lyozva vannak, mely rendelkezései szin-
tén alkalmazandók az eljárások során.

A közösségi együttélés alapvető 
szabályainak megszegőjével szem-
ben figyelmeztetés, helyszíni bírság 
és közigazgatási bírság kiszabásának 
van helye. 

Ha helyszíni intézkedés során a közös-
ségellenes magatartást tanúsító termé-
szetes személy a jogsértést teljes egé-
szében elismeri, vele szemben 5.000,- 

forinttól 25.000,- forintig, jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelke-
ző szervezet esetében 10.000,- forinttól 
50.000,- forintig terjedő helyszíni bírság 
kiszabásának van helye.

Természetes személy esetében 
200.000,- forintig terjedő, jogi személy 
és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet esetében 500.000,- Ft-ig ter-
jedő összegű közigazgatási bírság szab-
ható ki.

A bírságolást minden esetben fi-
gyelmeztetés előzi meg, az abban fog-
laltak nem teljesítése esetén azonban 
a bírság kiszabásától eltekinteni nem 
áll módunkban, ezért azt szíveskedje-
nek a kellő felelőséggel kezelni.

A rendelet tételesen felsorolja a kö-
zösségi együttélés szabályait megszegő 
magatartásokat, melyek az alábbi terüle-
teket fedik le:
- Avar és kerti hulladékok nyílttéri ége-

tésére vonatkozó rendelkezések meg-
sértése

- A települési folyékony hulladékkal kap-
csolatos kötelező helyi szolgáltatásokra 
vonatkozó rendelkezések megsértése

- A közterületek rendeltetéstől eltérő 
használatának engedélyezésére vonat-
kozó rendelkezések megsértése

- A közterületek rendjéről és tisztaságára 
vonatkozó rendelkezések megsértése

- A települési szilárd hulladékkal kapcso-
latos közszolgáltatásokra vonatkozó 
rendelkezések megsértése

- A köztemetőkről és a temetkezési te-

vékenységre vonatkozó rendelkezések 
megsértése

- Az Önkormányzat jelképeinek meg-
határozásáról és azok használatának 
rendjére vonatkozó rendelkezések 
megsértése

- Házszámtáblák elhelyezésével kap-
csolatos magatartások

- Hirdető-berendezések kihelyezésé-
vel kapcsolatos magatartások

- Zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatos 
szabályok megsértése

- Kereskedelmi és vendéglátási tevé-
kenység

Tekintettel arra, hogy a rendelet a 
város teljes lakosságát érintő rendelke-
zéseket tartalmaz és jelentős mértékű 
szankcionálást tesz lehetővé, a lakosság 
tájékoztatása és az alkalmazásra  való 
felkészülés miatt a Rendelet 2018. no-
vember 01. napján lép hatályba, mely 
teljes terjedelmében honlapunkon 
(https://varos.mezokovacshaza.hu/
rendeletek/) vagy a Polgármesteri Hi-
vatalban megismerhető. 

A rendelet megalkotása során figye-
lembe vettük a lakosságtól érkező ész-
revételek, de így is lehetnek olyan ma-
gatartások, melyek szabályozása szük-
séges lenne, de rendeletünk nem terjed 
ki rá. Ezzel kapcsolatos észrevételeiket, 
módosítási igényüket facebook üzenet-
ben, vagy személyesen a Polgármesteri 
Hivatalban tehetik meg.

Szabóné Faragó Julianna
aljegyző

Lakossági tájékoztató
pályázatokról

rendszeresen végig fogja ellenőrizni a 
padkákat.

A beruházás műszaki átadás-átvételé-
re 2018. szeptember 18-án került sor. Az 
útra még súlykorlátozó táblák kerülnek 
kihelyezésre. A Deák utcához csatlakozó 
Petőfi utcán a 2. sz. óvoda előtti útsza-
kasz felújításáról is döntött a képviselő-
testület, amely a tervek szerint még ok-
tóberben elkészül.

Ezzel a több mint három kilométeres 
saját forrásból történő útfelújítással je-
lentős lépést sikerült megtennünk a bel-
területi útjaink állagromlásának megelő-
zésében, illetve állapotának javításában. 
Kívánjuk városunk lakóinak, hogy hasz-
nálják örömmel, rendeltetésszerűen és 
balesetmentesen a megújult utakat.

Sóki Zoltán
műszaki irodavezető

A közösségi együttélés szabályait megszegők bírságolása
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A Támogató Szolgálat
működési feltételének

korszerűsítése
Az Emberi Erőforrások Minisztériu-

ma megbízásából és nevében a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 
a támogató szolgáltatást működtető és 
befogadott szolgáltatók feltételeinek 
fejlesztésére meghirdetett pályázat 
felhívásra benyújtott Mezőkovácsháza 
Város Önkormányzatának - SZOC-18-
FEJL-TSZ-1-026 kódszámú - pályázata 
9.000.000 Ft vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesült.

A pályázat keretében 1 db Volkswa-
gen Transporter T5 1.9 PD TDI kisbusz 
kerül beszerzésre, amely a szállítási fel-
adatok ellátásánál szükséges.

Elmondható, hogy a pályázat pozitív 
elbírálásával egy műszaki és közlekedés 
biztonság szempontjából megbízható 
gépjármű kerül beszerzésre, amellyel 
az ellátottak számára biztosítottá válik 
a minőségi szolgáltatás.

Kálmán András
térségfejlesztési menedzser

BURSA HUNGARICA FELSŐ-
OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI 
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2019.

Pályázati kiírás 

Tisztelt Leendő Pályázók!
Mezőkovácsháza Város Önkormány-

zata a 2019/2020. tanévre vonatkozóan is 
kiírta „A” és „B” típusú pályázatát a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjra.

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

2018. november 6.

A pályázat benyújtható: Dr. Ökrös Mátyás 
Vezető Főtanácsosnál, a Mezőkovácsházi 
Polgármesteri Hivatal 1. emelet 103. iro-
dájában. Információ a jegyzőnél szemé-
lyesen vagy a 68/381-011-es telefonszá-
mon kérhető.

Ügyrendi, Kulturális és 
Szociális Bizottság

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
közleménye:

Indul a fűtés
A fűtési szezon hivatalosan október 15-én elkezdő-

dött. Fűtési technológiától függetlenül komoly veszélyt 
jelenthet, ha a fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen 
használják, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha 
a rendszeres műszaki felülvizsgálatot elmulasztották.

Az alábbi tanácsok figyelembevételével mind a kéménytü-
zek, mind a szén-monoxid mérgezések elkerülhetőek:
• A fűtőeszköz és a kémény kialakítását és karbantartását 

bízzák szakemberre, a házilag barkácsolt berendezések 
életveszélyesek lehetnek.

• Évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőesz-
közét. A lerakódott por és szennyeződés nemcsak rontja a 
fűtés hatékonyságát, hanem balesetekhez is vezethet. 

• A családi házakba a kéményseprő nem megy automatiku-
san, az állampolgár által foglalt időpontban végzi el az in-
gyenes ellenőrzést és tisztítást. A http://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken lehet idő-
pontot foglalni. Ha valaki a telefonos ügyintézést választ-
ja, hívja a 1818-as telefonszámot, majd a 9-es és az 1-es 
nyomógomb benyomásával eléri a kéményseprő ipari ügy-
félszolgálatot.

• A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében gon-
doskodjanak a lakás megfelelő szellőzéséről. Az új, jól szi-
getelő ajtókba és ablakokba szereltessenek résszellőzőt. 

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
- Mezőkovácsháza
- hulladékszállítás

Ügyfélkapcsolati pont helyszíne:
  5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 6.
  Áramszolgáltatói irodában

Ügyfélfogadási idő: pénteki napokon
2018. október:  5., 12., 19., 26.
2018. november: 2., 9., 16., 23., 30.
Időpont: 12:30-14:00h

Ügyfélszolgálati időn kívül az alábbi 
elérhetőségeken várjuk megkeresését:
Telefonon:   66/447-150
E-mail-ben: ugyfelszolgalat@tappe.hu
Postai úton: 5600 Békéscsaba,
                         Kinizsi u. 4-6.
Személyesen: 5600 Békéscsaba, Kinizsi 
u. 4-6. (hétfő és szerda: 8:00-15:00 h,  
              csütörtök: 7:00-19:00 h)
A hulladékszállítási információkról és 
ügyintézésről awww.dareh.hu oldalon 
tájékozódhat.

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt.

  A szén-monoxid akkor alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőesz-
köz elhasználja a szoba levegőjét az égéshez, és nem biztosí-
tott a levegő-utánpótlás. 

• Egy megfelelően működő fűtőeszköz is bármikor meg-
hibásodhat, ezért tanácsos egy jó minőségű szén-monoxid-
érzékelőt beszerezni. A nem megfelelő érzékelők életveszé-
lyesek, mert hamis biztonságérzetet keltenek, és korántsem 
biztos, hogy időben jeleznek. 

• Az alábbi linken található érzékelők megbuktak az 
ellenőrzéseken, ne használja őket! http://www.
katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/Nem_
megfelelo_COerzekelok_20170803.pdf

• Az alábbi linken található érzékelők megfelelő biztonságot 
nyújtanak: http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/
piacfelugyelet/Megfelelo_CO-erzekelok_20170803.pdf

• Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy 
nedves fával, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat 
bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom 
lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt leszűkül a kémény 
belseje, ami miatt visszaáramolhat a füst a házba. 

• Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi ko-
rom és kátrány rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, 
mint normál fűtőanyag használata esetén egy teljes fűtési 
szezonban.

• A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrány-
réteg a fűtés hatására izzani kezd és akár meg is gyullad-
hat, ami lakástűzhöz vezethet. Minden ötödik lakástűz a 
kéményben keletkezik.
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Augusztus 20-a az 1938-as székesfe-
hérvári országgyűlés határozata értel-
mében Magyarország nemzeti és álla-
mi ünnepe – I. István király temetésé-
nek és szentté avatásának évfordulója. 

Ezen a napon tartotta Mezőkovácsháza 
Város Önkormányzata Ünnepi Képvise-
lő-testületi ülését a Polgármesteri Hiva-
tal nagytermében. Az eseményen dísz-
vendégeként megjelent Simonka György 
országgyűlési képviselő, és Tolnai Péter 
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyű-
lésének alelnöke is, valamint a romániai 
testvértelepülések elöljárói, delegáltjai 
is elfogadták a meghívást.

Megemlékezést tartottak elhunyt 
Hetényi György kortárs költőről, il-
letve két Polgármesteri Elismerő Ok-
levél is átadásra került. A közjóért, 
Mezőkovácsháza érdekében kifejtett 
értékes tevékenység elismeréséül Nagy 
Márta, amatőr festőt és Németh Ilona 
női szabó-divattervezőt tartotta érde-
mesnek ez alkalommal grémium.

Kitüntetéseket vehettek át az Államalapítás ünnepén

A képviselő-testület köszöntötte az 
idén végzett, friss diplomát szerző fia-
talokat is, illetve idén első ízben adomá-
nyoztak díszoklevelet két olyan elszár-
mazott mezőkovácsházinak, akik az élet 
valamely területén jeleskedtek, öregbí-
tették a város jó hírnevét.
Tóth Kinga Zoé lett idén a 193. Anna-bál 

szépe, és dr. Halász László idegsebész 
rezidens kiemelkedő kutatómunkája ré-
vén vívta ki a városvezetés elismerését. 
Ugyanezen a napon a Kovácsháza 550 
éves fennállásának emlékére állított 
emlékhelynél koszorúzási ceremóniá-
val zárták az állami ünnepet. 

Kálmán-Pócsik Judit

Városunk az idei évben is rész vett 
Békéscsabán 2018. szeptember 05-
én az immár 6. alkalommal megren-
dezett megyei közfoglalkoztatási 
kiállításon.

 A térkőgyártás mellett az idén a 
gyümölcsöskertben termesztett almát 
és körtét is népszerűsítettük. A belőlük 
készített almabefőttet és körtekom-
pótot az ovis csoportok és az idősebb 
korosztály is előszeretettel kóstolta. 
Visszajelzésük sikerélményt jelentett 
számunkra, mindenkinek ízlett a házi-
as fahéjjal ízesített finomság. 

Természetesen a mezőgazdasági 
programban megtermelt zöldségek 
(paradicsom, paprika, burgonya, ká-
poszta, cukkini, tök, uborka, zöldbab, 
vöröshagyma) is színesítette kiállítá-
si standunkat. A régi recept alapján 
passzírozott paradicsomlé is elnyerte 
a rendezvényre látogatók tetszését. 
Bemutatásra kerültek tartósított ter-
mékeink is: savanyú uborka, lecsó, 

paprikasaláta, cékla.
 Díszes faládába ültetett illatos virá-

gaink vidám színfoltjai voltak a kiál-
lításnak, amelyet Dr. Hoffmann Imre 
államtitkár úr is meglátogatott és jövő-
beni eredményes munkát kívánt a köz-
foglalkoztatás ágazatában résztvevő 
kollégáknak és vezetőknek egyaránt!

Hagyáné Takács Ibolya

Mezőkovácsháza a 
Közfoglalkoztatási

kiállításon
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Magyar delegáció 
járt Menyházán

Szeptember közepén rendezték 
meg a Bográcsok Hangja nevű Gaszt-
ronómiai fesztivált romániai testvér-
településünkön, Menyházán, ahova a 
képviselő testület tagjai is meghívást 
kaptak. 

A több mint tíz ezer fős rendezvény-
re látogatott Szénási István alpolgár-
mester és Vitális Gábor a Román Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke. 

Az ínyencek fesztiválját kulturális 
programok is gazdagították, népzenei 
és néptáncos fellépők gondoskodtak a 
hagyományok felelevenítéséről.

A magyar küldöttek képviselői sike-
res tárgyalásokat folytattak Arad me-
gye legfontosabb elöljáróival, a kap-
csolat építés mellett nagy hangsúlyt 
kapott a közös gyermektáborok szer-
vezése, amely a tervek szerint várha-
tóan jövőre már megvalósulhat.

Kálmán-Pócsik Judit

Új kezdeményezésünk a sport és moz-
gás területén az idei évben a Vízitorna 
volt, ami sok érdeklődőt vonzott 
Mezőkovácsházán a Borostyán Cam-
ping-és Strandfürdőben. 13 alkalommal 
került megrendezésre a gerinc- és teljes 
átmozgató torna a nagymedencében, 
Kiss Annamária gyógytornász irányítá-
sával. A résztvevők vízinudlit is használ-
hattak a tornák alkalmával, mely nehe-
zebbé tette a gyakorlatok kivitelezését, 
ezáltal növelve ellenálló képességü-
ket. Minden alkalommal emelkedett a 
résztvevők száma, erre való tekintettel 
remélhetőleg a jövő évben is megrende-
zésre kerülhet e mozgásforma.

Jankó Andrea, Efi munkatárs

A szeptember 28-án megrendezett 
mentálhigiénés előadás alkalmával 
a mezőkovácsházi Rendelőintézetbe 
vártuk a helyi és térségi egészség-
ügyi dolgozókat.

Kiemelt jelentőségű programja az 
Egészségfejlesztési Irodának, a járás-
ban működő egészségügyi alap- és 
szakellátásban dolgozókat célzó egész-
ségfejlesztési programok megvalósí-
tása, különös tekintettel a dolgozók 
lelki egészséget támogató programok 
megszervezése. Az előadás interaktív 
formában zajlott, melyet követően a 
résztvevők kérdéseikre választ kaptak 
Szász Krisztina előadó szakembertől. 

Mellrák elleni küzdelem jegyében 
figyelemfelhívó kampánynapot tar-
tott az EFI Hősök tere 6. sz alatti iro-
dájában október 2-án. Az érdeklődők 
elsajátíthatták a mellvizsgálat helyes 
módszerét és tanácsokat hallgathattak 
meg a Békés Megyei Kormányhivatal 

EFI programok a testi- és lelki egészség
jegyében

Népegészségügyi Osztályának szak-
embereitől, valamint Tompa Szabina 
védőnőtől. Az önvizsgálat jelentősége 
és helyes elvégzése az elváltozások 
időben történő felismerése, mind a 
mielőbbi gyógyulást szolgálják. Sok 
hasznos tanácsot és tapasztalati isme-
retet szereztek a résztvevők a délelőtt 
folyamán. 

Az Egészségfejlesztési Iroda mun-
katársait, szakembereit hétfőtől 
péntekig 8.00-16.00-ig keresheti fel 
Mezőkovácsháza és a járás lakossága 
a Mezőkovácsháza, Hősök tere 6. sz. 
alatti irodában, vagy a 68/381-883 te-
lefonszámon, életmódbeli tanácsokért, 
információkért.

Az iroda rendszeres és alkalman-
kénti programjairól a facebook-on va-
lamint a hirdetőtáblákra kihelyezett 
plakátokon tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot. 

EFI iroda munkatársai

Népszerű volt idén
a Vízi torna
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Mezőkovácsháza város ön-
kormányzata sikeresen pályá-
zott a földművelésügyi miniszter 
21/2017. (IV. 26.) FM rendeletében 
meghatározott óvoda- és iskolatej 
programjára. 

Örömmel fogadtuk, hogy 2018.szep-
tember 03-tól az iskola után az óvo-
dáinkban is hozzájutnak a gyerekek a 
plusz tejhez. A nevelési-oktatási intéz-
ményeknek, így az óvodánknak is ki-
emelten fontos szerepe van az egészsé-

Egy újAbb LépéS InTézményünk dIgITáLIS 
kompETEncIA FEjLESzTéSéérT

A Digitális Jólét 
Nonprofit Kft. (DJ 
Nkft.) az „Okosóvoda 
Start Program” ke-
retében magyaror-
szági óvodák szá-

mára ingyenesen igénybe vehető 
honlapszolgáltatás lehetőségét kí-
nálta fel. 

Intézményünk júniusban benyúj-
tott pályázata sikeresnek bizonyult 
és a 100 nyertes óvoda közt tudhatjuk 
magunkat. A közel egyéves időszakra 
vonatkozóan, a pályázati eljárásban 
kiválasztott óvodák egységes szol-
gáltatásként, kész arculati elemeket 
tartalmazó modulokból a saját igé-
nyeinek megfelelően alakíthatják ki 
honlapjukat.

A kiválasztott intézmények 2018. 
szeptember 1-től vehetik igénybe a 
DIY (Do-It-Yourself, azaz Csináld ma-
gad!) honlapkészítő szolgáltatást. 
A honlapon Magyarország Digitá-
lis Gyermekvédelmi Stratégiájával 
(DGYS) kapcsolatos szakmai informá-
ciók automatikusan megjelennek. 

A nyertes óvodák 2019. június 30-ig 
vehetik igénybe a honlapszolgáltatást 
és a honlap kialakítására, üzemelte-
tésére vonatkozóan egy munkatár-
suk számára ingyenes felkészítést, 

ÓvodATEj
Az ÓvodákbAn

ges életmódra nevelésben, így abban is, 
hogy a gyermekek megkapják a fejlődé-
sükhöz szükséges ásványi anyagokat és 
vitaminokat. 

Magyarországon 2004 óta működik 
az Európai Unió és a Magyar Állam ál-
tal finanszírozott iskolatej program, 
melynek célja egyrészt, hogy eljuttassa 
a tejtermékeket a gyerekekhez annak 
minden, az egészségre és a fejlődés-
re gyakorolt pozitív hatásával együtt 
másrészt, hogy népszerűsítse eme ter-

mékek fogyasztását a gyermekek köré-
ben, ezzel is hozzájárulva az egészséges 
táplálkozási szokások kialakulásához. 
Az óvodatej program visszavonásig ér-
vényes.

Köszönjük Mezőkovácsháza Város Ön-
kormányzatának, hogy ezzel a program-
mal hozzájárul az óvodás gyermekeink 
egészséges életmódra neveléséhez! 

Szedlacsekné Farsang Margit  
intézményvezető

valamint 1500 MB tárhelyet, 1 db .hu 
domain nevet és 3 db e-mail címet 
kapnak, ingyenesen.

A DJ Nkft.-vel szerződésben álló 
szolgáltató a szolgáltatás ideje alatt 
folyamatosan a rendelkezésükre áll.

A program támogatja a digitális kul-
túra és kompetencia fejlesztését, va-
lamint Magyarország Digitális Gyer-
mekvédelmi Stratégiája (DGYS) által 
képviselt médiatudatosság, médiamű-
veltség fejlesztését, illetve kommuni-
kációs csatornaként szolgál a gyer-

mekvédelem és biztonság, szankcióal-
kalmazás és segítségnyújtás témakör-
ben megjelenő publikációk óvodák és 
szülők felé történő közvetítésében.

Szedlacsekné Farsang Margit
 intézményvezető
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Ebben az évben augusztus 18-án, 
19-én, valamint 20-án került megren-
dezésre a Kovácsházi Napok kulturá-
lis programja Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzata, valamint a Kalocsa 
Róza Művelődési Központ koordiná-
lásával. Egy-egy programelem tekin-
tetében a helyi intézmények és a civil 
szervezetek is kivették részüket a 
rendezvény megvalósításából.

A rendezvényt ezúttal is hosszas szer-
vezés előzte meg, mely munkának a gyü-
mölcse először augusztus 18-án érett 
be a reformátuskovácsházi Innovációs 
Oktatási és Közösségi Központ épüle-
tében, és annak udvarán. Itt a szombati 
nap nyitányaként a Humán Szolgáltató 
Központ szervezésében Egészségnap 
került lebonyolításra. 

Délután 16 órától gyerekprogramok, 
ingyenes ugrálóvár, valamint játszóház 
várta a legkisebbeket. A színpadot első-
ként a Biblia Szól Közösség, valamint a 
30 fok árnyékban zenekar vette birtok-
ba, akik a Szövetség a Mezőkovácsházi 
Járás Ifjúságáért meghívására láto-
gattak városunkba. Tizenhét órától a 
Mezőkovácsházi Települési Értéktár 
kiállítása nyílt meg a Tájházban, amely 
szintén sok érdeklődőt vonzott. Czanik 
Balázs a Mezőkovácsházi Atlétikai Sza-
badidő Klub szervezésében 18 órától 
várta egy közös tornára, aerobikra a lá-
togatókat, mellyel párhuzamosan került 
megrendezésre a Hagyományok Nyo-
mában Egyesület Parasztolimpiája. 

A szervezők ismét megpróbáltak ne-
ves előadókat Kovácsházára csalogatni. 
Ennek eredményeként 19 órától Krisz 
Rudi műsora vonzotta az embereket a 
színpadhoz, aki nagyon remek hangu-
latú koncertet adott. Őt követte Pál Dé-
nes fellépése, amely méltó lezárása volt 
a napnak. 21 órától szintén az atlétikai 
klub jóvoltából éjszakai futás, görkor-
csolyázás, valamint kerékpártúra vette 
kezdetét, melynek célállomása a Boros-
tyán Camping és Strandfürdő volt, ahol 
éjfélig ingyenes éjszakai fürdőzésre volt 
lehetősége a sportolóknak.

Augusztus 19-én már a Kalocsa Róza 
Művelődési Központ mögötti tér volt a 
rendezvény helyszíne. Reggel 8 órától 
főzőverseny vette kezdetét, ahol az idén 
13 csapat mérte össze a tudását.

Ünnep az államalapítás jegyében

folytatás a következő oldalon
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A szakmai zsűrinek nehéz dolga volt 
ezúttal, ám végül az első helyezést Sza-
bó Ilona és csapata szerezte meg, akik a 
helyi fiatalokból álló Pipó csapatát előz-
ték meg, míg a képzeletbeli dobogó har-
madik fokára a Family baráti társaság 
csapata léphetett. Rendhagyó módon 
két csapat is különdíjban részesült. A 
Szivárvány Nyugdíjas Egyesület, vala-
mint a Barátság Nyugdíjas Klub étele is 
elnyerte a zsűri tetszését, így mindkét 
csapat ajándékot kapott. Jelen volt a 
rendezvényen a Magyar Vöröskereszt 
Területi Szervezete is, akik véradást 
szerveztek a Művelődési Házban, vala-
mint az elsősegélynyújtást is népsze-
rűsítették. Az Egészségfejlesztési Iroda 
munkatársai ingyenes mérésekkel, ta-
nácsadással várták az érdeklődőket.

A délelőtt folyamán kézműves foglal-
kozások, valamint ingyenes arcfestés is 
volt a gyerekek legnagyobb örömére, 
melyet a délutáni ingyenes ugrálóvár 
csak tovább fokozott. Az esti programot 
18 órától az Örökség zenekar élő kon-
certje nyitotta, akiket 21 órától, szintén 
élőben, a fiatalok körében rendkívül 
népszerű Follow the Flow együttes kö-
vetett. Nem sokkal 22 óra után a Duma’ 
Színház foglalta el a színpadot, akik is-
mét nagy sikert arattak zenés-táncos 
produkciójukkal.

folytatás az előző oldalról

23 óra után az elmaradhatatlan tű-
zijáték kápráztatta el a szépszámú né-
zősereget. Ezt követően vette kezdetét 
a buli, ahol is D Session, Deniel és Dj 
Hlásznyik húzták a „talpalávalót” egé-
szen hajnal 4-ig. A rendezvénysorozat 

zárásaként augusztus 20-án a Bányatón 
horgászverseny, a Városházán ünnepi 
testületi-ülés került megtartásra, majd 
a jelenlévők koszorút helyeztek el az 
Árpád utcai emléktáblánál.

Gigacz Balázs

A mezőkovácsházi Kalocsa Róza 
Közhasznú Nonprofit Kft. három pá-
lyázatot nyújtott be sikeresen, ame-
lyekre támogatást nyert. A megvalósí-
tásukra idén ősztől kerül sor. 

Az emberi erőforrások miniszterének 
döntése alapján a Csoóri Sándor Alap a 
népi kultúra közösségteremtő műfajainak 
támogatására elnevezésű pályázati felhí-
vásra benyújtott CSSP-TÁRGYALKOTÓ-
2018-B-0028 azonosítójú ,,Szorgos Ke-
zek Alkotóműhely és Kiállítótér” projek-
tet a minisztérium 3,5 millió forint vissza 
nem térítendő támogatásban részesítet-
te. Ennek köszönhetően a művelődési 
házban egy megújult kézműves alkotótér 
kerül kialakításra. Régi terv, hogy az épü-
letben egy olyan helyiség, alkotóműhely 
álljon rendelkezésre, ahol a népi kismes-
terségek, a kézműves tevékenységek 
ideális környezetben tanulhatók, gya-
korolhatók legyenek. Az egyik emeleti 
klubterem a felújítás után alkalmas lesz 
arra, hogy a művelődési ház szakkörei a 

foglalkozásokat a mai kor követelménye-
inek megfelelő helyiségben tudják majd 
megtartani.

A másik pályázattal szintén az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma Csoóri 
Sándor Alap elnevezésű felhívásra be-
nyújtott CSSP-TÁNCHÁZ-2018-0180 
azonosítójú ,,Táncolj velünk! – Tánchá-
zak Mezőkovácsházán” című projekt 
nyert 600 ezer forint vissza nem téríten-
dő támogatást. Ennek köszönhetően a 
művelődési központ táncház-sorozatot 
indít, mellyel népszerűsíteni szeretné a 
magyar táncokat, a néptánc szeretetét, 
a magyar kultúra iránti tiszteletet. Cél a 
településen több alkalommal táncházat 
szervezni és lebonyolítani. Ebből három 

táncház a farsangi, karácsonyi és húsvéti 
ünnepkörhöz kapcsolódik majd.

A Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit 
Kft. a Nemzeti Kulturális Alaphoz (NKA) 
benyújtott 205107/02728 azonosítójú 
pályázata is kedvező elbírálásban ré-
szesült. A döntés alapján a kft. 500 ezer 
forint vissza nem térítendő támogatást 
nyert a IX. Mutasd Magad Dél-Békés 
amatőr művészeti rendezvénysorozat 
2018. évi megvalósításához. A tervek 
szerint az elődöntőkre október 20-án 
Nagybánhegyesen, október 27-én Domb-
egyházon kerül sor, majd ezt követően a 
Dél-Békési Százszorszép Gálát novem-
ber 17-én Mezőhegyesen rendezik meg. 
A művelődési központ a szervezéshez 
kapcsolódó felhívásokat, jelentkezési la-
pokat a napokban már eljuttatta az érin-
tettek részére.

Halasi Mária

Sikeres pályázatok a közművelődésért
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A mezőkovácsházi Kalocsa Róza Művelődési 
Központ ,,Mütyür” kézműves szakköre immár 
30 éve folytatja tevékenységét Dunainé Pszota 
Mária vezetésével. 

A gyermek kézműves szakkör idén májusban 
bensőséges ünnepség és kiállítás keretében em-
lékezett meg a három évtizedes munkáról, amely 
rendezvényre a régi és jelenkori tagok is meghí-
vást kaptak. A jubileumi esemény után nyári szü-
net következett, mely közben a gyerekek bentla-
kásos kézműves táborban fejleszthették tovább 
kreativitásukat. 

A végegyházi Barangoló Közhasz-
nú Egyesület 2018. szeptember 22-
én a Kalocsa Róza Művelődési Köz-
pont közreműködésével rendezte 
meg az Dél-Békési Civil Szövetség 
konferenciáját, melynek fő irányvo-
nala a szociális tevékenység volt.

A Dél-Békési Civil szövetség nem 
más, mint egy nonformális, együttmű-
ködési kapcsolat, mely a kistérség civil 
szervezeteit hivatott összefogni. Céljai 
közt szerepel többek közt a különböző 
területeken működő szervezetek ko-
ordinálása, az erőforrások egyesítése, 
valamint az közös érdekek érvényesí-
tése.

Első konferenciájuk helyszíne a Kalo-
csa Róza Művelődési Központ volt, ahol 
a rendezvény megnyitásaként Jankó 
Erzsébet, az intézmény ügyvezetője 
köszöntötte a megjelenteket, majd Kál-
mán András, Mezőkovácsháza Önkor-
mányzatának tanácsnoka nyitotta meg 
hivatalosan is a konferenciát.

A konferencián többek között bemu-
tatkozott a Vöröskereszt Területi Szer-
vezete, Merényiné Szentmiklósi Etelka 
területi vezető és Jankó Erzsébet terü-

Konferencia a szociális tevékenység témájában

leti elnök jóvoltából, valamint az Ado-
mányok Háza is, melynek tevékeny-
ségét Bontovics Krisztián egyesületi 
tag ismertette. A Szövetség következő 
konferenciáját Tótkomlóson tartja, 

melynek témája a környezetvédelem 
lesz, melyre szeretettel várnak minden 
érdeklődőt.  

Gigacz Balázs és a
Barangoló Közhasznú Egyesület

A kézműves értékteremtő munka ősztől tovább 
folytatódik, így a ,,Mütyür” szakkör a 2018/2019-
es tanévben is várja az általános iskola alsó tagoza-
tos tanulóinak jelentkezését. Az első összejövetelt 
2018. október 3-án tartották, melynek helyszíne 
a művelődési központ emeleti klubterme volt. A 
foglalkozásvezető továbbra is Dunainé Pszota Má-
ria, aki szívesen áll az érdeklődők rendelkezésére. 
Jelentkezési lapok az osztályfőnököktől, valamint 
a művelődési házban igényelhetők. Érdeklődni a 
06-70/458-18-23-as, vagy a 06-30/904-61-53-as 
telefonszámon lehet. 

H. M.

„Mütyür” kézműves szakkör alsósoknak
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A Kalocsa Róza Művelődési Köz-
pontban tavaly ősszel, heti rend-
szerességgel tartott, felnőtt kézmű-
ves szakkör kezdte meg munkáját. 
Minderre a Békés Megyei Népmű-
vészeti Egyesület együttműködő 
partnereként az EFOP-1.3.5-16-
2016-00026 azonosítószámú Kö-
zösségek fejlesztése a népművészet 
eszköztárával Békés megyében 
című nyertes pályázat támogatásá-
val nyílt lehetőség. 

Az összesen húsz foglalkozást tar-
talmazó tevékenység befejező prog-
ramjaként a szakköri tagok 2018. au-
gusztus 3-tól 7-ig bejárós nyári tábor-
ban vettek részt. Ez volt az első olyan 
alkalom, hogy felnőttek táborozására 
adódott lehetőség, mely önköltséges 
áron valósult meg.

A tábor helyszíne a reformátusko-
vácsházi Tájház volt. A foglalkozá-
sok közt szerepelt bőrözés Kmetykó 
Gyuláné vezetésével, gyöngyözés-
gyöngyszövés Dunainé Pszota Mária 
irányításával, illetve drótékszer ké-
szítés is.

 Két napig Dávidné Gyarmati Zsuzsa, 
a népművészet ifjú mestere címmel 
rendelkező szövőoktató a gyapjúszö-
vés rejtelmeibe, azon belül a festékes 
és torontáli mintázatú szőnyeg ké-
szítésébe vezette be a résztvevőket. 
Emellett, karmantyúfa használatával 
szőtt babák, bábok készítésére is lehe-
tőség nyílt. A jó hangulatú, családias 
légkörű kézműves foglalkozások záró 
napján, a saját készítésű sütemények 
kóstolgatása mellett, Dr. Mikiténé Kiss 
Katalin tartott bemutatót, aki ének-
kel, dobolással segített a test, a lélek 
és szellem összehangolódásában. 

A kézműves tevékenység folytatá-
sára ősztől – a fent nevezett pályázat 
keretében – ismét lehetőség nyílt, így 

szeptember 11-től szakköri keret for-
mában úgynevezett népi kézműves 
szakmai találkozókra kerül majd sor. A 
programelemek hasonlóak lesznek az 
előzőekhez ám, a gyakorlati tevékeny-
ség kiegészül szakmai előadásokkal 
is. A találkozók témavezetője Dunainé 
Pszota Mária népi iparművész. A szer-
vezők örömére a lehetőség iránt nagy 
érdeklődés mutatkozott, melyet az is 
példáz, hogy a résztvevő tagok száma 
18-ról 30 főre emelkedett. A felnőtt 
kézműves foglalkozást hetente, kedd 
délutánonként tartják, mely 19 alka-
lomból áll és 2020 januárban fejező-
dik be. A tervek szerint és a pályázat 
zárásaként az elkészült munkákat egy 

NAGy Az ÉRDEKLŐDÉS A KÉzMűVESKEDÉS IRÁNT

megyei kiállítás keretében mutatják 
be. A kézműves egyesület alakulása 
folyamatban van, az alapítók a szak-
kör tagjai lesznek, jelentkezni pedig 
folyamatosan lehet majd.

Halasi Mária
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„Az ember nem annyi idős, ahány éves, hanem amennyinek érzi magát”

Ebben az évben is a Kalocsa Róza 
Művelődési Központban rendezte 
meg Mezőkovácsháza Város Ön-
kormányzata az Idősek Világnapja 
városi rendezvényét, amelyre nagy 
számban érkeztek a szép korúak.

Október első napján 14 órától Jankó 
Erzsébet, a Művelődési Központ ügy-
vezetője üdvözölte az egybegyűlteket, 
majd Varga Gusztáv, Mezőkovácsháza 
polgármestere köszöntötte a város 
idősödő polgárait. Beszédében kitért 
arra is, hogy az Önkormányzat hogyan 
segíti az idős polgárokat, és nyugodt, 
egészséges életet kívánt az egybegyűl-
teknek. A megnyitó beszédet követően 
az Áldás együttes foglalta el a színpadot, 
akik népi autentikus előadást varázsol-
tak a nézőközönség számára, majd a 
táncos lábúakat próbálták bevonni egy 
közös táncház keretein belül.

Mindeközben három mesterséggel 
is megismerkedhettek a vendégek a 
Békés Megyei Népművészeti Egyesület 
jóvoltából. Talán nosztalgikus érzés is 
volt számukra, amikor a szövés, neme-
zelés, valamint a csipkeverés rejtelmei-
be nyerhettek nagyobb betekintést.

Ezt követően Szénási István alpolgár-
mester köszöntötte a város legidősebb 
polgárait, Bagi Lajost, Szilva Lajost, 
Belák Istvánt, Szlanyinka Ferencnét, 
Vindics Gábornét, Hanreich Gyulánét és 
Oncsó János Istvánt.

 A fent említettek emléklapot, vala-
mint ajándékcsomagot vehettek át a 
város második emberétől, valamint 
Kovalik Angélától, a Humán Szolgáltató 

Központ vezetőjétől. Azon idősek, akik 
nem tudtak részt venni az ünnepségen 
a Szolgáltató Központ jóvoltából ottho-
nukban kapták meg ajándékukat.

A rendezvény további részében a 

központ munkatársainak jóvoltából 
teával, borral, kaláccsal vendégelték 
meg a szép korú és egyben szépszámú 
közönséget.  

Gigacz Balázs
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Tájékoztató a Mezőkovácsházi 
(Reformátuskovácsházi) Innovációs, Oktatási 

és Közösségi Központ
2018. évi tevékenységéről

A Refi Közösségi Központban 2018.01.01-2018.09.30. kö-
zött több mint 8500 látogatás történt és több mint 20 féle 
program, szolgáltatás valósult meg.

Ingyenesen elérhető és folyamatosan működik, nyitva 
tartásunk alatt, és szabadtéren a Központ környezetében is, 
a Közösségi Internet Pont szolgáltatásunk, melyet nagyon 
sokan használnak (ingyenes nyílt non-stop wi-fi, számítógé-
pek). Működnek és folyamatosak a közösségi és felzárkózást 
támogató, prevenciós programjaink is (Ping-Pong, Egész-
ségfejlesztési Iroda programjai, Refi Nyugdíjas Egyesület 
programjai, privát lakossági programok, Hitéleti programok, 
szabadtéri játszótér és fitneszpark használata, polgármes-
teri fogadóórák, városi és intézményi rendezvények, prog-
ramok). A Refi Orvosi rendelő is Központunkban működik. 
Központunkban folyamatosan használható az OTP ATM 
bankautomata. Folyamatosak a Rászorulókat Támogató 
Operatív Program csomagosztásai (kisgyermekes családok, 
időskorúak és megváltozott munkaképességűek, várandós 
kismamák). A jövőben, az időskorúak részére indul Köz-
pontunkban is egy ingyenes informatikai képzés, a Városi 
Könyvtár szervezésében. Felzárkóztató és egyéb képzések, 
mentorálások indulnak majd várhatóan a 2018. év végén és 
a 2019. év elején, melyek előkészítése jelenleg még folyik. 
Sok Mezőkovácsházán megvalósuló pályázatban lesz segítő, 
együttműködő partner Központunk. 

Innovációs, Oktatási és Közösségi Központ munkatársai

Kerékpártúrával 
kezdődött a Kovács-
házi Hárompróba 
őszi fordulója, me-
lyet 2018. szeptem-
ber 15-én, szomba-
ton délelőtt tartot-

tak meg a Kalocsa Róza Művelődési 
Központ szervezésében.

A résztvevők két táv közül választ-
hattak, a 45 km-es Mezőkovácsháza-
Mezőheg yes-Tókomlós-K aszaper-
Mezőkovácsháza útvonalat jellemzően 
a versenyszerűen kerékpározók, míg a 
25 km-es Mezőkovácsháza-Kunágota-
Mezőkovácsháza útvonalat a hobbi-
szerűen tekerők vállalták be, bár mint 
tudjuk, a kivétel erősíti a szabályt.

Az egészséges életmód jegyében zaj-
ló programon a művelődési ház előtt 
33-an álltak rajthoz, akik közül 13-an 
választották a 45 km-es távot. A rövi-
debb túrán résztvevők Kunágota köz-
pontjában rövid pihenőt tartottak, ahol 

ElkEzdődött a Hárompróba őszi turnusa
a gyerekek örömmel vették birtokba a 
játszótéri eszközöket. 

A szép, napsütéses időben minden-
ki kellemesen elfáradva ért vissza 
Mezőkovácsházára, ahol az Egészség-
fejlesztési Iroda támogatásával frissí-
tővel, és egy kis rágcsálnivalóval kö-
szöntötték a túrázókat a szervezők. Az 
őszi szezon második, összességében az 
idei 5. próbán futóverseny került meg-
rendezésre, 2018. szeptember 29-én, 
szintén szombat délelőtt. Ezúttal is 3 
korcsoportban teljesíthettek távokat a 
futás szerelmesei. A táv 3,2 km-es volt, 
amit a 21 résztvevő remek időered-
ménnyel fejezett be.

A jó hangulatú futást követően az 
oklevelek az alábbi sportolóknak ke-
rültek kiosztásra:

14 év alatti lány kategória: I. Kiss Dor-
ka, II. Miklósik Enikő, III. Miklósik 
Réka

14 év alatti fiú kategória: I. Ágoston 
Boldizsár, II. Szűcs Dávid, III. Kecs-
kés László

14-50 év közötti nő kategória: I. 
Liptákné Rigó Andrea, II. Bárdos-
Tóth Mária

14-50 év közötti férfi kategória: I. 
Kardos Róbert, II. Fudala Attila, III. 
Ujfalusi György

50 év feletti nő kategória: I. (hármas 
holtversenyben) Gonda Lászlóné, 
Pelle Pálné, Virág Mihályné

50 év feletti férfi kategória: I. Lipták 
János

A Kovácsházi Hárompróba idén no-
vember 10-én gyalogtúrával zárul. 
Akik a próbákon legalább 5 alkalom-
mal részt vettek, azok között egy ke-
rékpárt sorsolnak ki a Művelődési Ház 
és az Egészségfejlesztési Iroda munka-
társai.

Gigacz Balázs
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2018. augusztus 18-án a Ko-
vácsházi Napok keretében bemu-
tatkozott a 2015-ben megalakult 
Mezőkovácsházi Települési Értéktár. 

A bemutatkozó kiállítás a tájházban 
került megrendezésre, mely során a bi-
zottság elnöke, Mucsi Tiborné köszön-
tötte a megjelenteket és mutatta be az 
értéktár munkáját és tagjait. Beszédé-
ben megköszönte mindazok munkáját, 
akik javaslatot nyújtottak be, illetve, 
akik segítettek a kiállítás megrendezé-
sében, így a Városi Könyvtár dolgozói-
nak is. A kiállítást Varga Gusztáv polgár-
mester úr nyitotta meg, majd Sarkadi 
László előadását tekinthették és hall-
gathatták meg az érdeklődők. A bemu-
tató során a jelenlévők megtekinthették 
azt a 17, már elfogadott értéket, melyet 
érdemesnek találtak a bizottság tagjai 
felvenni a települési értéktárba, így a: 

• Helyileg védett löszgyep-sáv
• Mezőkovácsháza és környéke élővilá-

ga – állandó kiállítás
• Borostyán gyógyvíz

2018. szeptember 1-jén a 
Mezőkovácsházi Települési Érték-
tár is képviseltette magát a harma-
dik alkalommal megrendezett Me-
gyenapon, Békéscsabán.

A rendezvény a Békés megyei össze-
tartozás napja volt, melyen a megye 
kisebb- és nagyobb települései – ösz-
szesen 30-an - egyaránt megmutatták 
értékeiket, hagyományaikat. Az ese-
ményt a szervezők a tradíció, az érték 
és közösség jelszavai köré építették. A 
program keretén belül felvonultak a 
fúvósok, bemutatót tartottak a hagyo-
mányőrző katonai csapatok, bemutat-
koztak a Békés megyei nemzetiségek, 
így a románok, a szlovákok, a néme-
tek, a szerbek és a romák, miközben 
egymást követték a táncegyüttesek 
fellépései, azaz a Körösmenti -, Tabán 

A Települési Értéktár
bemutató kiállítása

• Mezőkovácsháza gyalogos és kerék-
pártúra útvonalai

• Városközpont köztéri szobrai
• Jankó Mihályné munkássága
• Tájház
• Sármezey Endre munkássága
• Bereczki Máté munkássága
• Nagy Márta munkássága
• Kalocsa Róza munkássága
• Balogh György munkássága
• Mezőkovácsháza lepkéi
• Kovácsházi paprika

• zöldné Imre Éva munkássága
• Barbi zsolt munkássága
• Mezőkovácsházi homokbányató

 
értékeket. A kiállítás során a testület 

tagjai kemencés hamuban sült túrós po-
gácsával kedveskedtek a vendégeknek, 
melyet Mártáné Makai Erzsébet készí-
tett. Az értéktár nagy örömmel jelentet-
te, hogy szeptember 1-jén Békéscsabán 
is bemutatja értékeit a Megyenapon.

(Szőke Mónika)

-, Balassi Táncegyüttesek, illetve a 
Belencéres Néptáncegyüttes bemutatói. 
A Békés Megyei Napsugár Bábszínház 
pedig gyermekműsorral kedveskedett 
a kisebbeknek. A sokadalom részeként 

MEGYENAP

az érdeklődők megfordulhattak a me-
gye legnagyobb kézműves vásárán és 
termelői piacán, ahol nem kevesebb, 
mint hetven árus kínálta a portékáit. 

Folytatás a következő oldalon
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Ezek mellett óriási sikert aratott a 
Megyenap tortája is, mely vadcseresz-
nyés ízesítésű volt, melynek okaként 
szolgált az, hogy idén a Gyulai Pálin-
ka Manufaktúra Kft. különlegessége, 

folytatás az előző oldalról a vadcseresznye-pálinka érdemelte ki 
a megyei önkormányzattól a szakértő 
zsűri döntése alapján a Békés Megye 
Pálinkája címet. A rendezvénynek ott-
hont adó Szent István teret kinőtte a 
Megyenap, hiszen a faházak és a sátrak 
sokasága már egészen a Jókai Színhá-

zig lenyúltak. Az esemény fő üzenete, 
hogy az értékek összekötnek minket, 
Békés megyeieket. Feladatunk ápolni 
és továbbadni mindazt, amit örökül 
kaptunk és kapunk.

(Szőke Mónika)

BÉKÉS MEGyEI ÖNKORMÁNyzAT HÍREI
A szeptemberI megyegyűlésről

A Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének szeptemberi ülésén 
Simon István Tamás FIDESZ-KDNP 
frakcióvezető önálló képviselői in-
dítványára határozati javaslatot fo-
gadott el a Strasbourgban megsza-
vazott Sargentini-jelentés kapcsán. 
A továbbiakban tájékoztatók hang-
zottak el munkaerőpiaci helyzet-
ről, közúthálózati fejlesztésekről, 
valamint döntés született a Bursa 
Hungarica ösztöndíjrendszerhez 
történő 2019-es csatlakozásról.

Simon István Tamás határozati javas-
lata komoly vitát váltott ki a jelenlévő 
DK-s és Jobbikos képviselők, valamint 
a FIDESZ-KDNP frakció tagjai között. 
A FIDESz-KDNP frakcióvezetője hang-
súlyozta: kettős mércét alkalmaznak 
hazánkkal szemben. A közgyűlés egy-
hangú szavazással, melyben az ellen-

zéki képviselők nem vettek részt, az 
EU Parlament magyarországi ellenzéki 
képviselőit lemondásra szólította fel.

Az országos folyamatok alapján Bé-
kés megyében is javuló tendenciát 
mutat a foglalkoztatás és továbbra is 
csökken a munkanélküliség szintje, 
tájékoztatta a képviselőket Pántya 
Imre, a Békés Megyei Kormányhivatal 
Társadalombiztosítási és Foglalkozta-
tási Főosztályának főosztályvezetője. 
Kiemelte, hogy a nyilvántartott állás-
keresők száma 2011 óta folyamatosan 
csökken, az akkori 34 ezer főről mára 
11 ezer főre mérséklődött. A munka-
nélküliségi ráta a 2014-es 10,9%-ról 
4,8 %-ra apadt, a foglalkoztatási arány 
pedig 48,4%-ról 57,7%-ra növekedett 
az elmúlt 4 évben.

2018-ban mintegy 70 km-es szaka-
szon zajlik útfelújítás megyeszerte, 
tájékoztatta a képviselőket Virág Mi-

hály, a Magyar Közút Nonprofit zrt. 
Békés megyei igazgatója. Hozzátette, 
hogy ezekre a munkálatokra a me-
gyei önkormányzat által koordinált 
Terület -és Településfejlesztési Opera-
tív Programból 3,5 milliárd Ft, hazai 
forrásokból 3,4 milliárd Ft áll rendel-
kezésre, a fennmaradó részt pedig 
a Magyar Közút Nonprofit zrt. saját 
forrásból végzi. Megemlítette, hogy az 
M44-es gyorsforgalmi út 2019 őszére 
tervezett átadását akadályozó ténye-
ző nem befolyásolja, illetve folyamat-
ban van az M47-es gyorsforgalmi út 
döntéselőkészítő dokumentumainak 
kidolgozása.

Döntés született arról, hogy a Bé-
kés Megyei Önkormányzat 2019-ben 
is részt vesz a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer lebonyolításában. A 2018. évi 
pályázati fordulóban 59 település 570 
pályázó diákja kapott kiegészítő támo-
gatást a megyei önkormányzattól.
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Debrecenben tartották az Interreg 
program ötödik Monitoring Bizott-
sági ülését, melyen négy romániai 
és négy magyarországi határmenti 
megye is részt vett. Békés megyét 
Zalai Mihály, a Békés Megyei Ön-
kormányzat Közgyűlésének elnöke 
képviselte. A napirend legfontosabb 
pontja a második nyílt pályázati fel-
híváson belül benyújtott pályázatok 
jóváhagyása volt, melyek a vízgaz-
dálkodás, a környezetbarát közle-
kedés, valamint az állampolgárok 
és az intézmények közötti együtt-
működés javítását célozzák.

A jelen pályázati felhívásra 115 pro-
jektet nyújtottak be, az ülésen a tagor-
szágok képviselői 32 pályázat finanszí-
rozására tettek javaslatot.

Békés megye a második pályázati fel-
híváson belül összesen 27 pályázatot 

nyújtott be, 13 pályázatot támogatás-
ra jogosultnak bíráltak el, 1 szűkített 
feltételekkel kapott támogatást, 10 pá-
lyázat került tartalék listára.

Az elnyert uniós támogatási összeg 
Békés megyei pályázók közötti meg-
oszlása:

 Környezetbarát közlekedési 
rendszerek kialakítása:

 Sarkad – 321.300 Euro
 Kétegyháza – 596.635,40 Euro

Az állampolgárok és az intézmények
közötti együttműködés

támogatása

 Békés Megyei Önkormányzat - 
61.625 Euro
 Szarvas Önkormányzat - 
    61.625 Euro

Nyertes megyei pályázók az Interreg V-A románia-magyarország 
programban

Laptopot és elektromos kerék-
párokat kaptak a békési és a 
nagybánhegyesi polgárőrök a Bé-
kés Megyei Önkormányzat Közgyű-
lésének támogatásából.

A Békés Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlése költségvetésében egy egymil-
lió forintos keretet különít el, amelyből 
a rendőrség, a katasztrófavédelem, a 
mentők és esetenként a polgárőrök 
munkáját, eszközbeszerzését segíti. A 
Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége 
egy laptopot és két elektromos kerék-
párt vásárolt a 675 000 forintos támo-
gatásból. Az eszközöket ünnepélyes 
keretek között Zalai Mihály megyei 
elnök adta át a békési polgárőrök szék-
házában.

- A mostani támogatás egy gesztus, 
köszönet a polgárőrök felé, munkáju-
kat könnyítik meg a most átadott esz-
közök. Köszönetet kell mondani azért 
az erőfeszítésért, amit a lakosság ér-
dekében végeznek, és azért a sok-sok 
önkéntes óráért, amivel biztonságun-
kat vigyázzák. Az, hogy civil emberek 
polgári foglalkozásuk mellett részt 
vesznek ebben a munkában, és javítják 
a lakosság biztonságérzetét, dicséretre 

 Alföldvíz Regionális Viziközmű szol-
gáltató zrt - 57.013,75 Euro
 Csabai Szlovákok Szervezete - 

29.750 Euro
 Körösök Völgye Natúrpark Egyesü-

let - 28.050 Euro
 „Nicolae Bălcescu” Román Gimná-

zium, Általános Iskola és Kollégium 
Gyula - 18.815,38 Euro
 Méhkerék Község - 24.106,85 Euro
 Gyula Önkormányzat - 34.000 Euro
 Békés-Bihar Eurorégió Fenntartha-

tó Fejlődéséért Egyesület - 39.656,75 
Euro
 Körös-Maros Vidékfejlesztési és 

Ökogazdálkodási Alapítvány - 
32.487,71 Euro
 Pusztaottlaka Önkormányzat  - 

34.000 Euro

méltó – mondta Zalai Mihály, a Békés 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
elnöke az átadón.

Gyarmati Sándor, a Békés Megyei Pol-
gárőrök Szövetségének elnök köszöne-
tét fejezte ki a támogatásért. Kiemelte, 
hogy a beszerzett eszközök hatékony 

eszközöket kapott a békés megyei polgárőrök szövetsége

segítséget fognak nyújtani a békési és 
a nagybánhegyesi polgárőrök munka-
végzése során. Hozzátette: továbbra is 
minden erejükkel azon lesznek, hogy 
fenntartsák a közrendet és a közbiz-
tonságot.

Sztahovics Zsuzsa
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