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Kedves Mezőkovácsháziak!
Az advent időszakában, karácsonyra várva, legtöbbünket jó érzések
töltenek el. 2000 éve történt csoda
az, ami máig hat, ma is befolyásolja
életünket.
Lélekben mindannyian betlehemi
pásztorokká válunk, akik meghallják az angyalok szavát, és elhisszük,
el akarjuk hinni, hogy nem vagyunk
egyedül a világban, van, aki a mi kéréseinket is meghallgatja, a mi bajainkra is ad gyógyírt.
Ugyanakkor „Három királyokká” is
válunk, akiket a betlehemi csillag elvezet az üdvözítő jászolbölcsőjéhez,
hogy hálát adjunk, hogy megköszönjük azt a sok jót, ami velünk, szeretteinkkel történt. Igazából ettől szép
a karácsony, ezért várjuk évről évre
jobban, mint bármelyik más ünnepet.
Szilágyi Domokos költő szavaival: „Ne
a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.”
Azt kívánom minden mezőkovácsházinak, hogy készüljön, használja ki
az adventi időszakot!
Gondoljunk sokat szeretteinkre,
cselekedjünk jót, segítsünk a rászorulókon! Legyen a szívünkben karácsony!
Ezzel együtt azt is remélem, hogy
minél többünknél az ünnepi asztal,
a díszített fa is emeli az ünnep hangulatát. Önkormányzatunk igyekszik
ezt a hangulatot a maga eszközeivel –
díszkivilágítás, az egyes korosztályok
köszöntése – megteremteni.
A csodát azonban saját magunknak
kell átélnünk. A képviselő-testület
nevében áldott, békés karácsonyi
ünnepet és egészséggel teli, sikeres,
boldog újesztendőt kívánok!
Varga Gusztáv
polgármester
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lelő járművel közlekedik az úton, esetleg megrongálja azt, figyelmeztessék,
jelentsék a polgármesteri hivatalban. Az
út környékét a házuk közelében tartsák
rendben, hogy sokáig örülhessünk enúr. Köszönöm a képviselő úr segítségét! nek a nagyszerű beruházásnak.
Egy ekkora beruházás – a mindennapi
Isten éltesse Mezőkovácsházát!
feladatok mellett – nem kevés munkát
Varga Gusztáv polgármester
ad a polgármesteri hivatal apparátusá***
nak. A műszaki- és a pénzügyi lebonyolítás nem egyszerű feladat.
Hatodjára köszönöm a polgármeste- A Védőnői szolgálatnak helyt adó
ri hivatal munkatársainak, Sóki Zoltán épület infrastrukturális felújítása,
szükséges eszközök beszerzése
műszaki- és Ágostonné Dohányos Ivett
költségvetési irodavezető munkáját.
A Mezőkovácsháza Város ÖnkormányHa megvan a szándék, megvan a pénz,
jöhetnek a szakértők. Tervezőt kellett zata, mint projektgazda a tulajdonában
foglalkoztatnunk, közbeszerzési szak- álló, 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány
értőt bíztunk meg, engedélyeket kellett utca 38. szám, 1038/1. hrsz. alatti épület,
azaz a Védőnői Szolgálat infrastrukturábeszereznünk.
Hetedszer köszönöm a beruházást se- lis felújítására és a szükséges eszközök
gítő szakértők munkáját. Önök lakosok beszerzésére 24.541.254 Ft vissza nem
azokkal találkoztak, akiknek most kívá- térítendő támogatásban részesült.
A projekt keretében a Védőnői Szolnok köszönetet mondani. A közbeszerzési eljárás során a legjobb ajánlatot a gálat fejlesztése valósul meg, amely az
Switelsky Kft. adta, és gyorsan, jó minő- ellátásnak helyt adó épület infrastrukségben megépítette az utat. Nyolcadik- turális felújítását, energetikai korszeként köszönöm a Switelsky Kft. vezetői- rűsítését, ezen belül a padlóburkolat
cseréjét, belső ajtók cseréjét, belső fesnek, dolgozónak munkáját!
tés, mázolási munkálatokat, vizes berendezési tárgyak cseréjét, teljes fűtésTisztelt Mezőkovácsháziak!
Önkormányzatunk elkötelezett a vá- korszerűsítést, homlokzati nyílászárók
ros infrastruktúrájának fejlesztése iránt. cseréjét, valamint az akadálymentes
Tavaly felújítottuk a földes utcáinkat. rámpa felújítását tartalmazza. Az épüÍgy most már – időjárástól függetlenül let infrastrukturális felújítása mellett
- mindenhova eljut az orvos-, a mentő-, megvalósul a Védőnői Szolgálat számáminden szolgáltató. Most egy hosszú, ra szükséges új eszközök beszerzése
leromlott útszakaszt újítottunk fel. Ha is, így minden gyermek számára hozjól sikerül megalkotnunk a költségveté- záférhetővé válik a megfelelő ellátási
si rendeletet, jövőre hitelből felújítjuk a adottságokkal rendelkező egészségügyi
Dózsa utcát, pályázati forrásból a Rózsa intézmény szolgáltatása.
A projekt eredményeként a Védőutcát. Ha a legutóbb beadott projektünk
támogatásra talál, a Bethlen utcaiak női Szolgálat I. és II. számú körzetének
álma is megvalósul: elkerülő útra terel- helyt adó épület fejlesztése és az ellátás minőségét növelő eszközbeszerjük a teherforgalmat a tárház felé.
De az ajándék kibontása közben hadd zés valósul meg. A felújítást követően
jegyezzem meg, hogy nekünk döntésho- az épület mindenben megfelel majd a
zóknak, a felújításért dolgozó szakembe- jogszabályban előírt feltételeknek (pl.
reinknek rosszul esett, amikor kishitű- akadálymentesítés), valamint a jelenségből vagy irigységből, néhányan a leg- leginél jóval korszerűbbé válik enerapróbb akadálynál elbizonytalanodtak, getikai szempontból. Összefoglalva eltámadtak bennünket. Úgy érzem, négy mondható, hogy a projekt célja a megéves munkával ez a képviselőtestület-, felelő munkakörülmények és korszerű
intézményeink-, Kft-ink és a polgármes- eszközök biztosítása, másrészt pedig a
teri hivatal dolgozói bizonyították, hogy gyermekek számára a megfelelő színvoképesek tenni azért, hogy városunkban nalú ellátás nyújtása a cél. A beruházás
összköltsége: 29.029.254 Ft, ebből az
egyre jobban lehessen élni.
igényelt támogatás 24.541.254 Ft, a saját forrás/önerő 4.488.000 Ft.
Tisztelt Kovácsháziak!
Elért eredményeinket meg kell beKálmán András
csülni, meg kell őrizni. Ha azt látják,
Tanácsnok
hogy valaki gyorsan hajt, nem a megfe-

Önkormányzati hírek
mány álláspontjának kialakításában soÚj utakon..
kat segített Simonka György képviselő

Az utakat gyakran hasonlítják a vérerekhez. Az erek az emberi test egyes
részeit kötik össze, juttatják el az oxigént, a tápanyagot, az információt a test
egyes részeihez. Az utak bennünket,
embereket segítenek abban, hogy otthonunkba, ismerőseinkhez, a munkahelyünkre, az óvodába, a polgármesteri
hivatalba eljussunk. Ha az erek elromlanak, megbetegednek, rosszul érezzük
magunkat, nehezebben élünk. Ha az
utak romlanak el, akkor is nehezebben
élünk, mert nem jutunk el könnyen oda,
ahol dolgunk, teendőnk volna. Megünnepeltük, hogy egy ilyen rossz eret
gyógyítottunk meg, hogy egy rossz utat
újítottunk fel.
Sok mindenkinek tartozunk köszönettel. Először is a Deák-, Petőfi-, Béke
utcai lakosoknak, akik érezték, hogy az
utak, az erek elromlottak, megbetegedtek de, hogy nem azonnal jutottak orvoshoz, csak a várólistán kaptak helyet.
Többségük panaszkodott ugyan, de türelemmel várta, hogy időpontot kapjon.
Köszönöm Önöknek a türelmet!
Másodszor a képviselőtestület tagjainak, akik meghallották a lakosok
hangját, és bár nem azonnal, de amint
a lehetőségek engedték, hozzáfogtak a
gyógyításhoz. Köszönöm képviselőtársaimnak a döntést! Harmadszor az OTP
banknak köszönöm a segítséget. Ugyanis
Mezőkovácsházának nincs annyi pénze,
hogy egy ilyen nagyságú, több mint 120
millió Ft-ba kerülő beruházást kifizessen. Az OTP bank bízott bennünk, vállalta, hogy tíz éves futamidőre kölcsönadja
nekünk ezt a pénzt. Köszönöm az OTP
bank bizalmát!
Negyedszer a legnagyobb kovácsházi
vállalkozóknak kell, hogy köszönetet
mondjak. Ugyanis a bank kölcsönadja
a pénzt, de azt azért vissza kell fizetni.
Önkormányzatunk azért merte elvállalni a hitelfelvételt, mert vannak sikeres vállalkozók Mezőkovácsházán, aki
évente sok tíz millió Ft adót fizetnek be
a város kasszájába. Ez fedezi a törlesztő részleteket. Köszönöm a vállalkozók
segítségét! Ötödjére a kormánynak kell,
hogy köszönetet mondjak. Ugyanis ekkora hitelt csak a kormányzat hozzájárulásával vehet fel egy település. A
kormány a terveinket megismerte, látta
a garanciát arra, hogy Mezőkovácsháza
meg tud birkózni ezzel a hitellel. A kor-
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Hagyományőrzés és
gasztronómia
Szeptember közepén tartotta a helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat Kulturális és Gasztronómiai rendezvényét.
A korábbiaktól eltérően, idén igyekeztek szélesebb körben még több
intézményt és szervezetet bevonni a
szervezők. Jelen voltak a helyi főzőklub
tagjai, a mezőkovácsházi Szivárvány
Egyesület, az Egészségfejlesztési iroda,
a Román Nemzetiségi Önkormányzat, a
Településgazdálkodási Kft., és a Polgármesteri Hivatal dolgozói.
Finom ételek készültek összesen hat
helyszínen, emellett pedig színes műsorok, a kulturális hagyományok ápolását célzó Maria Stan Toma és Jordana
Rad román népzenei énekesek illetve a
Craisorii Motilor népi táncegyüttes produkciói szórakoztatták a vendégeket. Az
eseményen részt vett továbbá Kreszta
Trajan parlamenti szószóló valamint a
Vállalkozók Szövetségének az elnöke
Purcaru Mircea is.
Kálmán-Pócsik Judit

A Szociális szférában dolgozókat ünnepelték
A Szociális Munka napja alkalmából rendezett ünnepségen köszöntötte Mezőkovácsháza Város Képviselőtestülete az ezen a területen dolgozó
szakembereket november 16-án délután a Farmer Csárdában.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásban hivatásukat ellátó szakértők munkája fáradhatatlan,
néha embert próbáló, az év minden
napján segítik, gondozzák a segítségre
szoruló embertársainkat. Példa értékű
szakmai tudása és szociális munkája elismeréséül Elmer Erika a támogató szolgálat vezetője „Polgármesteri elismerő
oklevelet” vehetett át. A Mezőkovácsházi
Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője, Kovalik Angéla pedig intézményi elismeréseket adományozott
Krizsán Kitti és Új Szandra – esetmenedzsereknek, Szabó András – szakácsnak
és Földi Szabó Andrea Ildikó – családsegítőnek kimagasló tevékenységükért. A
kitüntetetteknek gratulálunk, a kollektíva összes dolgozójának pedig sok erőt,
jó egészséget és további eredményes
munkavégzést kívánunk!
Kálmán-Pócsik Judit

FERGETEGES SIKER A 20. JUBILEUMI JÓTÉKONYSÁGI ÓVODABÁL
A Mezőkovácsházi Négy Évszak
Óvoda és Bölcsőde az Ovimező Alapítvánnyal 2018. november 17-én
immár 20. alkalommal szervezte meg
közösen legnagyobb rendezvényét, a
Jótékonysági Óvodabálat.
A szervezők a zenés-táncos mulatság
évenkénti megrendezésével nem csupán
kellemes kikapcsolódást kínálnak a szórakozni vágyó érdeklődőknek, hanem az
óvodák és a gyermekek igényeit szem
előtt tartva az alapítvány kuratóriuma a
bevételt minden évben az óvodai nevelés
feltételének javítására fordítja. Az idei év
célkitűzése az egészséges életmód tárgyi
feltételeinek javítása volt. A jubileumi
bál iránti érdeklődés minden várakozást
felülmúlt, csütörtökön, a műsoros esten
és szombaton, a bálon is teltházas rendezvényt tudhattunk magunk mögött.
Bohus Tiborné, az Ovimező Alapítvány
Kuratóriuma elnökének rövid bevezetője után Varga Gusztáv polgármester
úr köszöntötte a vendégeket és Zábrák
Istvánnéval, az Ügyrendi, Kulturális és
Szociális Bizottság elnökével adta át a
fenntartó városi önkormányzat születés-

napi ajándékát, az épületenkénti 20-20 ték a rendezvényt, hogy adományukkal,
labdát. Szedlacsekné Farsang Margit, a munkájukkal hozzájárultak az alapítvány
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde vezető- céljainak sikeres megvalósításához.
je Goethe gondolataival zárta megnyitó
Ha jót teszel, tedd csak a jóért!
beszédét. E rendhagyó és kivételes ünEzt gyermekednek add tovább:
nepen megköszönte minden segítőnek,
S ha gyermekednél kár a szóért,
támogatónak, az óvoda dolgozóinak,
majd megszívleli unokád.
gyermekeknek és szülőknek, valamint
Folytatás a következő oldalon
azoknak, akik jelenlétükkel megtisztel-
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Minden báli rendezvény felemelő
perce, amikor végre felcsendül a zene
és a színpadon megpillantjuk az óvodás
gyermekeket, akik mindent megtesznek azért, hogy a jelenlévők feledhetetlen perceket élhessenek át. Így történt
most, 2018-ban is.
Az 1. sz. óvoda Katica és Margaréta
csoportosaitól lélegzetelállító operett
válogatást láthattunk és hallhattunk,
majd a 3. sz. óvoda Miki egér csoportosai a tőlük megszokott vidámsággal, felpezsdítő zenével, jó hangulatú tánccal
kedveskedtek a közönségnek. „Kezünk,
lábunk meg nem áll, mert ez a 20. Óvodabál.” hirdették a 2. sz. óvoda Napsugár
csoport óvodásai. Vidám- bohócos műsorukat látva a jókedv a nézőtéren egyre
csak fokozódott, amikor a félhomályból
feltűnt 12 apró gyertyaláng. A 4.sz.óvoda ünnepi műsorában a szülinapi torta gyertyáinak fényében, a gyermekek
mosolyán át gyönyörű csodát, a szívek
fénylő angyalát láttuk. A boldog dallamok és a gyerekek szívet-lelket melengető tánca mindenkit elvarázsolt.
Jubileumi óvodabál nem múlhat el
meglepetés nélkül, így a Farmer Csárda
bőséges, ízletes vacsorája előtt még az
emlékezés szigetére kalauzoltuk el vendégeinket. Egy rövid vetítéssel felelevenítettük a 10. jubileumi bál hercegnős
nyitótáncát, amit akkor 16 nagycsoportos kislány adott elő.
„A pillanat itt maradt, hát adjatok
kezet.
A kis sziget mindig szabad, csak
emlékezzetek!”

Az elmúlt tíz évben Szalai Lorina,
Czinkota Fruzsina, Pintér Dóra, Thurzó
Csenge, Pléli Réka, Józsa Nóra, Pintér
Nikolett, Nyiri Vivien, Czeglédi Zsanett,
Szellelki Petra, Almási Adél, Szűcs Anna
Erika igazi hölggyé cseperedett, s örömmel vállalkozott arra, hogy 10 év után
ismét előadják az akkori táncot.
A „nagyhercegnők” teljes titokban készültek, így fellépésük ismét nagy meglepetés volt a közönségnek. Megható
pillanatokat élhettünk át, amikor a múlt
és a jelen találkozása egy szép jövőt, egy
békés holnapot varázsolt elénk. S amikor a közönség azt hihette, hogy már
semmi meglepetés nem érheti, az elmúlt
év sikerén fellelkesedve az óvónénik esernyős tánca emelte az est színvonalát.
A műsor zárásaként az alapítvány 20.
születésnapját látványos torta, tűzijá-

ték, és a szereplő gyermekek felvonulása tette emlékezetessé.
A szórakozást csak a tombolahúzás
szakította meg. Mindenki izgatottan
figyelte, vajon kik nyerik az értékes
nyereményeket, amiből a támogatóknak köszönhetően igen széles választék
gyűlt össze. Aki nem vesztette kedvét
a tombolahúzás után, egy fergeteges
mulatságban szórakozhatott ezen a novemberi szombat éjszaka.
Szűcs Judit
Fotó: Szabó Ákos

Támogatók köszöntése a
20. Jótékonysági Óvodabálon

mindennapi rendezvényt szerettük volna még emlékezetesebbé tenni, ezért
minden velünk ünneplőnek apró ajándékkal kedveskedtünk.
„A jótékonyság nemes szándék,
és a szeretetből táplálkozik,
A szeretet és a jótékonyság egy,
mert ha jót cselekszünk,
szeretettel tesszük”
(Teréz anya)

A fergeteges jubileumi műsort követően Bohus Tiborné, az alapítvány kuratóriumának elnöke jelképes ajándékkal
köszönte meg a támogatást azoknak,
akik 20 éve folyamatosan segítik az Ovimező Alapítványt, és általa figyelemmel
kísérik a mezőkovácsházi óvodások életét, mindennapjait. Köszönetet mondott
az alapító tagoknak, akik anyagi hozzájárulása lehetővé tette az Ovimező Alapítvány megalakulását.

20 évvel ezelőtt az akkori óvodavezető,
Kovalik Istvánné kezdeményezésére, Bíró
Vilmosné, Bíró Angéla, Kürtösi Zsigmond,
Gyuri István, dr. Mikite Attila, Trajer
Jánosné és Sándor László alapító tagok
Az alapítvány sikeres működésegítségével a mezőkovácsházi óvodás
séhez
elengedhetetlen a kuratórigyermekek életének, mindennapjainak
umi
és
felügyelő bizottsági tagok,
szebbé-jobbá tételének segítésére mega
könyvelő
összehangolt munkája,
alakult az Ovimező Alapítvány.
köszönet érte:
Az alapítvány, célkitűzéseinek megvaOrosz Györgyné kuratóriumi tag, aki
lósítása érdekében minden évben Jótétörzstámogató is, Barecz Magdolna kukonysági Óvodabált szervez, így tett ez
ratóriumi tag, Dudaszegné dr. Lajos Tímea
év november 17-én is. Jeles ünnep volt
kuratóriumi tag, Szűcsné Hanyecz Ildikó
ez a nap alapítványunk történetében,
kuratóriumi tag, Papné Szudár Anikó felhiszen jubileumi évet köszöntöttünk.
ügyelő bizottsági elnök, Jankó Erzsébet
Kiemelkedő esemény, mert nagyon sok
felügyelő bizottsági tag, Nagy Ágnes
emberi jóságot és szeretetet takar. Az
felügyelő bizottsági tag, Nagy Etelka az
elmúlt 20 évben támogatóink hozzáalapítvány könyvelője.
járultak ahhoz, hogy eredményesen
Folytatás a következő oldalon
segíthessük az óvodai nevelést. A nem
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Folytatás az előző oldalról

Vannak olyan támogatóink, akik a kezdetektől minden évben hozzájárultak az alapítvány sikeréhez.
Köszönjük:
Schwarcz Gyöngyi, Krisztof György, Dobsa Ervin, Bíró
Angéla, Papp Zoltán, Dorogi Istvánné, Barecz Mihály, Szűcs
Sándorné, Liptákné Rigó Andrea, Malyáné Selmeczi Mária,
Telek Boglárka, Tetlák Jánosné 20 éves támogatását.
Bohus Tiborné kuratóriumi elnök és a Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde dolgozóinak 20 éven át nyújtott lelkiismeretes, áldozatos munkája nélkül az Ovimező Alapítvány
ma nem lenne ilyen eredményes, ezért munkájukat megköszönve jelképes elismerést vehettek át.
Bízunk benne, hogy a 20. Jótékonysági Óvodabál alkalmával mindenki szívébe loptunk „egy kis napot,” és „egy kis örömet,” s kívánunk mindenkinek egy „őrangyal”-t, hogy ilyen
élményekkel még sokszor lehessünk gazdagabbak. A felejthetetlen este megvalósításáért és színvonalának emeléséért
köszönetünket fejezzük ki a támogatóinkon túl a Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde gyermekeinek, a 14 hercegnőnek,
minden szülőnek és minden, itt meg nem nevezettnek, aki
tárgyi vagy anyagi felajánlásával hozzájárult a 20. Jubileumi
Jótékonysági Óvodabál és az Ovimező Alapítvány sikeréhez.
Szűcs Judit, Fotó: Szabó Ákos

Jó megyei példákból merítettek ötleteket

2018. október 10. napján, Gyulán
vettek részt szakmai konferencián
a Kalocsa Róza Művelődési Központ
munkatársai a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás”
EFOP-1.3.1-15-2016-00001 projekt
keretein belül.
A 18 háromnapos tanulmányút 16.
állomása volt a Békés megyei, melynek
második napján, Gyulán találkoztak
a megyéből és az ország több pontjáról érkezett szakemberek. A rendezvénysorozat célja, hogy minden egyes
megyei úton a házigazda megye a kulturális intézményrendszerének jó gya-

korlatait mutatja be. Az eseményen
bemutatkozott többek közt a battonyai
Fodor Manó Egyesület, a vésztői Sinka
István Művelődési Központ, a gyulai Erkel Ferenc Kulturális Központ, a
békésszentandrási Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület
és a kondorosi Ifjúsági Önkéntes Közösségfejlesztő Műhely is. Az intézmények
képviselőinek előadásai remek példái
voltak a Békés megyében folyó magas
szintű szakmai munkának, és a jelenlévők is ötleteket meríthettek, amit a
saját intézményükben kamatoztathatnak. A délutáni „lazább” program a gyu-

lai Almásy-kastély meglátogatása volt,
ahol egy remek hangulatú tárlatvezetés
után Dombi Ildikó ügyvezető igazgató
mutatta be a látogatóközpontban folyó
szakmai munkát.
Gigacz Balázs
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Eredményesen szerepeltek az elődöntősök a kistérségi rendezvényen
A Dél-Békési Kistérség Közkincs Kerekasztala megbízásából a
mezőkovácsházi Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. koordinálásával idén kilencedik alkalommal
rendezték meg a Mutasd Magad DélBékés kistérségi amatőr művészeti
rendezvénysorozatot. A programot
az Emberi Erőforrás Minisztérium
döntésével a Nemzeti Kulturális Alap
(NKA) 205107/02728 azonosítójú
pályázata támogatta.
Az első szemezgetőre 2018. október
20-án Nagybánhegyesen került sor. Az
eseményen Illésné Lestyán Veronika
helyi képviselő-testületi tag köszöntötte a résztvevőket, a vendégeket és nyitotta meg a rendezvényt. Az elődöntőt
Keszeliné Lóczi Mária a művelődési ház
munkatársa, mint a rendezvény házias�szonya vezette le, ahol 27 produkcióban
41 fellépőt láthatott, hallhatott a közönség. A produkciókat háromtagú szakmai
zsűri (Falusi László zenepedagógus, Mészáros Mihály színművész, Duma Zsolt
a Duma’ Színház művészeti vezetője)
értékelte. Ennek eredményeként végül
5 arany, 6 ezüst, 9 bronz minősítést ítéltek oda. A Dél-Békési Százszorszép Gálán az arany minősítettek vettek részt,
valamint 5 ezüst minősítésű produkció
is meghívást kapott.
A második szemezgetőt 2018. október 27-én Dombegyházon tartották,
ahol dr. Varga Lajos polgármester köszöntötte a résztvevőket és a vendégeket, majd kedves szavakkal nyitotta meg
a rendezvényt. A családias hangulatú
elődöntőt Búza Katalin a helyi közművelődési intézmény munkatársa, mint
a rendezvény háziasszonya vezette le. A
műsorban 42 produkcióban 131 fellépő
mutatkozott be a nagy számú közönség előtt. A szakmai zsűri a produkciókat értékelve 3 arany (ebből 1 kiemelt
arany!), 12 ezüst és 9 bronz minősítést
ítélt oda. A gálán szintén az arany minősítettek vettek részt, valamint 8 ezüst
minősítésű produkció is meghívást kapott. A gálát november 17-én rendezték meg Mezőhegyesen a József Attila
Általános Művelődési Központban, ahol
Ovszák Bernadett, az intézmény dolgozója konferálta a műsort. A megnyitón
Mitykó Zsolt polgármester meleg szavakkal köszöntötte a megjelenteket és
szólt a kulturális értékeink megőrzésének fontosságáról, valamint arról az üdvözlendő lehetőségről, amelyet az ama-

tőr művészeti rendezvénysorozat nyújt
a nemzedékeken átnyúló, a térségben
élő tehetségek bemutatkozására. Az
összesítés alapján a Százszorszép Gálára 21 produkcióban 71 fellépő kapott
meghívást.
Halasi Mária
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Ürmös Gyulára
emlékeztek
A Kalocsa Róza Művelődési Központ
2018. október 23-án rendezte meg a
már hagyományos körzeti sakkbajnokságot a művelődési házban.
A verseny a közelmúltban elhunyt
Ürmös Gyula emlékének adózva, a kovácsházi sakkélet kiemelkedő tagjának
nevét felvéve, ezúttal Ürmös Gyula Emlékversenyként került kiírásra. A verseny megnyitóján részt vett Hoffmann
Lászlóné, Ürmös Gyula lánya, valamint
a díjátadón unokája, Dr. Hoffmann Erika
is részt vállalt. A szervezők egy mini-kiállítást helyeztek el a teremben, ezzel is
emlékezvén a névadó életútjára. A tárlat
része volt egy fényképválogatás, érmek,
serlegek és oklevelek sokasága, ezzel is
példázva azt, hogy Ürmös Gyula milyen
fontos tagja volt a helyi sakk-társadalomnak. A megmérettetésre több környékbeli településről érkeztek a felnőtt
versenyzők, valamint 8 ifjúsági sakkos
is asztalhoz ült. Kovalcsikné Borombós
Edit versenybíró vezetésével végül az

Emlékezés 1956
eseményeire
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata meghívására 2018. október 23-án megemlékezést tartottak
a Kalocsa Róza Művelődési Központ
előtti emlékműnél az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a
köztársaság kikiáltása évfordulójának tiszteletére.
A megemlékező műsorban a Békés
Megyei Hunyadi János Gimnázium,
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium diákjai működtek közre. A műsort
követően Hoffmann Lászlóné, a Csanád
Vezér Általános Iskola megbízott intézményvezetője szólt a nemzeti esemény
történelmi jelentőségéről, valamint a
forradalom helyi eseményeit is felelevenítette.
Ezt követően az intézmények és helyi
szervezetek képviselői koszorúkat helyeztek el a hősök tiszteletére
G.B.

alábbi eredmények születtek az asztaloknál. Ifjúsági kategóriában I. helyezést
ért el Kapus Bence, II. Madai István Richárd lett, míg a képzeletbeli dobogó III.
fokára Ale Bálint állhatott fel. A felnőt-

teknél 21-en ültek a sakkbábuk mögé.
Az I. helyezést Kunos Zoltán, II. helyezést Hatos István, míg a III. helyezést
Oláh Tibor szerezte meg.
Gigacz Balázs
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Ambrus Attila
Mezőkovácsházán
2018. október 26-án 18 órától
Ambrus Attila a „Viszkis” volt a
Kalocsa Róza Művelődési Központ
vendége.
Több mint 100 érdeklődőt vonzott a
13 évet bankrablásért börtönben ülő,
ott mesterségeket kitanuló erdélyi
származású keramikus közönségtalálkozója. Előadásában kitért a benn
töltött időkre, az azt követő nehéz
időszakra, valamint szó volt a közelmúltban életéről készült film érdekességeiről is. A hallgatóság azt vonhatta
le tanulságul az előadás tartalmából
– ami egyben Ambrus Attila „ars poeticája” is, - hogy „bármit csinálsz, azt
csináld jól!” A jó hangulatú beszámolót
követően a vendégeknek lehetőségük
volt vásárolni a kiállított kerámiák és
könyvek közül, valamint fényképet
készíthettek Magyarország egyik legmegosztóbb személyiségével.
G.B.

Veszprém megyei tanulmányút
Veszprém megye a tizennyolcadik, és egyben az utolsó állomása
volt annak az országos, ingyenes
tanulmányút-sorozatnak, amelyet
a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az
NMI Művelődési Intézet Nonprofit
Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciuma a
„Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” kiemelt projekt
keretében szervez.
A tanulmányutak a hazai kulturális jó gyakorlatok, fenntartható tevékenységek megismertetését, a kulturális intézmények közötti kapcsolati
háló kialakítását, valamint a szakmai
együttműködések megerősítését hivatottak elősegíteni. A rendezvénysorozat kiemelt célkitűzései között szerepel a közösségfejlesztésen, önkéntességen, esélyegyenlőségen, közösségi
alapon működő intézményi modellek
megismertetése, fenntartható tevékenységek bemutatása. Az úton részt
vett a Kalocsa Róza Művelődési Központ két munkatársa is, akik a bala-

tonfüredi Vaszary Galériában megrendezett konferencián sok tapasztalattal
gazdagodtak, többek közt olyan jó példákon tanulva, mint a Taliándörögdi
Ifjúsági Egyesület, a kiscsőszi Élő
Forrás Hagyományőrző Egyesület, a
balatonfűzfői Vágfalvi Ottó Művelődési Központ, vagy a Nagyvázsonyi Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület.

A háromnapos konferencia harmadik, és egyben utolsó napján a jásdi
Nemzetiségi Tájházban vehettek részt
egy előadáson a résztvevők, így a harmadik nap végére, sok élménnyel és
tapasztalattal térhettek vissza a Dunántúlról intézményünk kollégái.
Gigacz Balázs
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Sikeresen zárult a Kovácsházi Hárompróba nyolcadik évada

Sokakat csábított a szabadba a kellemes őszi napsütés 2018. november
11-én a Kovácsházi Hárompróba záró
eseményén a gyalogtúrán.

A Kalocsa Róza Művelődési Központban ezúttal rekord számú sportolni vágyó
gyermek és felnőtt (48 fő) regisztrált a
rajtnál, hogy legyalogolják a tervezett 12
kilométeres távot. A résztvevők ezúttal
Papp Zoltán túravezető kalauzolásával
ismerkedhettek meg Mezőkovácsháza
külterületének természeti szépségeivel.
Az erőnlét fokozásához - az Egészségfejlesztési Iroda támogatásának köszönhetően - mindenki egy-egy vitaminos frissítőt, müzli szeletet és mandarint kapott úti
csomagként.
Az idén nyolcadik alkalommal meghirdetett hárompróba záróeseményén
került sor az eredményhirdetésre, ahol
Szénási István alpolgármester üdvözölte a megjelenteket, gratulált a próbákon
résztvevőknek a szép teljesítményekhez
és kiemelten szólt az egészséges életmód érdekében végzett mozgás fontosságáról. A számadatokat tekintve külön
öröm, hogy a már hagyományos próbák
(gyaloglás, futás, kerékpározás) tavaszi és
őszi fordulóin, a tavalyinál többen, 128an vettek részt. Közülük egy fő 6-szor,
négy fő 5-ször, tíz fő 4-szer és tizennégy
fő 3-szor vett részt a próbákon. Így tehát,
a nyeremény-kerékpár sorsolásán öt esélyes résztvevő versenyezhetett, mivel ők

„Könyvtár, ami összeköt”

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00139 azonosító jelű a Kulturális intézmények
a köznevelés eredményességéért
kiírt pályázat „Könyvtár, ami összeköt” című projekt keretében tervezett feladatok teljesítése ütemszerűen halad.
A foglalkozások a csoportokban tematika szerint zajlanak. A Hosszú-kovácsházán innen és túl… című szakkör
foglalkozásainak fő célja, hogy a gyermekek ismerjék meg szűkebb környezetük, Mezőkovácsháza híres embereit,
kiadványait, népi hagyományait, népi
gyermekjátékait, babonáit, hiedelmeit,
az itt gyűjtött meséket. A tevékenységek megvalósítása érdekében október
12-én a picik ellátogattak a könyvtárba,
ahol először körbesétálták a „könyvek
tárházát”, átlapozták a képeskönyveket,
majd a könyvtáros nénik nagyon kedvesen és óvodás gyermekekre szabott
módon meséltek Mezőkovácsháza hí-

tettek eleget a felhívásnak, miszerint legalább 5-ször megjelennek a meghirdetett
eseményeken. A sorsoláson Kardos Nóra
2. b osztályos tanulónak kedvezett a szerencse, aki nagyon örült a szép új kétkerekűnek. Gratulálunk neki!
Azok, akik több mint háromszor megjelentek a sporthoz, az egészséges életmódhoz kapcsolódó ajándékot, valamint
a záró túrán jelenlevők csokoládét kaptak jutalmul. A legfiatalabb résztvevő egy
8 hónapos kisgyermek volt, aki szintén
meglepetés ajándékot kapott. Idén első
alkalommal hirdették meg a ,,Legaktívabb osztály” versenyt, amelynek eredménye szerint az I. helyezést a 2. b osztály
érdemelte ki (12 gyermek 38 alkalom),
a második helyre a 6. a osztály küzdötte
fel magát (7 gyermek 15 alkalom), míg a
jelképes dobogó harmadik helyére a 2. a
osztály (7 gyermek 11 alkalom) léphetett.
res embereiről (Bereczki Máté, Kalocsa
Róza, Sármezey Endre, Balás Gyula),
helytörténeti kiadványairól. Befejezésül
egy mezőkovácsházi mesét hallgattak
meg az ovisok, s egy kis időre „birtokukba” vehették a könyvtár udvarán lévő
játszóteret is!
Október 16-án kora reggel indultak
útnak az „Ahogy a nagykönyvben…”
szakkör nagybánhegyesi tanulói, hogy
egy szép napot töltsenek Hajdúböszörményben. Úti céljuk Hajdú-Bihar megye
utolsó népi hajdúházának megtekintése
volt. Részt vettek egy tárlatvezetésen,
ahol megismerkedtek a Népi Hajdúház
épületegyüttesével. Megtudták azt is,
hogy az 1820-as években épült módos
parasztház 1958-tól országos védelem
alatt álló népi műemlék. Ezután kézműves foglalkozásokon vettek részt: volt
csuhé-fonás, gyöngy-fűzés, nemezelés,
fonás, ráadásul kaptak finom limonádét
és kenyérlángost is.
(Strifler Károlyné)

A nyertes osztályokat 40 ezer, 25 ezer és
15 ezer forintos vásárlási utalvánnyal díjazták. A résztvevőket pedig teával, üdítővel, gyümölccsel és apró süteménnyel
vendégelték meg a szervezők.
Halasi Mária

Ovisok a könyvtárban
Szeptember első hetében a könyvek varázslatos világába kalauzolták el az óvodás gyermekeket a
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
munkatársai.
Albertus László könyvtárigazgató
és Balázs Katalin könyvtáros segítségével a gyermekek bejárták a könyvtár helyszíneit, megismerkedtek néhány helytörténeti tárgy történetével,
kipróbálták az interaktív játékokat,
felfedezték a „titkos helyeket”. A programsorozat célja, hogy a könyvtárosok
felkeltsék a gyermekek érdeklődését a
könyvtár, a könyvek iránt és pozitív,
sokoldalú élmények nyújtásával rögzítsék a pozitív irányultságukat, hogy
ne csak pár látogatás legyen a kapcsolat a könyvtárral.
(Strifler Károlyné)
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Országos Könyvtári Napok (2018. október 01-07.)
Az októberhez most már éppen úgy
hozzátartoznak az Országos Könyvtári Napok rendezvényei, mint a beköszönő ősz. Könyvtárunk ebben az
évben is csatlakozott a rendezvénysorozathoz, különös figyelmet fordítva arra, hogy minél szélesebb réteget, korosztályt szólítson meg.
Október 1-je és 4-e között a mezőkovácsházi nagycsoportos óvodások és az
általános iskola alsós tanulói a Városi
Könyvtár rendezésében az elvarázsolt
gyermekkönyvtárban Reneszánsz mesevetélkedőn vehettek részt. A vetélkedő témájául szolgált, hogy 2018. Mátyás király emlékéve, ugyanis Hunyadi
Mátyást, akinek uralkodása idején a
Magyar Királyság virágkorát élte, 1458ban, 560 éve királlyá koronázták. Mátyás történelmünk egyik legjelentősebb
alakja és uralkodója volt, akinek nevéhez az idők folyamán számtalan mese
és legenda kapcsolódott. Meséi közül a
könyvtár dolgozói az óvodásoknak kettőt, az általános iskolásoknak négyet
választottak, melyet az óvó- és tanító
nénik segítségével a mesevetélkedő
előtt közösen elolvastak és feldolgoztak. A választott Mátyás-mesék: A tök
és az ökör, az Egyszer volt Budán kutyavásár, A kolozsvári bíró és a Mátyás
király meg az igazmondó juhász voltak.
A négy csoportba osztott gyermekek a
felkészültségüket szellemi és ügyességi
feladatokban is összemérhették. Mind
az elméleti, - így a meserészlet felismerésében, a kincsesládában, a ki mondta
kinek feladatban, az igaz-hamis állítások eldöntésében, a különbségkeresésben és a totóban- és mind ügyességi
feladatokban – így puzzle, kardra dobás
és vakfűzés- a korhű, reneszánsz jelmezekbe öltözött könyvtáros kollégák segítettek kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A négy csapatvezető segítő: Elekiné
Macsányi Melinda, a nevelőnő, Vágási
Szabolcs és Deák Andrea a szegénylegények, Dékány Mihály a zsoldos katona
és Karkó Csenge az udvarhölgy voltak.
A feladatok pontozásában és a zsűrizésben felkérésre részt vállalt Németh
Gyuláné Valika néni, Szabó Istvánné
Icuka néni, Virág Mihályné Manyika
néni, Kisházi Sándorné Zsuzsika néni
és Priskin Ferencé Marika néni, akiknek
ezúttal is sok-sok szeretettel köszönjük
munkájukat. A jó hangulatú vetélkedők

végeztével a gyermekeket egy-egy szelet tortával vendégelték meg a könyvtár
dolgozói. A játékos vetélkedő keretén
belül ezáltal a kisebbek és nagyobbak is
megemlékeztek a középkori reneszánsz
Magyarország uralkodójáról, Mátyás királyról.
Október 3-án az érdeklődő irodalombarátok „Magyarok a Kárpát-medencében” című pódiumestünkön hallgathatták irodalmunk legszebb verseit Benkő
Péter kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, Kurkó József énekes-gitáros
előadóművész és Sás Péter színművész
előadásában. A zenés betétekkel tarkí-

tott verses est előadói kedvességükkel,
közvetlenségükkel, előadásmódjukkal
elvarázsolták a nézőközönséget.

Október 7-én vasárnap, a Békés
Megyei
Könyvtár
szervezésében
könyvtárosok és könyvtárhasználók látogattak el Mezőkovácsházára,
ahol Albertus László könyvtárigazgató kalauzolásával megtekintették a
Mezőkovácsházi Városi Könyvtárat, a
reformátuskovácsházi Tájházat valamint ellátogattak a Babó Kastély, Panzió és Rendezvényközpontba.
(Szőke Mónika, Strifler Károlyné)
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Mátyás emlékév

Idén 575 éve, hogy Kolozsvárott megszületett, és január 24-én 560 éve, hogy
királlyá választották a magyar történelem legismertebb és leghíresebb uralkodóját, mesék, mondák, legendák hősét, a
nemzet emlékezetében bölcs és igazságos
királyként élő Hunyadi Mátyást.
E kettős évforduló alkalmából 2018at Mátyás király emlékévnek nyilvánították, ez lehetőséget adott arra, hogy
életére, munkásságára emlékezzünk,
történelmi örökségének aktualitását
tudatosítsuk a gyermekek körében is.
Az emlékév első eseményeként október
hónapban a mezőkovácsházi nagycsoportos óvodásoknak és az általános iskola alsós tanulóinak rendeztünk mesevetélkedőt. Az évfordulóhoz kapcsoló-

dóan november hónapban ppt-vel egy- iskolások figyelmét jelentős királyunk
bekötött interaktív előadásra invitáljuk tetteire, a magyar reneszánsz virágzó
az általános iskola felső tagozatos diák- művészeti életére.
jait. Az előadás célja, hogy felhívjuk az
(Strifler Károlyné)

2016 őszén a Békés Megyei Népművészeti Egyesület lehetőséget
adott arra, hogy a mezőkovácsházi
kézművesek is bekapcsolódjanak
a „Közösségek fejlesztése a népművészet eszköztárával Békés megyében” című projekt munkájába.
(EFOP-1.3.5-2016-0026).
Ez a pályázat éppen olyan közösségek
létrehozását és működtetését támogatja, melynek létrehozására már többször
megfogalmazódott az igény az alkotni
vágyók részéről. Nem mellékes, hogy
a pályázat ingyenes részvételt biztosított a jelentkezőknek! .…mert hiába a
„szellemi éhség”, ha nincs, vagy nehezen
lenne meg az anyagi fedezet az éhség
csillapítására! Ekkor komplex kézműves szakkört hirdettünk meg. Három
mesterség megismerésére (szövés,
nemezelés, népi ékszerkészítés) kínáltunk lehetőséget, valamint a karácso-

nyi, húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó
kézműves tevékenységek szerepeltek a
szakköri programban (gyertyakészítés,
adventi koszorú-fenyődíszek készítése
természetes anyagokból, tojásdíszítés
különböző formái). A pályázati időszak
első évében 18 érdeklődő ismerkedett
a népi kismesterségek alapjaival. Olyan
sikeres és jó hírű volt a közel egy évi
tevékenység, hogy ebben az évben már
több mint 30 fő jelentkezett a szakkörbe, amiről már bizton állíthatjuk, hogy
egy stabil alkotó közösséggé alakult.
A kézművesség iránti, eddig nem tapasztalt nagy érdeklődés bizonyította,
hogy egy régi álom megvalósításának
is eljött az ideje. Az alkotó kézműveseknek egyesület megalakítását ajánlottuk fel. Nagyon szép számban írták alá
a szándéknyilatkozatot a kézműves, a
hímző és a foltvarró szakkör tagjai, de
több olyan érdeklődő is volt, akik ez-

Kézművesek egyesülete Mezőkovácsházán

előtt önálló alkotó munkát végeztek,
és olyanok is, akik ezután szeretnének
kézműveskedni, egy kreatív közösséghez tartozni. Lázas előkészületi munka eredményeként november 6-án 43
alapító taggal megalakult az egyesület
Kovácsházi Kézműves Kör néven. Az
egyesület titkárának Dunainé Pszota
Máriát, gazdasági vezetőnek Nagy Etelkát választották meg. A vezetőség tagjai: Jankó Erzsébet, Kokavecz Julianna
és Tóth Ferencné. Az egyesület kiemelt
célja a népművészet, ezen belül a népi
kézművesség hagyományainak ápolása,
átörökítése, a tárgyalkotó népművészeti tevékenységek mesterségek széles
körű megismerése, gyakorlása, átadása.
Támogatja és segíti továbbá a népi iparművészeti, iparművészeti tevékenységek megismerését, megismertetését. Az
egyesület nyitott, bárki tagja lehet, aki
elfogadja a szervezet célkitűzéseit.
Szívesen látunk újabb belépőket, pártoló tagokat is!
Dunainé Pszota Mária
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Programok kicsiknek és nagyoknak
az Efi-vel
Egészségfejlesztési Iroda munkatársai az egészséges
táplálkozás ösztönzése program keretein belül „Őszi
gyümölcsök” címmel előadást tartottak négy vidéki
óvodában is.
Meglátogattuk a mezőhegyesi, battonyai, nagykamarási,
és kunágotai óvodákat. Az óvónők és a gyermekek örömmel fogadtak bennünket és érdeklődéssel vettek részt az
előadáson. Többek között szó esett a kínált gyümölcsökről,
valamint beszélgettünk azok szervezetre gyakorolt jótékony hatásairól is és arról, hogy milyen fontos, hogy a gyümölcsök a mindennapi étkezési szokásaink aktív részét képezzék. Az előadásokat interaktív formában tartottuk meg,
a gyerekek szívesen válaszoltak kérdéseinkre és mondták
el saját tapasztalataikat. Az előadások jó hangulatban teltek és szívesen várnak minket a következő évben is.
Mezőkovácsházán a gyógytestnevelés mellett még két
olyan rendszeresen látogatható edzésprogram valósult
meg, mely a felnőtt és a gyermek lakosság számára is elérhető volt és elérhető még december közepéig. Minden héten kedden 18.00-tól Jankó Andrea sportedző vezetésével
a Kalocsa Róza Művelődési Központ ad helyet az aerobik
edzésnek, ahol az állóképesség növelés és az alakformálás
mellett a rendszeres testmozgás tartja karban az érdeklődőket. Valamint minden héten szerdán a köredzés gyerekeknek és felnőtteknek programunkat vehetik ingyenesen
igénybe az érdeklődők a mezőkovácsházi templom mögötti
edzőteremben Zengő Dezső fitnesz edző vezetésével. Személyre szabott edzéstervvel, mindenki megtalálja az igényeinek megfelelő mozgásfajtát. Mindkét programunk népszerű a lakosság körében.
EFI munkatársak

Megalakult és működik a mezőkovácsházi civilek közössége, a Mezőkovácsházi Civil
Kerekasztal Fórum (összefoglaló tájékoztató 2016-2018).

A 2016. év elején, néhány Civil
Szervezet és magánszemély úgy gondolta és látta jónak, hogy hasznos és
előremutató, kölcsönösen előnyös
lehetne Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának, a város lakosságának és maguknak a Mezőkovácsházi
Civil Szervezeteknek is egy kötetlen
formában (megtartva önálló jogi személyiségüket) működő, de részben,
fontosabb ügyek mentén közösen
együttgondolkodó, együttműködő és
cselekvő közösség létrehozása.
Ennek érdekében, a 2016. évben,
többször és folyamatosan tárgyalóasztalhoz ültek a mezőkovácsházi civil
szervezetek (a megbeszélések általánosságban 10-16 mezőkovácsházi civil
szervezet, az önkormányzat munkatársainak és Varga Gusztáv polgármester

úrnak a részvételével zajlottak).
Ezeken a megbeszéléseken a civil
szervezetek bemutatkozhattak egymásnak, jobban és ténylegesen is megismerhették egymást, egymás munkáját és
megkezdhették jövőbeli közös együttgondolkodásuk, együttműködésük lehetőségeinek tervezését. Még a 2016.
évben el is érkezett a pillanat, amikor
is egy közös szándéknyilatkozat aláírásával (10 mezőkovácsházi civil szervezet írta alá,) hivatalosan is megalakult
a Mezőkovácsházi Civil Kerekasztal Fórum. A megalakult Mezőkovácsházi Civil Kerekasztal Fórum rövid időn belül
megalkotta és elfogadta működési ügyrendjét és megválasztotta 3 fős elnökségét, képviseletét (Szekeres Lajosné
elnök, Albertus László és ifj.Kálmán
András alelnökök). Mindezek után a

Mezőkovácsházi Civil Kerekasztal Fórum tárgyalásokat kezdeményezett
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatával a közös jövőbeni együttműködési
lehetőségek ügyében, miközben elnökségi tagjait delegálta az önkormányzat
Képviselő-testületének és bizottságainak munkájába, kidolgozta a Civil
Koncepció tervezetét, amely előnyöket,
garanciákat és lehetőségeket tartalmazott a felek számára. Mezőkovácsháza
Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a lefolytatott kétoldalú megbeszéléseket, egyeztetéseket követően
a 2017. év 12. hónapjában elfogadta a
Mezőkovácsházi Civil Koncepciót. Magának a Mezőkovácsházi Civil Koncepciónak is köszönhetően a 2018. évben 11
mezőkovácsházi civil szervezet, belső
pályázat útján juthatott 800 000 Forint
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összegű önkormányzati támogatáshoz.
Az önkormányzat támogatásával több
civil szervezet is nyert NEA pályázatot
és jutott így is plusz forrásokhoz. 2018.
október10-én, a Koncepciónak megfelelően 19 mezőkovácsházi civil szervezet
részvételével sikeresen és eredményesen lezajlott az első Mezőkovácsházi
Társadalmi Civil Fórum. Jelenleg a
Leader pályázatok beadásán dolgoznak
közösen a mezőkovácsházi civil szervezetek és az önkormányzat munkatársai.
Bontovics Krisztián

Pillanatképek a Mezőkovácsházi Civil
Kerekasztal Fórum munkájából
2016-2018, forrás: facebook

Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményi tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
A Békéscsabai Tankerületi Központ „Az
állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című EFOP-4.1.3-17.
konstrukciós számú felhívásra nyújtott
be pályázatot, amelyet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében valósított meg. A fejlesztés elősegíti a hatékony nevelés infrastrukturális
feltételeinek megteremtését. Hozzájárul
a korszerű nevelési, oktatási környezet
kialakításához a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében.
Ennek a pályázatnak köszönhetően
iskolánk tanulói még hatékonyabban

Bolyai Matematika
Csapatverseny

A Bolyai Matematika Csapatversenyt
először 2004-ben rendezték meg ÉszakBudán, a következő években Budapest
többi körzete és Magyarország megyéi
is bekapcsolódtak, majd 2010-től a határon túlról is szervezetten vesznek részt a
versenyben.
2017-ben már több mint 46 000 résztvevője volt a rendezvénynek. A verseny
célja: Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, ös�szedolgozva oldjanak meg problémákat.
Átéljék az együtt gondolkodás örömét,
és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák
diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat. Hosszú évek óta
ad otthont ennek a megmérettetésnek
a Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

fejleszthetik szellemi és testi képességeiket. Hiszen az intézmény sportudvarának és kiegészítő berendezéseinek
fejlesztését, a filagóriák felújítását és

Ebben a tanévben is az iskola falai között zajlott a verseny, ahol diákjaink lelkes csapatai is részt vettek. Lajtaváriné
Gyulai Tünde és Isztin Rita tanító nénik
lelkiismeretes felkészítésének eredményeként a 3. a osztályosok egyik csapata: Domány Márk, Horváth Bianka,
Mudri Zsanett, Szellelki Lara az előkelő
6. helyezést érte el az 51 Békés megyei
induló csapat közül. Gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk!

Hoffmann Lászlóné
megbízott intézményvezető

a korszerű idegen nyelvi labor kialakításához szükséges számítógépeket és
szoftvereket kapta meg. Ezen fejlesztés
nem jöhetett volna létre az összefogás
nélkül, melyet ezúton is köszönünk:
Simonka György országgyűlési képviselő úrnak, Bánki András tankerületi
igazgató úrnak, Varga Gusztáv polgármester úrnak, Béni Attila hivatalvezető
úrnak és a Bólem Építőipari Kft. minden dolgozójának és nem utolsó sorban
Havancsák Piroskának intézményünk
volt vezetőjének.
Hoffmann Lászlóné
megbízott intézményvezető

Szent Márton-napi
felvonulás

November 9-én Szent Mártonra emlékeztünk, amikor Almáskamaráson
villogó lámpásainkkal vonultunk végig
a település fő utcáján. A hangulatos felvonulás végállomásán tábortűz, színvonalas műsor, zsíros kenyér hagymával
és forró tea várt bennünket. Testben és
lélekben egyaránt felüdülve érkeztünk
haza a programról.
Hoffmann Lászlóné
megbízott intézményvezető
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Folyamatosan korszerűsítik a Hunyadit
„A jó tanító olyan, mint a jó fecske. Tudásának fészkét állandóan építi, gonddal
rakja, gyarapítja.” – Fónai Tibor szavai
semmikor sem voltak oly annyira aktuálisak, mint a mai korunk társadalmában, s kiemeltképp a ma oktatási rendszerében.
Amikor tanítványainkra tekintünk,
a jövőbe nézünk. Magunkon érezzük a
hivatástudatot, a szülői ház bizalmát,
s egyben a felelősséget gyermekeink
jövőjéért. Fontos, hogy a tudás átadása mellett gimnáziumunk diákpolgárai
számára megteremtsük közösen azt,
hogy otthonosan és jól érezzék magukat
iskolánkban, közösségünkben, Dél-Békésben, itt Mezőkovácsházán. Gimnáziumunk pedagógusaival, munkatársaival
mind azon dolgozunk közösen, hogy az
elmúlt évtizedek alatt felhalmozódott
tudást és szakmai tapasztalatot a tanítványaink szolgálatába állítsuk, iskolánk
tradícióit megőrizzük, ápoljuk, gazdagítsuk és legjobb tudásunk szerint fejlesszük, építsük, szépítsük.
Az EFOP-4.1.3-17-2017-00437 azonosító számú, a „Hunyadi János Középiskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” projekt keretében a Békéscsabai Tankerületi Központ

által, intézményünk 58 400 000 Ft vis�sza nem térítendő támogatás kedvezményezettje lehetett. Gimnáziumunk
tornatermében 37 db külső nyílászáró
cseréje, 675,18 m2 területen a tornaterem padlózatának felújítása valósult
meg. A korszerű idegen nyelvoktatás
érdekében az intézményünk egy 15
munkaállomásból álló, hozzá kapcsolódó szoftverekkel, bútorzattal felszerelt
multifunkcionális idegen nyelvi laborral bővült. A kollégiumunk épületében
korszerűsítésre került a fűtési rendszer,

kondenzációs kazánok beépítésére került sor a nyár folyamán.
Köszönetünket fejezzük ki Simonka
György országgyűlési képviselő úrnak,
Bánki András tankerületi igazgató úrnak,
Varga Gusztáv úrnak Mezőkovácsháza
város polgármesterének, továbbá mindazoknak, akik ennek a közös munkának
tevékeny részesei voltak, amely eredményeként további innovatív lehetőségekhez juttathattuk tanítványainkat.
Havancsák Piroska, intézményvezető
Fotó: Szabó Ákos
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…mit tehetsz te mást?...

A DUMA’Színház drogprevenciós gyakorlata és
bemutatója a Dél-Békés Mentőcsoport minősítésén
„Hosszú, végtelen úton indultunk el mi
is. Azt hittük, a szépséget, a rák gyógyszerét találjuk meg egyszer! Azt hittük, mint
sok- sok ember, együtt fogjuk megállítani a
halált. A halált, amiben pedig nem hittünk.
És azt hittük, hogy a legjobbkor születtünk,
hogy mi már mindent tudhatunk. Mi már
azt is tudtuk, hogy mind emberek vagyunk,
s hogy ez a legfontosabb. A szabadságot, a
szerelmet kerestük, és boldogok voltunk,
mert a szerelemben is csak a szerelmet
kerestük. Valamikor szerettük együtt hallgatni a zenét, és annyira szerettünk együtt
lenni, hogy alvásra is sajnáltuk az időt. Világmegváltó terveket szőttünk a világot jelentő deszkákon, de a legfontosabb az volt,
hogy fiatalok voltunk.” – ezekkel a szavakkal indult a DUMA’Színház drogprevenciós
bemutatója a Dél-Békés Mentőcsoport
minősítésén, 2018. októberében.
A Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium DUMA’Színháza immáron harmadik
alkalommal vállalkozott arra, hogy szakemberek hathatós segítségével, életszerű
helyzetben, sokkolva hívja fel a figyelmet
a fiatalokat veszélyeztető droghasználat
végzetes következményeire.
Mára a tömegkommunikáció, a média
immunissá tette az embereket arra, hogy
amit a televízióban látnak, vagy a közösségi médiában olvasnak nem valóság.
Pedig az a valóság. Valakinek a valósága.

A hírekben elszenvedettek története, a
tragédiák, a megváltozott emberi sorsok
mind igaziak, de a tragikus hírek „tömegtermelése” mára azt az illúziót kelti
bennünk, hogy a baj ugyan mindennapos, de csak másokkal történik meg. Az
értelmetlen halál elleni küzdelem kulcsfontosságú eszköze a megelőzés, a figyelemfelhívás. Amikor 2011-ben, az akkori
„Egészségköztársaság” projekt keretében
először készültünk egy ilyen gyakorlatra, magunk sem hittük, hogy szereplőként, résztvevőként mekkora terhet rak
a vállunkra mindaz, ami „csak” egy játék,
mégis sokkal több annál. De mindemellett hiszünk abban is, hogy talán egy ilyen
pillanatban angyalok lehetünk, akik majd
egy megfelelő pillanatban emlékeztetnek arra, mit tehetnek velünk a drogok,
a felelőtlen, fiatalos hősködés… és azt is
hisszük, hogy igazán eredményes akkor
lesz a megelőzés, ha a lehetőségeinkhez
mérten a lehető legnagyobb mértékben
sokkoljuk a célközönséget, jelen esetben
az érintett célcsoportot, a fiatalokat.
A középiskola kiemelt céljai közé tartozik a művészetoktatás mellett a karitatív
tevékenység, a környezeti nevelés és az
egészségnevelés, a prevenció és a katasztrófavédelem – jelen projekt az ezen
területeken aktív szerepet vállaló diákok,
pedagógusok és külső partnerek bevo-

Fennállása óta, 65 éve a Mezőkovácsházi
Járás szívében, a Hunyadi János Gimnázium. Az eltelt évek alatt a sokat megélt
alma mater töretlenül büszke falai, számos
kiváló szakembert adtak társadalmunknak - orvosok, jogászok, mérnökök, tanárok, színművészek, tudományokban jártas
vagy szakmájukban kiváló szakemberek
szereztek és szereznek a mai napig értékálló tudást, s ezzel együtt emberséget e falak
között.
A gimnázium hatalmas épületegyüttese,
megyei szinten is egyedülálló, s minden
igényt kielégítő modern infrastruktúrája
ma is kiváló választás a tovább tanulni
szándékozó diákok számára. Az intézmény és a hozzá tartozó kollégium épülete a fenntartó, a Békéscsabai Tankerületi
Központ jóvoltából pályázati forrásból
mintegy 200 millió Ft értékben újul meg
hamarosan, a nevelés – oktatás szolgálatában. Így a felújított tornacsarnok, idegen nyelvi labor, tanulási terek, valamint

a kollégium is otthonosabb és modernebb
környezetben várja a tanítványokat. Az intézmény országos hatókörben is neves, Magyarországon egyedülállóan nívó színvonalú művészeti nevelésének a Príma – díjjal
elismert DUMA’Színház jelent példa értékű
gyakorlati teret a növendékek számára.
A gimnáziumunk szeretettel vár és
meghív minden kedves érdeklődő 8. évfolyamos diákot, szülőt, nagyszülőt, pedagógust 2018. december 15-én 9 órától
kezdődő „Nyitott iskola” programjára,

„Nyitott iskola” a Békés Megyei Hunyadi János Gimnáziumban

násával, a DUMA’Színház és a Dél-Békés
Mentőcsoport közös projektjében valósulhatott meg, melyből hamarosan kisfilm
is készül. A baleseti szimuláció kerettörténetét írta és rendezte Duma Zsolt.
Duma Zsolt
fotó: Szabó Ákos
ahol pedagógiai tevékenységünkbe, iskolánk mindennapjaiba nyerhetnek ismét
betekintést a 8. évfolyamos továbbtanulás előtt álló diákok, szüleik és pedagógusaik. A Hunyadi János Gimnázium egy
szeretettel teli és erős közösséget formál
falai között, ahol az emberségen, egymás
tiszteletén alapuló, gondoskodó otthon
vár a tanítványokra, ahol minden gyermek megtalálja az útját a jövő felé vezető
hídon, a Hunyadi János Gimnázium alma
materében.
Havancsák Piroska intézményvezető
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…játszani is engedd…
Fókuszban a dráma,
az élmény pedagógiája…
Az Oktatási Hivatal – Békéscsabai
Pedagógiai Oktatási Központ (POK)
Őszi Pedagógiai Napok nyitórendezvényének adott otthont a Békéscsabai Jókai Színház, 2018. november
12-én a Vigadóban.
A reprezentatív helyszínen Simon
Nóra Edina, a POK főosztályvezetője köszöntötte a résztvevőket, majd Brassói
Sándor, az Oktatási Hivatal elnökhelyettese megnyitotta a 2018. évi szakmai
rendezvénysorozatot.
A délutáni program első előadójaként
Fekete Péter, az EMMI kultúráért felelős
államtitkára, a békéscsabai teátrum korábbi direktora a kulturális intézmények
által, a nevelési – oktatási intézmények
tanulóinak tanórán kívüli ismeret- és
tudásgyarapításának támogatásáról, a
tervezett színházi – köznevelési program kialakításáról beszélt. Elmondta,
hogy céljuk az, hogy minden magyar
köznevelési intézményben tanuló diák
minden évben legalább egyszer eljusson egy előadó-művészeti alkotóműhely előadására, színházi, bábszínházi,
táncszínházi élményekkel gyarapodjon.
Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnökhelyettese a köznevelés és kultúra
kapcsolódási lehetőségeivel, aktuális
kérdéseivel kapcsolatban tartott tájékoztatót.
A szakmai konferencia fő előadója
Duma Zsolt, a Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium Bonis Bona díjas drámapedagógusa, a PRIMA díjas
DUMA’Színház művészeti vezetője a
drámát, az élmény pedagógiáját helyezte a fókuszba. „A középiskola alapfokú
művészeti iskolája, mint az Oktatási
Hivatal Bázisintézménye – mint egy
misszióként - kiemelt hangsúlyt fektet
az intézményi jó gyakorlatok bemutatására, a bevált, újszerű módszerek bemutatására” – emelte ki bevezetőjében
Duma Zsolt. Előadásának első részében elmondta, hogy „a drámapedagógia „olyan pedagógia, amely az alkotás
örömét adja diáknak és tanárnak is.
Még sem mond le a tanulás komolyságáról, nem infantilizál, nem parttalan
játszadozás, hanem tudatos építkezés,
szoros együttműködésen alapuló, tanuló-központú, élményszerű tanítás-ta-
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dásra s az alkotáshoz szükséges bátorságra biztatnak.”
Előadásának második felében, archív
felvételek segítségével, közel három évtizedes tapasztalattal a háta mögött a
dramatikus tevékenység rendszerezését mutatta be, majd a színpadot a színjátékos növendékek vették birtokukba,
akiknek segítségével betekintést engedett a drámajátékok gyakorlati világába
is. A fő szerepet a játék öröme az összetett kommunikációs játék, a rögtönzés
vette át. Az improvizációs készség nem
valami titokzatos adománya a sorsnak,
hiszen minden egészséges ember rendelkezik a dramatikus rögtönzés képesnulás. Comenius szavaival élve: „…Min- ségével, ezért is alkalmazható ez az eljáden, ami a nyilvánosság előtt játszódik, rás általános nevelési módszerként.
olyan, mint a színház. Éppen ezért, akiket rövid időn belül a közéletbe küldenek, úgy neveljék, hogy ott megfelelően
állják meg a helyüket…”, ezért meg kell
tanulnunk a gyermek szemével látni
és fülével hallani, meg kell tanulnunk
a gyermek élmény világának a szintjét
beszélni.
Ennek feltétele pedig nem kevesebb,
mint a gyermekbe vetett bizalom, az
iránta érzett felelősség, melyből nyílt
A szakmai program számtalan bolés derűs légkörben, ésszerű szabályok dog és vidám – mindemellett tanulközött, a gyermek felelőssége is kicsírá- ságos percet, igazi élményt nyújtott
zik. Ennek eszköze lehet a dráma peda- játszónak, előadónak és nézőnek egygógia, hiszen a jól vezetett dramatikus aránt. Bebizonyította, hogy „minden jó
játék javára válik minden benne részt- játék valami módon az életre készít fel,
vevőnek, korra nemre, körülményekre olyan képességeket fejleszt ki a gyervaló tekintet nélkül, hiszen a játszók kö- mekekben, amiknek esetleg vénkoráig
zösségben tesznek szert olyan tapaszta- hasznát veheti.”
latokra, melyek segítenek beilleszkedni,
Hunyadi János Középiskola
önismeretre, emberismeretre, mások
fotó: Szabó Ákos
tiszteletére nevelnek, önálló gondolko-
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„Kovácsháziaktól, Kovácsháziaknak”,
bemutatkozik az Adományok Háza Egyesület
Az Adományok Háza
Egyesület 2015 óta működik és végzi lehetőségeihez mérten a lakosságot segítő, támogató önkéntes munkáját, jelenleg 10 tagjával.
Az Egyesület fő céljai: segíteni, támogatni
az életviteli gondokkal küzdő családokat,
magánszemélyeket; adományok gyűjtése, osztása; közösségfejlesztés, a fiatalok,
idősek, egyedülállóak és családok hasznos szabadidő eltöltésének elősegítése;
önkéntesség megismertetése, népszerűsítése; a lakosság bevonása az önkéntes
tevékenységi munkába; pályázatokon
való részvétel; az önkéntességhez köthető szervezetek, személyek lehetőség
szerinti összefogása, koordinálása.
A lakosság felajánlásai alapján, az elmúlt három évben körülbelül 420 zsák
ruhaadomány, valamint cipők, bútorok,
iskolaszerek, játékok, műszaki cikkek találtak gazdára; a tavalyi és az idei évben
pedig összesen 35 alkalommal történt
adománygyűjtés és adományosztás az
Adományok Háza épületében, 220 fő részesülhetett körülbelül 4100 kg ruhaadományban, valamint cipők, bútorok, iskolaszerek, játékok, műszaki cikkek kerültek
kiosztásra a rászoruló családok között.
Az Adományok Háza Egyesület önkéntesen és Mezőkovácsháza Város Önkor-

mányzatával is együttműködési megállapodás alapján dolgozó karitatív közösség. A Mezőkovácsházi Karitatív Nap, egy,
az egyesület ötlete alapján megvalósult,
egy ügy mentén összefogó közösségek,
intézmények, önkéntesek, szakemberek,
városi karitatív programjává vált 2017.
óta. Ez a program névre szóló meghívás
alapján működik a szociális szakemberek
javaslatai alapján. Ezeken az alkalmakon
ruhaadomány, tartós élelmiszer és egy
tál meleg étel kerül kiosztására. 2017 év
vége és 2018. év novembere között ös�szesen 3 alkalommal a Mezőkovácsházi
Karitatív Napon több, mint 360 főnek
tudott az Egyesület így segíteni együttműködő partnereikkel. Mezőkovácsháza
Város Önkormányzatának, Ügyrendi,
Kulturális és Szociális Bizottságának javaslatai alapján 2017-2018 között 14
családnak segíthetett az Egyesület ruha
és egyéb adománnyal. Szorosan és folyamatosan együttműködik egyesületünk
a város szociális szakembereivel és lakosságával. Tervezi az Egyesület a Refi
Posta épület körüli részének közösségi
térré való kialakítását is Leader pályázat
keretében. Egyesületi tagjaink a város
rendezvényein és programjaiban is aktívan részt vesznek (szervezés, megvendégelés, lebonyolítás). Tagjai vagyunk a
Mezőkovácsházi Civil Kerekasztal Fórum-

nak, mely munkájában tevékenyen részt
veszünk. Az Adományok Háza Egyesület
munkájában, a segítő önkénteseken, tagokon kívül, segítséget nyújtanak még a
polgárőrség kollégái és az önkormányzat
közfoglalkoztatottjai is (válogatás, raktározás, logisztika, helyszín biztosítása).
Köszönjük a segítségét és támogatását
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának, a Képviselő-testületnek, a város
lakosságának, Varga Gusztáv polgármester úrnak, intézményeknek, szakembereknek és mindenkinek, aki segített,
támogatta Egyesületünket. Köszönjük a
rengeteg felajánlást, amire a jövőben is
számítunk és a rászoruló polgártársaink
is számíthatnak a segítségünkre.
Várjuk segítő Önkéntesek jelentkezését, akik szívesen dolgoznának szabadidejükben velünk együtt egy jó ügyért!
Aktív munkánk a facebook oldalunkon
is nyomon követhető: https://www.
facebook.com/adomanyokhazaegye
suletmezokovacshaza/
E-mail: adomanyokhaza@gmail.com
Adományok Háza Egyesület

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

szerepvállalása és közösségi
Közösen emlékezett a megyei és a körösújfalui testület társadalmi
munkája elismerésekét és Majoros Béla,

A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Körösújfalu Község Képviselő-testülete az 1956. évi forradalom
62. évfordulója tiszteletére ünnepi
közgyűlést tartott Körösújfaluban.
A megemlékezés előtt a község kopjafájánál elhelyezett emléktáblát koszorúzták meg. Körösújfalu fákkal övezett
terén egy kopjafa áll, mellette tábla emlékezik az ’56-os forradalom áldozataira.
Dr.Dukai Miklós önkormányzati helyettes
államtitkár, Zalai Mihály megyei elnök,
Szabó Csaba polgármester és Balogh
Krisztián képviselő koszorúzták meg az
emléktáblát, majd a vendégek is elhelyezték az emlékezés virágait.
A koszorúzás után a község Művelődési Házában folytatódott a megemlékezés,
ahol dr. Dukai Miklós ünnepi beszédében
október 23-a üzenetének nevezte azt,
hogy a magyar nemzet saját maga akar

sorsáról dönteni, és minden magyar ember erkölcsi kötelessége magyarnak maradni. Zalai Mihály megyei elnök hangsúlyozta: Körösújfalu az első község, ahol
ünnepi ülést tartottak azzal a céllal, hogy
még inkább megtapasztalják a megyét
érintő gondokat, problémákat. A Békés
Megyei Önkormányzat Közgyűlése minden évben Békés megye társadalmi, gazdasági, tudományos fejlődéséért, nemzetközi kapcsolatai erősítéséért valamint
a művészeti és kulturális élet, továbbá a
sport területén kimagasló eredményeket
elérő személyek, kollektívák tevékenysége elismerése érdekében „Békés megyéért” kitüntetést adományoz. 2018-ban
hárman vehették át az elismerést: Pál
Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti
Egyesület elnöke a közművelődés terén
végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, Balázsi László unitárius püspök

a Csaba Metál Zrt. vezérigazgatója Békés megye gazdasági életében betöltött
meghatározó szerepéért. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015ben alapította a Polgárokért díjat, amit
minden évben egy olyan polgármester
kaphat, aki legalább egy cikluson keresztül töltötte be tisztét, és aki Békés megye
történelmi hagyományaira építő kiemelkedő közéleti tevékenységet végez vagy
végzett. Ebben az évben Tótkomlós polgármestere, dr. Garay Rita érdemelte ki
ezt a címet.
A kitüntetések átadása után Tarsoly
Krisztina színművész és a Harangos
Néptáncegyüttes három tagja: Móricz
Bence, Drimba Máté és Szilágyi András
közös produkcióját láthatta a közönség.
Pál Miklósné – vagy, ahogy mindenki
ismeri: Anci – 1969-ben kezdett dolgozni a Békés Megyei Művelődési Központ-
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ban. Innen, első munkahelyéről ment
nyugdíjba 2007-ben, azonban a munkát
nem hagyta abba, nyugdíjas évei rendkívül aktívan telnek, hajnaltól késő estig
tevékenykedik a köz érdekében, a civil
szférában, önkéntes és választott tisztségeiben. A szakmában eltöltött közel
negyven év alatt a közművelődés szinte valamennyi területével foglalkozott,
legközelebb a népművészet állt hozzá.
Számos sikert ért el újító ötleteivel, pl.
közművelődési hálózatok kifejlesztésében, fontos szerepet töltött be a művelődési házak rekonstrukciójában, egyik
kitalálója és szervezője volt a Békés megye művelődési házaiban megkezdett
felújításoknak, átalakításoknak. Az intézményi munkaköréhez kapcsolódóan
koordinátora és szervezője volt számos
országos és nemzetközi rendezvénynek.
Nyugdíjas éveiben napi szinten részt
vesz a művelődési házak kézműves képzéseinek az előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában, segíti a szakkörök munkáját. Pál Miklósnét 1992-ben
választották meg a Népművészeti Egyesületek Szövetsége egyik alelnökének,
majd 2003-tól tölti be az elnöki tisztet.
E munkájából adódóan vezetőként aktívan részt vesz a területet érintő pályázatok kiírásában és lebonyolításában, a
Mesterségek Ünnepe előkészítésében és
megvalósításában. A NESZ keretei között
számos külföldi projekt megálmodója és
megvalósítója.

Balázsi László 1951-be született a Hargita alján fekvő Homródszentmárton
községben egy nyolctagú székely földművelő család hatodik gyermekeként. Iskoláit szülőfalujában, Székelyudvarhelyen
és Kolozsváron végezte. A teológia elvégzése után, 1974-től Kisadorján gyülekezetében szolgált feleségével, Balázsi
Máriával. Három gyermekük született. A
romániai meghurcoltatások után 1989
őszén befogadót kaptak az akkori anyaországi egyházvezetéstől. 1989 decembere óta Füzesgyarmaton él és dolgozik.
A gyülekezeti munka mellett több
nyugdíjas klubban tevékenykedett feleségével, dalárdákat szervezve és vezetve.
Évekig a megyei Idősügyi Tanács egyetlen lelkész tagja volt. Több általános iskolában és egy gimnáziumban tanított
angolt, éneket, vezetett iskolai kórust.
Nagy gonddal ápolja a kapcsolatot az erdélyi testvérgyülekezetekkel. 1990 óta
meghonosította az Alföldi Unitárius búcsút. 12 éven át volt az UNITÁRIUS ÉLET
című folyóirat felelős szerkesztője, szerkesztőbizottsági tagja. Alapítója volt egy
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tragikus balesetben elhunyt 20 éves fiú
emlékére 1993-ban Füzesgyarmaton létrehozott Zs. Nagy Lajos Hunor Emlékalapítványnak, ami azóta több millió forint
értékben mintegy 600 füzesgyarmati
közép- és felsőoktatásban tanuló diákot
segített tanulmányaiban felekezetre való
tekintet nélkül.
Társadalmi szerepvállalása, közösségi munkája nemcsak Füzesgyarmatra
terjedt ki, megyeszerte, országosan és
az egész Kárpát-medencében tevékeny
szervezője, résztvevője a kulturális-, közéleti és egyházi rendezvényeknek, tagja
dalárdáknak, időskluboknak.
Majoros Béla a Budapesti Műszaki
Egyetemen szerzett gépészmérnöki
oklevelet. 1970-ben a Békés Megyei
ÁÉV-nél 10 évig a gép- és járműgazdálkodási osztály vezetője volt, majd 19801990 között a Gyulai Könnyűfémöntő
és Betonelemgyártó Vállalat főmérnöke
volt. 1990-93-ig az osztrák-német tulajdonú SBF-IKS Öntödei Kft. ügyvezető
igazgatójaként dolgozott. A 90-es évek
elején kezdte vállalkozását alumíniumkokilla öntvények gyártásával Békéscsabán. 1994-ben vásárolta meg első alumínium nyomásos öntőgépét, a társaság
ekkor Majoros Öntöde Kft. néven működöt. 1997-ben újabb 10 használt öntőgépet vásárolt, nagyobb telephelyet bérelt,
majd 1999-ben az addig bérelt telephely
és épületek megvásárlásával megalakította a Csaba Metál Rt-t - a cég ekkor még
csak 18 embert foglalkoztatott.2000-ben
járműipari beszállítóvá vált, 2005-ben
megvásárolta az Ikarus autóbuszgyár
Szeghalomban lévő telephelyét. Acélszerkezetek gyártásával kezdett foglalkozni
azzal a szándékkal, hogy saját buszt fog

kifejleszteni és gyártani. 2009-ben készült el a Midibusz, ami több nemzetközi kiállításon szerepelt sikerrel. A Csaba
Metál Zrt. 2012-ben, 2014-ben, 2016ban és 2018-ban új gyártócsarnokot létesített a békéscsabai és a szeghalmi telephelyein. Az 1300 főt foglalkoztató cég
árbevétele 2017-ben 15,2 milliárd volt,
idén várhatóan 18 milliárd forint lesz.

Dr. Garay Rita 9 éve Tótkomlós város
polgármestere. A mintegy 6 ezer lélekszámú település 2010 óta sokat fejlődött, az értékek megőrzése mellett új ötletek, kezdeményezések valósultak meg.
Tősgyökeres tótkomlósiként igyekszik
a település nehézségeit előnyként felismerni. Fontosnak tartja, hogy bár Tótkomlós kisváros, mégis orvosi ügyelet,
mentőállomás, tűzoltóság, kormányablak működik. Büszke arra, hogy bölcsőde
és ifjúsági szálláshely épült, hogy intézményeket tudnak korszerűsíteni, és hogy
hamarosan megújul és vállalkozásoknak
ad majd helyet a korábban szállodaként
üzemelő Komló szálló. Fontosnak érzi a
város folyamatos fejlesztését, a meglévő
intézmények működtetésének biztosítását, újabb intézmények létrehozását, a
szolgáltatások körének bővítését.
Nem pusztán településén dolgozik, a
térségi kezdeményezések aktív résztvevője: munkája nélkül nem lehetne a
Dél-Békés Mentőcsoport országosan
az egyik legismertebb önkéntes mentőcsoport, amelynek egyik alapítója. Aktív
tagja annak a csoportnak, amely korát
meghaladóan felismerte és Calendula
Terv keretében koncepciót hozott létre a
térségbe érkező források összehangolása érdekében.
Sztahovics Zsuzsa
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RENDEZVÉNYNAPTÁR 2019
Rendezvény

Időpont

Helyszín

- Magyar Kultúra Napja
- Családi nap
- Véradás
- Yours Truly futás
- Farsangi futás
- Ice Star Run
- Véradás
- Yours Truly futás
- Kommunizmus áldozatainak emléknapja
- Télűzés a Mohácsi Busókkal
- Szalagavató
- Esküvő-kiállítás
- Nemzeti ünnep
- Területi egyéni sakkverseny
- Országfutás
- Véradás
- Iskolabál
- Mozgó Mozi
- Mezőkovácsházi Meghívásos Karitatív Nap
- Költészet Napi rendezvény
- Kovácsházi Hárompróba gyalogtúra
- Holokauszt emléknap
- Diákönkormányzat-nap
- Véradás
- Megyefutás (Tóth Lászlóval)
- II. Húsvéti Kavalkád
- Bölcsődei Dolgozók Világnapja
- Retró felvonulás, tábortűz
- Majális
- Kovácsházi Hárompróba futóverseny
- Horgászverseny
- Középiskolai Ballagás
- Európa-nap
- Véradás
- Kovácsházi Hárompróba kerékpártúra
- V. Tájházi Gyermeknap
- Hősök Napja
- Pedagógusnapi rendezvény
- Mozdulj Kovácsháza!
Városi Családi, Sport és Egészségnap
- 90. Ünnepi Könyvhét
- Vándor Gomba Kupanap gyermeknapi rendezvény
- Tehetségek estje és gyermekek képzőművészeti tárlata
- Egészségköztársaság
- Nemzeti Összetartozás Napja
- Általános iskolai ballagás
- V. Icon Nemzetközi Motoros Találkozó
- Köztisztviselők Napja
- Mozgás éjszakája
- V. Szent Iván Éji Futás
- Tanévzáró
- Tanévzáró
- Olvasótábor
- Semmelweis-napi rendezvény
- Véradás
- Fürdőfesztivál

Január 22. 17 óra
Január 2. hete
Január 25.
Január 27. 10 óra
Február 9. 9:30 óra
Február 24. 10 óra
Február 20.
Február 24. 10 óra
Február 25. 10 óra
Február 10.
Február 22.
Március 9.
Március 15.
Március 15.
Március 17.
Március 22.
Április
Április
Április
Április 11.
Április 13. 9 óra
Április 16.
Április 17.
Április 17.
Április közepe
Április 20.
Április 21.
Április 30.
Május 1.
Május 1.
Május 1.
Május 4.
Május 9.
Május 17.
Május 18.
Május 26.
Május 29.
Május 30.

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
Csanád Vezér Általános Iskola
Kalocsa Róza Művelődési Központ
Mezőkovácsháza, Árpád u. 136.
Mezőkovácsháza, Árpád u. 136.
Mezőkovácsháza, Árpád u. 136.
Hunyadi János Középiskola
Mezőkovácsháza, Árpád u. 136.
Római Katolikus Templom előtti tér
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Műv. Közp.
Kalocsa Róza Művelődési Központ
Kalocsa Róza Művelődési Központ
Reformátuskovácsháza templom
Kalocsa Róza Művelődési Központ
Mezőkovácsháza Polgármesteri Hivatal
Csanád Vezér Általános Iskola
Kalocsa Róza Művelődési Központ
Kalocsa Róza Művelődési Központ
Kalocsa Róza Művelődési Központ
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
Indulás a Kalocsa Róza Művelődési Központtól
Szent István Otthonház
Hunyadi János Középiskola
Hunyadi János Középiskola
Polgármesteri Hivatal előtti tér
Kalocsa Róza Művelődési Központ
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
Borostyán Strandfürdő előtti tér
Kalocsa Róza Művelődési Központ
Piactér
Bányató
Hunyadi János Középiskola
Hunyadi János Középiskola
Rendőrkapitányság
Indulás a Kalocsa Róza Művelődési Központtól
Reformátuskovácsháza Tájház
Sétakert
Mezőkovácsháza Polgármesteri Hivatal

Június 1.
Június első hete
Június 5.
Június 6.
Június 7.
Június 4.
Június 15.
Június 21-22.
Június 27.
Június 28.
Június 22. 20:30 óra
június 25.
június 28.
Július 1-6.
Július 5.
Július 17.
Július 20.

Borostyán Strandfürdő előtti tér
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
Csanád Vezér Általános Iskola és Hunyadi János Középiskola
Hunyadi János Középiskola
Hősök tere Sétakert
Csanád Vezér Általános Iskola
Borostyán Camping és Strandfürdő
Polgármesteri Hivatal
Borostyán Strandfürdő és előtti tér
Borostyán Strandfürdő és előtti tér
Csanád Vezér Általános Iskola
Hunyadi János Gimnázium
Babó kastély
Polgármesteri Hivatal
Kalocsa Róza Művelődési Központ
Borostyán Camping és Strandfürdő
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- Kézműves-tábor
Július vége
Mezőhegyes - Kalocsa Róza Műv. Központ szervezésében
- Perseidák éjszakája futás
Aug. 10. 20:30 óra Borostyán Strandfürdő és előtti tér
- Tájházi Kiállítás
Augusztus 18.
Tájház
-Kovácsházi Napok, Egészségnap ünnepi megemlékezés
Véradás
Augusztus 18-19-20. Kalocsa Róza Művelődési Központ
		
Refi Közösségi Központ
- Ünnepi képviselő-testületi ülés
Augusztus 20.
Polgármesteri Hivatal
- Deseda Ultramaraton
Augusztus
- Turcsán László Nagy-halfogó Emlékverseny
Augusztus 20.
Bányató
- III. Fussunk össze
Augusztus 18.
Innovációs, Oktatási és Közösségi Központ
- Tanévnyitó
Szeptember
Csanád Vezér Általános Iskola
- Tanévnyitó
Szeptember
Hunyadi János Középiskola
- Jótékonysági futás
Szeptember 14. vagy 21. 14 óra Borostyán Strandfürdő és előtti tér
- Kovácsházi Hárompróba kerékpártúra
Szeptember 14.
Indulás a Kalocsa Róza Művelődési Központtól
- Véradás
Szeptember 16.
Csanád Vezér Általános Iskola
- III. Kovácsházi Lakodalmas Vigadalom
Szeptember 21-22. Tájház, Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, Kalocsa Róza
		
Művelődési Központ, Refi Közösségi Központ
- Kovácsházi Hárompróba futóverseny
Szeptember 28.
Indulás a Piactérről
- Véradás
Október 9.
Hunyadi János Középiskola
- Országos Könyvtári Napok
Október 1-7.
MezőkovácsháziVárosi Könyvtár
- Városi Idősek napja
Október 1.
Kalocsa Róza Művelődési Központ
- Aradi vértanúk napja
Október 6.
- Mezőkovácsházi Társadalmi Civil Fórum
Október
Polgármesteri Hivatal
- Zene világnapja
Október 9.
Csanád Vezér Általános Iskola és Hunyadi János Középiskola
- Gólyabál
Október 19.
Hunyadi János Középiskola
- Városi Gyalogló Nap
Október
Piactér
- Járási sakkverseny – Ürmös Gyula Emlékverseny
Október 23.
Kalocsa Róza Művelődési Központ
- Nemzeti ünnep
Október 23.
Kalocsa Róza Művelődési Központ előtti Emléksétány
- Pályaorientációs Nap
Október 26.
Hunyadi János Középiskola
- ,,Gyerünk fiam! – birkózó gála
November
Csanád Vezér Általános Iskola
- Achilles futás
November 2.
Mezőkovácsháza, Árpád utca 136.
- Véradás
November 6.
Kalocsa Róza Művelődési Központ
- Kovácsházi Hárompróba gyaloglás (záró)
November 9.
Indulás a Kalocsa Róza Művelődési Központtól
- Szociális munka napja
November 12.
Polgármesteri Hivatal
- 21. Óvodabál
November 14. és 16. Kalocsa Róza Művelődési Központ
- Adventi koszorú készítés gyermekek és felnőtteknek November 23.
Kalocsa Róza Művelődési Központ
- Véradás
November 27.
Kalocsa Róza Művelődési Központ
- Benedek Elek Próza és Mesemondó verseny
November 30.
Csanád Vezér Általános Iskola
- Adventváró koncert
December
Református Templom,
- Adventi I. gyertyagyújtás
December 1.
Római Katolikus Templom, Református Templom
- Mikulás futás (jótékonysági futás)
December 6. 9:30 óra Kalocsa Róza Művelődési Központ
- Adventi II. gyertyagyújtás
December 8.
Katolikus Templom, Református Templom
- Luca napi rendezvény
December 13.
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
- Adventi III. gyertyagyújtás
December 15.
Katolikus Templom, Református Templom
- Véradás
December 16.
Hunyadi János Középiskola
- Mozgó Mozi
December 20.
Kalocsa Róza Művelődési Központ
- Adventi IV. gyertyagyújtás
December 22.
Katolikus Templom, Református Templom
- Szilveszteri futás
Dec. 31. 9:30 óra
Kalocsa Róza Művelődési Központ
- Szilveszteri Bál
December 31.
Kalocsa Róza Művelődési Központ

Anyakönyvi események
Elhunytak:

Rostás Sándor Pálné (1934)
Fegyverneki Margit (1955)
Hurtyák Mátyásné (1923)
Horváth Béla (1943)
Kovács Katalin Magdolna (1957)
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