VIII. évfolyam 1. szám

Tavasz

Mint Tóth Árpád Körúti hajnal című
versében a napfény:
„Egyszerre két tűzfal között kigyúlt
A keleti ég váratlan zsarátja:
Minden üvegre száz napocska hullt,
S az aszfalt szennyén szerteszét gurult
A Végtelen Fény milliom karátja.”

Nagyon várva, de mégis váratlanul
beköszönt a tavasz. Itt van, látjuk a természeten, érezzük a testünkben. Valami
tettvágy alakul bennünk, csináljunk valamit, többet, valami mást, mint a téli-,
őszi napokon.
Ne fojtsuk vissza magunkban ezt a
tenni akarást! Segítsünk a természetnek, Mezőkovácsházának a tavaszi ébredésben!
Kezdjük el megszépíteni ingatlanunk
környékét! Frissítsük fel a talajt, a növényeket, igazítsuk ki a járdák egyenetlenségeit! Ahol padok vannak a
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házak előtt, újítsuk fel azokat! Legyen
Mezőkovácsháza a ház előtti padok városa! Ha felújítottuk, üljünk is ki rájuk,
elegyedjünk szóba a szomszédokkal,
arra járókkal. Az idősebbek többször, a
fiatalabbak ritkábban! Az időskori aktivitás meghosszabbítja, megszépíti az
életünket.
Ne hagyjuk, hogy a házunk, ingatlanunk, vállalkozásunk előtti terület
szemetessé, gondozatlanná váljon! Ha
mindannyian söprünk a saját portánk
előtt, szép utcáink, tereink lesznek, ahol
érdemes leülni, összejönni, beszélgetni.
Ha szomszédunkban idős emberek
élnek, segítsünk nekik a számukra még
fontos, de már nehezen kivitelezhető
munkák elvégzésében!
Az Önkormányzatunk annyiban járul hozzá a tavaszi zsongáshoz, hogy
a közterületeken mi is elvégezzük a
szükséges munkákat. Benevezünk a
„Te Szedd!” környezetvédelmi akcióba,
amelyhez várjuk, intézmények, civil
szervezetek, munkahelyi kollektívák,

kisebb-nagyobb közösségek csatlakozását. Március 18-24 között így együtt is
tisztábbá, szebbé tehetjük városunkat
és a bevezető utakat.
Sajnos elég sok elhagyott ingatlan van
Mezőkovácsházán is, ahol a tulajdonosok nem gondozzák a ház előtti területet és a portájuk elhanyagolásával bos�szúságot okoznak a szomszédoknak.
Kérem, ezeket az eseteket jelezzék a
polgármesteri hivatalban. Tavaly elfogadott rendeletünk lehetővé teszi, hogy az
ingatlan gazdáit felkutassuk és rábírjuk
a közösség által elfogadott szabályok
betartására.
Kedves Mezőkovácsháziak!
A bennünk szunnyadó tenni akarást
felébresztve tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy „hajnalonta, ha kigyúl a keleti ég váratlan zsarátja, a végtelen fény milliom karátja” szép, friss,
gondozott kovácsházi területen guruljon szerte szét!
Szép tavaszt kívánok!
Varga Gusztáv

lágszellemhez, mint máskor.
De miért is olyan fontos ez a nap a
magyarság számára? A hétköznapokból kiragyogó forradalom és a széles
nemzeti összefogáson alapuló átalakulás. Ezen a napon a magyarok megelégelték az idegen elnyomást, és bátran
szembeszálltak vele, de nem karddal és
vérrel akartak megküzdeni, hanem az
ország és a lelkek felemelésével.
Ez a nap a nemzeti függetlenségért
folytatott évszázados harcaink szimbóluma, és a polgári jogegyenlőség jelképe. Ezen a napon mindnyájunkban kell,
hogy legyen egy érzés, egy szívszorító
érzés, amely szavakba nem foglalható.
„A múlt a jövendőnek tükre”- hangzott el Kossuth Lajostól, és e szavak
minden évben újra születnek szívünkben, amikor nemzeti színű kokárdát
tűzünk a szívünk fölé.
Amikor feltűzzük a kokárdát, ak-

kor ezt büszkeséggel tesszük. Nem
magunkra vagyunk büszkék, hanem
magyarságunkra,
hazaszeretetünkre és azokra az őseinkre, akik szembe
mertek szállni az elnyomó rendszerrel,
akkor és ott, abban a reménytelennek
tűnő helyzetben.
Van mit tanulnunk… És van mit átadnunk az utánunk jövőknek!
Mert amikor feltűzzük a kokárdát,
akkor ezt nemcsak büszkeséggel tes�szük, hanem erős reménysugárral is a
szívünkben. Mert reméljük, hogy azt a
lelkesedést szerezzük vissza, éljük át
újra a kitűzött kokárdával.
Ha erősen él bennünk egy szebb, szabadabb jövő reménye, és képesek vagyunk együtt, egymásra támaszkodva
nekirugaszkodni a megvalósításnak,
méltók lehetünk, méltók leszünk 1848
örökségéhez.

„Legyen béke, szabadság és egyetértés.” – Emlékezzünk 1848. március 15-re!

Ha feltennénk a kérdést itt vagy a
világ bármely részén, hogy melyik a
magyarság legnagyobb nemzeti ünnepe, a megkérdezettek nagy többsége gondolkodás nélkül mondaná:
március 15-e. Ezt az ünnepet tehát
minden magyar, a legkülönbözőbb
gondolkodású emberek is magukénak vallják.

1848. március 15-e az a nap, amelyre
minden magyar, határon innen és túl,
büszke. Büszke is lehet, mert a márciusi
ifjak példaértékű cselekedetet hajtottak végre, amikor szembeszálltak az elnyomó hatalommal, és nem félve a megtorlástól, a legkeményebb fegyverrel, a
tiszta szavak erejével indultak harcba.
És ez az a nap, amelyre különösen
igaz Friedrich Schiller megállapítása,
mely szerint vannak az ember életében
pillanatok, amikor közelebb van a vi-

Folytatás a 2. oldalon
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Ebben segít minket minden évben
újra meg újra az emlékezés a szabadságharcra, március 15-re és annak
hőseire. Ez ad értelmet az ünnepségeknek, a koszorúzásoknak, a közös és békés elmélkedésnek.

171 évvel ezelőtt arra a lapra, amit
a 12 ponttal a pesti utcákon osztogattak a fiatalok, Landerer nyomdájában
egy kérdést is nyomtattak: Mit kíván a
magyar nemzet? Mit válaszolnánk ma
erre a kérdésre? Békében élő, fejlődő
országot, várost akarunk. Egy olyan
országot és várost, ahol jó élni, ahová
jó hazatérni, amire büszkék lehetünk.
Megvan hozzá a tehetségünk, az akaratunk és a tudásunk, és mindenkire
szükség van, aki tiszta szándékkal segít ebben a munkában.
A márciusi ifjak, Petőfiék példája
minket is kötelez: minden tehetségünket, akaratunkat és legjobb tudásunkat
a közösség érdekében az alkotásra, a
jobbításra kell fordítanunk. Akkori eleink tudták, hogy minden véleménykülönbség ellenére vannak olyan alapvető célok, amelyek érdekében össze kell
fogni. Példát mutattak abban, hogyan
dolgozhatunk mindannyian a magunk
helyén és a magunk lehetőségei szerint
nemzetünk, lakóhelyünk és családunk
javáért.
Legyünk hűek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseihez és
üzenetéhez!
Ádám Andrásné

MÁRCIUSI ÉS ÁPRILISI RENDEZVÉNYEK MEZŐKOVÁCSHÁZÁN
2019. március 15.
2019. március 15.
2019. március 18-24.
2019. március 15-24.
2019. március 22.
2019. április 5. és 6.
2019. április 10.

2019. április 13. 9 óra
2019. április 16.
2019. április 17.
2019. április 17.
2019. április 18.
2019. április 20.
Április
Április 2.
2019. április 21.
2019. április 30.
2019. május 1.
2019. május 1.
2019. május 1.

Nemzeti Ünnep
Területi egyéni sakkverseny
„Te szedd!” környezetvédelmi akció
Országfutás
Véradás
Iskolabál
„Magyarnak lenni” - költészet napi műsor
Kautzky Armanddal és Udvarhelyi Boglárkával
Kovácsházi Hárompróba Gyalogtúra
Holokauszt Emléknap
Diákönkormányzat-nap
Véradás
Duma’Színház premier
II. Húsvéti Kavalkád
Mezőkovácsházi Meghívásos Karitatív Nap
Megyefutás Tóth Lászlóval
Bölcsődei Dolgozók Világnapja
Retro fáklyás felvonulás
Majális
Kovácsházi Hárompróba futóverseny
Horgászverseny

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
Szent István Otthonház
Hunyadi János Középiskola
Hunyadi János Középiskola
Kalocsa Róza Művelődési Központ
Kalocsa Róza Művelődési Központ
Kalocsa Róza Művelődési Központ
Polgármesteri Hivatal előtti tér
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
Petőfi utcai bölcsőde - Borostyán Strandfürdő előtti tér
Kalocsa Róza Művelődési Központ
Piactér
Bányató
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Önkormányzati hírek
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadási rendje az alábbiak
szerint változott:
Polgármester:
Varga Gusztáv: (Előzetes bejelentkezés
alapján!) Minden hónap 1. és 3. hetének csütörtökén 09:00-11:00 óráig

Alpolgármesterek:
Csepreghy Elemér: (Előzetes bejelentkezés alapján!) Minden hónap 1. és 3.
hetének keddjén 14:00-15:30 óráig
Szénási István: (Előzetes bejelentkezés
alapján!) Minden hónap 2. és 4. hetének keddjén 07:30-9:30 óráig
Jegyző:
Dr. Szilbereisz Edit: (Előzetes bejelentkezés alapján!) Páratlan hetek csütörtökén 09:00-12:00 óráig
Aljegyző:
Szabóné Faragó Julianna: (Előzetes bejelentkezés alapján!) Minden héten
kedden 09:12:00 óráig

Idén is lesz lakossági
adatgyűjtés

A Központi Statisztikai Hivatal a korábbi évekhez hasonlóan ebben az
évben is végez kutatást a lakosság körében. Most a munkaerő-felmérés és
kiegészítő felvételeirőlilletve az utazási
szokásokról kérdeznek. A válaszadás
teljesen önkéntes lesz. Az összeírási
munkát a Központi Statisztikai Hivatal
megbízásából a Statek Statisztikai Elem-

A hivatal irodavezetőinek
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:
09:00-12:00 óráig
Kedd:
09:00-14:00 óráig
Szerda:
Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök:
09:00-14:00 óráig
Péntek:
09:00-12:00 óráig
A hivatali ügyintézők
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:
08:00-12:00 óráig
Kedd:
08:00-12:00 óráig
		
12:30-15:00 óráig
Szerda:
Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök:
08:00-12:00 óráig
		
12:30-15:00 óráig
Péntek:
08:00-12:00 óráig

A hivatali pénztár
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:
09:00-12:00 óráig
Kedd:
13:00-15:00 óráig
Szerda:
Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök:
13:00-15:00 óráig
Péntek:
09:00-12:00 óráig

ző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes
igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik.
További felvilágosítás kérhető hétfőtől
csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között,
pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36
80 200-766-os telefonszámon, illetve a
lakinfo@ksh.hu email címen. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási
eredményekkel kapcsolatosan a www.
ksh.hu internetes oldalon található
Adatgyűjtések/Lakossági adatgyűjtések
menüpont nyújt tájékoztatást.
Kálmán-Pócsik Judit

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata nevében
Szeretettel köszöntöm a Hölgyeket
Nőnap alkalmából!
Varga Gusztáv polgármester

Antóni Sándor: Nőnapi Köszöntő
„Nőnap alkalmából szeretettel
köszöntünk titeket,
Kik az élet viharában is velünk vagytok szüntelen.
Talán nem is tudjuk mind ezt megköszönni,
De szívből tudunk mindezért szeretni,
Köszönet és hála nektek mindenért,
A jó Isten áldása szálljon rátok mindezért.”

Háziorvosi rendelő
infrastrukturális fejlesztése
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az első
körös TOP pályázataink közül megkezdődött a kivitelezés a Táncsics u. 28. sz. alatti
orvosi rendelő épületében. Kivitelező a
Bólem Kft, az építés bekerülési költsége
45,5 millió forint. A beruházás keretében
megtörténik az épületben a rendelő és a
szolgálati férőhely felújítása és energetikai korszerűsítése. Az épületben a bontási
feladatokon túlmenően már folynak az új
helyiségek kialakításának és a belső közműhálózatok korszerűsítési munkálatai.
Tavasszal az épület külső hőszigetelése,
nyílászáró cserék és az udvari munkák
is elvégzésre kerülnek, valamint az akadálymentesítés során szabványos rámpa
építése is megvalósul. Reméljük, hogy
hamarosan megindulnak a Könyvtár felújításának munkálatai is, amiről szintén
tájékoztatást adunk.
Sóki Zoltán

Közvilágítás korszerűsítése

A Mezei-Vill Kft. szakemberei néhány
napon belül befejezik a régi lámpatestek
cseréjét új, korszerű LED fényforrásokra. A lakossági visszajelzések kedvezőek,
szinte minden utcából jobb megvilágítást
jeleztek a lakók. Egyes helyekről olyan jelzés is érkezett, hogy nagyobb a különbség
a megvilágított és a megvilágítatlan területek között a korábbiakhoz képest. Ez a
korszerű lámpatestek „fényszennyeződés”
mentes, határozottabb kontúrvonalú fényszórása miatt szubjektíven érzékelhető így.
A bejelentések okán meghívtuk a kivitelező céget, akikkel együtt megtekintettük az
érintett utcaszakaszokat. Ezek jellemzően
ott találhatók ahol minden második oszlopon és ott is alacsonyan helyezkednek el
a fényforrások. A beruházás megtakarítási
célja nem engedi meg, hogy a több évtizede kialakított, régi közvilágítási rendszer
hiányosságait egyszerre pótoljuk. Annyit
tudunk tenni, hogy több szakaszon plusz
lámpatestek kerülnek elhelyezésre, ezzel
javítva az utca megvilágítottságát. Ehhez
a megoldáshoz nagyon konstruktívan áll
hozzá a kivitelező cég vezetése.
Az önkormányzat célja, hogy ezt követően évente kihelyez néhány 10 db lámpatestet azon utcaszakaszokon ahol a megvilágítás esetlegesen még alacsonyabbnak
tűnik a korábbihoz képest. Kérjük amen�nyiben nem világító új lámpatestet észlelnek, azt jelentsék be a Polgármesteri
Hivatalhoz, mert annak javítását azonnal
kérjük a kivitelezőtől.
Sóki Zoltán
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Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról
A hatályos jogi szabályozás - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
valamint a vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.
22.) Korm. rendelet - alapján a vízjogi
létesítési engedély nélkül megépített
vízilétesítményekre - az ásott és fúrt
kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni az építtetőnek.
A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási
bírság fizetése alól abban az esetben,
ha a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra
legkésőbb 2020. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.
A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az olyan
kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez,
fennmaradásához és megszüntetéséhez,
amely a következő feltételeket együttesen teljesíti. A kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy
rétegvízkészlet igénybevétele, érintése
nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt
meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet
felhasználásával üzemel, épülettel vagy

annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező
ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
nem gazdasági célú vízigény.
Minden egyéb vízilétesítmény esetében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság dönt az engedélyről.

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele: a kitermelt víz használata során
keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése, a kormányrendelet szerinti
követelmények maradéktalan teljesítése, a fúrt kút fennmaradásának
engedélyezése esetén - az illetékes

vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával, annak megállapítása,
hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

Az engedélyezési eljárás ügymenete:
A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó kérelem nyomtatvány benyújtása. A kérelemhez mellékelni kell: Műszaki adatlapot, a tényleges megvalósulási
állapotot tartalmazó egyszerű, legalább
A/4 méretű, akár a kérelmező által elkészített tervet, eljárási illeték: 5.000 Ft
értékű illetékbélyeg, a kérelem benyújtható: Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán, az engedélyezési eljárás dokumentációja letölthető
a https://varos.mezokovacshaza.hu/
oldalról.

Könyvtár, ami összeköt az oviban

Második Román Bál
Mezőkovácsházán

Fergeteges bálat rendeztek 2018.
novemberében a mezőkovácsházi
Kalocsa Róza Művelődési Központban. Több mint 130 meghívott vendég tisztelte meg jelenlétével a
Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényét.
A bálon részt vett Dr. Szilbereisz Edit
jegyző, Szabóné Faragó Julianna aljegyző, és Jankó Erzsébet a Kalocsa
Róza Művelődési Központ ügyvezetője is. A jelenlévőket Vitális Gábor a
Mezőkovácsházi Román Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke köszöntötte,
majd ezt követően Kovács Andrea alelnökkel és Balogh István képviselővel
megnyitották az estélyt. A kellemes
hangulatrólIon Laszlo és zenekara
gondoskodott, akik Romániából érkeztek. Köszönjük a jelenlévőknek,
hogy megtisztelték Önkormányzatunkat részvételükkel, továbbá köszönjük
minden támogatónak a felajánlásokat.
Vitális Gábor, Kovács Andrea,
Balogh István

2019. február 28-án zárult annak
a projektnek az első része, melyet
partnerünknek, a Mezőkovácsházi
Városi Könyvtárnak köszönhetnek
a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusai és
óvodásai.
A könyvtár EFOP-3.3.2-16-2016-0139
„Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” a KÖNYVTÁR, AMI ÖS�SZEKÖT pályázatának segítségével 2018.
március 1 - 2019. február 28 között havi
szakkör formájában 4 óvodai csoportban
4 óvodapedagógus irányításával valósultak meg a gyermekek ismereteit bővítő
és képességeiket kibontakoztató programok, melyben a gazdag tevékenységek
mellett az óvodások élményszerző kirándulásokon, színházi előadásokon, bábelőadásokon vettek, részt. A napokban
készíti el Bohus Tiborné, Borsos Mária,

Pelle Klára és Szűcs Judit, szakkörvezető
óvodapedagógus a szakmai beszámolókat a Vadászösvényen, Mozduljka, Mesetarisznya, Hosszú-kovácsházán innen és
túl szakkörök működéséről, a kitűzött
célok megvalósításáról, az elért eredményekről, a gyermekek átélt élményeiről,
ismereteinek gazdagodásáról. A szakköri tevékenységről képes beszámoló is készül a könyvtár számára, mely a pályázat
sikeres elszámolásának is feltétele.
2019. március 1-től 2 új havi szakkör indul Dr. Ökrösné Körömi Ilona és
Pántya Tamásné irányításával. „Képességfejlesztő játékok mesés keretben” a
Micimackó csoportban, a „Mákvirágok”
a Napsugár csoportban 2020. február
29-ig terjedő időszakban nyújt gazdag
program- és tevékenységkínálatot óvodás gyermekeinknek.
Szűcs Judit
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Szemléletformálás, figyelemfelhívás prevenció jegyében az EFI-vel
Örömünkre szolgál, hogy a mezőkovácsházi Egészségfejlesztési Iroda
munkájával immár 6. éve járulunk
hozzá a Mezőkovácsházai Járás lakosainak egészségtudatos mindennapjainak kialakításához és megtartásához.

2019. évben, minden hónap utolsó
hetében célzott, figyelemfelhívó előadásokkal és interaktív foglalkozásokkal
várjuk a lakosságot irodánkba. A programok célja, hogy új ismereteket adjanak át a szakemberek az adott témában,
valamint az érdeklődők felmerülő kérdéseikre azonnal választ kaphassanak.
Januárban a pajzsmirigy megbetegedéséből adódó tüneteket, megelőzési
lehetőségeket beszélték át a résztvevők, februárban pedig a méhnyakrák
kialakulásáról és prevencióról volt szó.
Havonta változó témákról a facebook
oldalunkon, valamint plakátjaikról tájékozódhatnak.
Fontos kiemelnünk az idei évben rendszeressé váló fogászati, szájüregi tanácsadást, mely szűréssel egybekötött. Dr.
Herter László fogorvos kéthavonta, minden hónap második hetének keddjén
délelőtt várja az érdeklődőket rendelőjében, az Alkotmány u. 50. sz. alatt.
Folyamatosan tartjuk a megszokott
klubfoglalkozásainkat az alábbi ütemezésben és helyszíneken, melyekre minden érdeklődőt szeretettel várunk:
- Főzőklub havonta egy alkalommal,
Szekeres Lajosné vezetésével a Kalocsa Róza Művelődési Központban és az
SZGYF IOKK reformátuskovácsházi intézményében.
- Baba-mama klub Izsák-Duma Zita
védőnő vezetésével a Bölcsődében és
az SZGYF IOKK-ban idén 16 alkalommal
kerül megszervezésre.
- Szülő klubunk keretein belül, Ayres
terápiás fejlesztés csecsemőknek és
kisgyerekeknek
program
Nagyné
Marosvölgyi Tímea és Kovács Mihályné
komplex mozgásfejlesztők vezetésével

zajlik szintén a Bölcsődében, minden
héten csütörtökön.
- Cukorbeteg klub Kaszaperen
Zámboly Péter mentőtiszt vezetésével
havonta egyszer valósul meg.
- Szív- és érrendszeri klub Végegyházán, valamint Battonyán lesz minden
hónap utolsó csütörtökén. Klubvezető:
Medgyesi István mentőápoló.

Rendszeres mozgásprogramjaink
az idei évben:

Birkózás: minden héten kedden és
pénteken 18 órától a Mezőkovácsházi
Csanád Vezér Általános Iskola tornatermében, Heinz Gyula edző vezetésével.
Kondicionáló testedzés minden héten kedden 18 órától a Kalocsa Róza
Művelődési Központban, Jankó Andrea
sportoktató vezetésével.
Ovitorna minden héten szerdán 17
órától az Alkotmány u. 18. sz. alatti 3-as
óvodában. Fogalakozásokat Szűcsné
Tóth Erika és Pintér Zoltánné óvodapedagógusok tartják.

Gyógytestnevelés minden héten szerdán 18 órától a Mezőkovácsházi Csanád
Vezér Általános Iskola tornatermében,
Hoffmann Lászlóné gyógytestnevelő,
pedagógus vezetésével.
Köredzés felnőtteknek és gyerekeknek minden héten csütörtökön 17 órától Mezőkovácsházán, Deák u. 126. sz.
alatti Fitness teremben. Foglalkozás vezető: Zengő Dezső.
Futball felkészítés minden héten
kedden és pénteken 16 órától az U11U13-as korosztály számára, valamint
minden héten hétfőn és szerdán 17 órától az U16-os korosztály számára a Hunyadi János Gimnázium tornatermében.
Edzők: Bíró Tibor és Bozsó Zsolt
Programjainkról az alábbi telefonszámokon, vagy az Egészségfejlesztési
Iroda facebook oldalán, illetve a kihelyezett plakátokról értesülhetnek az érdeklődők.
Tel: 06-70/1979776 Jankó Andrea,
06-70/1979778 Szabó Henrietta EFI
munkatársak
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Városi Karácsony 2018 – Rendezvénysorozat a szeretet ünnepén
A város önkormányzata évek óta nagy figyelmet fordít a településen a
karácsonyi hangulat megteremtésére. Így volt az elmúlt esztendőben is,
amikor egy egész hónapos rendezvénysorozattal jártuk körbe a karácsonyi ünnepkört. A programok lebonyolításában oroszlánrészt vállalt a város valamennyi intézménye, civil szervezete, valamint nagyszámú lelkes
önkéntes is.
nyek mellet ellátogatott a település valamennyi óvodájába, a gyermekek legnagyobb örömére. Ha már Télapó, idén
sem maradhatott el a Mikulás-futás, a
Mezőkovácsházi Atlétikai Szabadidő
Klub szervezésében. A hónap nyolcadik napján a református templomban
került megrendezésre az „Adventi
csendesség”, az ezt követő napon pedig
már a második gyertyagyújtásokra keAz első programelem a november
rült sor a fent említett két helyszínen.
24-én a Művelődési Központban tarDecember 11-én és 12-én a legkisebtott adventi koszorúkészítés volt, ahol
Dunainé Pszota Mária témavezető bek köszöntésére került sor a Petőfi
iránymutatásával többek között ka- utcai Bölcsődében, ahol elsőként az újrácsonyi kopogtatót is készíthettek a szülöttek, majd az 1-3 évesek köszönlátogatók. December első napjától kez- tése vonzotta szép számmal a város ladődően az intézmények fogadták az kosságát. Az Önkormányzat jóvoltából
adományokat, melyeket ezt követően valamennyi kisgyermek ajándékban
a Vöröskereszt koordinálásával juttat- részesült.
A Luca-napi program fő helyszíne a
tak el a rászorulók részére.
Városháza nagyterme volt, ahol az ünnepi testületi-ülés után nagyfokú érdeklődés mellett a „Kovácsháza Anno”
című - a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár kiadásában megjelenő – könyv bemutatóját tartották, valamint ezen az
estén lépett színpadra Gregor Bernadett és Csengeri Attila „Jöjj kedvesem”
December másodikán máris meg- című zenés műsorukkal. Ugyan ezen a
gyújtásra került az első adventi gyertya napon a Csiga Duó szórakoztatta a legMezőkovácsházán és Reformátuskovács- kisebbeket a Könyvtár emeletén.
házán egyaránt. Mindkét helyszínen a
szentmiséhez, illetve az istentisztelethez
igazodva, kisebb-nagyobb kulturális műsorelemmel kiegészülve kerültek meggyújtásra a gyertyák. Itt illik megemlíteni
azt a magas számú önkéntest, akik a templomok előtti adventi koszorú elkészítésében rendkívül nagy szerepet játszottak.

December 16-a volt a III. Adventi Gyertyagyújtás napja, amikor is – a hagyományokhoz híven -, a mezőkovácsházi
ünnepség az esti órákban került megtartásra, adventi vásárral, kürtőskalác�csal, forralt borral, az Egészségfejlesztési Iroda Főző Klubjának süteményeivel
kiegészülve. Színpadra léptek ezen a napon a Csanád Vezér Általános Iskola és
Hunyadi János Középiskola diákjai is, a
Duma’ Színház, valamint a Négy Évszak
Óvoda csoportjai is közösen énekeltek a
színpad előtt szüleikkel.

December tizennyolcadik napján az
idősek karácsonya került megtartásra,
amikor is a szép korúak Erdélyi Ilona
és Tóth István zenés műsorát követően
fogyaszthattak el karácsonyi ebédet.
December huszadikán, a Karitatív
Napon a meghívottak tartós élelmiszert, ruha és játék adományokat, valamint egy tál meleg ételt kaptak.
Az ezt követő napon ismét a városba
érkezett a Mozgó Mozi, így a délelőtti
órákban az óvodások és az általános
iskolások is megtekinthettek egy-egy
filmet, valamint ők is átvehették az
Önkormányzattól kapott ajándékukat.
A délután folyamán pedig mintegy 100
ember fordult meg a nagyközönség
számára vetített filmeken.

December 15-én a Művelődési Központ adott otthont az óvodások és általános iskolások köszöntésének, amikor Berta János vándorszínész társulatának népmesei műsorával, a békési
Belencéres Néptáncegyüttes bemutaSzenteste előtt egy nappal került
tójával és táncházával valamint kéz- meggyújtásra az utolsó adventi gyerDecember 5-én és 6-án ismét útra műves foglalkozásokkal színesítették tya, szintén a település mindkét részén
a templom előtt.
kelt a városi Mikulás, aki az intézmé- a programot a szervezők.

7

2019. március

Az év utolsó napja zárta a rendezvénysorozatot, amikor is a szilveszteri
futás után koccintottak a résztvevők,
így lezárván az évet.
Elmondhatjuk, hogy ebben az évben
is nagy sikernek örvendett a karácsonyi rendezvénysorozat. Szinte minden
korosztály – a lehetőségekhez mérten
- megajándékozásra került.
Üdvözölendő, hogy az összes intézmény és civil szervezet mellett sok-sok
önkéntes tevékenykedett a sikerért,
amely rendkívül jó alapot ad arra, hogy
2019-ben is egy emlékezetes adventi
programsorozatot kerüljön majd megrendezésre.
Gigacz Balázs

A kultúra ünnepe
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2019. január 22-én emlékezett
meg a Magyar Kultúra Napjáról a Kalocsa Róza Művelődési Központban.
A Művelődési Központ és a
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár koordinálásával megvalósult ünnepséget
Szabóné Faragó Julianna aljegyző vezette le, és Varga Gusztáv polgármester
úr mondott ünnepi köszöntőt. Beszédében,- mint mondta – „a kultúra an�nyira él, amennyire használjuk: amen�nyire használjuk a mindennapjainkban,
amennyire hozzáfordulunk életünk nagy,
és kis kérdéseiben, amennyire meghalljuk
válaszát zajos és meglehetősen forgalmas életünkben.” Hangsúlyozta továbbá,
hogy „mára közös felelősségünkké vált a
példamutatás, a pozitív minták erősítése, a nemkívánatos jelenségek bírálata.
A kultúra megőrzésében tevékenykedő
intézményeink munkája sok lehetőséget
teremt erre mindannyiunk számára.”
A beszédet követően Nagy Róbert,
a Békéscsabai Jókai Színház színésze
színvonalas musical előadással köszöntötte a közművelődésben dolgozókat,
majd az elismerések átadására került
sor. Oklevélben részesült Kériné Tajti
Erzsébet, a Művelődési Ház Barátság
Nyugdíjas Klubjának vezetője a város
kulturális életében végzett aktív tevékenysége elismeréseként, Őze Mária,
a Kalocsa Róza Művelődési Központ
technikai munkatársa a kulturális rendezvények technikai háttérmunkájában
való aktív közreműködéséért. Szintén
elismerésben részesült Vágási Szabolcs

és Dékány Mihály, a Mezőkovácsházi
Városi Könyvtár munkatársai, akik a
digitális írástudás népszerűsítéséért
és a könyvtári területen végzett magas
szintű tevékenységükért vehettek át elismerést.
Az ünnepséggel egyidejűleg került a
nagyközönség számára megtekinthetővé a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
által kiadott „Kovácsháza Anno” című

kötetből - többségében kimaradt fotókból - rendezett kiállítás is. Ezt követően
a jelenlévőket hidegtállal, édességgel és
üdítővel vendégelték meg, ahol Szénási
István alpolgármester pohárköszöntőjében a kultúra fontosságára, valamint
a településen, kulturális területen folyó
magas szakmai munkára hívta fel a figyelmet.
Gigacz Balázs
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A megye
legjobbjait
láttuk
vendégül
A Kalocsa Róza Művelődési Központban rendezték 2019. február
4-én, a Békés Megyei Hírlap által
életre hívott az „Év sportolója és az
év embere” díjátadó gálát.
Mezőkovácsházát érte a megtiszteltetés, hogy ebben az évben tető alá
hozza a nagysikerű megyei rendezvényt, melynek főszervezője a megyei
hírlap szerkesztősége.
Nagyfokú médiaérdeklődés mellet
a sportolókat 42. az év emberét pedig
12. alkalommal köszöntötték. A gála
műsorvezetője, Jankó Erzsébet a Kalocsa Róza Művelődési Központ ügyvezetője volt.
A meghívottakat többen is köszöntötték, előbb, Pocsaji Richárd, a Békés
Megyei Hírlap főszerkesztője, majd
Varga Gusztáv Mezőkovácsháza Város polgármestere üdvözölte a megjelenteket. Végül Zalai Mihály, a megyei
közgyűlés elnöke mondott beszédet.
Mindannyian a sport, a mozgás fontosságára hívták fel a figyelmet, valamint
hogy a díjazottak mindannyiunk példaképei lehetnek.
A megye legjobb sportolóin kívül
több mezőkovácsházi sportoló is kapott kitüntetést, Farkas Krisztina világrekorder erőemelőt a Békés Megyei
Hírlap, Bakos Zsombor utánpótlás válogatott labdarúgót, valamint Czeglédi
Katalint (a Kopp Békéscsabai Atlétikai
Club marketing ügyintézője) pedig
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata díjazta a települési tömegsport
fellendítésének elősegítéséért.
A gála színvonalas betétműsorát a
Duma’ Színház, a megvendégelést pedig a Humán Szolgáltató Központ biztosította.
A rendezvény állófogadással ért véget, ahol Varga Gusztáv polgármester
mondott pohárköszöntőt.
Gigacz Balázs

A két kovácsházi kitüntetett Farkas Krisztina és Bakos Zsombor
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A kommunizmus
áldozatainak
emléknapja

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a Kalocsa Róza Művelődési Központ koordinálásával 2019. február 25-én tartotta a Kommunizmus áldozatainak emléknapját
a Római Katolikus Templom falán levő emléktáblánál. Jankó Erzsébet a művelődési központ vezetőjének köszöntője után a Hunyadi János Középiskola tanulói adtak
műsort, majd Varga Gusztáv polgármester úr mondott ünnepi beszédet.
Beszédjében megemlékezett Kovalcsik Pálról, valamint Fülöp Dezsőről, akik kovácsházi áldozatai voltak a kommunista diktatúrának.
A beszédet követően a jelenlevők virágot és koszorúkat helyeztek el Kovalcsik Pál
tiszteletére az emléktáblánál.
GB

TÉLŰZÉS A MOHÁCSI BUSÓKKAL

„Februárban, farsang felé
elkergetjük a telet.
Bár szép volt a nagykarácsony,
fáztunk éppen eleget,
kérünk egy kis meleget!

Jelmezt öltünk, síppal-dobbal
lármázunk egy keveset,
hogy a hosszú, szürke álom
érjen véget, ha lehet,
s ne hozzon több hideget.”
/Pápai Ildikó/

A február hónap kiemelkedő ünnepe a farsangi időszak. Ilyenkor minden
mozgásba lendül és megkezdi harcát a
tavasz a téllel. Ebben az időszakban országszerte rendeznek álarcos bálokat,
télűző programokat. Február 10-én a
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár immáron 4. alkalommal rendezte meg egyik

legnépszerűbb, leglátványosabb hagyományőrző rendezvényét: a TÉLŰZÉST
A MOHÁCSI BUSÓKKAL! (2009-ben az
UNESCO Magyarországról elsőként az
emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára vette fel a
busójárást.) A program reggel 8 órakor
kézműves foglalkozással kezdődött, ahol
zajkeltő eszközöket, álarcokat készíthettek az ide érkező kicsik és nagyok.
Ezzel párhuzamosan különböző népi játékokban próbálhatták ki ügyességüket
a résztvevők. 10 órakor bemutatkoztak
a mohácsi busók, majd ezt követően a
Békés Megyei Príma-díjban részesült
békési Belencéres Néptáncegyüttes
tagjai invitálták táncra a szépszámú közönséget. Ezután kezdetét vette a télűző
felvonulás, amelyen „részt vett” a nap ál-

dozata, a kiszebáb is. A borzas bundákat
öltő busók faragott álarcokban, jellegzetes kellékekkel, öles kereplőkkel, kolompokkal felszerelkezve búcsúztatták a
zord évszakot. Programzárásként ismét
fellobbant a láng, elégettük a kiszebábot
annak reményében, hogy ezzel a népszokással ismét elűzzük a telet, s végre utat
törhessen magának a tavasz!
A rendezvény zavartalan és sikeres
lebonyolításában a rendőrök, polgárőrök segítettek. A kiszebáb elkészítését
Dunainé Pszota Mária és Kissné Fekete
Tünde koordinálta. A farsangi fánkot a
Mezőkovácsházi Szivárvány Nyugdíjas
Egyesület tagjai készítették. Az élő zenét
Mráz János, Kotroczó Gábor, Almási Gyula
és Nyíri Péter biztosította. A télűző programot Barbi Zsolt vezette le. Köszönjük
mindenkinek az önzetlen segítséget.
(Strifler Károlyné)
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Szabó Magda kiállítás érkezik a Mezőkovácsházi Városi Könyvtárba
„A te életeden csak az Úr fordíthat, és
ha fordítani akar, akkor már meg is tette, és elrendelte a születésed percében,
elkárhozol e vagy üdvözülsz. Ami a születésed és a halálod között történik, az
nem számít. Az csak egy pillanat.”
– Kiálts, város! –

Szabó Magda Kossuth-díjas magyar
író, költő, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, aki az
irodalom szinte minden műfajában és
műnemében alkotott, a lírától a drámáig, de főként regényíróként vált népszerűvé. Az írónő napjainkig a magyar és
külföldi irodalom tisztán ragyogó színfoltja, akinek írásai minden élethelyzetben útmutatásul szolgálnak. Szép
szövésű szövegeinek olvasása lelki és
szellemi élményt nyújtanak egyaránt.
2019. március 04-18-a között a
Mezőkovácsházi Városi Könyvtárban - a 102 éve született és 12 éve elhunyt írónő - Szabó Magda életére és
munkásságára emlékezünk, kiállítás
keretében. A kiállítás tablós formában
röviden bemutatja az írónő életét; kiemelve gyermek – és ifjúsági regényeit,
így a Bárány Boldizsár, a Sziget-kék, a

Tündér Lala, az Álarcosbál, a Mondják meg Zsófikának valamint az Abigél
című műveit, melyek lélektani vonatkozásukban a felnőtt irodalomban is
megállják a helyüket. Mindemellett tárgyi formában a kiállítás részét képezi
az Abigél-fal, Tündér Lala bábja, Írisz
jogara, varázsszerek-lombikjai, illetve

papírszínházkeret, továbbá a kék írógép
Zsófika hivatalos irataival. A kiállítás a
könyvtár nyitvatartási idejében a Kalocsa Róza Művelődési Központ emeletén tekinthető meg!
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
(Strifler Károlyné)

tapintható volt a feszültség az iskola folyosóján. Minden tanuló erősen
koncentrált a feladatokra, melyek idén
sem voltak egyszerűek, így a többség
kihasználta a rendelkezésre álló időt.
Minden részt vevőnek gratulálunk, aki
eljutott a megmérettetésre! Reméljük,
idén is több versenyzőt adhatunk a következő fordulóba!

7-8. évfolyamos mezőnyben iskolánkat
két csapat képviselte, akik szintén kiváló eredményt értek el. Versenyzőink
elhozták az 1. és 2. helyet. A dobogó
legfelső fokára Buvár Csenge, Buvár
Emese és Krisztóf Nikolett csapata
léphetett fel. A dobogó második fokára
pedig Budácsik Andrea, Dencsi Virág
és Szellelki Zita csapata állhatott. A
csapatok felkészítő tanára: Chovan Erzsébet volt. A gyerekek és felkészítőjük
munkája ezzel nem ért véget, hiszen a
következő erőpróbára a Curie Környezetvédelmi Emlékverseny Országos
Döntőjén kerül sor. Gratulálunk a csapatoknak és felkészítőjüknek!

A CSANÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI

2019. február 22-én az általános iskola apraja-nagyja farsangi lázban égett.
Az alsó tagozat a tornateremben, a felső tagozat pedig az aulában űzte a telet. A kicsiknél a jelmezesek felvonulása jelentette a rendezvény fénypontját.
A bulin a zenét a művészeti iskola tanárai szolgáltatták. A nagyoknál pedig
a suli disco hódított. Idén is rendkívüli
népszerűségnek örvendett a tombola,
amelyet egész héten a rendező osztályok tanulói árusítottak. A programfelelős évfolyamok a szórakoztatásról
gondoskodtak, a szülők pedig arról,
hogy szendvics, sütemények és üdítő
álljon a gyerekek rendelkezésére. Köszönjük a programfelelős évfolyamok
és a szülői közösség munkáját!
A hagyományoknak megfelelően
februárban iskolánk adott otthont a
Zrínyi Ilona Matematikaversenynek.
A járás számos iskolájából érkeztek
versenyzők a nagy napon. Másodiktól
nyolcadik évfolyamig zajlott a megmérettetés, melyre hetek óta készültek
a tanulók. A verseny kezdetén szinte

A Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tanulói Szarvason vettek részt,
a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban szervezett Curie Környezetvédelmi Emlékverseny Területi Döntőjén.
A gyerekek és felkészítőjük már hónapok óta időt, energiát nem kímélve
kitartó munkával készültek erre az
eseményre. Versenyzőink a rangos
megmérettetésen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Dumitriu Míra,
Ágoston Boldizsár, Körömi János Pál 6.
osztályos tanulók az 5-6. évfolyamosok között a legfényesebb éremmel térhettek haza, az 1. helyen végeztek. A

A hagyományoktól eltérően ebben
a tanévben januárban rendezte meg
a Jövőnk Záloga Alapítvány a Családi
napot. Az iskola kitárta kapuit a játszani vágyó gyerekek és felnőttek előtt.
Hosszú évek óta az alapítvány mindig
ötletes, szórakoztató feladatokkal várja a kikapcsolódni, versenyezni szánFolytatás a következő oldalon
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dékozókat. Így volt ez a mai délutánon
is. A családok apraja-nagyja lelkesen
ment és gyűjtötte a pontokat. Az estébe nyúló délutánon a szellemi megmérettetés mellett az ügyességre is nagy
szükségük volt a versenyzőknek.
A délután zárásaként az elmaradhatatlan sorversenyre került sor, ahol a
felnőttek a gyerekekkel együtt közösen
oldották meg a játékos, ügyességi feladatokat. A szellem táplálása mellett a
test táplálása sem maradt el. A büfében
készült hagymás zsíros-, vajas-, mézes
és lekváros kenyér, tea, gyümölcs segített az elveszített energia pótlásában.
Ennek a délutánnak a tétje a kupa megszerzése volt. 24 csapat szállt ringbe a
vándorkupa megszerzéséért, melyet egy
évig őrizhet a győztes család. Az idén az
I. helyen a Rumon család végzett.
Reméljük, hagyományainkat folytatva jövőre is eltölthetünk együtt egy
szép szombat délutánt! A játékos délután lebonyolításában az alapítvány
segítségére volt a Mentor Menedzsment Kft. Segítségüket köszönjük!
„A szeretet mindent legyőz.” Szabó
Petra, a Csanád Vezér Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola 4.a osztályos tanulója, szinte minden egyéni
versenyen, és csapatversenyben részt
vesz magyar, és matematika tantárgyakból. Nagy örömünkre azonban
nem csak tudásával, hanem kézügyességével, szorgalmával is kitűnik kis
társai közül.
A Jókai Színház által, Shów KIRÁLYNŐ
előadás kapcsán meghirdetett pályázaton, Petra munkája bekerült, immár
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harmadik alkalommal a legjobbak közé.
A díjkiosztó gálán, január 14-én, ünnepélyes keretek között vehette át a szakmai
zsűri által odaítélt, 3. helyezésért járó oklevelet, és ajándékot a színház aulájában.
Gratulálunk, további sok sikert, és szép
eredményeket kívánunk neked.
2018. december 10-én került megrendezésre a Hunyadi János Gimnáziumban az idegen nyelvi vetélkedő. Lelkesen vetette bele magát az izgalmas
feladatokba a kilenc versenyző csapat.
Diák és tanár egyaránt remekül érezte magát, amit az is bizonyít, hogy a
feladatok megoldására szánt 1,5 óra
szinte észrevétlenül elrepült. Az eredményhirdetést nagy izgalommal várták a résztvevők. Iskolánk nevezett
csapatai közül kettőnek is sikerült a
dobogóra felállnia.
A 7. évfolyamos tanulók csapata –
Budácsik Andrea, Jámbor Bernadett,
Kiss Virág, Pócsik Gréta, Varga Natália – a második helyet, a 8. évfolyamosok csapata – Kádi Evelin, Ócsai Zsófi,
Schultz Laura, Szellelki Kamilla, Trajer
Patrik – pedig a dobogó legfelső fokára
állhatott, az első helyezést szerezték
meg. Hatodikos csapataink első angol
nyelvi versenyükön 6. – Bicski Kamilla, Hittmann Evelin, Kukula Balázs,
Szabó Dóra – és 7. – Ambrózy Vanda,
Csiffáriy Csenge, Dudaszeg Krisztián, Oláh Becse, Sódar Kinga helyezést
érték el. Szívből gratulálunk minden
résztvevő csapatnak és felkészítőjüknek, Tokovics Tímeának!
Kovalcsik Ágnes, Hoffmann Lászlóné

„Hősök akkor,
és most…”

A Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium a 2019/2020. évi tanévben új
tanulmányi területtel,a honvédelmi
specializációval bővítette a gimnáziumi képzést választó tanítványok
számára képzési kínálatát, amelynek
célja a honvédelmi nevelés keretein
belül a hazafias elkötelezettség, karitativitás népszerűsítése.
Ennek okán kiemelten lényeges, hogy
a tanítványaink számára minél több
szakmai tartalommal, szellemi – és fizikai aktivitás programmal gazdagított
lehetőséget nyújtsunk a tudásuk minél
szélesebb körben történő bővítéséhez. A Honvédelmi Spotszövetség aktív
kötődést kialakító, köznevelési intézmények fenntartói által szervezendő
iskolai programok támogatására kiírt
TÁM/6/2018.kódszámú pályázatának
kedvezményezettje lett a Hunyadi János
Gimnázium. A nyertes pályázat keretében a tágabb és szűkebb lakóhely értékeinek a megismerése, ezek élményszerű feldolgozására nyílik lehetőség a
tanítványok számára.
Ennek jegyében kerül megvalósításra az gimnázium honvédelmi pályázata,
amely az egyik legfontosabb nemzeti
ünnepünk, az 1848/1849-es forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó tematikus hetet foglal magában. A
sport, a testmozgás, a csapatszellem
kialakítása, az önálló ismeretszerzés, a
kreatív gondolkodás lehetőségét kaphatják meg, mindezt az önkéntesség
szellemiségében a programokon résztvevő tanulók. Rendhagyó történelem
órák, fegyvertörténeti kiállítás, szónok
verseny, a megyei hatókörű I. Hunyadi
János Honvédelmi Haditorna, továbbá
a tematikus hét során a Hadtörténeti
Intézet és Múzeumba látogathatnak el
diákcsoportjaink.
Havancsák Piroska, intézményvezető
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A Békés Megyei Hunyadi János Középiskola 2015. március
17-e óta akkreditált Euroexam Nyelvvizsgahely.
Ingyenes a Nyelvvizsga a Kormány 503/2017(XII.29.)Korm.
rendelete alapján az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt
szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott
támogatásról értelmében.

Azon vizsgázók számára, akik 35 évnél fiatalabbak és 2018.
január 1. után tesznek- általános, vagy szaknyelvi- sikeres
komplex vagy részvizsgát B2 (közép) vagy C1 (felső)
szinten.
*Ez a dátum a vizsga dátumára vonatkozik, nem pedig a
bizonyítvány kiállításának dátumára.
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„A játék újra él…”
Meghitt pillanatok és remek
hangulat a 66 éves Hunyadi
Szalagavatóján…

„A Szalagavató a maturanduszok
életében jeles esemény. Lassan szembesülniük kell azzal, hogy egy korszak
lezárult, és életük új dimenziókban
folytatódik. Ez számukra egy korszak
végét és az első bálat jelenti.”
Ezekkel a szavakkal indult 2019. február 22-én Dél-Békés 66 éves Alma Materében, a Hunyadi János Gimnázium
Szalagavatója. Feltűzték a szalagot a közel 60 végzős diáknak, akiket már csak
közel 65 nap választ el a „nagy Naptól”,
vagyis az érettségi vizsgáktól, mely középiskolai tanulmányaik végét, és egy új
korszak kezdetét jelenti.
A Hunyadi János Gimnázium meghitt
és sokszínű rendezvényen, Varga Gusztáv polgármester úr ünnepi gondolatai,
valamint a 2019. évi Bálkirály és Bálkirálynő jelöltek bemutatkozó filmjei után
a 11. évfolyam „Mamma Mia – A játék
újra él” című előadásával folytatódott.
Az előadást a Mamma Mia c. musical és
filmek felhasználásával írta, színpadra
alkalmazta és rendezte Duma Zsolt, a
DUMA’Színház művészeti vezetője. A
produkció megannyi vidám és meghitt
pillanatot tartogatott a végzősök számára, számtalan meglepetés fellépővel. Az izgalmas és könnyed sztori egy
hétköznapi lány nem hétköznapi ballagására invitálta a nézőket. Az ABBA
együttes nagyszerű dalaival fűszerezett
sztori hunyadis köntösben kelt életre,
ahol a történet és a bonyodalom a titokzatos apa (vagy sokkal inkább apák)
személye, a nem várt nagyi megérkezése és egy zűrzavaros szerelem körül
forgott – a végén persze happy enddel,
élő zenével és a megelőlegezett sikeres
érettségivel. Az előadásban „életre keltek” a végzősök tanárai, osztályfőnökei,
valamint színpadra léptek a gimnázium
egykori növendékei, az elmúlt három
év bálkirályai, a DUMA’Színház társulati tagjai és a Wild Boys Partyzenekar
is. A fantasztikus előadásért, a látványos technikai megoldásokért és pillanatokért a szervező évfolyam és iskolánk hálás szívvel mond köszönetet
a DUMA’Színház alkotó csapatának:
Andrejkovics Dávid, Dankó Richárd,
Farkas Erika, Halasi Ákos, Keszeli Gábor, Király Levente, Márta Vivien, Novák

Balázs, Simonka János, Szubin Iván, Ta- nőttkorba. Hiszen itt van még az érettkács Hajnalka, Tóth Zolkó, Vasvári Márk ségi, amely középiskolai tanulmányaink
és a Wild Boys Partyzenekar.
kiteljesedését jelenti, ez az, amiért négy
évig koptattuk az iskola padjait és tanáA szalagavató a műsort követően a raink idegeit. Olyan gyorsan elszállt ez a
szalagtűzési ceremóniával folytatódott. négy év!... És most, egy új élet hajnalán
„Soha nem gondoltuk volna, hogy ilyen félig sírva, félig nevetve búcsúzunk egyhamar eljön ez a nap, a szalagavató nap- mástól. Isten hozzádot kell mondanunk
ja. Szinte elborzaszt az a gondolat, hogy a már jól ismert falaknak, embereknek.
életünk legszebb évei már mögöttünk
vannak. Nekünk ez a három év, nektek
Ezen gondolatok jegyében szeretnénk
pedig a ballagás, mely egy fontos ese- feltűzni azt a szalagot, mely eddigi életemény, de csak egy lépése annak a fo- tek talán legfontosabb epizódjának epilyamatnak, melynek során belépünk a lógusa, s egy komoly kihívásokat jelentő
felhőtlen gyermekévekből a nehéz fel- felnőtt világ előhírnöke. A visszaszám-
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lálás elkezdődött, de mi tiszta szívvel kívánunk nektek sikereket, boldogságot.
Szurkolunk Nektek, s titkon reméljük,
hogy tarisznyátokban a mi emlékünket
is magatokkal viszitek.” A szívhez szóló
gondolatok után Havancsák Piroska intézményvezető asszony ünnepi gondolatai következtek, majd feltűzték a kis
kék szalagot a végzősök szíve fölé.

A Hunyadi János Gimnázium 2019.
évi Szalagavatójának első epizódja után
a végzősök bálnyitó keringői következtek. A csodás és igazán királyi pillanatok a koreográfus, Kovács Karola végzős
diák munkáját dicséri. A keringők –
megidézve a régi korok báljait – minden
néző szívébe belopták magukat.
Duma Zsolt
fotó: Szabó Ákos

„Az új Trónkövetelők”
XIV. alkalommal választott bálkirályt és bálkirálynőt a Hunyadi

XIV. alkalommal választott Bálkirályt és Bálkirálynőt a Hunyadi… A
Hunyadi János Gimnázium Szalagavatóján a bálnyitó keringő után igazán izgalmas pillanatok következtek.
Hagyományainkhoz hűen a végzős
évfolyam 4-4 jelöltet állított a bálkirályi illetve bálkirálynői posztra.

A jelöltek ötletes és sokszínű kampánya hetekig zajlott az iskolában, megtörve a hétköznapok csendjét. A cím elnyerése kiváltságokkal jár, és büszkeséggel töltheti el a szerencsés végzőst.
Az eredmények több részből tevődtek
össze. A végzős évfolyam jelöltállítási
szavazása, az alsóbb évfolyamok titkos szavazása, az internetes szavazás
az esemény facebook oldalán, a felnőtt
zsűri szavazása, valamint a külsős
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szakmai és társadalmi zsűri kampányfilmekre leadott voksai.
Ezek alapján izgalmas versenyben a
Hunyadi János Középiskola XIV. Bálkirálya Czuth Lajos, míg Bálkirálynője
Nagy Vivien lett. A koronát a leköszönő Bálkirály és Bálkirálynő – Vasvári
Márk és Gergely Szilvia – adták át az új
trónkövetelőknek.
A tárgyjutalmakért szeretettel mondunk köszönetet Nagy Ágnesnek és
az AVON-nak, Zengő Dezsőnek, Szűcs
Attilának, Schvarcz Gyöngyinek és
Gál Erikának. Az Udvarhölgyi címet
Kovács Karola, míg a Kancellári címet
Nagy Tamás érdemelte ki. Gratulálunk
a nyertes jelölteknek! A játék 2020-ban
folytatódik!
Duma Zsolt
fotó: Szabó Ákos
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Békés megye kincsei – barangolás korosztályban a Battonyai Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző
értékeink körül
Iskola, Általános Iskola és Óvoda „Papri-

A Földművelésügyi Minisztérium a
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatására pályázatot írt ki, melyen a Békés
Megyei Önkormányzat (BMÖ) is indult
azzal a céllal, hogy a fiatalokat bevonja
a hungarikumok, értékek megőrzésébe,
gyűjtésébe, megismerésébe. A pályázaton elnyert 3 millió forintból a BMÖ a Békés megyei értékek illetve hungarikumok
témakörében vetélkedőt szervezett általános iskolák felső tagozatos továbbá
középiskolások 4 fős csapatai részére,
három fordulóban.

A vetélkedő célja a fiatalok hungarikum
mozgalomba való bevonása, elméleti
és tárgyi tudásuk bővítése a magyarság
közösségének értékei kapcsán. Fontos,
hogy a fiatalok mindinkább megismerjék lakókörnyezetük értékeit, közelebb
kerüljenek azokhoz az épített, kulturális,
gasztronómiai, természeti értékekhez,
amelyekről sok esetben már csak nagyszüleik elmondása vagy a múzeumok kiállítótermei közvetítésével értesülhetnek.
Azzal, hogy elmélyülnek az értékek sokaságának megismerésében, erősödik identitásuk, kötődésük lakókörnyezetükhöz.
A településeken megtartott iskolai
válogatók után zajlanak a járási középdöntők, melyeken hat feladatot kell a
versenyzőknek megoldani. Ezek egy
része a lexikális tudásra épít, másik részük inkább gyakorlati: verset kell írni
egy értékről, hungarikumról, kirakni egy
megyei értéket ábrázoló képet, a legkedveltebb pedig a témakörhöz kapcsolódó
feladványokat tartalmazó activity.
A Mezőkovácsházi járásban szervezett vetélkedő résztvevőit Varga Gusztáv,
Mezőkovácsháza polgármestere köszöntötte. A megmérettetést általános iskolai

kás” elnevezésű csapata nyerte. A csapat
tagjai: Zsiga Angelika, Flender Ákos, Szekeres Balázs, Miholka Róbert, felkészítő
pedagógusuk Pelyva-Nagy Zsuzsanna.
A középiskolás korosztályban a Hunya-

di János Gimnázium, Szakképző Iskola,
Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Kollégium „Hunyadisok” elnevezésű csapata lett a legjobb, a
csapattagok: Sajben Dóra, Bali Boglárka,
Hegedűs Elizabeth, Horváth Anna, a felkészítő pedagógus Zalai Csaba.
Sztahovics Zsuzsa
Fotó: Zentai Péter

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK:
HÁZASSÁGKÖTÉS:
Barta Zsolt (Budapest) - Kovács Krisztina Erika (Budapest)

HALÁLESETEK:
Koródi András Jánosné 1947
Vindics Gáborné 1921
Kormányos János István 1933
Kollár Lajos Lászlóné 1929
Kanász Zoltán 1950
Mucsi Györgyné 1924
Magyar Józsefné 1941
Oláh József Ferenc 1948
Hanreich Gyuláné 1919
Belák István 1924
Bojtos Péter 1942
Ágoston Kornél 1971
Egeresi Zoltánné 1932
Mracskó János 1929
Szőke Istvánné 1935
Oláh Lajosné 1931
Ternován Milánné 1955
Mákos Lajosné 1932
Mikite József 1946
Kovács Béla Imre 1947
Fodor Mihályné 1929
Djeska Károlyné 1938

