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Beköszöntött a jó idő, véget ért a tan-
év. Sokunknak eljött a pihenés ideje is. 
Önkormányzatunk és intézményeink is 
igyekeznek mindent megtenni annak 
érdekében, hogy az aktív pihenés fel-
tételeit itthon is megteremtsük.

Megnyitottuk a strandot, új, az eddiginél 
magasabb színvonalú ellátást kínáló büfé 
üzemel. A Motoros Találkozót-, a Mozgás 
Éjszakáját rövidesen követi a Fürdő fesz-
tivál, majd a Kovácsházi Napok 3 napon át 
tartó rendezvény sorozata. Sok lehetőség 
van a sporttal történő kikapcsolódásra is: 
a futás-, kerékpározás-, úszás labdarúgás 
kipróbálása mindenki számára adott. (Rö-
videsen telepítésre kerül az MTE pályán 
egy szabadtéri kondi park, ezt is mindenki 
használatba veheti.)

Néhány, a városunkban megvalósuló 

pályázat is szervez majd különböző, köz-
érdeklődésre számot tartó eseményt: 
környezetvédelmi akciót, bűnmegelőzési 
délutánt, egészségnapot… Válasszanak a 
szabad idejük aktív eltöltésére szolgáló 
helyi programok közül!

Bizonyára többen foglalkozunk már 
ezekben a hónapokban is, az őszi önkor-
mányzati választásokkal.

Tájékoztatom Önöket, hogy októberben, 
polgármester jelöltként nem kívánom 
megméretni magam. Képviselőjelöltként 
viszont elindulok, eddigi tapasztalataimat 
a város szolgálatába ajánlom. Teszem ezt 
azért, mert az elmúlt öt év eredménye 
megerősített abban, hogy milyen fontos 
a kistérség élén végzett munka települé-
sünknek is. Az a rengeteg pályázati for-
rás, amelyből óvodák, orvosi rendelők 
közösségi terek-, piacok újulnak meg 
minden településen, ipari parkok épül-

Mezőkovácsházi nyár nek, kerékpárutak jönnek létre, város-
központok szépülnek meg, nem állt volna 
rendelkezésünkre a járási összefogás, a 
társulásban végzett munka nélkül. Így, ha 
Önök képviselővé választanak, a testület 
felhatalmaz, a társulási tanács megbíz, 
szívesen végzem tovább az elnöki mun-
kát. Úgy érzem, ez az a feladat, amellyel 
tovább tudom segíteni Mezőkovácsháza 
(és a járás településeinek) gyarapodását. 
A munkám hatékonyságát növelheti a me-
gyei közgyűlési képviselői tagságom. (A 
megyei önkormányzati választásokon, a 
Fidesz listájának 9. helyére jelöltek, amely 
nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy tag-
ja leszek az új megyei közgyűlésnek.) Ezt 
a tagságot, helyi önkormányzati képvi-
selőként, kiválóan tudnám kamatoztatni 
városunk, járásunk javára. Addig is szép, 
mezőkovácsházi nyarat kívánok

Varga Gusztáv, polgármester
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Önkormányzati hírek
Tájékoztatás önkormányzati 

pályázatok állásáról
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az 

önkormányzat pályázatai ütemezés 
szerint folyamatban vannak. Rövid is-
mertetőnkben szeretnénk ezekről tájé-
koztatást adni. 

1. Az egészségügyi infrastruktúra 
fejlesztése a Táncsics u. 28. sz. alatti 
orvosi rendelő felújításával. A kivitele-
zés a befejezéséhez közeledik. Kisebb 
hibajavítások vannak folyamatban, a 
műszaki átadás-átvételi eljárás július 
közepén befejeződik és hamarosan új-
ból megkezdődhet a rendelés az épület-
ben. Kivitelezője a Bólem Kft, a beruhá-
zás költsége 45,5 millió forint.

2. A Nappali szociális ellátás fej-
lesztése keretében folyamatban van a 
Táncsics u. 19. sz. alatti épület felújítá-
sa, átalakítása, valamint a Fáy u. 30. sz. 
alatti épület akadálymentes felújítása. A 
projektnél meghaladtuk a 75 %-os ké-
szenlétet. Kivitelező a DETA-ÉP Kft. A 
beruházás költsége 54 millió forint.

3. Energetikai korszerűsítésen be-
lül újul meg a Városi Könyvtár épülete. 
Az energetikai előírások teljesítését 
követően májusban a felújítás megkez-
dődhetett. A Könyvtár teljes energetikai 
felújítása megvalósul, ezen kívül saját 
forrásból a nem pályázható elektromos 
felújítás és világítás korszerűsítés is el-
készül. A kivitelezés elérte a 25 %-os 
készenlétet. Kivitelező a DETA-ÉP Kft. A 
beruházás költsége 67,7 millió forint.

4. Óvodáink közül már megkezdődött 
a Petőfi u. 8. sz. alatti 2. sz. óvoda épü-
letének teljes felújítása. A kivitelezés 
közelít a 25 %-os készenléthez. A bel-
ső közműhálózatok korszerűsítésének 
munkálatai már elvégzésre kerültek. 
Folyamatban van az új magastető épí-
tése. A továbbiakban az épület külső 
hőszigetelése, nyílászáró cserék és az 
udvari munkák is elvégzésre kerülnek, 
valamint az akadálymentesítés során 
szabványos rámpa építése is megvaló-
sul. Kivitelező a Bólem Kft. A beruházás 
költsége 94,1 millió forint. 

5. Megkezdődött a Védőnői szolgálat 
felújítása az Alkotmány u. 38. sz. ingat-
lanon. A beruházás keretében az épület 
teljes külső- és belső felújítása megva-
lósul, és energetikailag is megújul. A 
kivitelezés elérte a 25 %-os készenlé-
tet.  Kivitelező a Bólem Kft. A beruházás 
költsége 28 millió forint.

6. Jól halad a fogorvosi rendelők 
felújítása az Alkotmány utcán. A ren-
delőkben a nyílászárók cseréje és a 
vizesblokkok átalakítása folyamatban 
van. Ezen kívül hőszigetelés készül és 
napelemes rendszer került telepítésre.  
A kivitelezés elérte az 50 %-os készen-
létet.  Kivitelező a Bólem Kft. A beruhá-
zás költsége 18 millió forint.

7. Június végén aláírásra került a 
Táncsics u. 38. sz. alatti 4. sz. óvoda 
épületének felújítására vonatkozó 
vállalkozási szerződés. A beruházás ke-
retében megtörténik az épület felújítása 
és energetikai korszerűsítése, az épület 
külső hőszigetelése, nyílászáró cserék. 
A felújítás indítása augusztus elején 
várható. Kivitelező a Bólem Kft. A beru-
házás költsége 45 millió forint.

Előkészítés szakaszában álló 
pályázataink:

8. Ipari terület fejlesztése Mezőko-
vácsházán. A Battonyai út 2. sz. alatti 
ipari terület infrastrukturális fejleszté-
se tervezett. Az elnyert támogatásból 
megvalósuló legfontosabb fejlesztések: 
Teljes közműhálózat cseréje, új közmű-
csatlakozások kiépítése a gerinchálóza-
tokhoz csatlakozva. Új elektromos háló-
zat, gázvezetékek, vízellátás és szenny-
víz elvezetés létesül. Az ingatlan vala-
mennyi épületéhez új bekötővezetékek 
épülnek és épületenként önálló mérési 
lehetőségek kerülnek kialakításra. 

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

Mindezen külső fejlesztések lehetővé 
teszik az ipari terület olyan infrastruk-
turális fejlettségi szintjének kialakítását 
ami vonzó célterületté teheti termelő, 
szolgáltató vállalkozások betelepülé-
séhez. A fejlesztés tervei elkészültek. A 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
júniusi ülésén döntött a képviselő-tes-
tület. Az építési beruházás költsége 500 
millió forint.

9. Inkubátorház kialakítása az Ipari 
területen. A Battonyai út 2. sz. alatti ipari 
terület egyik épületének felújítására, oda 
eszközök beszerzésére és vállalkozások 
befogadására nyújt támogatást a pályá-
zat. A fejlesztés tervei elkészültek.  A köz-
beszerzési eljárás megindításáról júniusi 
ülésén döntött a képviselő-testület. A pá-

lyázat költsége 100 millió forint.
10. Zöld város kialakítása Mezőko-

vácsházán. E pályázat keretében a jelen-
legi piac terület megújítása, vásárcsarnok 
és parkolók építése valósul meg. Ezen kí-
vül a környező zöldterületek is megújul-
nak, valamint játszótér fejlesztés, fitnesz 
eszköz kihelyezés és színpad felújítás is 
tervezett. A fejlesztés tervei elkészültek. 
A közbeszerzési eljárás megindításáról 
júniusi ülésén döntött a képviselő-testü-
let. A pályázat költsége 220 millió forint.

11. Leromlott városi területek reha-
bilitációja pályázatunk több beruházási 
elemmel javítja a szegregált vagy szegre-
gációval veszélyeztetett területeken élők 
helyzetét. A projektben 3 önkormányzati 
bérlakás teljes korszerűsítése tervezett. 
Ezen kívül útalapok burkolattal történő 
ellátása, kisebb közvilágítás fejlesztés, 
közösségi terek kialakítása, térfigyelő 
rendszer fejlesztése is szerepel a megva-
lósítandó tervek között. A fejlesztés ter-
vei elkészültek. A közbeszerzési eljárás 
megindításáról júniusi ülésén döntött a 
képviselő-testület. A pályázat költsége 
176 millió forint.

12. Kerékpárforgalmi hálózat fej-
lesztése I. ütem. Ebben a pályázatban 
a város kelet-nyugati irányú kerékpárút 
fejlesztés valósul meg. Az Árpád utcán a 
még nem felújított szakaszok felújítása 
történik. Az Arany János utcától folyta-
tásra kerül a kerékpárút a Vásárhelyi 
úton és az Orosházi úton, majd a Tán-
csics utcán a buszfordulóig. A Tűzoltó-
ságnál átvezetésre kerül az Árpád utcán 
és egy szakasz épül a Battonyai úton a 
belterület végéig. Az új szakaszokon 2 
db új híd és egy komplett vasúti átveze-
tés is kiépül. A fejlesztés tervei elkészül-
tek, engedélyeztetése folyamatban van. 
A közbeszerzési eljárás megindításáról 
döntött a képviselő-testület. Az engedé-
lyek birtokában a közbeszerzések azon-
nal megindulhatnak. A pályázat költsé-
ge 259 millió forint.

13. Kerékpárforgalmi hálózat fej-
lesztése II. ütem. Ebben a pályázatban 
a város észak-dél irányú kerékpárút fej-
lesztés valósul meg. Az Alkotmány utcán 
az Ady utcától a Battonyai útig készül új 
kerékpárút. A beruházás több parkoló-
helyet is érint, így új parkolók kialakítá-
sát, régiek átalakítását is tartalmazza a 
pályázat. A fejlesztés tervei elkészültek, 
engedélyeztetése folyamatban van. A 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
döntött a képviselő-testület. Az engedé-
lyek birtokában a közbeszerzések azon-
nal megindulhatnak. 

A pályázat költsége 238 millió forint.
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14. Művelődési Ház energetikai kor-
szerűsítése keretében az épület külső 
hőszigetelést kap, és a tetőzete cserére, 
hőszigetelésre kerül. A színpad mögöt-
ti rész fűtése korszerűsítésre kerül. A 
fejlesztés tervei elkészültek. A közbe-
szerzési eljárás megindításáról júniusi 
ülésén döntött a képviselő-testület. A 
pályázat költsége 60 millió forint.

15. Ipari területet megközelítő út 
építése keretében került benyújtásra 
pályázat a Tárház vasút melletti megkö-
zelítésének lehetőséget biztosító út meg-
építésére. Ezzel a lakosság régi kérése 
teljesülne tehermentesítve a Bethlen és 
a Móra utcák érintett szakaszait. A pályá-
zat bírálata folyamatban van, ezzel pár-
huzamosan folyamatosan egyeztetünk a 
vasúttársasággal és a Tárház tulajdonos 
cégével.

16. Dózsa utca - Puskin utca felújítá-
sa tárgyában a tervek megrendeléséről 
és fejlesztési célú hitel felvétel kezdemé-
nyezéséről döntött a képviselő-testület 
a júniusi ülésén. A tervek és a források 
rendelkezésre állását követően közbe-
szerzési eljárás lefolytatása kezdődhet 
meg a beruházás megvalósítása érdeké-
ben. Amennyiben a Dózsa utca egy sza-
kaszára benyújtott és már befogadott 
BM pályázatunk eredményes lesz, úgy 
további kisebb utca szakaszok felújításá-
ra is lehetőség nyílik.

Bízunk fenti pályázataink és fejleszté-
seink 2019-2020-as megvalósulásában, 
mely jelentős lépés lesz a város infrast-
ruktúrájának fejlesztésében.

Sóki Zoltán, műszaki irodavezető

Megújul a
Napközi Konyha

Mezőkovácsháza Város Önkormányza-
ta által benyújtott VP6-7.2.1-7.4.1.3-17  
kódszámú, „Mezőkovácsháza, Napközi 
Konyha részleges felújítása, korszerű-
sítése” című pályázat 16.409.242 Ft vissza 
nem térítendő támogatásban részesült.

A 23.374.017 Ft összköltségű projekt 
keretében az 5800 Mezőkovácsháza, Al-
kotmány utca 59. szám, 751. hrsz. alatti 
Napközi Konyha részleges infrastruk-
turális felújítása, ezen belül a villamos 
hálózat felújítása, a homlokzati nyílászá-
rók cseréje, valamint az épület projekt-
arányos (akadálymentes megközelítés 
és akadálymentes vizesblokk kialakítá-
sa) akadálymentesítése valósul meg. A 
Napközi konyha teljeskörű felújítását 
biztosítva a nyertes Uniós pályázat mel-
lett hazai forrás elnyerésére is pályázott 

A Kertészek Földje Akciócsoport 
Egyesület által meghirdetett LEADER 
típusú pályázatokon több mint 40 
mezőkovácsházi őstermelő, egyéni 
vállalkozó és civil szervezet része-
sült összesen több mint 58 millió Ft 
támogatásban. 

Valamennyi nyertes pályázó a főtevé-
kenységének fejlesztésére nyert 60%-
os mértékű vissza nem térítendő tá-
mogatást.  Önkormányzatunk, valamint 
intézményeink is a nyertes pályázók 
között szerepelnek, melynek köszön-

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata.
A 42.145.264 Ft összköltségű pályázat-

hoz 35.823.474 Ft vissza nem térítendő 
támogatást igényelt Önkormányzatunk. 
A Belügyminisztériumhoz benyújtott 
pályázat 4 fő területre összpontosít, azaz 
a belső terek leginkább használt helyi-
ségeinek felújítására, a belső villamos 
hálózat felújítására, a fűtés és használati 
melegvíz ellátás (HMV) korszerűsítésé-
re, illetve az elavult konyhatechnológiai 
eszközök beszerzésre.

Kálmán András

hetően főként rendezvényszervezéshez 
szükséges eszközbeszerzések kerülnek 
megvalósításra közel 8 millió forintból. 
A módosított pályázati kiírásoknak kö-
szönhetően további pályázatok várnak 
elbírásra, amelyek főként a Borostyán 
Camping és Strandfürdő fejlesztésére 
irányulnak. Mintegy 12 millió forint ösz-
szegből kerül felújításra a fürdő öltözője 
és vizes helyiségei, valamint a vendégek 
kényelmét biztosító eszközök kerülnek 
beszerzésre több mint 2 millió forintból.

Kálmán András

Sikeresen pályáztak a helyi szervezetek

A Köztisztviselők napját 
ünnepelték

Július első napja a köztisztviselők 
és a kormánytisztviselők, a köz-
igazgatásban dolgozó szakemberek 
ünnepe. 

Ez alkalomból a Mezőkovácsházi Pol-
gármesteri Hivatal aktív és nyugdíjas 
munkatársait június 26-án, szerdán 
délután köszöntötték a Városházán 
megrendezett eseményen.

Szénási István alpolgármester ünne-
pi beszédében megköszönte a köztiszt-
viselők kitartó és áldozatos munkáját. 
Hangsúlyozta, hogy az általuk betöl-
tött életpálya felelősségteljes szakmai 
és emberi hivatás, amely elismerése 
mindenki számára elengedhetetlen.

A Közszolgálati Tisztviselők Napja 
alkalmából országszerte elismerések 
kerülnek adományozásra. Ennek lehe-

tőségét nálunk a 25/2006 számú Ön-
kormányzati rendelet teremti meg.

A Képviselő-testület idén, munkájá-
nak megbecsüléseként „Mezőkovácsháza 
Város Szolgálatáért” kitüntetéssel jutal-
mazta Ágostonné Dohányos Ivett költ-
ségvetési irodavezetőt, aki már tízedik 
éve látja el vezetői feladatait.

Az összejövetelt Horváth Andrea elő-
adóművész pezsdítő műsora zárta.
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Május 30-án, csütörtökön délután 
rendezték meg a városi pedagógus-
napi ünnepséget, ahol a helyi neve-
lési intézmények dolgozóit köszön-
tötték.

Varga Gusztáv polgármester beszéde 
után a Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 
Katica csoportjának vidám műsorát lát-
hatták az egybegyűltek. Mint minden 
évben, idén is kitüntetetések átadásáról 
döntött a képviselő-testület, és ezen a 
napon több eredményes szakember ve-
hette át méltó jutalmát az oktató-nevelő 
munka területén végzett munkájáért.

A „Mezőkovácsháza Város Szolgála-
táért” kitüntetés Mezőkovácsházán ön-
kormányzati vagy államigazgatási köz-
feladatot ellátó, munkájában kiemel-
kedő teljesítményt felmutató, munka-
társaik számára példaként állítható, 
Mezőkovácsházán a fenti feladatkörben 
10 évet meghaladó jogviszonnyal ren-
delkező aktív és nyugdíjas dolgozók 
számára adományozható, amellyel a 
képviselő-testület döntése alapján az 
idei évben öt pedagógus munkáját dí-
jazták: Szedlacsekné Farsang Margit 
(intézményvezető), Petróczki Istvánné 
(nyugdíjazott általános iskolai tanár), 
Szivós Tibor (általános iskolai tanár), 
Fülöp Istvánné (nyugdíjazott óvodape-
dagógus), Boros Oláh Istvánné (nyugdí-
jazott óvodapedagógus). 

A „Polgármesteri Elismerő Oklevél” 
Mezőkovácsháza érdekében kifejtett 
értékes tevékenység elismerésére szol-
gál, ezt a díjat idén öten érdemelték 
ki: Stefanideszné Berek Jolán (óvoda-

titkár), Deák Andrásné (dajka), Puskár 
Lászlóné (középiskolai tanár), Sallai 
István (középiskolai tanár), Zubán Zol-
tán (középiskolai tanár). E jeles napon 
értékes szakmai életpályája elismeré-
seként Gyémántoklevelet vehetett át 
Szűcs Sándorné, aki pontosan 60 évvel 
ezelőtt szerezte óvodapedagógus diplo-

A Pedagógusokat
köszöntötték

máját. Nyugdíjba vonulásuk alkalmából 
Kuligáné Halász Erikától, Kokavecz Juli-
annától és Petróczki Istvánnétól vettek 
búcsút kollégáik. A kitüntetésekhez gra-
tulálunk, további sok sikert, és jó egész-
séget kívánunk pedagógusainknak, ne-
velési feladatokat ellátó dolgozóinknak!

Cikk és fotó: Kálmán-Pócsik Judit

Összesen 65 fő nappali tagozaton tanuló 
(16-25 év közötti) fiatal elhelyezkedését 
biztosította az önkormányzat július 1 - au-
gusztus 22-ig terjedő időszakban. Előzete-
sen a lakóhely szerint illetékes Járási Hiva-
tal Foglalkoztatási Osztályán kérvényez-
hették a nyilvántartásba vételt, ezt követő-
en pedig a város különböző intézményeibe 
közvetítették őket. Minden jelentkező egy 
hónapot tölthet majd a kijelölt intézmény-
ben. A diákok foglalkoztatása, a „Nyári di-
ákmunka” központi munkaerőpiaci prog-
ramja a Nemzetgazdasági Minisztérium 
támogatásával valósul meg.

Cikk és fotó: Kálmán-Pócsik Judit

Idén is népszerű a
nyári diákmunka
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FELHÍVÁS!
Kedves Fiatal Diplomás!

2019. augusztus 20-án délelőtt tízedik éve kerül sor 
városunkban ünnepi Képviselő-testületi ülésre, melyen 
állami ünnepünkre emlékezünk, átadjuk az önkormány-
zati kitüntetéseket és köszöntjük a 2019-ben első diplomát szerző kovácsházi 
fiatalokat. Amennyiben személyesen részt tudsz venni az ünnepségünkön, ké-
rünk, hogy neved, elérhetőséged, a diplomát kibocsátó felsőoktatási intézmény 
nevét és szakját, megszerzett végzettségedet írd meg és juttasd el az alábbi 
elérhetőségek egyikére augusztus 05-ig.

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

Gratulálunk minden 2019-ben diplomát szerzett fiatalnak!

A helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Htv.) le-
hetőséget ad az önkormányzatok 
részére az idegenforgalmi adó beve-
zetésére.

A Htv. és Mezőkovácsháza Város Ön-
kormányzata Képviselő-testületének 
a helyi adókról szóló 23/2010. (XI.30.) 
sz. önkormányzati rendelete határozza 
meg az idegenforgalmi adó szabályait.

Adókötelezettség azt a magánsze-
mélyt terheli, aki nem állandó lakos-
ként az önkormányzat illetékességi 
területén legalább egy vendégéjszakát 
eltölt, és ezért térítést fizet. Az adó 
mértéke 150,- Ft/fő/éj.

Az adó beszedésére és a bevallás 
beadására a szállásadó kötelezett. Az 
idegenforgalmi adó bevallása idegen-
forgalmi adóbevallási nyomtatványon 
havonta történik önbevallás kereté-
ben, a bevallással érintett hónapot kö-
vető hó 15. napjáig. Az adót a bevallás 
beadásával egyidejűleg kell megfizetni 
Mezőkovácsháza Város Önkormány-
zata 11733034-15344100-80110004 
számú idegenforgalmi adó beszedési 
számlájára.

Az idegenforgalmi adót az adóbe-
szedésre kötelezett akkor is tartozik 
befizetni, ha annak beszedését elmu-
lasztotta. Az adó alapjába nem kell 
beszámítani az állandó lakosként az 
önkormányzat illetékességi területén 
eltöltött vendégéjszakák számát [Htv. 
30. § (1) bek. a) pont]

Mentes az adó alól:
• Az Északatlanti Szerződés tagál-

lamainak a Békepartnerség más részt 
vevő államainak, Magyarországon ki-
zárólag szolgálati kötelezettség céljá-
ból tartózkodó fegyveres erői személyi 
állományába tartozó vagy alkalmazá-
sában álló nem magyar állampolgársá-
gú, katonai szolgálatban lévő és polgá-
ri állományú személyek által eltöltött 
vendégéjszaka. [Htv. 3/A. §]

• A 18. életévét be nem töltött ma-
gánszemély által eltöltött vendégéjsza-
ka [Htv. 31. § a) pont]

• Gyógyintézetben, fekvőbeteg szak-
ellátásban részesülő vagy szociális in-
tézményben ellátott magánszemély(ek) 
által eltöltött vendégéjszaka [Htv. 31. § 
b) pont]

• A közép és felsőfokú oktatási in-
tézménynél tanulói vagy hallgatói jog-
viszony alapján a településen eltöltött 

vendégéjszaka [Htv. 31. § c) pont]
• Valamely hatóság vagy bíróság in-

tézkedése folytán a településen eltöl-
tött vendégéjszaka [Htv. 31. § c) pont]

• Szakképzés keretében a települé-
sen eltöltött vendégéjszaka [Htv. 31. § 
c) pont]

• Közszolgálati kötelezettség telje-
sítése során eltöltött vendégéjszaka 
[Htv. 31. § c) pont]

• A településen székhellyel vagy te-
lephellyel rendelkező, vagy ideiglenes 
iparűzési tevékenységet végző vállalko-
zó esetén vállalkozási tevékenység vagy 
ezen vállalkozó munkavállalója által 
folytatott munkavégzés céljából eltöl-
tött vendégéjszaka [Htv. 31. § c) pont]

Mezőkovácsháza Város Önkormány-
zata Képviselő-testülete a 2019. június 
27-i ülésén módosította a helyi adókról 
szóló 23/2010. (XI.30.) sz. önkormány-
zati rendeletét. A módosítás 2019. júli-
us 3-tól hatályos, melynek értelmében 
az idegenforgalmi adó kötelezettség 
alóli mentességre jogosultság tényét 
az adóalanynak okirattal, valamint a 
Mezőkovácsháza Város Önkormány-
zata Képviselő-testületének a helyi 
adókról szóló 23/2010. (XI.30.) sz. ön-
kormányzati rendelet 1. sz. melléklete 
szerinti nyilatkozat kitöltésével kell 
igazolnia a beszedésre kötelezett felé.

Megfelelő igazolás hiányában az adó-
alanynak az adót meg kell fizetnie. A 
mentességre jogosultakról az adóbe-
szedésre kötelezett külön nyilvántar-
tást köteles vezetni, amelynek részét 
képezik a kitöltött nyilatkozatok, va-
lamint a mentességet igazoló okiratok 
másolatai is.

Az adóbeszedésre kötelezett az álta-

la beszedett adóról, az adó alapjának és 
összegének megállapítására alkalmas, 
továbbá az önkormányzati adóhatóság 
által ellenőrizhető a Mezőkovácsháza 
Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének a helyi adókról szóló 23/2010. 
(XI.30.) sz. önkormányzati rendelete 2. 
sz. melléklete szerinti nyilvántartást 
köteles vezetni.

A helyi adó rendelet mellékletei letölt-
hetőek Mezőkovácsháza Város honlap-
járól a https://varos.mezokovacshaza.
hu/helyi adónyomtatványok oldalon.

Az önkormányzati adóhatóság adó-
ellenőrzést folytathat az idegenfor-
galmi adó szabályainak betartása te-
kintetében a szállásadásra vonatkozó 
dokumentumokba való betekintéssel, 
akár a szállásadás helyszínén, akár a 
szállásadó adóhatósághoz történő be-
idézésével. Az ellenőrzést az adóható-
ság visszamenőleg is (az elévülési időn 
belül) elvégezheti.

Fentiek értelmében felhívjuk a szál-
lásadó tevékenységet folytatók figyel-
mét az idegenforgalmi adózásra vonat-
kozó szabályok pontos betartására.

Jogszabályi háttér:
1990. évi C. törvény a helyi adókról
Mezőkovácsháza Város Önkormány-

zata Képviselő-testületének a helyi 
adókról szóló 23/2010. (XI.30.) sz. 
önkormányzati rendelete

2017. évi CL. törvény az adózás rendjé-
ről

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási 
rendtartásról

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az 
adóigazgatási eljárás részletszabá-
lyairól

Önkormányzati adóhatóság

AMIT AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL TUDNI KELL
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A Mozgás Éjszakáján
Június 28-án este zajlott a 6. Mozgás 

Éjszakája rendezvényünk. Rendkívül 
nagy figyelem övezte, hiszen csaknem 
185 érdeklődő látogatott ki a művelődé-
si ház mögötti rendezvénytérre. Többek 
között részt vehettek gyógytestnevelésen 
Hoffmann Lászlóné Erikával, aerobikon 
Holló Hajnalkával és kondi tornán Jan-
kó Andreával. Bíró Tibor és Bozsó Zsolt 
irányításával focizhattak a csapatok. A 
jelenlévők számára Medgyesi István új-
raélesztés bemutatót és tájékoztatót tar-
tott, a Vöröskereszt helyi szervezetének 
kiállítását láthatták, valamint a véradás 
fontosságáról hallhattak előadást. Frissen 
facsart zöldség- és gyümölcslé állt rendel-
kezésre frissítésként, valamint minden re-
gisztrált résztvevő kapott ajándékot. Este 
pedig a futást - és kerékpározást kedvelők 
indultak 6 km-es távjukra. Mindenkinek 
nagyon köszönjük, hogy ilyen szép szám-
ban megjelentetek és velünk tartottak. 
Reméljük, kellemesen elfáradt mindenki 
és megtalálta a számára megfelelő moz-
gásformát. Találkozunk jövőre!

Minden héten Vízitorna
2019-ben is nagy érdeklődés övezi 

a Vízitornát Mezőkovácsházán a Bo-
rostyán Camping- és Strandfürdőben. 
Vegyes korosztály látogatja rendszere-

sen ezt a hűsítő, könnyed edzésformát, 
mely a gerincet, a nyakat és a vállakat 
mozgatja át. 

Dobsa Bettina gyógytornász irányí-
tásával, az EFI idei programjaként ke-
rül hétről hétre megrendezésre.

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA HÍREI

Az első „Bonis Bona” díjas 
óvodapedagógus

2011-ben, amikor az első lépéséket 
tettük a tehetséggondozó tevékenysé-
günk elindításához jól éreztem, hogy az 
általam kiszemelt kolléganő alkalmas 
arra, hogy megvalósítsa, koordinálja a 
tehetséggondozást óvodánkban.

Szűcs Judit tehetséggondozással kap-
csolatos tevékenységét azzal kezdte, 
hogy olyan speciális ismeretekkel vér-
tezte fel magát, amelyeknek birtokában 
hiteles és magas szakmai színvonalon 
tudja ezt a munkát végezni. A SZIE Szar-
vasi Pedagógiai Karát 2013-ban sikeres 
tehetségfejlesztő szakvizsgás képzéssel 
zárta. Tanulmányaival egy időben vál-
lalta fel, a rá jellemző aktivitással, időt, 
munkát nem sajnálva a tehetséggondo-
zó munkaközösség megalakítását, veze-
tését. Az eltelt 6 év alatt számos olyan 
egyéni ötletein, szakmai tudásán alapuló 
tehetséggondozással kapcsolatos tevé-
kenységet valósított meg, amely nagyban 
hozzájárult az intézmény ismertségéhez 
és elismertségéhez. A teljesség igénye 
nélkül:
- Tehetségpont regisztráció,

A NÉGY ÉVSZAK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÍREI
- A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 

Szövetsége a „Tehetségek Magyaror-
szága” című EFOP-3.2.1-15-2016-
00001 azonosítószámú több pályáza-
tának megírása, megvalósítása.

- Tehetség műhelyek beindítása,
- Európai Tehetségpont regisztráció
- MTT 28. országos konferencia Szarvas, 

szakmai bemutatkozó,
- Tehetségpont akkreditációs eljárás, 

szakmai koordinálása,
- Tehetségnap szakmai programjának 

megvalósítása,
- Egyéb, más szervezetek által kiírt pá-

lyázatok megírása, megvalósítása.

Eddigi tehetséggondozó munkájának 
legnagyobb eredménye, hogy 2019. jú-
nius 8-án, Budapesten a Hagyományok 
Házában az Országos tehetséggálán, szá-
mára átadták „A „BonisBona – A nemzet 
tehetségeiért” díjat. A díjat idén 58 ki-
emelkedő munkát végző pedagógus és 
tehetségsegítő szakember vehetett át. 
Gratulálok a díjhoz, nagy örömmel és 
büszkeséggel tölt el, hogy intézményem 
a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és 
Bölcsőde óvodapedagógusa országosan 
is elismert, magas színvonalú szakmai 
díjat kapott. Jó kezekben van a tehet-

séggondozás óvodánkban! A díj, még tu-
datosabb és még magasabb színvonalú 
tehetséggondozó munkára ösztönöz, en-
nek megvalósításában, ismerve Judit ak-
tivitását, szakmai elkötelezettségét nem 
is kételkedem. Kívánok a nyárra Juditnak 
nagyon jó pihenést, feltöltődést, hogy 
megújulva kezdhessük a 2019/2020 ne-
velési évet!

Szedlacsekné Farsang Margit
intézményvezető
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Mezőkovácsháza Város Képvise-
lő-testülete idei költségvetésében 
anyagi forrást biztosított az intéz-
mények alkalmazottainak mentál-
higiénés feltöltődésére.

Így intézményünk lehetővé tette ér-
deklődő munkatársai számára, hogy 
2019.06.23-án este Békéscsabán a 
Csabai Rendezvénypajtában, dr. Bagdy 
Emőke, „Hogyan betegítjük meg magun-
kat és hogyan segíthetjük a gyógyulást” 
című szenzációs előadásán részt vegye-
nek. Folytatásként 2019.06.24-én kö-
zös buszos kiránduláson vettünk részt 
a Csanádpalotai Napsugár óvodában, 
Verébné Sulyok Éva intézményvezető 
szíves meghívásának eleget téve. Az óvo-
dalátogatás során megismerkedhettünk 
az óvoda és bölcsőde szakmai munkájá-
val, dolgozóival, tárgyi feltételeivel.

 A szakmai látogatás után egy finom 
ebédet fogyasztottunk el a helyi Fényes 

Szakmai és mentálhigiénés napok az óvodában

étteremben. Ebéd közben megállapod-
tunk a további kapcsolattartás formáinak 
bővítésében, a következő 2019/2020 
nevelési évben hospitálást, szakmai mű-

helymunkát tervezünk egymás jó gya-
korlatainak megismerésére, átvételére.

Szedlacsekné Farsang Margit
intézményvezető

2019. június 7-én a Mezőkovácsházi 
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde Al-
kotmány utcai telephelyén rendez-
tük meg a Töprengő Tehetségműhely 
záró rendezvényét, a Mankala Baj-
nokságot.

A Kalocsa Róza Művelődési Központ 
Tudás ”VÁR” pályázat keretén belül 
megrendezett esemény 6 versenyző-
vel, – Bihari Milán, Borsi Levente, Hajdu 
Levente, Kardos Kamilla, Kovalik Nóra, 
Merlák Lívia,– a körverseny szabályai 
szerint zajlott. A rendkívül izgalmas ver-
senyben eldőlt, kik alkalmazzák legjob-

ban a lehetséges stratégiákat (visszafelé 
gondolkozás, vedd észre, veszély, figyelj, 
számolj, védekezés módszere, legjobb 
védekezés a támadás) és kik lesznek az 
érmesek ezen a bajnokságon.

A gyerekek vidáman, jó hangulat-
ban, a játék öröméért játszottak, nem 
hangolta le őket, ha egy-egy játszmát 
elvesztettek. Örültek, ha nyertek, biztat-
ták, segítették egymást. A játék elején 
jó játékot kívántak egymásnak, a végén 
megköszönték a játékot és gratuláltak a 
nyertesnek. Óriási meglepetést okozott 
és fokozta az izgalmat, amikor kiderült, 

VI. MANKALA BAJNOKSÁG AZ ÓVODÁBAN hogy a 3. helyért négyes holtverseny 
alakult ki, így nekik külön játszaniuk 
kellett a dobogós 3. helyért.

Becsületes, szoros küzdelemben a 
körmérkőzéseket követően az alábbi 
eredmény született:

1. helyezett: Merlák Lívia
2. helyezett: Borsi Levente
3. helyezett: Hajdu Levente

A bajnokság végén eredményhirde-
tést követően valamennyi résztvevő 
emléklapot és apró ajándékot kapott. A 
gyermekek a verseny végén úgy fejez-
hették ki elégedettségüket, hogy jeleiket 
egy vidám és egy szomorú smile mellé 
ragaszthatták. Örömömre minden jel a 
mosolygós mellé került.

Szűcs Judit tehetségfejlesztő 
óvodapedagógus
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1959 Reformátuskovácsháza. Egy fi-
atal pályakezdő óvó néni megérkezik 
a Táncsics utcai óvodába. Sosem hal-
lott a településről, békéscsabai lévén 
szeretett volna a szüleihez, családjá-
hoz közel munkába állni, de abban az 
időben ez nem volt lehetséges. 

17 évesen közel 60 gyermek óvó né-
nije, az óvoda gazdasági vezetője, kony-
hájának élelmezésvezetője lett. Idővel 
kollégái lettek, az óvodát bővítették, 
számtalan átszervezést, jó néhány veze-
tőváltást megélt. Elhivatottságát, gyer-
mekszeretetét, munkabírását, szakmai 
tudását látva hamar befogadta a telepü-
lés közössége, munkáját nagy megbe-
csülés és tisztelet övezte. Több évtize-
des lelkiismeretes, eredményes munká-
ja, az óvodás gyermekek iránt tanúsított 
elfogadó szeretete, gondoskodása alap-
ján 1982-től, mint óvodai szakfelügyelő 
segítette a Mezőkovácsházi járás óvodá-
inak szakmai munkáját. Bármerre járt, 
a véleményére mindig számítottak, szó-
kimondó, de igazságos vezetőnek, pe-
dagógusnak tartották. Így történt, hogy 
tanácstaggá választották, és egy rövid 

ideig részt vett a város irányításában is. 
Az évek teltek, a kezei közül egyre több 
gyermek került ki, számtalan pályakez-
dőt tanított meg a szakma szeretetére, 
köztük engem is. Itt talált párt, itt épít-
kezett, itt születtek gyermekei, itt ért el 

Gyémántdiplomát vett át JUDITKA ÓVÓ NÉNI, az anyukám
szakmai sikereket, itt kapott elismerést 
közösségi munkájáért, miniszteri dicsé-
retet kiemelkedő szakmai munkájáért. 
1997-ben vonult nyugdíjba, majd 2 év-
vel ezután mindannyiunk Juditka óvó 
nénije, városunk köztiszteletben álló 
polgára-óvodapedagógusként elsőként-
„Mezőkovácsháza Városért” elismerést 
kapott. 2019. május, Pedagógusnap. 
Egy nagyszerű pedagógus, csodálatos 
édesanya, nagymama, dédmama, gyé-
mántdiplomát vett át a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében. Mérhetetlenül 
büszke vagyok az édesanyámra, s bol-
dog vagyok, hogy ezt a pillanatot meg-
élhettük. Nem voltak terveim, álmaim, 
amikor az ő hivatását választva én is 
óvónéni lettem. Egy cél vezérelcsupán 
ma is. Az ő hitvallását, gyermekközpon-
túságát, életszemléletét, értékrendjét 
követve haladjak azon az úton, amit 
pedagógusként, mezőkovácsháziként, 
édesanyaként és nagymamaként példa-
ként állított fel előttem.

Szűcs Judit tehetségfejlesztő 
óvodapedagógus

Az idei évben is a „Mozdulj Kovács-
háza” programhoz igazodva nyitotta 
meg kapuit a Borostyán Camping és 
Strandfürdő június elsején.

Sajnos a hónap első hétvégéje nem 
fogadta kegyeibe a strandozókat, hi-
szen az esti Strandnyitó rendezvényt a 
szeszélyes időjárás miatt a létesítmény 
előtti rendezvénytéren kellet megtarta-
ni. Ezt követően betört a kánikula, és ki-
fejezetten a pünkösdi hosszú hétvégén 
rengeteg vendéget csalogatott a Strand-
fürdő. Noha a sűrű nyári zivatarok nem 
éppen a strandolást se-
gítik elő, a nagymedence 
vize 30 fokig melegedett, 
ami rendkívül kellemes-
nek mondható a nagy ká-
nikula mellett. Felettébb 
ideális a Vízitornához is, 
mely Dobsa Bettina ve-
zetésével június 17-én 
vette kezdetét az Egész-
ségfejlesztési Iroda szer-
vezésében és egész nyá-
ron, minden hétfőn kerül 
megtartásra. Június har-

madik hétvégéjén a motorosok vették 
birtokukba a területet, amikor is az V. 
Icon M.E. Nemzetközi Motoros Találko-
zó vonzott tömegeket. A 3 napos talál-
kozón élő koncertet adott a Kárpátia, a 
Blues Company és a Pokolgép is.

A soron következő nagy rendezvény 
a XI. Fürdőfesztivál lesz, mely nagy va-
lószínűséggel ismét több száz embert 
vonz majd július 20-án. A fiatalok kö-
rében rendkívül népszerű nagyrendez-
vény esti programjában színpadra lép 
majd, Mr. Rick, Young G, Nemazalány és 

Kovácsházi nyár a Borostyán Strandfürdőben
LIL G, Pixa és D.Session is.  A strand éle-
tében jól bevált akciók az idei évben is 
élnek, többek között a „Csobbanó Csü-
törtök” keretein belül minden csütörtö-
kön kedvezménnyel vehetők igénybe a 
szolgáltatások, valamint az idei évben 
is 50%-os kedvezmény jár a 17:00 óra 
után érkezőknek. Elmondható tehát, 
hogy ismét mozgalmas a nyár a Boros-
tyán Camping és Strandfürdőben, és re-
mélhetőleg az időjárás is kedvez annak, 
aki a „mi kis strandunkat” választja.

Gigacz Balázs
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Másodjára is sikeres volt 
a Húsvéti Kavalkád

A tavalyi évet követően, idén im-
máron második alkalommal került 
lebonyolításra a 2018-ban, hagyo-
mányteremtő szándékkal életre hí-
vott rendezvény.

A Kalocsa Róza Művelődési Központ 
a békési Belencéres Néptáncegyüttes 
közreműködésével 2019. április 20-án 
rendezte meg a nagy sikerű programot. 
Az esemény a reformátuskovácsházi 
Tájházban hagyományőrző locsolko-
dással kezdődött, ahol is a Reffi Nyug-
díjas Egyesület tagjai vendégelték meg 
a résztvevőket kaláccsal és itallal. A 
lovaskocsival érkező legények ezután 
az Árpád utcai „Fehér ház” előtt, majd 
végül a Hunyadi János Középiskola tor-
natermében hívták táncba a lányokat, 
asszonyokat, ahol szintén megvendé-
gelték őket. 

A locsolkodást követően a rendez-
vény a művelődési házban folytatódott, 
ahol a Belencéres Néptáncegyüttes tar-
tott bemutatót és táncházat. A jelen-
levők húsvéti kézműves foglalkozások 
közül válogathattak, valamint játékos 
kvíz, totó, sorverseny és népi játékok 
várták az érdeklődőket. A rendezvény 
ideje alatt az EFI főzőklubja, Szekeres 
Lajosné Klárika vezetésével süteményt 
kínált, a Szivárvány Nyugdíjas Egyesü-
let pedig finom húsvéti falatokkal ked-
veskedett a jelenlévőknek. Elmondható, 
hogy ismét remek hangulatban készül-
hettünk az ünnepre a Húsvéti Kavalkád 
jóvoltából, és kétség sem férhet hozzá, 
hogy a jövőben is igény van ezekre a ha-
gyományőrző programokra.

Gigacz Balázs

2019. április 16-án, a holokauszt magyarországi áldo-
zatainak emléknapján a Szent István Otthonház olda-
lán lévő emléktáblánál tartották a megemlékezést, me-
lyen a - többek között – Mezőkovácsházáról elhurcolt 
420 zsidó honfitársunkra emlékeztek a meghívottak.

Az érthető okokból szomorú hangvételű műsort a Hu-
nyadi János Középiskola diákjai, valamint a Duma Színház 
tagjai adták. Ezt követően Havancsák Piroska önkormány-
zati képviselő, valamint a Hunyadi János Középiskola in-
tézményvezetője mondott ünnepi beszédet, melyben Ő is 
kitért a mezőkovácsházi áldozatokra. A megemlékezés le-
zárásaként a résztvevők mécsesek gyújtásával emlékeztek 
az áldozatokra.

GB

A holokauszt áldozataira
emlékeztünk
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Lezárult a Kovácsházi Hárompróba 
tavaszi szakasza, mely az időjárás 
szélsőséges viszonyai miatt többször 
is akadályba ütközött. 

Április 13-án a gyalogtúrával vette kez-
detét az egész évet átívelő Hárompróba. 
Az égiek nem fogadták kegyeikbe a 
résztvevőket, hiszen egy borús, esős 
napon vágtak neki a túrának a résztve-
vők. A rossz időjárás nem szegte ked-
vét a csaknem 20 résztvevőnek, akik a 
meghirdetett 12 kilométeres táv helyett 
egy rövidített útvonalon barangoltak 
Kovácsháza területén. A második pró-
ba a hagyományos majálisi futóverseny 
lett volna, azonban az esős május elseje 
miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy 
május 11-én, immáron ideálisabb kö-
rülmények között rendezik meg a futó-
versenyt, amely ekkor is szép számmal 
vonzotta a futókat. Legtöbbjüknek ez egy 
ideális állomás volt a Békéscsaba-Arad-
Békéscsaba szupermaratonra. Kifejezet-
ten igaz volt ez a május 18-án megren-
dezésre kerülő kerékpártúra résztve-
vőire is. Két héttel a megye legnagyobb 

kerékpártúrája előtt szinte rekordlét-
számmal került lebonyolításra a túra, 
ahol a rövidebb távon a Mezőkovácsháza 
– Nagybánhegyes – Magyarbánhegyes 
– Mezőkovácsháza útvonalat, míg a 
hosszabb távon a Mezőkovácsháza – 
Mezőhegyes – Tótkomlós – Kaszaper 
– Mezőkovácsháza kört teljesítették a 
résztvevők. Mindhárom túrát követően 

Tavaszi hárompróba és 
a szeszélyes időjárás

a frissítővel várták vissza a művelődési 
ház dolgozói a túrázókat - többek között 
– az Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából. 
Ősszel folytatódik újabb három megpró-
báltatással a hagyományos rendezvény-
sorozat, remélvén, hogy az időjárás ek-
kor kegyesebb lesz a résztvevőkhöz.

Gigacz Balázs

Ebben az évben 2019. május 30-án rendezték meg 
a Hősök Napi megemlékezést Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzata, valamint a Kalocsa Róza Művelődési 
Központ szervezésében a város központjában talál-
ható Sétakertben.

Az ünnepi műsort a Hunyadi János Gimnázium diákjai 
szolgáltatták, melyet Havancsák Piroska önkormányzati 
képviselő megemlékező beszéde követett. A programok 
zárásaként az intézmények, szervezetek, politikai pártok 
koszorúkat helyeztek el az I. világháborús emlékműnél.

Hősök napja a Sétakertben
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Június első napján Kovácsházá-
ra érkezett a Békéscsaba-Arad-
Békéscsaba Szupermaraton mező-
nye. A kerékpárosoknak pihenőhely, 
a futóknak váltóhely és frissítőpont 
(a Csanád Vezér Általános Iskola jó-
voltából) volt ezen a napon.

Varga Gusztáv polgármester 11 óra-
kor köszöntötte a versenyzőket, majd 
Takács Hajnalka, a Duma’Színház tár-
sulatának tagja énekelt a téren jelen 
lévő több mint 1000 embernek. A ver-
senyzők a Hagyományok Nyomában 
Egyesület jóvoltából kürtöskalácsot 
fogyaszthattak a 13:00 órai rajtig, ami-
kor is útnak indultak Arad felé, köztük 
a 19 kovácsházi kerékpáros induló is. 
Több kovácsházi csapat is szerepelt 
a futóversenyen, köztük a gyermekek 
váltója (a teljes távot teljesítették), vala-
mint a felnőtt váltó is,akik 12 emberrel 
abszolválta a Mezőkovácsháza – Arad-
Mezőkovácsháza távot. Rajtuk kívűl az 
Agava csapata, valamint a M.A.SZ.K. jó-
voltából a Drunks és a Futrinkák csapa-

ta is két lábon teljesítette a teljes távot.
A délutáni rajt után az időjárás 

nem volt kegyes a szervezőkhöz, így 
a strandnyitó családi napot a Strand 
előtti téren a fedett színpadon bonyo-
lították le. Volt kerékpártúra, icipici 
maraton, kicsik nagy motoros versenye, 
arcfestés, csillámtetkó és kézműves fog-
lalkozás is a gyermekeknek. 18 órától 
Horváth Andy és Szekeres Lajos zenélt 

Minden évben június 4-e, a triano-
ni békeszerződés aláírásának napja 
(1920. június 4.) a nemzeti összetar-
tozás napja.

Mezőkovácsházán ezen a napon, 10 
órától tartották a megemlékezést a 
Sétakertben, ahol Jankó Erzsébet kö-
szöntője után a Csanád Vezér Általános 
Iskola 6. évfolyamos diákjai adták elő 
megemlékező műsorukat, felkészítő ta-
náraik Chovan Erzsébet és Sándor Má-
ria voltak. A műsor után Varga Gusztáv 
polgármester úr mondott ünnepi be-
szédet, melyben kiemelte az emlékezés 
fontosságát.

A műsor fényét emelte, hogy a telepü-
lésen tartózkodó nyárádszeredai Bocs-
kai István Elméleti Líceum révén Csiszér 
Zalán egy szenvedélyes verset szavalt, 
míg a szintén nyárádszeredai Bekecs 
Néptáncegyüttes jóvoltából kalotaszegi 
néptáncot láthattak az egybegyűltek. A 
megemlékezés végén az intézmények, 
szervezetek és politikai pártok helyez-
ték el az emlékezés koszorúit.

GB

Nemzeti
 ÖSSZETARTOZÁS 

NAPJA

IsMéT MéLTÓ háZIGAZDáK vOLTUNK

az egybegyűlteknek, 20 órától pedig a 
DirtySlippers adott élő koncertet.

Június 2-án frissítőpont és váltóhely 
volt szintén Mezőkovácsházán. A ke-
rékpáros versenyzők ekkor csak nagy 
sebességgel áthaladtak településünkön, 
azonban egy páran igénybe vették a 
frissítőpontot is. 

Folytatás a következő oldalon
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A szurkolói vasárnap keretein belül 
éppen a gyermekváltó idejére szépszá-
mú szurkolósereg gyűlt össze, így a vál-
tás ideje alatt igazi hangzavar lett úrrá 
a téren. Az összes kovácsházi csapat 
váltását taps övezte, így reméljük, hogy 
mindannyian jókedvűen érkeztek, vagy 
indultak útnak településünkről. Az idő-
járás ezen a napon kedvezett a rendez-
vény lebonyolításának, így egy remek 
hangulatú vasárnap részesei lehettünk 
a hónap második napján. Ezúton is gra-
tulálunk minden résztvevőnek, távot 
teljesítőnek, különösképp a kovácsházi 
illetőségűeknek, valamint köszönetet 
mondunk minden intézménynek, egye-
sületnek, önkéntesnek, akik munká-
jukkal hozzájárultak ahhoz, hogy ismét 
méltó vendéglátói lehettünk a megye 
legnagyobb sporteseményének.

Gigacz Balázs

Folytatás az előző oldalról

A Kalocsa Róza Művelődési Köz-
pont adott helyszínt a 2019. június 
22-én hagyományteremtő szándék-
kal életre hívott I. Mezőkovácsházi 
Asztalitenisz bajnokságnak.

A szép számú - közel 30 fős – verseny-
zőcsapat (a képen csak a díjazottak egy 
része) a megye több pontjáról érkezett, 
és magas színvonalú mérkőzéseket 
játszottak. A versenyzők között volt 
többek között Vizsnyai Dávid is, aki 
kétszeres speciális olimpiai bajnok, 
valamint több NB-s szinten kvalifikált 
orosházi játékos is tiszteletét tette a 
versenyen.

A résztvevők csapat, páros és egyéni 
kategóriákban versengtek. Kiss József 
és Gigacz Ferenc játékszervezők mun-
kájának gyümölcse az esti díjátadáson 
csúcsosodott ki, amikor is az érmek, 
serlegek, oklevelek és emléklapok, va-
lamint különdíjak kerültek átadásra 
Csepreghy Elemér alpolgármester úr 
közreműködésével.

A szervezők elmondása szerint a ver-
seny pozitív visszajelzést kapott, és a 
jövőben szeretnék, ha újra feléledne a 
pingpongélet a városban, és lehetősé-
geikhez mérten meg is teszik az ez irá-
nyú lépéseket.

Negyven éves
hagyományt 

élesztettek újra
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A Békés Megyei Népművészeti 
Egyesülettel közös pályázat kereté-
ben az EFOP-1.3.5-16-2016-00026 
azonosítószámú, Közösségek fej-
lesztése a népművészet eszköztárá-
val Békés megyében című projekt 
keretében ,,Kisközösségek a helyi 
hagyományokért – Népi kézműves 
szakmai találkozót” szervezett a 
Kalocsa Róza Művelődési Központ 
mezőkovácsházi felnőtt kézmű-
ves szakköre 2019. június 18-án a 
reformátuskovácsházi Tájházban. 
A találkozó témája a Paraszti asztal 
örömei II. címet viselte, és az össze-
jövetel egyben a szakkör nyári szün-
idő előtti záró foglalkozása is volt.

A szakmai találkozó elméleti és gya-
korlati részből tevődött össze, melyet 
Dunainé Pszota Mária szakkörvezető ko-
ordinált. Mint azt a foglalkozás vezetője 
elmondta rendkívül kellemes időben, re-
mek környezetben tudták fogadni a ren-
dezvény iránt érdeklődőket. Ezúttal 40-
en döntöttek úgy, hogy a városi könyvtár 
által rendelkezésre bocsátott Tájházban 
részt vesznek a szakmai munkában. Né-
hányan gyermekeiket vagy unokájukat is 
elhozták, akik nagyon élvezték a lehetősé-
get. Az elméleti előadás témájához (pász-
tor élet – pásztor étek) 3 db régi marha 
kolomp és egy múlt század eleji karikás 
ostor is előkerült, melyeket felnőttek és 
gyerekek egyaránt nagy élvezettel próbál-

tak ki. Az előadás során tisztázták például, 
hogy a ,,pásztor” kifejezés egy összefogla-
ló szó, merthogy a pásztorok megnevezé-
se attól függ, hogy milyen állatokkal törő-
dik. A gyerekek nagy örömmel találták ki 
a csikós, a gulyás, a juhász, vagy a kanász-
hoz tartozó állatokat, és arra is rájöttek, 
hogy a libapásztorok gyermekek lehettek. 
A felnőttek a nagyapai, nagymamai emlé-
keket felidézve kapcsolódtak a beszélge-
tésbe. Szó esett a sajátos pásztorművé-
szetről, és hogy milyen használati-, dísz és 
ajándéktárgyakat készítettek a pásztorok 
legeltetés közben. Végül az étkezési szo-
kások felelevenítéseként Lipták Ferenc 
mesterszakács irányításával egy bogrács-
nyi jellegzetes pásztorétel, öregtarhonya 
is készült, amit kötetlen beszélgetés köz-

A pásztorok életével, szokásaival, étkeivel ismerkedtek

ben fogyasztottak el a résztvevők. A gaszt-
ronómiai élményt tovább fokozta, hogy a 
szakköri tagok által hozott, saját készítésű 
finomságokkal is megkínálták egymást. 
A program késő estig tartó vidám han-
gulatban zárult. A szakmai munka július 
4-7-e között (szintén a Tájházban) nyári 
táborozással folytatódott, melyre napon-
ta több mint 20 résztvevő jelentkezett. 
A tábor programjában, többek között, 
szerepelt batikolás, papírfonás, különféle 
fonalmunkák eszközzel és eszköz nélkül, 
textilszalagból, fonalból, bőrből drótból 
ékszerkészítés, valamint táborzáró meg-
lepetésekkel. Az ezt követő nyári szünet 
után a szakköri foglalkozások szeptem-
bertől indulnak újra.

Halasi Mária

A Mezőkovácsházi Városi Könyv-
tár szervezésében 2019. május 26-
án került megrendezésre az V. TÁJ-
HÁZI GYERMEKNAP. 

Hála a gyönyörű időjárásnak, a részt-
vevők száma meghaladta a várakozá-
sunkat. A rendezvény népszerűségét 
bizonyítja, hogy évről-évre egyre több 
család látogat el a környező települé-
sekről is. A változatos programokban 
minden korosztály megtalálhatta az ön-
feledt szórakozás lehetőségét. A kicsik 
kedvencei közé még mindig a csillám-
tetoválás tartozik, ám e mellett a bé-
késcsabai VÁR-JÁTÉK Játszóház vidám, 
összeszokott csapata irányításával az 
érdeklődő gyerekek és felnőttek tesz-
telhették türelmüket, logikai képessé-
güket, leleményességüket a különböző, 
megoldhatatlannak tűnő logikai játékok 
kipróbálása során. A legkisebbek sem 
unatkoztak, hiszen a bébi játszószőnye-

gen sorakoztak a 
nekik való készség-
fejlesztő játékok, 
építők, libikóka, 
csúszda. Dunainé 
Pszota Marika né-
nivel simi labdát 
lehetett nemezelni, 
Kmetykóné Marika 
nénivel madárfész-
ket készíteni, míg 
Jankó Erzsébet se-
gítségével gyöngyöt fűzhettek az érdek-
lődők.

11 órától Tücsök Peti zenés, interaktív 
műsora bűvölte el a nagyérdeműt. A kö-
zös éneklések közben az előadóművész 
különböző feladatokkal látta el a kicsi-
ket, akik egy-egy csokit kaphattak a fá-
radozásaikért. A rengeteg mosolygó ar-
cocska bizonyította, hogy ismét nagyon 
jól sikerült a gyermeknapi program. 

GYERMEKNAP A TáJháZBAN

Köszönjük mindenkinek, aki valami-
lyen formában hozzájárult a rendezvény 
sikeréhez. Külön köszönjük Nagyné 
Csiffáry Annának az anyagi támogatást!

Reméljük, hogy sok kellemes élmény-
nyel gazdagodtak a résztvevők, jövőre is 
mindenkit sok szeretettel várunk!

Strifler Károlyné



14 2019.   július14

„Progrobotikás” szemmel 
Szegeden

Az NTP-MTTD-18-0130 pályázat 
keretében, a 60 órás tehetséggon-
dozó program méltó lezárásaként, 
izgalommal vártuk a két napos tanul-
mányi kirándulást. A kényelmes utazást 
követően, az első program helyszíne az 
Agóra épülete volt. 

Egy olyan terembe vezettek bennün-
ket, ahol be tudták mutatni, hogyan 
jutottunk el a golyós abakusztól a mai, 
modern számítógépekig. A séta egy régi 
telefonközpont kapcsoló szekrényénél 
kezdődött. Nagyon furcsa volt a kiállított 
vezetékes telefonon tárcsázni. A másik 
kagylót felvéve beszélgetni is lehetett 
egymással. A gyerekek rácsodálkoztak, 
hogy mennyivel kevesebb számból állt a 
hívószám, és ha nem látták volna most 
a hívó félt, nem is tudták volna, ki hívja 
őket-hiszen ezeken a készülékeken nem 
volt kijelző. 

Ámulattal néztük, hogy mennyi gon-
dolkodás eredménye lett az, hogy a 
nagy terjedelmű, szekrény méretű, sok 
vezetékes eszközök a mai méretté zsu-
gorodtak. A memóriájuk pedig fordított 
arányban növekedett az idők során. 
Hosszan megálltunk a kazettás floppyt 
bemutató részlegnél, hiszen ez magyar 
találmánynak köszönheti létezését.

Megnéztük Szent-Györgyi János életét 
és munkásságát ismertető termet. Amíg 
a következő programra vártunk, egy 
számítógépekkel teli terembe vezettek 
minket, ahol a nem is olyan régi játé-
kokkal lehet játszani, így például Super 
Marioval is. A felnőttek a régi emlékek  
lelkesedésével nyomkodták a joystick 
karokat, de a gyerekeket is magukkal ra-
gadták ezek a játékok. A fizikai jelensé-
geket bemutató szórakoztató fizika órán 
a tesla gömbök, a lézer, a hang hatásait, 
felhasználását láttuk. Interaktív módon 
lettünk részesei a foglalkozásnak.

Bementünk a Szeged 300 című kiállító 
sátorba. A levetített film összefoglalta a 
város történetét. Hányszor ment tönk-
re, majd épült újjá! A végén bemutatott 
épületek egyike-másika mellett a két 
nap el is mentünk. A film után a sátor 
másik részében a számítógép újabb cso-
dáival találkoztunk játékos formában: a 
terepasztalra a szegedi épületeket jelö-
lő testeket, ha jól helyezték el, egy nagy 
kivetítőn a város felépítését jelenítette 

meg a program. 
Az egyetemen a programozással fog-

lalkozó hallgatók, oktatók vártak min-
ket. Olyan lelkesedéssel tudták megmu-
tatni abban az egy órában, hogy mivel 
foglalkoznak! Lehetett mini-gépsort 
vezérelni: a monitoron nyilakat nyom-
kodva lehetett a daruval a súlyt egyik 
helyről a másikra átemelni, majd bein-
dult a gépsor és a munkadarab eljutott 
a szállítószalagon a munkafolyamat vé-
gére. De a karra felhelyezett vezérlővel 
lehetett a nagy robotkart is irányítani. 

A laptophoz kapcsolt nyomtatott 
áramkörre írt program az ujjbegyen 
keresztül kirajzolta a monitorra a szív-
görbét. Beszéltek arról, hogy a szegedi 
kajakosokkal milyen kutatásban vesz-
nek részt. A fiatalember - aki hallgató -, 
behozta a csapatuk robotját, amit a ta-
tabányai robotépítő versenyre készíte-
nek, programoznak. Levettük a mintát a 
sajátjainkhoz róla… Nagyon elégedetten 
és feltöltődve jöttünk el onnan! 

Mindeközben nagyokat sétáltunk, 
szuper helyen szálltunk meg, finomakat 
ettünk. Összegezve:

Nagyon jó élmény volt ez a két nap! 
Tartalmas és sokszínű! 

Bertus Imréné

Emlékezetes
Csanád Vezér Napok

A hagyományokhoz híven, az idei 
tanévben is megemlékeztünk isko-
lánk névadójáról a Csanád Vezér Na-
pok keretében. 

A programsorozat nagyon gazdagon 
kínált lehetőségeket ahhoz, hogy kicsik 
és nagyok egyaránt jól érezzék magukat 
ezen a két napon. Az alsó tagozatosok a 
Színjátszó műhely előadását élvezhet-
ték, a nagyobbaknak a Békés Megyei 
Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztályának munkatársa mutatta meg 
érdekesen, játékos formában „Hogyan 
ne váljunk áldozattá!” Klobusitzky 
György látványelemekkel tűzdelt in-
teraktív bűnmegelőzési foglalkozását, 
amelyet gyerek és felnőtt szájtátva hall-
gatott.

Tanulóink több állomásos akadály-
versenyen is összemérhették tudásu-
kat, ügyességüket.

A technika szerelmesei robotika be-
mutatón vehettek részt, a Városi Könyv-
tár jóvoltából, vagy igazi nagy motoro-

kon kerülhettek egyet a városban (per-
sze csak utasként), esetleg számítógé-
pes kvízjátékot játszhattak.

A táncolni szeretők táncházban ta-
nulhattak új lépéseket. Akinek kedve 
volt hozzá, régi, népi játékokat próbált 
ki. Domonkos Illésné „Érzékenyítő” tré-
ningjén a másság elfogadásáról beszél-
gettek a résztvevők.

Természetesen nem maradhatott el 
a főzés sem. Minden osztály szülői kö-
zössége finom falatokkal örvendeztette 
meg a diáksereget. A kalóriákat foci-
meccseken és váltófutással, kötélhúzás-
sal lehetett égetni. Összetartozásunkat 
az iskola összes tanulójából felépített 
hatalmas Cs és V betűs élőképpel is ki-
fejeztük. 

Kaszányi Lajosné

Év végi gondolatok...

Nehéz, ám a fáradtság mellett szép 
eredményeket is hozó tanéven va-
gyunk túl, mely sok munkával, fel-
adattal és önfeledt programmal telt.

Az iskolai élet sok változást, sikereket, 
élményeket hozott. Rengeteg színes, ér-
tékes programunk volt. Gondoljunk csak 
vissza a meghitt karácsonyi ünnepségre, 
a fergeteges farsangi délutánra, az Isko-
lacsalogató rendezvényekre, a Jövőnk 
Záloga Alapítvány jótékonysági rendez-
vényére, az édesanyák köszöntésére, 
a Csanád Vezér Napok programjaira, a 
kirándulásokra, művészeti iskolásaink 
hangversenyeire.

Növendékeink közül a tanév során 
sokan mérték össze tudásukat körzeti, 
megyei, országos és nemzetközi verse-
nyeken. Ezeken a megmérettetéseken 
diákjaink kimagasló teljesítményeket 
értek el, ezzel is iskolánk hírnevét öreg-
bítve. És természetesen mindeközben 
kis elsőseink megtanultak írni, olvasni, 
számolni, nyolcadikosaink közül vala-
mennyien felvételt nyertek a középisko-
lákba, és persze minden diákunk okoso-
dott és nőtt is egy kicsit.

Feleletek, dolgozatok, jó és rossz je-
gyek, a KRÉTA-napló „titokzatossága”,  
ünnepek és hétköznapok, látogatások 
az igazgatói irodában, dicséretek  jelle-
mezték ezt az évet. Aki mindezt aktívan 
élte végig, nem a háttérből drukkolva 
annak hátha valami nem sikerül, azok 
mind a kellemes fáradtság állapotában 
kezdik meg a nyári szünidőt. Ami szól-
jon a gyerekeknek sok játékról, a bará-
tokkal, osztálytársakkal, családdal meg-
élt önfeledt kikapcsolódásról.

A CSANÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI



2019. július 15

Kedves Gyerekek! 

„Végre elmúlt, ennek is vége, Az iskola 
udvara üresen áll.” Kívánok mindenki-
nek kellemes nyarat, jó pihenést, hogy 
szeptemberben kipihenten, mosolygó-
san, munkára és tanulásra készen érkez-
zetek vissza! Vigyázzatok magatokra!

Kedves Szülők! 

Köszönöm azt a sok segítséget Önök-
nek, amit a tanév során nyújtottak, a tá-
mogatást, az együttműködést, a részvé-
telt rendezvényeinken. 

A Csanád Vezér Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak és 

szüleiknek, pedagógusoknak, az intéz-
mény dolgozóinak élményekben gazdag 
nyarat, jó pihenést, igazi kikapcsoló-
dást, feltöltődést kívánok!

Hoffmann Lászlóné
intézményvezető

a hUnyaDi JánoS GimnáziUm hírei

„Olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája” – Szent-Györgyi 
Albert szavai semmikor nem voltak oly annyira aktuálisak, 
mint mai korunk társadalmában, s kiemeltképp a mai oktatás 
rendszerében. Amikor tanítványainkra tekintünk, a jövőbe 
nézünk. Magunkon érezzük a hivatástudatot, a szülői ház bi-
zalmát, s egyben a felelőséget gyermekeink jövőjéért. 

Gimnáziumunk múltja kötelez bennünket arra, hogy hagyo-
mányaink és elveink mentén emberséggel, őszinte odafordu-
lással egy bizalommal teljes légkört teremtsünk, hogy gyer-
mekeinket, tanítványainkat felkészítsük tudásban, szellemben 
egyaránt az életre, a középiskolai éveket követő létre.  

Az eltelt évek alatt a sokat megélt alma mater töretlenül 
büszke falai, számos kiváló szakembert adtak társadalmunk-
nak - orvosok, jogászok, mérnökök, tanárok, színművészek, 
tudományokban jártas vagy szakmájukban kiváló szakembe-
rek szereztek és szereznek a mai napig értékálló tudást, s ezzel 
együtt emberséget e falak között.

A Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Alapfokú Mű-
vészeti Iskola és Kollégium a 2018/2019. évi tanévben ezen 
gondolatokat maga előtt tartva végezte a tanítványai érdeké-
ben végzett szakmai tevékenységét, városunk s térségünk javát 
szolgálva.

A tanév során mintegy 70 millió ft értékű infrastruktúrális és 
taneszköz fejlesztés kedvezményezettje lett az intézmény. Fel-
újításra került a tornacsarnok nyílászáró rendszere, megújult 
a padlózata. Két, minden igényt kielégítő, mutifunkcionális 
idegen nyelvi labor került kialakításra azon célzattal, hogy mi-
nél korszerűbb keretek biztosítsák tanítványainknak a idegen 
nyelvi tudás hatékony megszerzését. 

Három tanteremben, a kollégiumban új tanulói bútorok ke-
rületek elhelyezésre. A diákotthonban korszerű fűtési rendszer 
került kialakításra. 

Két mobil interaktív tábla, egy multifunkcionális falra szerel-
hető óriástablet, négy LCD televízió, négy projektor álvánnyal 
bővíti az oktatási helyszíneink felszereltségét. 2019. szeptem-
berétől a honvédelmi tagozaton tanuló diákjaink minden igény 
kielégítő, korszerű szaktanteremben sajátíthatják el a rendel-
kezésükre álló tudást a honvédelmi és katonai ismeretek tan-
tárgyból magasan képzett szakemberek segítségével. 

A gimnázium hatalmas épületegyüttese, megyei szinten is 
egyedülálló. Folyamatosan megújuló infrastruktúrája ma is ki-
váló választás a továbbtanulni szándékozó diákok számára.

A 2019/2020. évi tanévet a mezőkovácsházi alma mater-
ben 62 fő kilencedik évfolyamos  tanítványunk, két osztályban 
kezdi meg. Osztályfőnökeik szaktantárgyaikat közép és emelt 
szinten oktató Alené Gál Margit magyar nyelv és irodalom, va-

A múlt bástyája, a jövő kapuja
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lamint Zubán Zoltán matematika – in-
formatika szakos középiskolai tanarak. 
Akkreditációs folyamatok sorozata 
zajlott a Békés Megyei Hunyadi János 
Gimnáziumban az elmúlt hónapokban. 
A gimnázium a 2019. évi akkreditációs 
folyamatban való részvétele eredménye-
ként az Akkreditált kiváló Tehetség-
pont címet nyerte el.

2019. őszétől a mezőkovácsházi gim-
názium a Magyar Táncművészeti Egye-
tem partnerintézményeként folytathatja 
szakmai tevékenységét. 

A gimnázium ECDL vizsgaközpontja az 
idei tanévben is eredményes vizsgázta-
tásokat tudhat maga mögött. 

Euroexam akkreditált nyelvvizsga-
helyként, 2019. februárjában indította 
és azóta végzi aktív nyelvvizsgára felké-
szítő és nyelvvizsgáztató tevékenységét 
gimnáziumunk. Az eltelt fél év alatt mint-
egy ötven felkészült vizsgázó jelentkezé-
se realizálódott angol – és német idegen 
nyelvből komplex középfokú vizsgatípus-
ra. A Hunyadi János Gimnázium nyelvsza-
kos pedagógusai angol és német nyelvből 
akkreditált nyelvvizsgáztatói képesítés-
sel látják el a vizsgapartneri feladatokat. 
Nagy hangsúlyt fektet a gimnáziumunk 
arra, hogy térségi szinten minél több 
nyelvszakos pedagógus ismerkedjen meg 
az Euroexam típusú nyelvvizsga rendsze-
rével, előnyeivel kihelyezett akkreditált 
módszertani továbbképzések, valamint 
akkreditált módszertani felkészítő tanári 
továbbképzések keretein belül.

Hiszem, hogy a Hunyadi szeretettel teli 
és erős közösséget formál falai között, 
ahol az emberségen, egymás tisztele-
tén alapuló, kiváló tudásvár, gondosko-
dó otthon vár valamennyi diákunkra, s 
amelynek bástyái „Ti vagytok kedves 
Tanítványaink”.

Havancsák Piroska, intézményvezető

A Hunyadi János Gimnázium kivá-
lóra minősített alapfokú művészeti 
iskolája – az Oktatási Hivatal Bázisin-
tézménye - 2019. június 6-án tartotta 
évzáró művészeti gáláját, mely egyben 
bázisintézményi program is volt.

 A rendezvényen a középiskola művé-
szeti műhelye két – művészetoktatás-
sal kapcsolatos – sikeres projektjének 
tapasztalatait is megosztotta a bázis-
intézményi nap keretében belül, színe-
sítve a két projekt „záró performace”-

aival, a záró produkciókkal. 
A program bevezetőjében a pro-

jektvezetők bemutatták a művészeti 
projekteket, megosztották annak ta-
pasztalatait. Ezt követően az érdeklő-
dők személyesen tapasztalhatták meg 
a sikeres projektek „végkimenetelét”, 
hiszen egy monstre művészeti gálán 
mutatkoztak be a résztvevők.

„Határtalan táncstílusok, határozott 
tánclépések, avagy mi így játsszunk 
színházat!” – záró performance - a 
Játsszunk színházat és a Határtalanul 

A Békés Megyei Hunyadi János Középiskola 2015. március 17-e óta akkreditált Euroexam Nyelv-
vizsgahely. Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizs-
ga díjához nyújtott támogatásról szóló 503/2017.(XII.29.) korm. rendelet értelmében ingyenes 
a nyelvvizsga 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.

„Művészeti Kavalkád a Hunyadiban”
az Oktatási Hivatal Bázisintézményének programja

projektek záró produkciója, művé-
szeti gála zenével, tánccal színházzal, 
avagy „Összművészeti Kavalkád” a 
projektben résztvevő diákok (Hunya-
di János Középiskola AMI növendékek, 
DUMA’Színház Bocskai István Elméleti 
Líceum Nyárádszereda, Bekecs Tánc-
együttes Nyárádszereda, ReDanceHip-
HopCrew, a Színitanház Baross Imre 
Artistaképző Intézetének diákjai) 
részvételével.

Folytatás a következő oldalon
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Folytatás az előző oldalról

A programot megtisztelte jelenlété-
vel Simon Nóra Edina, az Oktatási Hi-
vatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási 
Központ főosztályvezető asszonya, 
valamint Varga Gusztáv polgármester 
úr is. A kiváló és színvonalas est prog-
ramjáért hálával mondunk köszönetet 
a felkészítő művész tanároknak: Arany 
Máté, Farkas Erika, Galambos Hajnal-
ka, Keresztesné Deák Andrea, Lovász 
Zsuzsanna, Molnárné Sinka Andrea, 
Rétes Edina. A művészeti kavalkád 
művészeti vezető-rendezője: Duma 
Zsolt, BonisBona díjas drámapedagó-
gus, rendező.

Duma Zsolt
Fotó: Szabó Ákos

„Színházat játszottunk”
A Hunyadi János Gimnázium 
„Játsszunk színházat!” - NTP-

MŰV-18-0076 művészeti
tehetséggondozó projektje

Sikeres művészeti projektet zárt a 
Hunyadi János Gimnázium. A 60 órás 
műhelymunkán keresztül, tanulmányi 
úttal kiegészítve és annak tapasztala-
taira építve a programban résztvevő 
tehetségígéretek játékos formában is-
merkedtek meg a színház - zene - tánc és 
mozgás összetett világával. A projektet 
záró performance során ezen komplex 
művészeti formák és színházi konven-
ciók alkalmazásának segítségével önál-
lóan mutatnak be egy improvizatív je-
lenetsort, mely nagyban épít kreativitá-
sukra, ötleteikre, együttműködésükre. A 
tehetséggondozó program célja az volt, 
hogy a benne résztvevő tehetségígéretek 
játszva ismerkedjenek meg a színház és 
a táncművészet területével, önismeret-
ük, interperszonális, testi kinesztetikus 
készségük fejlődjön, a projekt végén ké-
pesek legyenek önálló fantáziájukra épü-
lő improvizatív játék magabiztos előadá-
sára. A projekt művészeti alapképzett-
ségükre alapozva megismertette velük 
a színházi alkotás folyamatát, s közben 
tehetségük sokoldalúan kibontakozha-
tott. A megvalósuló program nem titkolt 
célja volt, hogy a résztvevők a minden-
napi tananyagon túlmutatóan egy olyan 
programban vehessenek részt, melyben 
megismerhetik a közös dramatizálás, a 
színházi alkotófolyamat komplexitását, 
annak aktív és alkotó részesei lehetnek. 
A folyamat során művészetpedagógiai 
módszerekkel fejlődött önismeretük, 
társadalmi beilleszkedésük, művészeti 

kompetenciájuk. Az alkotófolyamat so-
rán más tehetségterületen is jártasságot 
szerezhettek, művészeti kompetenciáik 
bővültek, feltérképezett erősségeik és 
gyengeségeik fejlődtek. A projekt egészét 
a „Homo Ludens - játszó ember” eszme-
isége hatotta át, mely a játék közösség-
teremtő, személyiségfejlesztő hatására 
épített. A program végén a benne részt-
vevők színházat „játszva alkothattak”, 
mely improvizatív készségükre, fantáziá-
jukra, zenei ötleteikre, testi kinesztetikus 
készségeikre épített. A drámapedagógiai 
módszerek folyamatosan biztosították 
az élmény- és alkotóközpontúságot. Min-
den gyakorlat és játék sikerhez juttatta a 
játszót, a benne résztvevőt, ahol az alap-
kritérium mindvégig az volt: nincs rossz 
megoldás. A záró performance során a 
„Játsszunk színházat” projekt résztvevői 
3 csoportban mutatkoztak be. Felada-
tuk volt, hogy Shakespeare „Rómeó és 

Júlia” c. drámájának egy-egy jelenetét 
egy napi aktuális cikkel megfűszerezve, 
saját tapasztalataikra és életélményeik-
re hagyatkozva mutassanak be a Tisztelt 
Nagyérdeműnek. A három csapat záró 
performace-ában vendégként a Bocskai 
István Líceum tanulói is színpadra lép-
tek. A projekt szakmai vezetői: Duma 
Zsolt és Farkas Erika, valamint Tóth An-
gelika – a budapesti Madách Színház mű-
vésze, aki többek között a színészmes-
terség rejtelmeibe engedett betekintést 
a résztvevőknek, valamint Szubin Iván, 
a Magyar Állami Operaház munkatársa. 
Külön öröm számunkra, hogy mindket-
ten művészetoktatásunk és PRIMA díjas 
színházunk egykori meghatározó alakjai 
voltak. A program a Nemzeti Tehetség 
Program támogatásával valósult meg.

Duma Zsolt
Fotó: Szabó Ákos



18 2019.   július

A 2017. évben lefolytatott kétoldalú 
megbeszéléseknek, egyeztetéseknek is 
köszönhetően, Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te, a 2017. év végén elfogadta és ezzel 
hatályba lépett a Civil Szervezetek által 
megalkotott Mezőkovácsházi Civil Kon-
cepció, mely az alábbi felületen érhető el, 
olvasható: http://mezokovacshaza.hu/_
container/civil_koncepcio.pdf. 

A 2019. év első félévében, 2019.03.07.-
én, a Civil Kerekasztal megtartotta 
éves közgyűlését, mely közgyűlésen 
a Civil Szervezetek, több fontos kér-

2019. év első félévében, a Mezőko-
vácsházi Innovációs, Oktatási és Kö-
zösségi Központban (Refi Közösségi 
Központ), több, mint 5700 dokumen-
tált látogatás történt.

Több, mint 10 féle folyamatos és idő-
szakos program és szolgáltatás valósult 
meg, melyek a fő ellátandó feladataink 
szerint is a felzárkózást, közösségi in-
tegrációt, közösségi programokat, a 
közösségi szolgáltatásokhoz való hoz-
záférést és ezek jobbítását támogat-
ták. Folyamatosan működő szolgálta-
tásaink, programjaink a nyitvatartási 

A Békés Megyei Önkormányzat jú-
niusi közgyűlésén elfogadta a megyei 
rendőr főkapitányság 2018. évi mun-
kájáról szóló beszámolót, valamint 
tájékozódott többek között a megye 
lakosságának egészségügyi állapotá-
ról és a kórházak helyzetéről. A helyi 
közösségekért végzett munka elisme-
résére „Közösségért-díj” elnevezéssel 
új elismerést alapítottak.

Békés megye közbiztonsági helyzetéről 
dr. Polyák Zsolt megyei rendőrfőkapitány 
számolt be a képviselőknek. A megyei 
rendőr főkapitányság stratégiai célja a 
mindenki számára elfogadható bizton-
ság fenntartása, aminek sikeres megva-

désről is egyeztetettek, döntöttek. A 
Mezőkovácsházi Civil Kerekasztal Fórum 
elnökségi tisztújítást tartott és döntött 
a 2019. évi Te Szedd akcióban való rész-
vételről is (több szervezet is önkéntes 
munkájával vett részt ebben az akció-
ban). Döntött Önkormányzati forrásokra 
való pályázásról, tagfelvételi kérelmeket 
bírált el és 7 új szervezetett vett fel sora-
iba (így már több, mint 17 civil szervezet 
képviselteti magát a Mezőkovácsházi Civil 
Kerekasztal Fórumon). A 3 fős elnökséget, 
Szekeres Lajosné elnök, Albertus László 
és Ifj.Kálmán András alelnökök alkotják. 

A Mezőkovácsházi Civil Kerekasztal Fórum
2016-ban, közös szándéknyilatkozat aláírásával, melyet akkor még csak 

10 Mezőkovácsházi Civil Szervezet írt alá, hivatalosan is megalakult a 
Mezőkovácsházi Civil Kerekasztal Fórum, mely rövid időn belül megalkotta 
és elfogadta működési ügyrendjét, megválasztotta elnökségét.

Magának a Mezőkovácsházi Civil Koncep-
ciónak  is köszönhetően, a 2019. évben, 
7 Mezőkovácsházi Civil Szervezet, belső 
pályázat útján juthatott 500 000 Forint 
összegű Önkormányzati támogatáshoz, il-
letve a 600 000 forintos keretből fennma-
radó 100 000 Forintot, a Mezőkovácsházi 
Civil Kerekasztal Fórum javaslatára az 
Önkormányzat, a Fáy utca játszótérre for-
dítja majd.

Több Civil Szervezet is nyert NEA pályá-
zaton és jutott egyéb forrásokhoz. Jelen-
leg, a már beadott és nyert pályázatokon 
felül, újabb Leader pályázatok beadásán 
dolgoznak közösen a mezőkovácsházi ci-
vil szervezetek és az Önkormányzat mun-
katársai. A civil szervezetek egyébként fo-
lyamatosan részt vesznek a városi progra-
mokon, rendezvényeken, aktív közremű-
ködésükkel segítik azok lebonyolítását.

Bontovics Krisztián

Tájékoztató, a Mezőkovácsházi (Reformátuskovácsházi) Innovációs,
Oktatási és Közösségi Központ 2019. év első félévéről

idő alatt: Ingyenes Közösségi Internet 
Pont szolgáltatás (több számítógépen 
és nyílt wifi-n keresztül); Szabadtéri 
Játszótér és Fitneszpark ingyenes hasz-
nálatának lehetősége, ingyenes sporto-
lási lehetőségek; ATM Bankautomata; 
RSZTOP csomagosztások; Refi Orvo-
si rendelő működése; Refi Nyugdíjas 
Egyesület programjai; Adománygyűjtés 
és Adományosztás és ezek támogatá-
sa; Városi és Térségi Intézmények, Ön-
kormányzatok programjai (intézményi 
programok, polgármesteri fogadóórák, 
projektrendezvények, megbeszélések); 

Hitéleti klubrendezvények. 
Sok, Mezőkovácsházán megvalósuló 

pályázatban, Mezőkovácsházi Intéz-
mény munkájában és Lakossági, Csalá-
di programokban segítő, támogató és 
együttműködő partner a Refi Közösségi 
Központ.

Bontovics Krisztián

A BéKés MEGYEI ÖNKORMáNYZAT hírei
Békés megye továbbra is az ország egyik legbiztonságosabb megyéje

lósítását bizonyítják a tavalyi évről szóló 
statisztikai adatok. Kiemelte, hogy a me-
gyei rendőr főkapitányság munkájának 
eredményeként 2018-ban 4998 bűncse-
lekményt regisztráltak a megyében, ami 
a korábbi évhez képest 11,5%-kal keve-
sebb. A nyomozás eredményességi mu-
tató terén is jelentős növekedés figyelhe-
tő meg, hisz a megkezdett nyomozások 
82,9%-át eredményesen zárták le, ami 
12,5 százalékkal jobb érték, mit 2017-
ben. Az emberölések száma csupán 4 
volt, az esetek felderítettsége 100%-os. 
Bár a garázdaságos bűncselekmények 
száma minimálisan növekedett, de az 
esetek több mint 97 %-át felderítették. A 

lopások száma 15,03 %-kal, a lakásbetö-
réses eseteké pedig 24,6 %-kal csökkent. 
2018-ban a szakmai munka mellett az 
együttműködésre is nagy hangsúlyt he-
lyeztek. 

A megyei igazságügyi szervekkel, a 
megyei és települési polgárőr szerve-
zetekkel, önkormányzatokkal és más 
intézményekkel történő összefogás már 
számos pozitívumot produkált. A rend-
őrfőkapitány nagyon szép eredménynek 
tartja, hogy a megyei települési önkor-
mányzatok körében végzett kérdőíves 
felmérés során a rendőri tevékenységet 
1-től 5-ig terjedő skálán 4,49-re ítélték a 
tavalyi évben. Elmondta, hogy az utóbbi 
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A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében újabb közel 
571,345 millióforint értékben 7 Békés megyei projektről hozott támogató döntést 
az Irányító hatóság – tudatta Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlésének elnöke. Jelen döntés értelmében az alábbi felhívások kaptak zöld utat:
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása:
- Sarkad Város Önkormányzata nyert 100 000 001 forintot
- Gyula Város Önkormányzata nyert 96 816 514 forintot
- Kondoros Város Önkormányzata nyert 299 728 521 forintot.
TOP-4.1.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése:
- Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata nyert 35 000 000 forintot
- Biharugra Község Önkormányzata nyert 20 000 000 forintot.
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, 

fejlesztése:
- Mezőkovácsháza Város Önkormányzata nyert 8 700 000 forintot
- Tótkomlós Város Önkormányzata nyert 11 100 000 forintot.

A Magyar Államkincstár mielőbb felveszi a kapcsolatot a kedvezményezettek-
kel a támogatói szerződések megkötése érdekében, a közös cél, hogy mielőbb 
aláírt szerződése legyen minden nyertes pályázónak, ezután indulhat a pályá-
zatok megvalósítása.

Sztahovics Zsuzsa

években Békés megye az ország egyik 
legbiztonságosabb megyéjének tudhatja 
magát. A napirendhez hozzászóló kép-
viselők elismerésüket és köszönetüket 
fejezték ki a rendőrség hatékony mun-
kájáért. Zalai Mihály, a Békés Megyei Ön-
kormányzat elnöke köszönetet mondott 
a részletes és minden tevékenységre ki-
terjedő beszámolóért. Örömét fejezte ki 
afelett, hogy a rendőrségi beszámolóban 
évről évre javuló tendenciákról olvas-
hatnak, ami azt mutatja, hogy a korábbi  
eszközfejlesztések, megnövelt személyi 
állomány, valamint a lakosság körében a 
megelőzés érdekében végzett kommuni-
káció idővel kifejti kedvező hatását.

Békés megye lakosságának egészség-
ügyi állapotáról tájékoztatta a képvise-
lőket Dr. Gaálné dr. Maráczi Gabriella, 
a Békés Megyei Kormányhivatal Nép-
egészségügyi Főosztály Közegészségügyi 
Osztályának vezetője. Az ismertetett ada-
tokból kiderült, hogy a születéskor vár-
ható élettartam növekedett, a férfiaknál 
jelenleg 71,51 év, a nőknél pedig 78,54 
év. A javuló számok ennek ellenére még 
mindig elmaradnak az uniós átlagtól, így 
sokat kell tenni azért, hogy a lemaradást 
behozzuk.  A leggyakoribb halálokokat 
a megyében a keringési rendszer meg-
betegedései jelentik, a második helyen a 
daganatos megbetegedések állnak. 

Hangsúlyozta, hogy a halálesetek szá-
ma a megfelelő életmód folytatásával és 
a szűrővizsgálatokon való rendszeres 
részvétellel jelentősen csökkenthető 
lenne. A Békés Megyei Kormányhiva-
tal Népegészségügyi Főosztálya „Közös 
érték az egészség” elnevezéssel egy új 

mintaprogramot hozott létre, melynek 
célja a megyében élő emberek egészségi 
állapotának feltérképezése. A program 
keretében a 2018. szeptemberi indulás 
óta 48 település 128 rendezvényére kite-
lepülve végeztek szűrővizsgálatokat, fizi-
kai állapotfelméréseket. Ezen felül okta-
tási-és nevelési intézményekben számos 
egészségnapot, valamint ismeretterjesz-
tő előadást tartottak. Sinka Imre képvi-
selő hozzászólásában kifejezte, hogy a 
megyei kistelepüléseken a háziorvosok 
kiöregednek, a fiatal orvosok pedig a na-
gyobb városok csábító ereje miatt nem a 
kistelepülések háziorvosi körzeteit töltik 
be, nincs fiatal utánpótlás. Mucsi András 
képviselő jelezte, hogy a Magyar Falu 
Program keretében jelentős nemzeti for-
rás áll rendelkezésre a kistelepülési or-
vosi lakások és rendelők felújítására, ami 
segíteni fogja az orvosok odavonzását.

Zalai Mihály elnök pedig hangsúlyozta, 
hogy a Békés Megyei Önkormányzat a 

területfejlesztési oldalon mindent meg-
tesz az egészségügyi ellátottság növelése 
érdekében, hisz a Terület- és Település-
fejlesztési program keretében 34 egész-
ségügyi intézményt újítottak fel több 
mint 1,5 milliárd Ft értékben, illetve az 
Interreg RO-HU határon átnyúló pályázat 
keretében gyakorlatilag az összes orvo-
si ügyelet eszközállományát fejleszteni 
fogják. Megjegyezte, hogy a Magyar Falu 
Programban a megyei önkormányzat is 
részt vesz, és már kötöttek ilyen irányú 
megállapodást Békés megyei kistelepü-
lésekkel. A kitüntető díjak alapításáról 
és adományozásuk rendjéről szóló ren-
delet módosításával létrehozták a „Kö-
zösségekért-díj” elnevezésű kitüntetést, 
mellyel azon természetes személyek és 
civil szervezetek eredményeit kívánják 
elismerni, akik a helyi közösségek érde-
kében végeznek kiemelkedő munkát.

A szerző: Hegedűs Bence
Fotó: Zentai Péter

Újabb nyertes megyei pályázatok
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ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK:

Búcsúzunk Rózsától, 
akit befogadott a város, 

Mezőkovácsháza
A ,,gyökér” nélküli embereket nehezen 

fogadják be a tősgyökeres helybéli embe-
rek, de így van ez az egész országban, fő-
leg a legkisebb településeken, ahol szinte 
mindenki ismer mindenkit.

Történt, hogy 1982. decemberében 
egy öttagú család költözött Mezőko-
vácsházára Kiskunhalasról.

A családfő kapott itt állást az akkor 
Zöldség Vetőmag Modell társuláshoz 
szakmérnöki beosztásban, s jött vele a 
család. A feleség, Rózsa felsőfokú egész-
ségügyi végzettségének (KÖJÁL-ellenőr) 
megfelelően nagyon nem tudott elhe-
lyezkedni, de a város akkori legnagyobb 
munkáltatója az ÁFÉSZ a Kereskedelmi 
Osztályon előadói állást biztosított szá-
mára. A Tüzép telepek beszerzései tar-
toztak hozzá, s e nem könnyű feladatot 
előtte kizárólag férfiak végezték el. Ró-
zsa megállta a helyét e területen is, ak-
kor főnökei belátták, hogy jól döntöttek 
és bizony nem centire mérik az embert. 
Pontos, precíz és felelősségteljes munká-
ját az ÁFÉSZ vezetőinek megelégedésé-
vel végezte.

Időközben az ÁFÉSZ szervezésében 
felépült akkoriban Közép-Európa leg-
korszerűbb Baromfi feldolgozó üzeme, a 
Pannonliver Rt. Az új üzembe meghívták, 
s így lett a termelési elszámolások ügy-
intézője. Látványos termelési felfutással, 
sikeres éveket töltött a Pannonlivernél, 
valójában egy jó ,,Csapat” jött össze 
Szilvásy Ferenc vezetésével. 10 évet töl-
tött itt, egy szép emlékéremmel zárt. A 
válság elérte a baromfi ágazatot is, fő-
leg az ő vállalati csoportjukat a Hajdu-
Bét Rt-ét. 2001. decemberében ,,átiga-
zolt” a Hortseed Kft-hez férje többségi 
tulajdonában lévő helyi Kft-hez amely 
nemesítéssel, vetőmag termeléssel és 
forgalmazással foglalkozott. Részt vett a 
nemesítési háttér munkákban, amelyet 
odaadással, szívvel-lélekkel végzett. Elis-

merésül két Államilag Minősített fajta is 
az Ő nevét viseli. Rózsa személyes példá-
jával ért el sikereket Mezőkovácsházán 
a szűk emberöltőnyi idő (36 év) alatt. A 
három gyermekét gondolkodás nélkül a 
Hunyadi János Gimnáziumba íratta fér-
jével együtt. Mindhárom ,,Varga-gyerek”: 
Anita, Andrea, Sándor végül is öregbí-
tették a ,, Hunyadi János” Gimnázium 
hírnevét, mert azóta óvodapedagógus-
logopédus, Geológus és Régész diplo-
mát szereztek. A gyerekek őt inkább fi-
atalították, életvidám kedves egyénisége 
mindig fiatalos maradt, s ennek legna-
gyobb ,, haszonélvezői” az Unokák lettek. 
Örökmozgó volt, mindig előre nézett, 
gyors észjárását néha nehéz volt követni, 
de családjára és egész környezetére na-
gyon jó hatással volt pozitív gondolkodá-
sa. Még a végzetes Stroke-előtti napon is 
dolgozott készült a közelgő Karácsonyra. 
Amilyen rendkívüli volt életében, élet-
művében, olyan rendkívüli volt ,,elmúlá-
sában” is. Gigászi küzdelmet vívott 141. 
napon át az ,, életéért”, amikor örökre 
elaludt. Óriási űrt hagyott maga után 
nem csak a családjában, de a nagyobb 
közösségben is, az egész városban. Bizo-
nyos, hogy befogadta a város, mert annyi 
aggódó érdeklődést nem mindenki iránt 
nyilvánítanak, ezt ki kellett érdemelni, 
akiket szeretnek, becsülnek, elismernek 
ez azon emberek sajátja….

Egy kedves, mosolygós emberrel lett 
szegényebb Mezőkovácsháza.

Dr. Varga Sándor és családja

OLvAsÓI ROvAT

Tisztelt Lakosság!
Most induló „Olvasói rovatunkba” olyan írá-

sokat jelentetünk meg, amelyeket Önök külde-
nek a szerkesztőségünkbe. Minden lapszámban 
egy írásnak tudunk helyet adni, amelyről a szer-
kesztő dönt. Csak a szerkesztő által cenzúrázott 
tartalom jelenhet meg! Közlendőiket a media@
mezokovacshaza.hu e-mail címre kérjük elkül-
deni. Megértésüket köszönjük! A szerk.

SZÜLETÉSEK: 

Gyermek neve: született: anyja neve: apja neve: 
Szakál Patrik András  2019.04.08. Borbás Enikő Szakál András
Unyatinszki Mira 2019.04.14. Kristóf Nikolett Unyatinszki Tamás
Tóth Kincső Kloé 2019.04.27. László Enikő Tóth Gergő
Radics Róza Anna 2019.05.03. Kovalcsik Rita Radics Sándor
Hajdú Zoé Tünde 2019.05.11. Szarka Tünde Hajdú Róbert
Bréda Áron 2019.05.17. Mahler Katalin Bréda Tibor
Vass Benett Sándor 2019.05.23. Gál Genovéva Vass Sándor
Fodor János 2019.06.23. Ribánszki Renáta Fodor István
Tóth Zsombor István 2019.06.26. Sódar Gabriella Tóth István
Kanalas Bella Zejnep 2019.06.28. Rostás Vanessza Kanalas Vendel

HALÁLESETEK:

Kovács János 1952
Fodor István 1956
Janiga Györgyné 1928
Dr. Varga Sándorné 1950
Dusik Mátyásné 1951
Szűcs László 1963
Ajtai Ferenc Józsefné 1955
Gigacz József 1947
Kis György 1945
Szabó Lajos György 1948
Ale Pál Béla 1942
Pelyváné Orosz Klára 1955
László Imre Péter 1947
Horváth Ferencné 1961

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:

Bozsó Gábor      Mezőkovácsháza   Ternován Erika Rozália  Mezőkovácsháza 
Szántó Gábor     Mezőkovácsháza     Lipták Anikó     Mezőkovácsháza 
Mihály Gergely   Nagymágocs         Ábrahám Klaudia Klára  Mezőkovácsháza 
Róka Albert Ádám  Mezőkovácsháza     Frankó Judit  Mezőkovácsháza 
Farkas Károly     Mezőkovácsháza     Adorján Anna  Mezőkovácsháza 
Vizi Dávid     Miskolc     Papp Kinga Tirza     Mezőkovácsháza

Dr. Varga Sándorné Korpa Rózsa Anna 


