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Tisztelt Mezőkovácsháziak!
Városunk Önkormányzata nevében köszöntöm Önöket Szent Istvánés a magyar államiság ünnepének,
Mezőkovácsháza születésnapjának
előestéjén.
A fohász, amely az ünnep kapcsán
ezer esztendeje felhangzik templomokban, rendezvényeken: „Hol vagy
István király? Téged magyar kíván.” a
népnek azt a reményét fejezi ki, hogy
országunknak, településünknek olyan
vezetői lesznek, akik hisznek az összefogás erejében, túl tudnak lépni önös
érdekeiken a közös célért, cselekedeteiket nem csak a jelen, hanem a jövő ér-

dekeinek is alárendelik, átérzik, hogy
nemcsak a jelen, hanem a jövő nemzedékéért is felelősséggel tartoznak. S
amellett, hogy ők maguk ilyenek, példájukkal a környezetükben élőket is
az összefogásra sarkallják. Az elmúlt
öt év alapján bátran állíthatom, hogy
képviselő testületünk, városunk intézményvezetői képesek voltunk ezeknek
az elvárásoknak megfelelni.
Ez az ünnepi lapszám kevés lenne
mindazoknak az eredményeknek a felsorolására, amelyek meggyőződésemet
alátámasztják. A szeptember 26-i testületi ülésen, közmeghallgatás keretében értékeljük majd az eltelt ciklust.

Kérem, vegyenek részt a tanácskozáson!
Az a tény, hogy az ünnepet követően
kezdődik az önkormányzati választások kampány időszaka, különösen aktuálissá teszik a fenti fohászt. Önökön,
a mezőkovácsházi választók bölcsességén múlik az, hogy sikerül – e olyan
új testületet választani, amely képes
Mezőkovácsházán követni a Szent István által kijelölt utat. Én biztos vagyok
abban, hogy igen. Ebben az esetben további fejlődés, sikeres esztendők várnak 556 éves településünkre.
Ennek reményében kívánok szép ünnepet, fesztiválunkon jó szórakozást!
Varga Gusztáv polgármester

busójárás, húsvéti kavalkád, motoros
találkozó, fürdőfesztivál stb.) számának
és színvonalának emelkedésére, de arra
is, hogy valamennyi intézményünk térségi szerepet is ellát.
Jelentősnek tartom azt a tényt, hogy
önkormányzatunk költségvetése, gazdálkodása a mögöttünk maradó ciklusban végig stabil, takarékos és megnyugtató volt. Ennek köszönhetően olyan
fontos önerős beruházások kivitelezését is felmerte vállalni testületünk, melyekre pályázati forrásból nem nyílt lehetőség. Így valósulhatott meg az ipari
terület megvásárlása, a Deák utca útfelújítása, a közvilágítás korszerűsítése, a
Bem utca, Móra utca, Kinizsi utca útalap
építése. Mindezen beruházások összértéke 366 millió forint. Az idei évben
megkezdődött a Dózsa utca útfelújításának előkészítési munkálata, melynek
kivitelezése már a következő képviselőtestületre vár. A stabil pénzügyi helyzet
lehetőséget biztosít arra, hogy a következő ciklusban is megvalósulhassanak
további önerős fejlesztések.
Az önkormányzat hosszú távú fejlesztési stratégiáját a választástól számított
6 hónapon belül az egész ciklusra kiterjedően Gazdasági Programjában fogadja
el. Az önerős beruházások és az intenzív
pályázati tevékenység eredményeként a
programban megfogalmazott célkitűzések 90 % felett teljesültek.
Ennek a ciklusnak az egyik legmeghatározóbb eleme az önkormányzat
nagy volumenű pályázati tevékenysége,
melynek eredményeként megközelítőleg 3 milliárd forint érkezik városunkba. Pályázati forrásokból újul meg, a
teljesség igénye nélkül, a városközpont,

a fogorvosi és a Reffi orvosi rendelő, az
óvodáink, a könyvtárunk és a művelődési házunk. Két ütemben fejlesztjük a
kerékpárút hálózatot. Megújul az ipari
terület infrastruktúrája annak érdekében, hogy vonzóvá tegyük vállalkozások
részére. Ezen beruházások egy részének kivitelezése már az új testület feladata lesz, azonban a célkitűzések megfogalmazása, a pályázatok előkészítése,
benyújtása ennek a képviselő-testületnek az érdeme. Meg kell említeni, hogy
eredménytelenül benyújtott pályázatunk nem volt, ez köszönhető az országgyűlési képviselő úr, Polgármester úr,
alpolgármesterek, a képviselő-testület,
eredményes lobbi tevékenységének,
és a jó előkészítő munkának, melyben
külső szakértő cégre, valamint a polgármesteri hivatal szakembereire támaszkodtunk.
Mint ahogy az már a fentebb leírtakból is kitűnik, az infrastruktúra fejlesztésével a képviselő-testület a gazdaságélénkítés és a foglalkoztatás elősegítése
mellett tett hitet. Itt most csak a soha
nem látott mértékű közfoglalkoztatást szeretném megemlíteni, melynek
csúcspontját a 2016-2017. évek jelentették, mikor 340 főt foglalkoztatott az
önkormányzat. A közfoglalkoztatottak
létszáma a munkaerőpiacon történt elhelyezkedések miatt 2019-re 145 főre
esett vissza, a városunk munkanélküliségi mutatói javultak.
Az ipari terület fejlesztésének szükségességét ismételten kiemelném két
vonatkozásban is. A vállalkozások városunkba csábítása a Pannon Lúd Kft.

Egy Alpolgármester gondolatai az elmúlt öt évről…

Amikor Polgármester úr felkért
arra, hogy az önkormányzati tájékoztatóban néhány sorban értékeljem a
lassan mögöttünk maradó öt év önkormányzati munkáját, szembesültem vele, hogy nehéz feladatot kaptam, hiszen oldalakat lehetne írni
az elvégzett tevékenységről, olyan
sok volt, és olyan sokrétű. Így inkább
szubjektív szempontok alapján emelek ki néhány, számomra jelentősnek
ítélt aspektust.
Az elmúlt öt év önkormányzati munkájával összefüggésben fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a kezdeti nehézségek ellenére településünk érdekében a képviselő-testület tagjai együttműködtek egymással, az intézmények
vezetőivel, és nem utolsó sorban a hivatal szakember gárdájával, így szakmai
alapon összehangolt döntéseket tudtunk meghozni. Az önkormányzati ciklust a konstruktív viták, a párbeszéd, a
kompromisszumkészség és az előretekintő építkezés jellemezte elsősorban,
és mentes volt az erőket szétforgácsoló
politikai csatározásoktól, meddő ellenségeskedéstől, vádaskodástól.
Az önkormányzatnak vannak kötelező és önként vállalt feladatai, amelyeket intézményei, gazdasági társaságai
útján lát el, illetve civil szervezetekkel,
külső szolgáltatókkal kötött szerződések alapján biztosít a lakosság számára.
Intézményeink, gazdasági társaságaink
jól teljesítettek, feladat-ellátási színvonaluk az elmúlt öt év alatt fejlődött.
Gondolhatunk itt a könyvtár és a művelődési ház által nyújtott szolgáltatások,
rendezvények (játszópark a könyvtár
udvarán, tájházi gyereknap szervezése,
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bezárása miatt még inkább fontos, egyrészt a munkahelyteremtés szempontjából, másrészt az önkormányzat helyi
iparűzési adó bevétele növelésének érdekében, hiszen ezzel lehet lehetőséget
teremteni városunk élhetőbbé tétele
feltételeinek megteremtésére, és a népesség megtartására.
Végezetül, de nem utolsó sorban megemlíteném Képviselő-testületünk elköteleződését városunk gazdasági szereplői és a civil társadalom és egyházak felé
való nyitásra, együttműködésre. Ez sok
háttérmunkát igényelt, és ebben a ciklusban olyan látványos rendezvényekben mutatkozott meg, mint a városunkban megrendezett Megyei Polgárőr Nap,
Megyei Vadásznap, és a Humanitárius

Települések Országos Találkozója.
A sport népszerűsítése és az egészségség-tudatosság fejlesztése is fontos
együttműködési terület volt az önkormányzat és a civil szervezetek között,
a teljesség igénye nélkül támogatjuk az
MTE és a Maszk tevékenységét, szorgalmazzuk a ping-pong élet újraéledését
településünkön. Az önkormányzat sikerrel működteti az Egészségfejlesztési
Irodát, mely városunkban és a térségben is eredményesen tevékenykedik.
Miért tartottuk ezt a területet kiemelkedően fontosnak? Az egészségügyi
szolgáltatók éves beszámolóiból fény
derült városunk lakóinak, köztük sajnos
a fiataloknak is a rossz egészségügyi
mutatóira.
Örömmel tölt el az a tudat, hogy alpolgármesterként tevékeny részese lehet-

tem ennek a munkában és eredményekben bővelkedő ciklusnak, és a testületi
tevékenységen túlmenően érdemben
vehettem részt a beruházási pályázatok
szakmai előkészítésében, felügyeletében,
lobbi tevékenységben, fontos tárgyalásokban szerződéses partnerekkel, helyi
vállalkozókkal, civil szervezetekkel.

Lassan ismét a végéhez közeledik
egy önkormányzati választási ciklus.
Mint a polgármester és a képviselőtestület munkaszervezete, természetesen a Polgármesteri hivatalt és dolgozóit is „testközelből” érinti majd a
változás. És az is természetes, hogy
mi is végigtekintünk az elmúlt évek
munkáján, értékeljük azt.
Sok tekintetben különleges önkormányzati ciklust hagyunk a hátunk mögött.
1. Mindjárt az első különlegesség,
hogy az önkormányzati választások történetében ez volt az első öt évig tartó
ciklus. A hosszabbtávú, egyenletes ütemű, biztonságos fejlesztés és fejlődés
szempontjából ez az egy év többlet is
nagyon sokat jelent.
2. Az önkormányzat az elmúlt önkormányzati ciklusban végig biztonságos gazdálkodást folytatott. Ennek volt
köszönhető, hogy a képviselő-testület
egy évig meg tudta előlegezni a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára
az állami bérfejlesztést, valamint jutalom- és rekreációs keretet biztosított az
önkormányzati intézmények dolgozói
számára.
3. A településfejlesztés kiemelt jelentőséget kapott, soha ilyen mértékű pályázati tevékenységet nem bonyolított
még le önkormányzatunk, mint a jelenlegi ciklusban. A polgármesteri hivatal
munkatársai közreműködtek a pályázatok szakmai előkészítésében, az elnyert
pályázatok megvalósítását koordinálják, végzik a pénzügyi lebonyolításukat,
elszámolásukat, és a fenntartási időszak
feladatait.

4. Az önkormányzat lett a legnagyobb
foglalkoztató a településen a közfoglalkoztatás által. A közfoglalkoztatottak
létszáma a munkaerőpiacon történt
elhelyezkedések miatt 2019-re ugyan
visszaesett, nőtt viszont a nyári diákfoglalkoztatás, idén már 70 fő középiskolást és felsőoktatásban tanuló hallgatót foglalkoztatnak az önkormányzat
intézményei és gazdasági társaságai,
ezzel is segítve a családokat és a fiatalokat, lehetőséget teremtve a taníttatás
költségeihez való hozzájárulásra.
A közfoglalkoztatással és diákmunkával összefüggő pályázati és munkaügyi
feladatokat szintén a polgármesteri hivatal látja el.
5. A pályázati tevékenységgel összefüggésben az önkormányzatunk költségvetése 2014-ről (1.586.308.000 Ft)
2018-ra (3.362.558.412.) több mint
kétszeresére nőtt. Önkormányzatunknak ekkora összegű költségvetése még
nem volt.
6. Az elmúlt öt évben a térségben betöltött szerepünk megnőtt azáltal is, hogy a
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás
munkaszervezeti feladatait is hivatalunk
látta el. Ennek keretében lebonyolítottuk
a csaknem félmilliárdos költségvetésű
„Kulcs egy jobb élethez” pályázat pénzügyi feladatait, megszerveztük és működtetjük a kunágotai orvosi ügyeletet.
A Társulási Tanács fontosnak tartotta
elismerni azokat az embereket, szervezeteket, akik a települési érdekeken
túlmenően térségi szemléletben gondolkodnak és tevékenykednek a térség felemelkedéséért, felzárkózásáért.

7. Az elmúlt ciklusban a képviselőtestület nagy hangsúlyt fektetett arra,
hogy a településen magas színvonalú
rendezvények valósuljanak meg. A nagy
rendezvények lehetőséget adtak arra is,
hogy a testvértelepülésekkel a kapcsolatot ápolja az önkormányzat, jelenleg
valamennyi testvértelepülésünkkel jó
kapcsolata van városunknak. Ebben a
törekvésben a hivatal is közreműködött, a szakmanapokat pedig hivatalunk
szervezi meg.
8. A nyilvánosság és a lakosság tájékoztatása is sokkal hangsúlyosabb szerepet kapott a jelenlegi önkormányzati
ciklusban, mint eddig. Rendszeresen jelenik meg az Önkormányzati tájékoztató, az önkormányzat elektronikusan is
kapcsolatot tart a lakossággal a facebook
oldalán és a hivatalos honlapján.
9. Végül megemlíteném, hogy az elmúlt ciklusban bár a Polgármesteri Hivatal munkatársaira nagyon sok munka
hárult, a munkahelyi légkör javult. A
feladatok mennyisége és összetettsége
egyre inkább csapatmunkát igényelt,
ezt a tényt a testület felismerve anyagi
forrást biztosított évi egy nap csapatépítő tevékenységre. Ez a pozitív hozzáállás a polgármesteri hivatal légkörére,
munkatársainak közérzetére is pozitív
hatással volt.
Kilenc pontban foglaltam össze azt,
amit a mögöttünk hagyott öt év önkormányzati működésében a hivatal szempontjából különlegesnek értékelek.
Mint látható, a testületi tevékenységben
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Köszönöm Polgármester úr bizalmát,
hogy együtt kívánt velem dolgozni, hogy
fogékony volt ötleteim megvalósítására,
köszönöm a Képviselő-testületnek is a
bizalmat, és legfőképpen választóimnak, hogy szavazataikkal lehetővé tették számomra, hogy ebben a ciklusban
érdemben közreműködhettem a város
érdekében kifejtett, termékeny, építő
jellegű önkormányzati tevékenységben.
Csepreghy Elemér alpolgármester

Öt év – a polgármesteri hivatal szemével
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a területfejlesztés, gazdaságélénkítés,
térségi szerepvállalás erősítése kapott
kiemelkedő hangsúlyt, ami az eddigieknél jóval több feladatot adott a hivatal
munkatársai részére. Emellett a hivatal
végezte egyéb feladatait is: az államigazgatási és önkormányzati hatósági
tevékenységét, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, településüzemeltetést, a központi jogszabályok
változásából, bevezetéséből eredő feladatait, így különösen a szociális segé-

lyezés átalakulásához való alkalmazkodást, az államnak átadott köznevelési
intézmények működtetését majd az
ingatlanok állami vagyonkezelésbe adását, az elektronikus ügyintézésre, majd
az ASP rendszer bevezetésére történő
felkészülést és átállást, a GDPR-nak és
az informatikabiztonsági jogszabályoknak való megfelelést, hogy csak a
legfontosabbakat említsem a teljesség
igénye nélkül.
A hivatal az elmúlt öt évben köszönt
el nyugdíjazás miatt a nagy emberi
és szakmai tapasztalattal rendelke-

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY

Magyarország Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választását, valamint a Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását
2019. október 13. napjára (vasárnap) tűzte ki.
A szavazás időpontja: 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig
Mezőkovácsházán 5 szavazókör működik, a szavazóhelyiségek az alábbi címeken érhetők el:
1. számú szavazókör: Árpád utca 184. (Iskola)
2. számú szavazókör: Árpád utca 184. (Iskola)
3. számú szavazókör: Petőfi utca 3/A. (Bölcsőde)
4. számú szavazókör: Sármezey Endre utca 63. (Gimnázium)
5. számú szavazókör: Táncsics Mihály utca 46-48. (Közösségi Központ)
Minden szavazóhelyiség akadálymentesített. A nemzetiségi választásokhoz
külön szavazókör nem működik, nemzetiségi választópolgárként is mindenki a
lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat.
Jelöltajánláshoz szükséges érvényes ajánlások száma:
- polgármester-jelölt esetében: 146 db
- képviselő-jelölt esetében: 49 db
- nemzetiségi képviselő-jelölt esetében: 5 db
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet, melyet a Helyi Választási Irodától lehet igényelni. Ajánlóív igénylő lapot a www.valasztas.hu internetes oldalról is le lehet
tölteni, valamint szintén a Helyi Választási Irodától lehet igényelni.
Jelöltet bejelenteni szeptember 9-én 16.00 óráig lehet.
Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba-vételi kérelmet
2019. szeptember 27-én 16.00 óráig lehet benyújtani a helyi választási irodához.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig, személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig, vagy ezt
követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án
12.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz 2019. október 13-án legkésőbb 12.00 óráig nyújtható
be kérelem. (Kérelem letölthető a www.valasztas.hu internetes oldalról, illetve
igényelhető nyomtatvány a Helyi Választási Irodában.)
A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat.
Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített, és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Egyéb esetben átjelentkezéssel történő
szavazásra nincs lehetőség. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell beérkeznie a helyi választási irodához.
(Kérelem letölthető a www.valasztas.hu internetes oldalról, illetve igényelhető
nyomtatvány a Helyi Választási Irodában.)
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

ző Szabó Ildikó vagyongazdálkodótól,
Kiss Ilona igazgatási főmunkatárstól és
Gigaczné Benke Ildikó pénzügyi ügyintézőtől. Szakember gárdája fiatalodott,
de ez a fiatal szakember gárda jól megfelelt az elmúlt öt év kihívásainak.

Ezúton, mint a hivatal vezetője, szeretném megköszönni a város vezetésének, az intézmények és gazdasági társaságok vezetőinek, valamint jelenlegi és
volt munkatársaimnak a közös, értékteremtő munkát.
Dr. Szilbereisz Edit jegyző

Belügyminisztériumi
pályázatok,
önkormányzati
fejlesztések
Mezőkovácsházán

Az „Önkormányzati fejlesztések” elnevezésű Belügyminisztériumi pályázati kiíráson a 2017. évben 17.832.119
Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesült a helyi önkormányzat.
A projekt keretében Mezőkovácsháza
fogorvosi ellátásának fejlesztése valósul meg, amely részben az ellátásnak
helyet adó épület infrastrukturális felújítását, energetikai korszerűsítését,
projektarányos akadálymentesítését
tartalmazza, részben pedig új eszközök beszerzését foglalja magában.
A 2018. évben 24.541.254 Ft vissza
nem térítendő támogatásban részesült
az önkormányzat. A pályázat segítségével Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, mint projektgazda tulajdonában álló, 5800 Mezőkovácsháza,
Alkotmány utca 38. szám alatti épület,
azaz a Védőnői Szolgálat kerül felújításra, illetve a hiányos és elavult eszközeinek cseréje valósul meg.
Az idei évben 15.000.000 Ft összegre
nyújtott be pályázatot Mezőkovácsháza
Város Önkormányzata. A 2019. évi pályázat pozitív elbírálása esetén a Dózsa György utca kerülhet felújításra az
Arany János utca és a Petőfi utca közötti szakaszon. Szintén a 2019. évben
került benyújtásra az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések” elnevezésű pályázat. Nyertes pályázat esetén
42.145.264 Ft-ból a város 800 adagos
Napközi Konyhája kerül felújításra.
Kálmán András
Tanácsnok
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Az egészségügyben dolgozókat ünnepelték

A gyógyító, ápoló munka egyben
hivatás is, amelyhez sokszor emberfeletti erő szükséges. Településünkön tevékenykedő aktív és már
nyugalmazott egészségügyi és az
egészségügyben dolgozók tiszteletére rendeztek július 5-én, pénteken délután Semmelweis napi ünnepséget a Polgármesteri Hivatal az ember előtt, aki az utókor számára
Házasságkötő termében.
elévülhetetlen érdemei elismeréseként a köztudatban az anyák megmenAz ezen a területen dolgozó szakem- tőjeként őriztek meg az emberek.
bereket Semmelweis Ignác születésVarga Gusztáv polgármester ünnepi
napján ünnepeljük. Ebben a szakmá- beszédét követően elismerések átadában ez az a dátum, amikor megállunk sára került sor. A rendezvény méltó
egy pillanatra és tisztelgünk az előtt alkalom volt arra, hogy a városi ön-

Közterület rendjéről, rendeltetéséről
Tisztelt Lakosság!

Mezőkovácsháza Város Képviselő-testülete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló 15/2004. (IV.1.) ÖR. sz. rendeletének 1. sz.
melléklete tartalmazza a városban alkalmazott közterület-használati díjak mértékét.
Fizetésköteles tevékenység például: építési munkával
kapcsolatos állvány, és egyéb építőanyag, építési törmelék tárolása, zöldterület felbontása, illetve a kitermelt
föld elhelyezése, gépjármű értékesítéssel kapcsolatos
kiállítás közterületen, ideiglenes vendéglátó, kereskedelmi előkert és terasz.
Fontos még szólni arról, hogy a közterületek rendjéről
és tisztasáságáról szóló 8/2004. (III.16.) ÖR. sz. rendelet
is állapít meg kötelezettségeket a lakosság részére.
A rendelet leírja, hogy az ingatlanok, telkek tulajdonosai kötelesek a rendszeres fűnyírást, gyomirtást
elvégezni. Az ingatlantulajdonosoknak eddig minden
év július elsejéig kellett gondoskodni földjük parlagfű
mentesítéséről, az Országgyűlés azonban tavaly decemberben eltörölte ezt a határidőt. Az allergiát okozó veszélyes gyomnövény irtása így egész évben folyamatos
kötelezettségé vált.
Szénási Gábor műszaki referens
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kormányzat részéről hivatalos elismerésben részesüljenek a szakma képviselői, azok az egészségügyi dolgozók,
akik feladataikat tartósan magas színvonalon és felelősségteljesen végzik,
munkájukat példamutatóan látják el.

Az egészségügy területén végzett
elhivatott és lelkiismeretes munkája
elismeréseként Dr. Simondán György
nyugalmazott címzetes főorvos, háziorvos, sebész szakfőorvos és Gyaraki
János Istvánné nyugalmazott röntgen
szakasszisztens „Polgármesteri elismerő oklevél” elismerésben részesültek.
Ritka alkalmak egyike, amikor egy
olyan szakember köszöntésére kerül
sor, aki szakmai feladatát huzamosabb
ideig Mezőkovácsházán végezte.
Tószegi Emília védőnő VAS díszdiplomára vált jogosulttá, mert a Szegedi
Állami Védőnőképző Intézetben 65 éve
szerezte meg végzettségét.
A kitüntetetteknek gratulálunk!
Minden egészségügyi dolgozónak köszönjük fáradhatatlan, odaadó munkáját!
Kálmán-Pócsik Judit
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Két éve a város
szolgálatában…
Dr. Rigler Magdolna, sokunknak
Kriszti doktornő, településünk lakójaként csaknem 9 évig ingázott át
a szomszédos faluba, hogy ellássa az
ott élő betegeket.
A gyógyítás mellett 1990 óta Önkormányzati képviselőként is tevékenykedett a majdnem 2700 fős Kunágotán.
Példamutató magatartásával, alázatos, emberi hozzáállásával a település megbecsült orvosává vált. 2017ben azonban a sors úgy hozta, hogy
Mezőkovácsháza II. és III. számú körzete orvos nélkül maradt, ekkor a városvezetés felkérésére elvállalta a betegek
ellátását, és azóta is töretlenül dolgozik az itt élőkért. Most megkérdeztük
őt, hogy élte meg a változást, hogyan
értékeli az elmúlt időszakot.
- Hogy érzi magát itt(hon)? Sikerült
megismernie a betegeit, belerázódnia a
mindennapokba?
Köszönöm, nagyon jól, hiszen hazajöttem. A betegek szerencsére szinte
rögtön elfogadtak. Már a munkám előtt
sok barátom és ismerősöm volt itt, akik
a betegeim is lettek, így még szorosabbá vált a kapcsolatunk. Egyébként nem
köztudott, de én már dolgoztam közel
két évig a rendelőintézetben másodállásban belgyógyászként, így az ott dolgozókat szintén jól ismertem, hiszen
kollégák voltunk.
- Hogy élte meg a változást?
Kihívásként éltem meg, amit a vis�szajelzések alapján sikeresen teljesítettem. Az elődeimtől három kiváló
munkatársat „örököltem”, akik nélkül
nem tudnám gördülékenyen ellátni a
két telephelyen történő munkát.
- Ügyeleti munkát is ellát. Hogyan
tudja ezt összeegyeztetni a háziorvosi
teendőivel és a magánéletével? Milyen
tapasztalatai vannak az ügyeleti ellátás
rendszerével kapcsolatban?
Az ügyelet annyiban befolyásolja a
háziorvosi teendőket, hogy egy fárasztó éjszakai műszak után néha nehéz
teljes értékű munkát végezni, nagyon
oda kell figyelni minden döntésre, hiszen akár emberéletek múlhatnak rajta. Ilyenkor szoktam mondani a munkatársaimnak, hogy ők is fokozottan
ellenőrizzék a munkámat. Családi tá-

mogatás nélkül nem tudnék ilyen nyugodtan dolgozni, de szerencsére a férjem is eddig az egészségügyben dolgozott, így megérti a problémáimat és azt
is, hogy nekünk másként kell szerveznünk az ünnepeket és a szabadságot is.
A kovácsházi ügyelet véleményem szerint az egyik legjobb az országban. Ez
főleg annak köszönhető, hogy kiválóan képzett mentődolgozókkal és több
évtizedes tapasztalattal rendelkező
egészségügyi szakemberekkel dolgozhatunk. Sajnos egy-két környező településen a betegek az ügyelettel próbálják meg pótolni a hiányos háziorvosi
ellátást, ami felesleges terhet ró ránk

és veszélyezteti a valóban ügyeleti ellátást igénylőket.
- Megújult a reformátuskovácsházi
rendelő intézet. Tiszta, korszerű környezetben folytathatja a gyógyítást. Mi a
véleménye a beruházásról?
Sajnos még nem volt alkalmam belülről megnézni a rendelőt, hiszen csak
pár napja volt a műszaki átadás. De
reményeink szerint egy XXI. századi,
megújult eszközparkkal felszerelt rendelő kielégíti majd a betegek és a dolgozók igényeit is.
- Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján, Ön szerint miben szorulna fejlesztésre az alapellátás?
Jelenleg stabil, nagy tapasztalattal
bíró dolgozók látják el a betegeket. Szeretnénk ezt megőrizni, illetve az esetleges nyugdíjazások miatt távozó kollégák helyére hasonló kvalitású munkatársakat szerezni. Bár a legjobb az
lenne, ha maradnának….. Vágyálmom
egy központi orvosi rendelő, ahol nem
lenne probléma a helyettesítés bármilyen szinten és ahol koncentrálni tudnánk a tudást és a lehetőségeket. Ide
tartozik még az alapellátási ügyelet,
amit vonzóvá kellene tenni a fiatalok
számára, hogy levegyék a terhek egy
részét a két, erőn felül teljesítő férfikolléga válláról.
- Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelte szerkesztőségünket! Bízunk benne,
hogy a doktornő még sokáig velünk lesz,
tudásával segíti a helyben élő betegek
gyógyulását! További sok sikert és jó
egészséget kívánunk!

Ünnepi Istentisztelet

Kálmán-Pócsik Judit

2019. augusztus 31-én, szombaton, 10 órai kezdettel,
a Reformátuskovácsházi Református Templomban
Hálaadó Istentiszteletet tartunk templomunk felszentelésének
120. évfordulója, és az elmúlt évek felújítási munkáinak
befejezése alkalmából.
Az Istentiszteleten igehirdetéssel szolgál főtiszteletű Dr. Fekete Károly, a
Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.
Ünnepi Köszöntőt mondanak:
nagytiszteletű Katona Gyula, a Békési Református Egyházmegye esperese,
és Varga Gusztáv polgármester úr.
Orgonán közreműködik: Sárkány Gabriella.
A Templom történetét ismerteti: Molnár Virág lelkipásztor.
Nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

2019. augusztus

Elismerték a
polgárőrök munkáját
Július 20-án, szombaton Újkígyóson
rendezték meg a XIX. Megyei Polgárőr
Napot, ahol a megye összes egyesülete
képviseltette magát. Az önkormányzatok vezetőin kívül az együttműködő és
társszervek küldöttei is részt vettek az
eseményen, jelen volt Polyák Zsolt rendőr
dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány, valamint Kiss András Zoltán tűzoltó
ezredes, a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság vezetője is. A színes programokkal teli nap kiváló alkalmat adott
arra, hogy a legjobbakat kitüntetésben részesítsék. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Kovács Péter polgárőr részére
a Mezőkovácsháza Polgárőr Egyesület
elnökeként végzett eredményes munkája
elismeréséül és Varga Péter polgárőr részére a Mezőkovácsháza Polgárőr Egyesületben végzett eredményes munkája
elismeréséül oklevelet adományozott. A
díjakat Csepreghy Elemér alpolgármester
adta át. Az elért eredményekhez gratulálunk! Önkénteseinknek további jó egészséget és sok sikert kívánunk!
Kálmán-Pócsik Judit
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Nyár az óvodában
A nyári időszak eltér a megszokott
óvodai élettől, hiszen a csoportok ös�szevontan működnek. Azokat a gyermekeket, akiknek a szülei dolgoznak,
intézményünkben egész nyáron fogadni tudjuk. Előzetes igényfelmérés
alapján, többen megszakításokkal
veszik igénybe az óvodai elhelyezést,
s olyan szerencsések is vannak, akik
az ügyeleti időszakban családi körben töltik napjaikat.
Az idén az Ifjúsági lakótelepi óvoda
épülete várja az ovisokat, melyben a
felnőttek, óvó nénik és dajka nénik felváltva, időszakosan felügyelik a gyermekeket, mely átgondolt szervezési
feladatokat igényelt a biztonságos működés érdekében. A gyermekek számára igyekszünk változatos, érdekes, de
mégis kényelmes programokat biztosítani. Bekapcsolódtunk a város aktuális
programjába, a „Tegyük környezetünket szebbé, élhetőbbé! - Lépj kapcsolatba a vízzel!”elnevezéssel, melynek
keretében a gyermekek virágot ültettek,
ügyességi játékokban vettek részt. A
rendezők megvendégelték a részt vevő
gyermekeket hot-doggal, palacsintával,
limonádéval.
A nyári ügyelet folyamán az oviban
a gyermekek rajzolnak, színeznek, a
papírokból hajtogatnak, krétarajzok
készültek az aszfalton, valamint labdáznak, homokvárat építenek. A kánikulai
időszakban beindítottuk a pancsolót is,

mely által felfrissülhettek a gyerekek.
Folyamatosan gondoskodunk a folyadékbeviteléről, mindenki a saját kis
kulacsát használva igényeinek megfelelően ihat a nap folyamán. A gyerekek
élményeiket, tapasztalataikat, kívánságaikat folyamatosan megosztják velünk
– sokan várják a nyári szünetet, a nyaralást, s a családjukkal töltött időszakot,

A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete
ismét megszervezi a hagyományos
augusztusi kiszállásos véradását
augusztus 19-én (hétfő) 9-13 óra között a
MEZŐKOVÁCSHÁZI KALOCSA RÓZA
MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

Szeretettel várjuk a véradókat és azokat az egészséges állampolgárokat,
akik betöltötték 18. életévüket és segíteni szeretnék a
súlyos betegek gyógyulását.
A véradók a Mórahalmi és a MEZŐKOVÁCSHÁZI BOROSTYÁN
fürdőbe belépőjegyet, apró ajándékokat kapnak.

Továbbá minden véradó részt vehet az országos nyereményjátékon, amit a
Magyar Vöröskereszt és a Vérellátó Szolgálat indított.
(heti nyeremények, és szeptember 1-én 50 db fitness óra)
A véradásra személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
TAJ kártyáját
szíveskedjék magával hozni.

mert bármennyire is „jó az ovi, de jó lesz
anyáékkal”- mondták.
A gyermekek által nem használt helyiségekben folyamatos a takarítás, fertőtlenítés, hogy majd szeptembertől tiszta, esztétikus környezetben várhassuk
óvodásainkat.
dr. Ökrösné Körömi Ilona
intézményvezető-helyettes
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Hagyományok
újszerűen
Sikeresen zárult a Kalocsa Róza
Művelődési Központ által szervezett,
az Egészségfejlesztési Iroda által támogatott gyermektábor, amely 2019.
július 24-28 között zajlott.
A nyári elfoglaltságnak a Hunyadi János Középiskola kollégiuma adott szállást, valamint helyszínt a kézműves programoknak. A táborban 3 felnőtt szakmai
vezető irányítása mellett 21 általános
iskolás gyermek vett részt.
A táborprogramot csapatalakítással
kezdtük, csibe-, kakas-, bagoly- csoportok
alakultak. Zöldségekből, gyümölcsökből
készítettek a gyermekek „csapatlogót”,
ahol nagyon ötletes alkotások születtek.
A tábori koncepció szerint az egészséges életmódra nevelésre, a környezet- és természetvédelemre irányuló
programokat szerveztünk. A kézműves
foglalkozásokon a természetes anyagok
kerültek felhasználásra, a hagyományos
technikákat újszerűen, a mai igényeknek
megfelelően alkalmaztuk. Nemezeltek,
gyöngyöztek, kötelet vertek, szőttek,
számtalan fonalmunkát megtanultak az
érdeklődő gyermekek. Textilből számtalan kabalababa készült, előtérbe helyeztük a levendulavirág hasznosítását.
Levendulából zsákok, bábok, babák készültek, és levendula limonádét ihattak a
hőség enyhítésére a gyerekek.
Ellátogattunk a Gyulai Almásy-kastély
Látogatóközpontba, ahol nem csak a főúri életformát ismerhettük meg, hanem
az országban egyedülálló módon, interaktív eszközök segítségével az egykori
kastély életét működtető cselédség mindennapjaiba is betekintést nyerhettünk,
sőt, magunk is kipróbálhattuk, milyen
teendőik voltak a kastélyban dolgozóknak. Természetesen Gyulán a Várfürdőben töltöttük a délutánt, és a jó időt
kihasználva többször ellátogattunk a
mezőkovácsházi strandra is.
Nagy sikere volt az éjszakai „varjúvadászatnak”, az énektudásukat bizonyíthatták a gyermekek a karaoke-esten,
ami egy szépségversennyel párosult. Az
Activity-játék szinte elmaradhatatlannak
minősül, ismét sikeres volt.
A változatos, ízletes ebédet és vacsorát
köszönjük a Humán Szolgáltató Központ
Napközi Konyhájának!
A tábort a „titkos barát” leleplezésével,
a már megszokott és kihagyhatatlan licit-programmal zártuk.
Dunainé Pszota Mária
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Ismét sikeres volt a Fürdőfesztivál
Július 20-án, immáron tizenegyedik alkalommal került megrendezésre – kiváló időjárás mellett - a
mezőkovácsházi Fürdőfesztivál, mely
a maga stílusában a térség legnagyobb egynapos fesztiváljává nőtte
ki magát.
Hosszas szervező munka előzte meg
a fesztivál létrejöttét, mely az idei évben több új programelemet, újdonságot
tartalmazott. A programot a már hagyományossá vált Strandfoci bajnokság
nyitotta meg. A küzdelmek végén az
aranyérem – a nagypályás bajnokságban is első helyezett – MTE csapatának
nyakába került, második helyen a címvédő Ghána, harmadik helyen a Pipo
alakulata végzett. A torna új gólkirálya
Multyán Csaba lett a maga 15 góljával.
A mozgás szerelmesei több versenyben, játékban próbálhatták ki önmagukat. Ingyenes pingpongozási lehetőség,
úszóversenyek, ugrálóvár, valamint a
nagyon népszerű újdonság, a vízi foci és
buborékfoci lehetőségei közül választhattak, akik valamilyen sportot szerettek volna kipróbálni.
Az Egészségfejlesztési Iroda Főző-

klubjának tagjai ismét nagy sikert arattak a frissítő vitaminsalátájukkal. Délután – új programelemként - a gyerekek
nagy örömére a Csiga Duó adott gyermekműsort a színpadon.
Sok embert vonzott a szintén hagyományos ,,Borostyán Szépe” szépségverseny, ahol fiatalok és idősebbek is
megmérethették magukat összesen
5 kategóriában. A fiúknál, 14 év alatti
kategóriában Lange Brendon, 14 év feletti férfiaknál Janiga András lett a „király”. A 10 év alatti lánykáknál Hegyi
Lia fejére került a korona, 10 és 18 év
közötti lányoknál – az esti programban
fellépő – Rácz Nikolett, 18 év feletti nő
kategóriában pedig Vőneki Vivient látta
legszebbnek a román testvértelepülés
képviselőivel kiegészült zsűri.
Az esti programot az egyik „szépségkirálynő”, Rácz Niki fellépése nyitotta
meg, aki sikeresen megénekeltette a
közönséget. Őt követte a Duma’Színház
fellépése, akik ismét nagy sikert arattak az egyre gyűlő nézősereg körében.
Nyolc órától a „retro” vonalat képviselő
Mr. Rick keltett sokakban nosztalgikus
érzést a ’90-es évekbeli slágerekkel. Éles

váltást követően kilenc órától már a fiatalok legnagyobb kedvence, a Youtubeon berobbant LIL G és Nemazalány volt
színpadon, akikért megőrült a nagyrészt
tizenéves közönség. A rapper Young G
szintén megénekeltette a stílus kedvelőit, 22:20-tól pedig már Pixa pakolta
a lemezeket a DJ pultban ahol is emlékezetes egy órát produkált a jelenlévők
nagy örömére. Éjfélkor kezdetét vette
a hajnalig tartó buli, ahol D. Session és
Deniel táncoltatta meg a még ekkor is
több száz fős tömeget.
Összességében elmondható, hogy
ismét szintet lépett a népszerű Fürdőfesztivál, hiszen több új programelem
(vízi foci, buborékfoci, vidámpark, gyermek műsor) is nagyszerűen debütált,
valamint a közel kétezer látogató mindegyike megtalálta a kedvére való programot, vagy az ízlésének megfelelő ételt
a színes felhozatallal előrukkoló Strandbüfében. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindenkinek, aki valamilyen
formában hozzájárult a rendezvény lebonyolításához, így tovább öregbítette a
Fürdőfesztivál hírnevét.
Gigacz Balázs
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„Utazzunk az időben 170 évet” Olvasótábor

művészeti vezetője Mahovics Tamás
néptánc pedagógus vezette le 3 kolIdei egyhetes olvasótáborunk az „időutazás” jegyében zajlott. Az 1848–49- légája közreműködésével. A közös
es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából a táborozó éneklés és tánc nagy sikert aratott a
6-14 éves korosztályú gyermekek színes programokon keresztül ismerhet- gyermekek körében.
Csütörtökön utunk Debrecenbe vezeték meg játékos formában a korabeli eseményeket.
tett, hiszen 1848/49 időszaka jelentős
eseménye volt a város történelmének.
A Református Kollégium Múzeumában
már vártak bennünket, ahol egy kalandtúra során ismerkedhettek meg a
gyerekek az épülettel. A földszinten az
Iskolatörténeti kiállítás egy régi osztályterem berendezését, az itt tanult
nagy költők és írók dokumentumait, a
természettudományos, művészeti és
ének-zene oktatást bemutató emlékeit
tárták elénk. A kisdiákok helyet foglalhattak a régi iskolapadokban, miközben a táblán olvashatták a Kollégium
jelmondatát: Orando et laborando!
(Imádkozva és dolgozva!)

Hétfő délután a Békés Megyei Károlyi-huszár és Honvéd Hagyományőrző és Kulturális Egyesület tagjai korhű
egyenruhában és fegyverzetben, dobszó kíséretében masíroztak be a Babó
Kastély Panzióba. Mayerhoffer Miklós
egyesületi elnök prezentációval egybekötött előadása után gyalogsági
huszárbemutató következett, ezt követően a honvédek néhány puskalövés
kíséretében szemléltették a fegyverek
működését. A bátrabb gyerekek a felnőttek segítségével ki is próbálhatták
azokat.
Kedden ellátogattunk Gyulára, ahol
az 1849. augusztus 13-ai világosi fegyverletételt követően, a fogságba esett
honvédtisztek közül többeket tartottak fogva. Visszaemlékezések szerint
augusztus 22-én és 23-án, a gyulai vár
és a kastély közötti téren került sor a
honvédtisztek (akik Világos után megtarthatták a tiszti fegyvereiket) fegyverletételére, mások úgy emlékeznek,
hogy a szablyák átadásának helyszíne a kastély egyik földszinti szobája
volt (ennek állít emléket a helyiség),
amelynek ablakán a katonák kívülről
hajították be szablyáikat, majd a hősök többsége innen indult fogságának,
kivégzésének helyszínére, Aradra. Múzeumi sétánk során azt is megtudtuk,
hogy századokkal ezelőtt hogyan zajlottak az ünnepek és milyenek voltak a
szürke hétköznapok az alföldi kastélyban. A 21. századi interaktív technika

segítségével betekintést nyertünk az
egykor lakott főurak életének színes
világa mellett az őket kiszolgáló személyzet mindennapjaiba is. A gyerekek nagyon élvezték a kiállítást hisz
itt tényleg mindent kipróbálhattak,
megtapinthattak, és olyan különleges
technológiával is találkozhattak, mint
a holoprojektor, melynek segítségével
valóban életre kelnek a kastély lakói.
A szerda délelőtt hagyományainkhoz
híven a kézművesség jegyében zajlott.
Dunainé Pszota Marika néni népi kismester koordinálásával a „kis huszárok” dobot és huszárcsákót, a kislányok
pártát készítettek, akinek kedve volt,
az gyöngyből kokárdát is fűzhetett.
Este a táncé volt a főszerep! A táncházzal egybekötött néptáncbemutatót
a békési Belencéres Néptáncegyüttes

Történelmi falak között bolyongani
mindig izgalmas. A freskókkal díszített lépcsőház a nemzeti emlékhelyre
vezetett: az Oratóriumba, melynek falai között ülésezett az országgyűlés,
1849 tavaszán a képviselőház itt döntött a Habsburg-ház trónfosztásáról,
s az épületben nyomtatták a Kossuthbankókat is. A szószékhez és a pulpitushoz közeli, réztáblákkal megjelölt
padokban foglalt helyet Kossuth Lajos
kormányzó, továbbá az országgyűlés
ismert személyiségei és az Országos
Honvédelmi Bizottmány tagjai. Kalandtúránk a kultúra tárházába: a Bibliotékába folytatódott, ahol az ország
legnagyobb egyházi könyvgyűjteményét, közel 600.000 könyvet csodálhattunk meg.
Folytatás a következő oldalon
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A délutánt a nagyerdei állatkertben
töltöttük, ahol láttunk többek között
fekete arcú pókmajmokat, kétujjú lajhárokat és baringó zsiráfot is. Jó hangulatban, élményekkel feltöltődve, kellemesen elfáradva értünk haza az esti
órákban.
Péntek délután a huszárhagyományok elevenedtek meg ismét a tábor
füves területén. Eljöttek az 1848/49es Szabadságharc Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület
tagjai, akik Dr. Vass László egyesületi
elnök vezetésével tartottak élvezetes
tüzérségi bemutatót. Megismertették
a résztvevőket a legendás szegedi alakulat történetével, cselekedeteivel. A
leghangosabb program pedig kétségkívül az ágyúlövés volt, amit egy három
fontos ágyúból lőttek ki.
Nagyon izgalmas volt az éjszakai bátorság-próba is, amikor az éjjeli sötétségben a gyerekek zsákban futásban,
kardra dobásban, vízhordásban, régi
idők kincsinek keresésével képkira-

kással, stb. próbálták össze ügyességüket és bátorságukat. A hét folyamán
a programok között természetesen
jutott idő közös játékra, sportolásra,
strandolásra, s az éjszakába nyúló kötetlen beszélgetésekre is. A résztvevők
elmondása szerint most is nagyszerűen és nagyon gyorsan telt a 6 nap, min-

denki jól érezte magát, és máris alig
várják a következő tábort!
Az olvasótábor az EFOP-3.3.2-162016-00139 azonosító jelű „Könyvtár, ami összeköt” című pályázat
programelemeként valósult meg.

tését, a 2019/2020. évi tanévben zajló
munkáját, szem előtt tartva a tanítványok érdekében történő zavartalan tudásmegosztást, a minőségi nevelő-oktató
munkát. Az újonnan szervezett szakmai
munkaközösségek és vezetőik segítik
majd a pedagógusok munkáját szaktárgyi és nevelési kérdésekben egyaránt.
Mind az általános iskolai tanulók,
mind pedig a gimnazista tanítványok
számára elérhető komplex tehetség-

gondozó programok, ösztöndíjrendszer,
nyelvvizsgára felkészítés és vizsgáztatás,
kiválóra minősített művészetoktatás biztosítja a jövőben is a tanulmányi céljaik
elérését, mindezt az adott iskolatípusban szükséges végzettségű és szakmai
felkészültségű tanítók, általános iskolai
tanárok, egyetemi végzettségű középiskolai tanárok vezetésével.
Arra kérem az általános iskolában és

(Strifler Károlyné táborvezető

Iskolakezdet a Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola,
Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégiumban
Az idei év szeptembere új és innovatív kezdetet jelent a mezőkovácsházi
nevelési-oktatási intézmények történetében és mindennapi életében.
2019. szeptember 1-től összevont
intézményként kezdi meg - a gyermekek és ifjú felnőttek érdekeit szem
előtt tartva - szakmai tevékenységét
a mezőkovácsházi általános iskola és
gimnázium.

Hosszú előkészítő munka előzte meg
a két intézmény összevonását, ahol a hagyományok és az innovációk testvérként,
egymás segítőjeként erősítik az újonnan
létrejött intézmény mindennapjait.
A 2019/2020. évi tanév előkészítése
akadálymentesen biztosítja a zökkenőmentes tanévkezdetet, hiszen az intézményekben feladatot ellátó vezetők
szakmai rálátásukkal gondoskodnak
arról, hogy a tanulókat, tanítványokat,
szülőket és pedagógusokat előkészített
iskolaépületek, tárgyi és személyi feltételek várják a tanév kezdetére.
Mi, vezetők különös tekintettel törekedtünk az elmúlt esztendőben arra,
hogy nagy körültekintéssel tervezzük
meg az új intézmény szervezeti felépí-

Folytatás a következő oldalon
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a gimnáziumban feladatot ellátó pedagógus és technikai dolgozó kollégáimat,
hogy bizalommal keressék elsősorban
vezetőiket, hiszen a nyugodt és egymás
tiszteletén alapuló munkakörnyezet, a
szakmai felkészültség, együttműködés
az alapja egy sikeres intézmény működésének. Kiemelten fontosnak tartom azt,
hogy a szülői közösség az összevont intézmény segítő támaszaként működjön,
fogalmazzák meg javaslataikat jobbító
szándékkal, támogassák nevelő – oktató
munkánkat és közösségi életünket jelenlétükkel iskolánkban, merjék elmondani
innovatív ötleteiket, amelyek a városunkban az általános iskolai, gimnáziumi
és művészeti nevelésben tanulók számára nyújthatnak életre szóló élményeket. Kérem a szülőket arra, hogy a szülői
közösséget érintő kérdésekben keressék
bizalommal a szülői közösségek képviselőit Barecz Magdolna és Kovácsné Varga
Anikó elnök asszonyokat. A szülői közösség előtt az ajtóm nyitva áll, hiszen csak
is a közös együttműködésen alapulhat
gyermekeink sikere.

A 2019/2020. évi tanév kezdetének
kiemelt időpontjai:

A szülők az általános iskolás gyermekeknek a tartós tankönyveket a városi
könyvtárban vehetik át, amely a Kalo2019. augusztus 22. (csütörtök) 09:00,
csa Róza Művelődési Központ emeleti
Alakuló értekezlet – Általános iskola
részén várja a kedves szülőket az alábbi
tükörterem
időpontokban.
2019. augusztus 29. (csütörtök) 09:00,
Tanévnyitó értekezlet – Általános isko- 2019. augusztus 28. (szerda) – Alsó tagozatos tanulók 08:00-18:00
la tükörterem
2019. szeptember 1. (vasárnap) 17:00, 2019. augusztus 29.(csütörtök) – Felső
tagozatos tanulók 08:00-18:00
Kollégiumi beköltözés és szülői érte2019. augusztus 30.(péntek) Akik az előkezlet
ző időpontokban nem tudták átvenni a
2019. szeptember 2. (hétfő) Első tanítankönyveket 08:00-18:00
tási nap
2019. szeptember 2. (hétfő) 08:30, Tankönyvosztás rendje a gimnáziumban
tanulók számára:
Ünnepélyes tanévnyitó rendezvény –
2019. szeptember 2-3. (hétfő, kedd) a
Gimnázium díszudvar
2019. szeptember 6-ig pótjelentkezés az
gimnázium könyvtárában
Alapfokú Művészeti Iskola tanszakaira
Eredményes tanévkezdést kívánok a
Tankönyvosztás rendje az általános
Mezőkovácsházi Hunyadi János Általáiskolában tanulók számára:
nos Iskola, Gimnázium, Alapfokú MűvéA szülők az általános iskolás gyermeszeti Iskola és Kollégium tanítványai, pekeknek a nem tartós tankönyveket és
dagógusai, dolgozói és szülői közössége
a munkafüzeteket az általános iskola
számára.
tükörtermében vehetik át az alábbi
Havancsák Piroska, intézményvezető
időpontokban.

Tehetségsegítés Mezőkovácsházán

A Mezőkovácsházi Tehetségsegítő Tanács a 2018/2019.
évi tanévben is támogatta és segítette a helyben és a
mezőkovácsházi járásban tevékenykedő tehetséggondozó
szakembereket, pedagógusokat. AzNTP-HTTSZ-18-0012 azonosítószámon nyilvántartott, Tehetségsegítés összefogással
Mezőkovácsházán elnevezésű pályázata kapcsán, számtalan
olyan tevékenységet valósított meg, amelyek szakmai előadásokkal, műhelymunkával segítették a szakembereket.
A tehetségtanács számos bemutatkozási lehetőséget biztosított
a tehetségígéretek, illetve az ifjú tehetségek számára. Támogatta
az egészséges, környezettudatos életszemlélet kialakítását a fiatalok körében, lehetővé tette a Tehetségügyért Alapítvány rendezvényének életre hívását.
A Mezőkovácsházi Tehetségsegítő Tanács az idei évben
gondoskodott arról, hogy mintegy 150 gyermek és fiatal - a
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde óvodásai, a Csanád Vezér Általános Iskola diákjai, a Hunyadi János Gimnázium
tanítványai- lazító szabadidős programként juthasson el Békéscsabára bábszínházba illetve mozilátogatásra.
2020. januárjától kezdődően a tehetségsegítő tanács által létrehozott tehetségalap fogja támogatni a gyermek és ifjú tehetségígéreteket.
Havancsák Piroska intézményvezető, alelnök
Mezőkovácsházi Tehetségsegítő Tanács
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A Békés Megyei Hunyadi János Középiskola 2015. március 17-e óta akkreditált Euroexam Nyelvvizsgahely. Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga 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 szaknyelvisikeres 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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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

VÁROSMARKETING
GYÉMÁNT DÍJat nyert a
megyei önkormányzat

A Békés Megyei Önkormányzat idén
pályázott először az Országos Városmarketing Díjra két kategóriában.
Az ünnepélyes átadót a budapesti
MédiapiacON konferencia keretében
tartották. A Magyar Marketing Szövetség által ötödik alkalommal meghirdetett pályázat célja, hogy felhívja
a figyelmet a városok fejlesztésében
egye fontosabbá és intenzívebbé váló
marketingtevékenység eredményességére, sokszínűségére. A sikeres, hatékony megoldások elismerésével és széleskörű népszerűsítésével a szövetség
hozzájárul az igényes, szakmailag helyes gyakorlatok elterjedéséhez, illetve
segíti a tapasztalatcserét és az együttműködést a marketingesek, valamint a
megyék, városok vezetői, szervezetei
között. Az elismert szakemberekből
álló zsűri a pályamunkákat a következő szempontok alapján értékelte:
megalapozott tervezés, kreativitás,
szakszerű megvalósítás, hatékonyság,
célszerű forrásfelhasználás.
A Békés Megyei Önkormányzat rendezvény-esemény kategóriában a 2018.
évi Megyenap rendezvényével pályázott, belső kommunikációs megoldások és tartalom kategóriában pedig a

„Megyei Értékeink” című kiadvánnyal.
Mindkét pályázat pozitív elbírálásban
részesült, és Városmarketing Gyémánt
Díjat nyert, az elismeréseket Tolnai Péter, a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke vette át.
A Megyenap rendezvény – melynek
mottója „Hagyomány, érték, közösség”
– célja, hogy ráirányítsa a figyelmet
Békés megye értékeire, illetve erősítse
az itt élőkben az összetartozás érzését.
Az esemény középpontjában a megyei
és települési értékek, a hagyományaikat őrző kézművesek és kistermelők,
illetve az itt élő nemzetiségek állnak.
A program hozzájárul a megye lakos-

Ezen mottó alapján alakult meg
2014. decemberében az Adományok
Háza Civil Mozgalom, Hajdú Jánosné
vezetésével.
A kezdeti lépések során még nem
tudhattuk, hogy a kezdeményezés ilyen
sikeressé válik. Ezzel a civil tevékenységgel segíthettünk és segíthetünk jelenleg is, sok hátrányos helyzetű helyi
polgáron, családon, akiknek a ruhaneműn kívül, havi rendszerességgel,
tartós használati tárgyakat is osztunk,
mezőkovácsházi adományozóink jóvoltából. Köszönjük szépen az eddigi és az
ezt követő felajánlásaikat!
Úgy gondolom, hogy a szociálisan nehéz helyzetben levő emberek életminő-

ségén összefogással, jó szóval, megér2014. év végén még magam sem gontéssel, sok hasznos információ átadásá- doltam, hogy kezdeményezésünk ös�val is sokat tehetünk.
szefogássá alakul. 2017. decemberében
az első Karitatív Napon segíthettünk te2018. májusában karitatív mozgal- lepülésünk lakóinak, városunk intézmémunk egyesületté alakult. Egyesületünk nyeivel és civil szervezeteivel közösen.
célja: adományok gyűjtése, segíteni az
Ez a kezdeményezés immár hatodik
életviteli gondokkal küzdő családok- alkalommal fog megvalósulni augusznak, magánszemélyeknek, azonnali, tus 16-án, amikor is újra használtruhát,
hathatós támogatás nyújtása az ado- tartós élelmiszert, meleg ételt osztunk
mányokkal. Tevékenyen részt vettünk rászoruló kovácsházi családoknak.
a Mezőkovácsházi Civil Kerekasztal
Remélem, a jövőben is segíthetjük ezFórum megalakításában és azóta is fo- zel a tevékenységgel nélkülöző polgárlyamatosan segítjük működését. Pol- társainkat!
gármester úr és a képviselő-testület jóvoltából térítésmentesen használhatjuk
Hagya Dorián elnökségi tag
a Táncsics u. 42. szám alatti ingatlant.

„Kovácsháziaktól Kovácsháziaknak!”

ságának közösségi életbe való bevonásához és a lokálpatriotizmus erősödéséhez. A „Megyei Értékeink” című
kiadvány a Békés Megyei Értéktárba
felvett értékeket ismerteti. Az Interreg
ROHU204 WorkMix projekt keretében
megvalósult kiadvány elkészítésével
a megyei önkormányzat Békés megye
épített örökségének, kulturális sokszínűségének, népi hagyományainak,
természeti értékeinek, gasztronómiájának bemutatását és széles körben
történő népszerűsítését tűzte ki célul.

Sztahovics Zuzsa

Köszönjük szépen pozitív, segítő hozzáállásukat!
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OLVASÓI ROVAT

KÖZMŰVEK
ÜGYFÉLFOGADÁSA

Cs. Tóth Imre: Mementó!

Háború dúlt a nagy világban szüntelen,
Amióta az Államforma megjelent.
A Mienk helyett-tért hódított az Enyém!
Kialakult, állandósult az Ellentét!
A gazdagot, Törvény védi és Hadsereg.
A szegény, Istenhez fordul és kesereg.
A gazdag egyre kevesebb lesz és Gazdagabb!
A cél, megszerezni a Világhatalmat.
Különféle Eszmék, Pártok jönnek létre,
Egymás ellen törnek-gazdagok kedvére
Amíg ők harcolnak lerágott Csontokért,
Koldusok serege esd Alamizsnáért!
Az ellentétek kezdődtek ezer éve.
Mikor lesz az embertelen kornak vége?
Ha a gazdag emberségre javul, újul,
A világot mentheti, Végpusztulástól!

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK:
HÁZASSÁGKÖTÉSEK:

Dankó Ádám
Magyarbánhegyes
Priskin Ferenc Mezőkovácsháza
Ónódi Szabolcs Orosháza

Mellár Enikő
Dobsa Evelin
Szöllősi Adrienn

Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza

SZÜLETÉSEK:
Gyermek neve:

született:

anyja neve:

apja neve:

Kovács Liliána Mendi
Róka Ádám Albert
Csarnai Sándor
Bátori Nolen
Multyán Péter

2019.07.09.
2019.07.11.
2019.07.16.
2019.07.19.
2019.07.28.

Rostás Mendi
Frankó Judit
Újréti Renáta
Kovács Lilla
Kovalik Lejla

Kovács Richárd
Róka Ádám
Csarnai Sándor
Bátori Mihály
Multyán Péter

HALÁLESETEK:
Kanász Károly Lajosné 1929
Csiki Lajosné 1935

Simon Béla György 1950
Tóth Mihályné 1934

Mezőkovácsháza, Hősök tere 6.

NKM Földgázszolgáltató:
Hétfő: 8:00-12:00
Csütörtök: 14:00-18:00
Telefonszám:
+36 20 474 9999,
+36 30 474 9999,
+36 70 474 9999,
+36 1 474 9999

***
NKM Áramszolgáltató:
Hétfő: 14:00-18:00
Kedd: 8:00-12:00
Telefonszám:
+36 20 474 9999,
+36 30 474 9999,
+36 70 474 9999,
+36 1 474 9999

***

Gyulai Közüzemi
Nonprofit Kft:

Szerda: 8:00:16:00
Telefonszám: +36 66/362 377

***

DAREH BÁZIS
Nonprofit Kft.

(Szemétszállítás)
Péntek: 12:30-14:00
Telefonszám: +36 66/447 150
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