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Mindenek előtt engedjék meg, hogy 
sikeres, boldog új esztendőt kívánjak 
Önöknek az év első megújult formá-
ban megjelenő önkormányzati tájé-
koztatójában.

Már a múlt részévé tettük az előző 2019. 
évet, és megkezdtünk egy kihívásokkal 
teli új esztendőt.

  Az első lépcsőben az önkormányzati 
tájékoztató átalakítása, a városi kommu-
nikáció, a tájékoztatás megfelelő szintjé-
re való felemelésen kezdtük el a munkát. 
Bízom benne, hogy hamarosan kézzel 
foghatóan és örömmel fogadják a város-
unkról szóló híreket több csatornán folya-
matosan, naprakészen olvasgatni.

A kihívások következő lépcsője a 2020-
as költségvetés olyan formában történő 
megalkotása mely lehetővé teszi a biz-
tonságos gazdálkodást és a tervezett fej-
lesztések megvalósításához szükséges 
források biztosítását. Továbbra is a lehe-
tőségeket maximálisan ki fogjuk használ-
ni. A mostani tájékoztatóban már bemu-
tatjuk a városban folyó és már befejezett 
vagy hamarosan megvalósuló korsze-
rűsítéseket. Az idei évben több jelentős 
beruházás indul a városban, melynek 

minden esetben az a célja, hogy jobbá, 
könnyebbé tegye mindannyiunk életét, 
még akkor is, ha a megvalósítás időszaka 
embert próbáló lesz.

Minden eddiginél nagyobb egyetértés-
re, megfeszített és összehangolt munká-
ra lesz szükség a siker érdekében, amely-
ben kivétel nélkül számítunk minden 
Mezőkovácsházi és Mezőkovácsháziakért 
tenni akaró együttműködésére.

Őszintén remélem, hogy a városért 

dolgozók képesek lesznek a legszélesebb 
körben együttműködve, a vélemények üt-
köztetésével megtalálni azt a közös han-
got, mely lehetővé teszi, Mezőkovácsháza 
fejlődésének érdeke, minden más érdek 
fölött álljon.

 Köszönöm a képviselő-testület nevé-
ben is a bizalmat és kívánom, hogy le-
gyen békés, maradandó, előre mutató 
és fejlesztésekkel teli az új esztendő!

Csepreghy Elemér

Polgármesteri köszöntő

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának helyi, ingyenes közérdekű tájékoztatója

Fotó: Szabó Ákos

Napközi konyha felújítása
Az Alkotmány utcai Napközi Konyha 

felújítására évek óta sikertelenül pá-
lyáztunk, pedig az épület és szerkeze-
teinek állapota szükségessé teszi egy 
teljes korszerűsítés elvégzését. 2019-
ben három pályázatunk is sikeres lett 
és ezek keretében, ez évben több terü-
leten is felújíthatjuk konyhánkat.

Vidékfejlesztési forrásból a homlokzati 
nyílászárók cseréje, akadálymentes bejárat 
létesítése és a vizesblokk felújítása, aka-
dálymentes mosdó építése valósul meg. 
Ezen kívül a belső elektromos hálózat fel-
újítása is megtörténik. Pénzügyminisztéri-
umi forrásból a főzőkonyha és kapcsolódó 
helyiségeinek teljes felújítása valósul meg 
burkolatcserékkel új használati víz elleni 
szigetelés kialakításával. Az érintett he-

lyiségek nyílászárói és vizes berendezési 
tárgyai is cserére kerülnek. Megvalósul az 
elektromos becsatlakozó teljesítmény bő-
vítése és az ehhez tartozó főelosztók cseré-

je. tervezett még a fűtéskorszerűsítés és a 
használati melegvíz ellátás korszerűsítése, 
napkollektorok telepítése.

Folytatás a 2. oldalon 
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A Dózsa utca és 
egyéb útszakasz-
ok felújítása tár-
gyában sikeres 
közbeszerzésen 
vagyunk túl.

A bruttó 116,5 
millió forintos 
beruházás fede-
zetére hitelt nyúj-
tott az OTP Bank, 

melyhez a Kormány engedélye is ren-
delkezésre áll.

Önkormányzatunk vállalkozói szerző-
dést kötött a közbeszerzési eljárásban leg-
kedvezőbb ajánlatot adó Swietelsky Kft-
vel. Mivel BM pályázaton 15 millió forintos 
támogatást is elnyert városunk útfelújítás-
ra, így összességében az alábbi utcák, út-
szakaszok újulnak meg: Dózsa utca teljes 
hosszában, Hunyadi utca, Puskin utca a 
Kossuth-Ady utcák közötti szakaszon, Jó-
zsef Attila utca a Szabadság-Fáy utcák kö-
zötti szakaszon, Kalocsa Róza utca Dózsa-
József Attila közötti szakaszon és a Nyírfa 
utca nem beton burkolatú szakasza.

A vállalkozási szerződés 2020. január 
9-én lépett hatályba, a kivitelező teljesí-
tési határideje 5 hónap. Amint az időjá-
rás engedi megkezdődnek a felújítások 
a felsorolt utcákban és megújulnak a 
képen látható leromlott útburkolatok. 
Az önkormányzat fontos terve, hogy 1-2 
éven belül a meglévő útalapok pormen-
tesítése is megvalósuljon. A következő 
lapszámban a jelenleg közbeszerzési 
szakaszban tartó kerékpárút fejlesztések 
kerülnek bemutatásra.

Sóki Zoltán

Tervezett útfelújítások

Befejeződött a Védőnői szolgálat 
felújítása az Alkotmány u. 38. sz. in-
gatlanon. Jelenleg az új fűtési rendszer 
beszabályozása történik.

A beruházás keretében az épület tel-
jes külső- és belső felújítása megvaló-
sult, és energetikailag is megújult.  Az 
épületben az összes nyílászáró cserére 
került és a vizesblokkok átalakítása is 
megvalósult. Új akadálymentes mosdó 
is kialakításra került. Új kazán és meg-

Egészségügyi fejlesztések városunkban

A Reformátuskovácsházi háziorvo-
si rendelő felújítása és korszerűsíté-
se befejeződött, a teljesen megújult 
rendelőt már használatba is vették a 
körzethez tartozó betegek. 

Ezzel párhuzamosan további két egész-
ségügyi intézmény felújítása zajlott. 

A fogorvosi rendelők felújítása az Al-
kotmány utcán szintén befejeződött. A 
rendelőkben a nyílászárók cseréje va-
lósult meg. Az épületben az összes nyí-

újult fűtési rendszer került az épületbe. 
Ezen kívül hőszigetelés készült a hom-
lokzatokon, megújult a lapostető víz-
szigetelése és a lapostetőn komplett új 
hőszigetelés készült el.

A beruházás költsége 28 millió forint 
volt. Várhatóan február hónapban már a 
megújult épületben várja kis pácienseit 
a védőnői szolgálat.

Sóki Zoltán

lászáró cserére került és a vizesblokkok 
átalakítása is megvalósult. Új akadály-
mentes mosdó is kialakításra került.

 Új kazán és megújult fűtési rendszer 
került az épületbe. Ezen kívül hőszige-
telés készült a homlokzatokon, megújult 
a lapostető vízszigetelése és napelemes 
rendszer került telepítésre a tetőre.  A 
beruházás költsége 18 millió forint volt. 
Az épületet már korlátozás nélkül hasz-
nálhatják fogorvosaink és a betegek.

Folytatás az előző oldalról:

TOP forrásból pedig eszközbeszerzések 
történnek. A régi és elhasználódott főző-
eszközök lesznek lecserélve és új beszer-
zések is megvalósulhatnak.

Komoly szervezést igényel a nyárra ter-
vezett beruházás időszakában, az ellátás 
más konyhákból történő zökkenőmentes 
biztosítása. Az árajánlatok bekérése és a 
beruházási időszak tervezése folyamat-
ban van. Munkakezdés májusban várha-
tó, szeptemberre szeretnénk befejezni a 
felújítást.

Benyújtásra került egy újabb TOP pá-
lyázatunk, ahol az elmaradt helyiségek 
felújítását és a teljes mesterséges szellő-
zés, páraelszívás megoldása képezi a fel-
újítás tárgyát. Ennek elbírálása folyamat-
ban van.

Sóki Zoltán
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November végétől kezdődően bő 
egy hónapon keresztül tartott a Vá-
rosi Karácsony rendezvénysorozat, 
mely az idei évben nagyszerű önkén-
tes összefogást, és pár újdonságot is 
tartogatott a város lakóinak számára.

Advent első vasárnapját megelőző 
héten talán eddig soha nem látott civil 
önkéntes összefogás eredményeképp 
elkészült mindkét településrészen a vá-
rosi betlehem, és az adventi koszorú is 
kihelyezésre került. Az önkéntesek sza-
badidejükben a Kalocsa Róza Művelődé-
si Központban, vagy éppen a Katolikus 
Templom előtt tevékenykedtek annak 
érdekében, hogy szép adventi koszo-
rú készülhessen, valamint a betlehemi 
bábuk is új öltözéket kapjanak. Az első 
programelemek is ezen a héten kerültek 
lebonyolításra, hiszen a Kovácsházi Kéz-
műves Kör vezetésével 26-án a felnőttek 
részére, 30-án pedig gyermekek részére 
volt adventi koszorú készítési lehetőség. 
Elmondható, hogy mindkét programot 
sokan keresték fel, és sok háztartást dí-
szítettek saját készítésű adventi asztal-
díszek. Az idei évben sem maradt el a 
hagyományos adománygyűjtés, a hónap 
első tíz napját követően a Vöröskereszt 
kapta meg az összegyűlt adományokat.

December elsején máris meggyúj-
tásra került az első adventi gyertya 
Reformátuskovácsházán és a Katolikus 
Templom előtti téren is. A hagyomány 
szerint az ünnepségen a Négy Évszak 
Óvoda növendékei adtak kisebb mű-
sort a szentmisét követően, majd Dr. 
Szilbereisz Edit jegyző beszédét követő-
en meggyújtotta az első gyertyát is.

A hónap ötödik és hatodik napján a 
Mikulás hozta lázba a gyermekeket és 
felnőtteket egyaránt. Nagy sikert aratott 
a Hősök terén felállított Mikulásház, ahol 
december 5-én minden gyermek szemé-

lyesen látogathatta meg a Télapót, és – 
egy pályázati forrásnak köszönhetően – 
mindenki mikulás csomaggal a kezében, 
és mosollyal az arcán távozhatott. Az ezt 
követő napon útra kélt a Városi Mikulás, 
aki szokás szerint meglátogatta a telepü-
lés intézményeit és szaloncukrot oszto-
gatott az ott dolgozóknak.

Máris advent második hétvégéjéhez 
érkeztünk, amikor a délelőtti miséket 
követően meggyújtásra került a követ-
kező gyertya. A Katolikus Templomban 
ezúttal a Hunyadi János Általános Iskola, 
Gimnázium, alapfokú Művészeti Iskola 
és Kollégium, általános iskolás lurkói ad-
tak műsort. 

Az ezt követő héten 10-én és 11-én az 
újszülöttek és az 1-3 évesek köszöntése 
vonzotta szép számban az érdeklődőket 
a Bölcsődébe, míg december 12-én az 
ünnepi képviselő-testületi ülés volt a Vá-
rosházán. Luca-napján, december 13-án 
a Kalocsa Róza Művelődési Központban 
a Duma’ Színház premierjére érkezett 
mintegy 500 néző, akik a nagysikerű elő-
adást vastapssal díjazták.

 Kettő nappal később a harmadik gyer-
tya meggyújtása ismét délutáni program-
ként került megszervezésre, amikor is 
a város oktatási intézményeinek diákjai 
mind felléptek a Templom előtt felállított 
színpadon, és egy remek hangulatú dél-

utánt töltött együtt a szép számú publi-
kum. Ezen az eseményen volt sütemény-
kostoló a Főzőklub jóvoltából és forralt 
bor valamint tea is a Humán Szolgáltató 
Központnak köszönhetően. Ezen a na-
pon délután a Kalocsa Róza Művelődési 
Központ teraszán hagyományteremtő 
szándékkal került megszervezésre a 
Kézműves Vásár, melynek mindenképp 
lesz folytatása a közeljövőben.

Az adventi várakozás utolsó hetében 
először 17-én a már hagyományos Meg-
hívásos Karitatív Nap volt a Kalocsa Róza 
Művelődési Központban, majd 19-én az 
általános iskola alsós osztályainak részére 
kézműves foglalkozást tartottak szintén a 
művelődési házban, valamint ezen a napon 
látogatott a Mezőkovácsházi Városi Könyv-
tárba Straub Dezső pódiumestjével is.

December 20. napján ismét a városunk-
ba érkezett a Mozgó Mozi, mely a délelőtt 
folyamán az óvodás és iskolás gyerme-
keknek vetített filmeket, valamint ekkor 
kerültek átadásra a város ajándékai is a 
tanulóknak. A délutáni vetítések közel 
kétszáz embert vonzottak a mozivászon 
elé a Jégvarázs 2 és a Csillagok háború-
jának legújabb részének köszönhetően. 
Két nappal szenteste előtt meggyújtották 
a negyedik adventi gyertyát is, amikor is 
a Csanádapácai Népdalkör betlehemes 
játékát tekinthették meg az egybegyűl-
tek a szentmisét követően. Az év utolsó 
napján a szilveszteri futás előzte meg az 
óévet búcsúztató szilveszteri bált a Kalo-
csa Róza Művelődési Központban.

Összességében elmondható, hogy 
minden réteg megtalálhatta a kedvé-
re való programot az adventi várako-
zás időszakában. Nagy sikert aratott 
új elemként a Mikulásház, mely a jövő 
évben ismét megnyitja majd kapuit, va-
lamint üdvözölendő az önkéntes mun-
ka előtérbe kerülése is. A Kalocsa Róza 
Művelődési Központ és Mezőkovácsháza 
Város Önkormányzata ezúton is köszöni 
azok munkáját, akik akár kisebb, akár 
nagyobb segítséggel, de hozzájárultak a 
rendezvénysorozat sikerességéhez.

Gigacz Balázs 

Karácsonyi kavalkád újdonságokkal
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Minden évben, karácsony előtt 
Bécsből egy különleges gyermek in-
dul Jézus születésének helyszínére, 
hogy a Születés Templomában talál-
ható örökmécsesből lángot vegyen. A 
lángot Bécsbe érkezése után adják át 
a világ különböző országainak, nem-
zeteinek képviselőinek.

A Betlehemi Láng mindenkihez szól. 
Megtanít arra, hogy a békét, ugyanúgy 
ahogy a lángot, embertől emberig kell 
továbbadni. A láng a karácsony szelle-
miségét szimbolizálja. Mutatja az utat 
nekünk, ahogy a csillag mutatta a pász-
toroknak Jézus Krisztus születésekor. 
Óvni, táplálni kell, hogy ne aludjon ki, 
ahogy a békét és a szeretetet is az em-
beri szívekben.

Térségünkbe 2019. december 15-én 
érkezett a Szent Láng Battonyára, a Ka-
tolikus templomba, ahonnan futva hoz-
ták a gyermekek Mezőkovácsházára. A 
lángot Mezőkovácsházán, a Református 
templom előtti felállított Betlehem-
nél Molnár Virág református lelkész 
és Csepreghy Elemér polgármester fo-
gadták és vették át. A fogadás alkalmá-
ból közel száz érdeklődő gyűlt össze a 
templom előtti területen, ahová csillogó 
arcú, büszke és picit elfáradt sporto-
lócskák érkeztek mindenki örömére. 
A Reffi Nyugdíjas Egyesület szeretettel 
vendégelte meg a gyermekeket és az ér-
deklődőket a saját és az Önkormányzat 
által készített finomságokkal. 

A mezőkovácsházi kis futócsapat ezen 
megmozdulása nem az első és nem is az 
utolsó. Mára már hagyománnyá vált, 
hogy ezek a gyerekek váltóban teljesítik 
a Békéscsaba-Arad-Békéscsaba Nem-

Pici lábakon érkezett a Betlehemi Szent Láng Mezőkovácsházára

Szerencsét hozott óvodánknak a 
péntek 13. Ekkor érkezett ugyanis 
az értesítés, hogy a Mezőkovácsházi 
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által meghirdetett, „A hazai és ha-
táron túli óvodai tehetség-kibon-
takoztató programok támogatása” 
című, NTP-OTKP-19 kódjelű pályá-
zati kiírásra benyújtott, NTP-OTKP-
19-0072 számú Töprengő logikai-
matematikai tehetségműhely című 
pályázata a Támogató döntése alap-
ján 700 000 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült.

Folytatás a következő oldalon

Újabb támogatás érkezik a tehetségfejlesztésre

zetközi Szupermaraton 200 kilométe-
res távját, de több környékbeli futóese-
ményen is részt vettek. 

Hamarosan indul számukra a 2020-
as felkészülési szezon, mert előttük a 
szupermaraton, lesz Kovácsházi futóver-
seny és a Szent Lángot idén karácsony-
kor is elhozzák a mezőkovácsháziaknak, 
bármilyen messze is kelljen elfutni érte. 
Felkészülésükkor sokszor fognak edze-

ni a városban, ezért ha látják a csillogó 
szemű, kipirult arcú gyermekeket futni, 
fogadják őket szeretettek és türelem-
mel, mert ők azok, akik elhozták a sze-
retetet, a békét és a reményt jelképező 
szent lángot Mezőkovácsházára és ők 
azok, akik kitartásukkal és a futás iránti 
szeretetükkel elviszik Mezőkovácsháza 
hírnevét szerte az országba.

Béni Attila  járási hivatalvezető 
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Folytatás az előző oldalról
Újabb támogatás érkezik

a tehetségfejlesztésre
A pályázat írója és koordinálója Szűcs 

Judit tehetségfejlesztő óvodapedagó-
gus, szakmai munkaközösség-vezető. 

A közel egy éves program megva-
lósítása októberben egy 30 alkalmas 
Töprengő logikai-matematikai tehet-

ségműhely beindításával már megkez-
dődött, mely 2020. május 5-én a nagy 
hagyományokkal rendelkező Mankala 
bajnoksággal ér véget. A pályázat tar-
talmaz még ezen felül egy ifjú tehetsé-
gek bemutatkozását célzó Tehetségna-
pot 2020.április 17-én, Játékkuckó-csa-
ládi játékdélutánt 2020.április 30-án 
és egy kirándulást az Ópusztaszeri-
Csillagösvény Labirintus és kaland-

Az adventi készülődés, a hosszú téli 
esték, a karácsonyt megelőző időszak 
remek alkalmat nyújt mindannyiunk 
számára, hogy szívünket ünnepi dísz-
be öltöztetve várjuk a szeretet ünne-
pét.

A karácsonyhoz közeledve december-
ben intézményünk is hangsúlyt fektetett 
az ünnepvárásra, különböző programok 
keretében hangolódtunk együtt kicsik-
kel- és nagyokkal, fiatalokkal – és időse-
bekkel egyaránt az adventi időszakban. 

Karácsony közeledtével az ünnepi 
hangulat mellett a dekorálós kedv is egy-
re jobban hatalmába keríti az embert. 
Ahogy közeleg az ünnep, már lázasan ké-
szülődünk sokféle saját kezűleg készített 
dekorációval, ajándékkal a karácsonyi és 
adventi időszakra.

Ebből az alkalomból december 3-a 
és 12-e között a Mezőkovácsházi Négy 
Évszak Óvoda és Bölcsőde óvodásai és 
a Mezőkovácsházi Hunyadi János Álta-
lános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mű-
vészeti Iskola és Kollégium alsó és felső 
tagozatos tanulói rendhagyó könyvtári 
foglalkozásokon vettek részt, melynek 
keretében kézműveskedtek.

A foglalkozások alkalmával a kisebbek 
dundi hóembert alkottak papírból, míg a 
nagyobbak fakorongból karácsonyfadíszt 
készítettek, melyekre különböző mintájú 
figurákat festettek. A karácsonyi zenével 
és fényekkel ünnepi légkörűvé varázsolt 
kézműves foglalkozások jó hangulatúan 
teltek, mely során melegséggel teltek 
meg a szívek, és az ügyes kezek által na-
gyon szép alkotások születtek.

A Mezőkovácsházi Városi Könyv-
tár munkatársainak koordinálásával 
december 6-án, a „Karácsonyváró” 
kézműves foglalkozás folytatásaként 
Kisdombegyházán alkottak az ügyes ke-
zek.  A mezőkovácsházi gyerekek után 
13-án, Luca-napján a végegyházi gyere-
kek kézműveskedtek, őket pedig 19-én a 
dombegyháziak követték.

De nemcsak a gyerekek mütyür-
ködtek! 16-án délelőtt az Idősek Klubjá-
ban az idősebb korosztály tagjai is nagy 
szeretettel készítettek karácsonyfadísze-
ket. A kézműves foglalkozásokon túl nagy 
sikert aratott kistérségünkben a roboti-
ka előadássorozat is, melynek keretében 
3-án és 12-én a nagykamarási, 11-én a 
kunágotai, 17-én pedig a nagybánhegyesi 
gyerekek ismerkedhettek meg a LEGO-
robotok működésével. 

A jelen és a jövő megismerésén túl a 

múltba is visszatekintettünk, megemlé-
kezve egykori nagy királyunkról, Hunya-
di Mátyásról és koráról. A ppt-vel egybe-
kötött kiselőadáson 9-én a nagykamarási 
gyerekek vettek részt.

19-én közös álmodozásra invitáltuk 
az érdeklődő közönséget a „Jó lenne 120 
évig élni…” című pódium estre, amelyen 
Straub Dezső Jászai Mari-díjas színmű-
vész segítségével élhettük át a zene és a 
humor együttes varázsát. 

Szőke Mónika

Ünnepvárás a Mezőkovácsházi Városi Könyvtárban

parkba. A pályázat megvalósítása 100 
fő 5-7 éves óvodást és azok szüleit 
érinti, bevonnak önkéntes segítőket, 
valamennyi óvodapedagógust és bíz-
nak benne, hogy minél több érdeklődő 
pedagógus kolléga és szülő ellátogat a 
nyilvános programokra.

Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde



6 2020. február

Ha valamit ki lehet nevetni, akkor 
azt ki kell nevetni. Röhögjünk! Az em-
ber egyik legfontosabb tulajdonsága 
– az egyik a sok jó közül -, hogy képe-
sek vagyunk röhögni. Felgyorsult és 
rohanó világunkban úgy gondolom, 
hogy ez lételemünk és időt kell szánni 
a minőségi szórakozásra. Legyen az 
bármi is, csak kapcsoljuk ki elménket 
egy kis időre, felejtsük el a gondjain-
kat és érezzük magunkat jól.

A Van, aki forrón szereti 1959-ben be-
mutatott fekete-fehér amerikai filmvíg-
játék. Billy Wilder alkotása a műfaj egyik 
klasszikusa. Az Amerikai Filmintézet 
a filmet 2000-en minden idők legjobb 
amerikai vígjátékának választotta, va-
lamint 100 legnagyobb amerikai filmje 
közé is besorolta. A sikerből kiindulva 

természetesen nem maradhatott el a 
számos színpadi feldolgozás.

2019. december 13-án a PRIMA díjas 
DUMA’Színház társulata tűzte műsorára 
a Senki sem tökéletes, avagy nincs, aki 
hűvösen szereti c. zenés játékot két rész-
ben, az amerikai film nyomán. A társulat 
igazi ereje abban rejlik, hogy közel hoz-
za egymáshoz az embereket. Mindenki 
próbálja a legjobbat kihozni magából és 
idén egy igazán jó csapat állt össze, kie-
gészülve a produkcióban vendégszerep-
lő ReDance Hip Hop Crew táncosaival, 
akik mind egy célért idejüket feláldozva 
dolgoztak - legyen itt szó alsós általános 
iskolás gyerekekről vagy anyukákról, 
messzi városba járó egyetemistákról, 
rendőrökről, befutott színészekről, di-
vattervezőről,– hogy valami egyedit al-

kossanak.
A Senki sem tökéletes lehetne egy maf-

fiáról szóló darab is, de a darab komédi-
áját az adja, hogy a két főszereplő – Dzsó, 
a szaxofonos és Dzseri, a darab végére ki-
váló tánctudást szerző nagybőgős – úgy 
gondolják, hogy el tudnak menekülni a 
gengszterek elől és egy női zenekarban 
találnak majd menedéket.

Miért is komikus az egész?
Mert a szereplők azzá teszik. Glédisz 
Törner és Bájnsztokk örökös macska-
egér harca és féltékenykedése vagy épp a 
három bugyuta gengszter figurája töké-
letes példa erre.

Glédiszt Márta Vivi alakítja, aki állandó 
tagja a színháznak és akit jó volt egy új, 

Intézményünk alapfokú művésze-
ti iskolája újabb elismerő cím bir-
tokosa lett a mai napon. A Magyar 
Táncművészeti Egyetemen ünnepé-
lyes keretek között született szak-
mai megállapodás a két intézmény 
között.

A kiválóra minősített művészetok-
tatásunk, a kiválóra minősített alap-
fokú művészetoktatási intézmény, a 
DUMA’Színház PRIMA díja, az Oktatási 

A Hunyadi a Magyar Táncművészeti Egyetem Partnerintézménye

Hivatal Bázisintézménye cím mellett 
most már a Táncművészeti Egyetem 
Partnerintézménye is. Az elismerő cí-
met jelképező táblát Havancsák Piros-
ka intézményvezető, Keresztesné Deák 
Andrea moderntánc tanár, valamint 
Duma Zsolt, az alapfokú művészetok-
tatás vezetője vehette át Budapesten 
Dr. Bolvári-Takács Gábortól, az egye-
tem rektorától.

„Hirdessétek a szépséget, az igaz em-

berséget, a szív melegét – a békességet! 
Táncoljatok, énekeljetek, mosolyog-
jatok a világra! A gonoszság nem tud 
táncolni, a háborúkat nem mosolyogva 
csinálják. – Álljatok ellen a gyűlölet-
nek, a Tánc gyógyír, a Tánc boldogság, 
a Tánc fiatalság, a Tánc az Élet! Én min-
den mozdulatomat e célért hoztam a 
világra.” (Seregei László)

Duma Zsolt

Mindenki forrón szerette, avagy a vígjátékot is ugyanolyan
magas fokon kell művelni, mint az operát 

- a DUMA’Színház merész vállalása -

Folytatás a következő oldalon
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kicsit más szerepben látni.
 Az általában szerelmes, érzelmes karak-
tereket játszó Vivi profin és mégis vicce-
sen öltötte magára a zenekar vezetőjé-
nek karakterét, akinek egy perc nyugta 
sincs hiszen volt férje mindig próbára 
teszi a türelmét. Határozott egyéniségé-
vel végig kezében tartotta a zenekar és 
a darab sorsát.  Bájnsztokkot, az örökös 
nőcsábászt, aki minden héten más lány 
ágyába bújik, de mégis kitartóan hajszol-
ja Glédisz szerelmét Tóth István játszotta 
– sokszor nevetésre késztetve a nézőt.

Dzsó, vagyis Dzsozefin a hölgy szaxo-
fonos és a Shell olaj örökös karakter kö-
zötti folyamatos szerepváltása, annyira 
természetes volt Vasvári Márknak, hogy 
egyáltalán nem látszott, hogy zavarná 
ez a számára új színészi helyzet. Társa, 
Dzseráldin már jobban viselte a parókát, 
Szubin Iván mimikája, gesztusai, színészi 
alakítása és velős beszólásai sokak szá-
mára okoztak felhőtlen nevetést.

A film eredeti sztárja Marilyn Monroe, 
aki körül forog az egész történet, karak-
terének célja, hogy a zenekar floridai 
turnéjának ideje alatt megtalálja a sze-
relmet. Nagy kívánságai nincsenek, csak 
legyen gazdag, szemüveges, legyen jacht-

ja és a legfontosabb ne lóversenyezzen. 
Papp Mónikát a tőzsde helyett gitáron 
játszó nő szerepében imádta a közönség. 
A vendégszereplőként visszatérő Király 
Adrián, Ozgudként és a miatta elhíresült 
„nem baj” kifejezéssel, valamint a darab 
során nyújtott profi alakításával felejthe-
tetlen pillanatokat szerzett a nézőtéren 
helyet foglalóknak.

A premier előtti hetek mindig meg-
határozóak a végeredményt illetően. A 
43 jelenet körülbelül 20 helyszínen ját-
szódik, szóval nem nevezhető egy köny-
nyű előadásnak. Ezt mi sem bizonyítja 
jobban, hogy több ezer munkaóra áll a 
háttérben. A főpróbahétre a nyomást 
csak növelte, hogy a jegyek árusításától 
számított körülbelül 3 nap alatt elkelt 
a jegyek 90%-a és pár napon belül telt-
házas volt a darab. A kellő izgalom és a 
megoldásra váró problémák ellenére is 
egy nyugodt, összeszedett próbahét állt 
mögöttünk a nagy nap előtt. A díszlet és 
a jelmezek tökéletesen hűen hozták az 
1920-as évek hangulatát. Mint minden 
évben, hatalmas munka és sok fáradt-
ság, hogy a látványvilág tökéletes legyen. 
Novák Balázs, Keszeli Gabi, Halasi Ákos 
és Simonka János profizmusa nagy se-
gítség, ha félszavakból is értik a rendező 
koncepcióját, olykor őrültnek tűnő ötle-
teit, és elképzeléseit egyedülálló módon 

meg is valósítják. A technikai alkotóstáb 
profizmusa elengedhetetlen alappillére 
a zenés színházi produkciónak, és a kü-
lönleges szcenikai megoldásoknak.

Az igazi sikert és az álló tapsot az elő-
adásnak úgy gondolom a zseniális forga-
tókönyv hozta meg. Egy 60 éves film XXI. 
századi bemutatója feszes dramaturgiát, 
és alaposan átgondolt zenei betéteket 
igényel. A darab színpadi átdolgozása és 
a felcsendülő dalok szövegének magyar 
fordítása Duma Zsolt rendező munkája, 
aki több, mint egy évet dolgozott a vég-
leges verzió megalkotásával. A sztori tele 
van izgalmas fordulatokkal, helyzetko-
mikummal és az ehhez párosuló színészi 
gesztusokkal. Átgondolt rendezői kon-
cepció, jól kidolgozott jelenetek, profi 
rendezés, számtalan hangos kacaj a né-
zőtérről és feledhetetlen pillanatok. Így 
jellemezhetnénk a bemutatót.

A színház alkotó stábja, a tánckar, a 
Redance csapata, valamint minden szí-
nész kivétel nélkül partner volt a merész 
vállalásban és profikat megszégyenítő 
módon dolgozott meg a sikerért. Sokat 
veszít az, aki legalább egyszer nem nézi 
meg és kacagja végig a játékidőt. Mert 
senki sem tökéletes, de röhögni minden-
ki szeret.

Tóth Zolkó

Folytatás az előző oldalról
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„Meg fogom ünnepelni a karácsonyt 
szívemben, és iparkodom egész eszten-
dőben ünnepelni. Élni akarok a Múltban, 
a Jelenben és a Jövőben. Versengjen ben-
nem ennek a háromnak a szelleme.” 

Charles Dickens szavaival nyitotta 
meg a Mezőkovácsházi Hunyadi János 
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium 2019. 
karácsonyi gálakoncertjét Duma Zsolt, 
az alapfokú művészetoktatás vezetője 
december 18-án.

Intézményünkben hagyomány, hogy 
decemberben, karácsony felé közeledve 
együtt ünnepelnek az alapfokú művé-
szetoktatás (az Oktatási Hivatal Bázis-
intézménye és a Magyar Táncművészeti 
Egyetem Partneriskolája) növendékei.

Számot adnak a szülők és érdeklő-
dők előtt művészeti tanulmányaikról és 
közösen idézik meg a „Karácsony Szel-
lemét”. Ebben az évben a rendezvény 
már délelőtt elkezdődött, az intézmény 
közös karácsonyi ünnepségén, majd 
este 5 órakor megnyitotta kapuit az ün-
nepi hangulatba öltöztetett aula. A két 
órás koncerten sok-sok csillogó szemű 
gyermek és fiatal mutatta be az erre az 
alkalomra készített produkcióját. A kö-
zel 100 fellépő művészpalánta a zene és 
táncművészet szárnyán kalauzolta el a 
nézőket a karácsony meghitt világába.

A koncert keretét intézményünk 
Rezonance együttese adta, valamint a 
fináléban vendégként felléptek a Baross 
Imre Artistaképző Intézet növendékei. 
A vendégekkel zsúfolásig megtelt aula 
közönsége hálás tapssal köszönte meg a 
növendékek megható produkcióit.

A rendezvényt a Százszorszép Foltvar-
ró Kör csodás foltmunkái színesítették, 
a vendéglátásról pedig a Hagyományőr-
ző Egyesület tagjai gondoskodtak, akik 
finom kaláccsal és forró teával várták a 
résztvevőket.

A színvonalas és hangulatos koncert-
ért köszönet illeti a felkészítő művész-
tanárokat: Arany Máté, Fehér Gábor, 
Galambos Hajnalka, Keresztesné Deák 
Andrea, Kmetykó László, Molnárné 
Sinka Andrea, Rétes Edina, Szakács 
József, valamint Farkas Erika (a mű-
vészeti munkaközösség vezetője) és 
Duma Zsolt (az alapfokú művészetok-
tatás vezetője).

„Minden szívből szóló karácsonyi ének-
ben, a kandalló ropogásában és melegé-
ben, az ünnepi ebéd közben, a beszélge-
tésben és nevetésben, minden képeslap-
ban, amit egy barát vagy a család kül-

ADVENT 2019
Bázisintézményi Karácsonyi
Gálakoncert a Hunyadiban

dött, minden, amit ebből meghallunk, és 
ami elgondolkodtat bennünket, az maga 
a szeretet.” (Noreen Braman) 

Duma Zsolt
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A Bolyai Matematika Csapatver-
seny megyei fordulójának ünnepé-
lyes eredményhirdetésére 2019. 
október 24-én került sor Gyulán, az 
Erkel Ferenc Zeneiskolában.

Iskolánk 3.a osztályából két csapat 
kapott meghívást erre az eseményre. Az 
eredményhirdetésre évfolyamonként a 
legjobban szereplő hat csapatot hívták 
meg. A zeneiskola növendékei színvo-
nalas műsorral kedveskedtek a ver-
senyzőknek és kísérőiknek. A legizgal-
masabb pillanatok akkor következtek, 
amikor a csapatok helyezését kezdték 

2019. december 16-án rendezte 
meg a Mezőkovácsházi Hunyadi János 
Általános Iskola, Gimnázium, Alapfo-
kú Művészeti Iskola és Kollégium a 
Benedek Elek Tankerületi Mesemon-
dó versenyt, melyre számos iskolá-
ból érkeztek kiváló mesemondók.

A zsűri tagjai voltak: Jankó Erzsébet, 
a Kalocsa Róza Művelődési Központ 

SZEMEZGETÉS A HUNYADI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK
VERSENYEREDMÉNYEIBŐL

kihirdetni. Iskolánk alsós csapatai ki-
magaslóan szerepeltek.

A MATEKZSENIK csapata: Bajkán Re-
gina Anna, Dudaszeg Noémi, Novák Nán-
dor és Zima Dávid a harmadik évfolyam 
csapatai között az V. helyen végzett.

Az AGYMENŐK csapata: Buvár Emma, 
Popon Petra, Tóth Emma Dóra és Nyári 
Csaba a megyei II. helyezést szerezték 
meg a 44 csapata között.

Mindkét csapat felkészítő pedagógusa 
Szabóné Józsa Tünde volt.

Gratulálunk a versenyzőknek és felké-

Benedek Elek Tankerületi Mesemondó Verseny 2019

ügyvezetője, Német Gyuláné - Valika 
néni nyugalmazott pedagógus (aki 
hosszú évekig gondozta a színjátékos 
tehetségeket), valamint Duma Zsolt, a 
zsűri elnöke, Bonis Bona díjas tehet-
ségfejlesztő drámapedagógus. Az elért 
eredményekhez szívből gratulálunk a 
versenyzőknek és a felkészítő pedagó-
gusoknak. 

Az eredmények: 

I. KORCSOPORT (1-2. osztály) 
I. Szakács-Tövisháti András 
II. Tóth Emília Beáta 
III. Magurean Krisztián 
Különdíjasok: Kovács Mihály,
   Kulcsár Éva Nóra, Málik Liliána 

II: KORCSOPORT (3-4. osztály) 
I.Daróczi Patrik 
II. Benkő Antal 
III. Kézsmárki Eszter 
Különdíjasok: Vágási Adrienn,
   Kulcsár Anna Helga 

III. KORCSOPORT (5-6. osztály) 
I.Nyegota Kevin 
II. Mohácsi László 
III. Sztojka Miranda 
KÜLÖNDÍJ: Sódar Kitti Nóra 

IV: KORCSOPORT (7-8. osztály) 
I.Kanász Viktória Mária 
II. Vincze Zsófi 
III. Budácsik Andrea 

Duma Zsolt
fotó: Szabó Ákos

szítőjüknek a szép eredményhez!

2019. november 8.-án általános isko-
lánk diákjai a megyei,  Bolyai Anyanyelvi 
Csapatversenyen vettek részt. Mindenki 
tisztességesen helyt állt, kiválóan telje-
sítették a feladatokat. 

A 6.b osztály csapata az előkelő 9. he-
lyen végzett. A csapat tagjai: Borsi Vik-
tória, Botos Andrea, Pintér Netta, Tóth 
Kata. Felkészítőjük: Dékány Jánosné, 
Ildi néni volt.

Kovalcsik Ágnes
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„… csak azt tudom hajtogatni,
Igaz néha józan érvek nélkül,
Hogy az emberiség nem menthetetlen,
Amíg egy ember a másiknak megmentője lehet.”

(Örkény István)

Mezőkovácsháza város véradói az idézet sorainak 
megfelelően sok gyógyulni vágyó embernek segí-
tettek, sok aggódó hozzátartozónak nyújtottak re-
ményt 2019-ben is. 

A Magyar Vöröskereszt Kongresszusa 1987-ben hatá-
rozott úgy, hogy november 27-e legyen a véradók nap-
ja, és adjon ismétlődő lehetőséget a véradók társadalmi 
megbecsülésének.

A Magyar Vöröskereszt jóvoltából ez az a nap minden 
évben, amikor a társadalom minden felelős tagja legalább 
néhány percre, legalább egy gondolat erejéig köszönetét 
és tiszteletét fejezi ki a VÉRADÓKNAK. 

Városi szervezetünk november 27-én köszöntötte a 
véradókat, közülük 25 életmentőnek adtunk át emlék-
lapot.

10 SZERES VÉRAdÓ
Dancsó Gábor

Fülöp János
Góg Donát

Kriczki Szilvia
Kása József Márk

Molnár Péter
Nagy László Lajos

Papp Beáta
Túróczki Julianna

20 SZOROS VÉRAdÓ
Ambrózyné Faragó Zsuzsanna

Barna Péterné
Farkas István
Szabó András
Zábrák Vilmos

30 SZOROS VÉRAdÓ
Czibula Ferenc

Jurányiné Gál Andrea
Majsai Zsolt

40 SZERES VÉRAdÓ
Hegedűs Csaba
Pócsik Tamás

50 SZERES VÉRAdÓ
Antóni Róbert

Gyömbér Ferenc
Szabó Péter

60 SZOROS VÉRAdÓ
Mezei Tibor

90 SZERES VÉRAdÓ
Nagy Etelka

Bízom abban, hogy 2020-ban sokan fogják követni 
Önöket. Önöket, akik a lehető legbiztonságosabb gyógy-
szert a vért biztosítják a betegeknek.

Legyenek büszkék arra, hogy az emberek olyan cso-
dálatos csoportjához tartoznak, akik rendkívüli szol-
gálatot tettek, tesznek az emberiségnek. Kérem Önöket, 
továbbra is legyenek tagjai, s példamutatásukkal vonják 
be rokonaikat, barátaikat, ismerőseiket, hogy minél szé-
lesebb körű legyen ez az összefogás a beteg embertársa-
ink érdekében.

Tájékoztató véradónapról
Ebben az évben Mezőkovácsházán az alábbi véradási 

lehetőségeket tervezzük, ahova nagy szeretettel várjuk 
a véradókat, s azokat, akik eddig még nem próbálták a 
segítségnyújtásnak e tiszteletre méltó formáját.

01.17. Kalocsa Róza Művelődési Központ
02. 17 Gimnázium
03.20. Általános Iskola
04. 15 .Gimnázium
05 22. Rendőrség
06. 15. Kalocsa Róza Művelődési Központ
08.21  Kalocsa Róza Művelődési Központ
09. 14. Általános Iskola
10.07. Gimnázium
11.04. Kalocsa Róza Művelődési Központ
11.25. Kalocsa Róza Művelődési Központ
12. 14. Gimnázium

A tervben történő esetleges változást a meghívókon, 
plakátokon, facebookon közzétesszük.

Férfiak akár ötször, nők négyszer is adhatnak vért egy 
éven belül,

ha az előző véradástól eltelt 56 nap. 

Adj vért, és ments meg 3 életet!
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Öten részesültek
Nemzetiségi díjban

A Békés Megyei Önkormányzat 
a nemzetiségek napja alkalmából 
tartandó díszünnepségét idén Kon-
doroson tartotta. A rendezvényen 
Emil Kuchár, a Szlovák Köztársaság 
Békéscsabai Főkonzulátusának ve-
zetője is részt vett.

A Békés Megyei Önkormányzat min-
den évben a december 18-ai nemzeti-
ségek napjához kapcsolódóan díszün-
nepséget szervez, ezen esemény kere-
tében vehetik át az arra érdemesek a 
közgyűlés által alapított Nemzetiségi 
díjat. Az elismerés létrehozásával a 
megyei önkormányzat célja az volt, 
hogy a soknemzetiségű Békés me-
gyében a nemzetiségek kultúrájának, 
nyelvének, identitásának megőrzésé-
ben és fejlesztésében kiemelkedő te-
vékenységet végző, különböző nemze-
tiségű személyek elismerésre kerülje-
nek. Ebben az évben öten részesültek 
a kitüntetésben, akiknek Emil Kuchár, 
a Szlovák Köztársaság Békéscsabai Fő-
konzulátusának vezetője, Zalai Mihály, 
a Békés Megyei Önkormányzat elnöke, 
Tolnai Péter, a megyei közgyűlés nem-
zetiségi ügyekért felelős tanácsnoka 
és Mucsi András, a megyei közgyűlés 
Társadalmi Kapcsolatok Bizottságá-
nak elnöke adta át a díjjal járó okleve-
let és plakettet.

A szlovák nemzetiség javaslata alap-
ján a Békés Megyei Önkormányzat 

Közgyűlése Nemzetiségi díjat ado-
mányozott Frankó Annának a szlovák 
nyelv és kultúra megőrzése, megis-
mertetése terén végzett munkájáért. 
A roma nemzetiség javaslata alapján 
elismerést vett át Jónás Jánosné a tele-
pülési roma nemzetiségi önkormány-
zatok munkájának segítése terén tett 
erőfeszítéseiért. A német nyelv ápo-
lásáért, a német kulturális és zenei 
értékek megőrzéséért Nemzetiségi 
díjat kapott Pintér Edit, a lengyel ba-
ráti kapcsolatok áplásáért, a lengyel 
kultúra megismertetéséért elisme-
résben részesült Tóth Olga. A román 
nemzetiség javaslata alapján Fenyvesi 
Tivadar a román nemzetiség érdeké-
ben végzett erőfeszítéseiért vehette át 

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

az elismerést.
A díszünnepség hagyományaihoz hí-

ven a kitüntetések átadása után kultu-
rális műsor keretében mutatkoztak be 
a nemzetiségek.

Színpadra léptek a lőkösházi, román 
nyelvet tanuló gyermekek, a 45 éve 
alakult kondorosi Rózsa Pávakör, az 
Almáskamarási Károlyi Bernát Nyelv-
oktató Német Nemzetiségi Általános 
Iskola diákjai, a Battonyai Két Tanítási 
Nyelvű Szerb Általános Iskola gyermek 
énekkara, a békéscsabai Premier Mű-
vészeti Szakgimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola hallgatói, valamint 
verses zenés összeállítással készültek 
roma nemzetiségű gyermekek.

Az Önkormányzati tájékoztatóban a jövőben lehetőséget biztosítunk
hirdetések megjelentetésére az alábbi árakon:

 1/1 oldal 20.000,- Ft + ÁFA összeg
 1/2 oldal 11.500,- Ft + ÁFA összeg
 1/4 oldal   6.500,- Ft + ÁFA összeg
 1/8 oldal   3.000,- Ft + ÁFA összeg
 1/16 oldal   2.000,- Ft + ÁFA összeg

A hirdetéseket leadni a titkárságon lehet azokon a napokon, amikor a hivatali pénztár is nyitva tart.



Az Önkormányzati tájékoztató tervezett lapzárta időpontjai:
január 28., február 18., április 7., május 19., június 7., augusztus 11., október 13., november 17.
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Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadási rendje:

(Előzetes bejelentkezés szükséges!) 

Csepreghy Elemér
polgármester:

Minden hónap 1. és 3. csütörtökén 
8-10 óráig

Albertus László
alpolgármester:

Minden hónap 1. és 3. keddjén
8-10 óráig

Varga Gusztáv
alpolgármester:

Minden hónap 2. és 4. hétfőjén
10-11 óráig

Dr. Szilbereisz Edit
jegyző: 

Páratlan hetek csütörtökén
09:00-12:00 óráig

Szabóné Faragó Julianna
aljegyző:

Minden héten kedden
09:12:00 óráig

Társaságunk, a Főnix MMK Nonprofit és Köz-
hasznú Kft. egy dinamikusan fejlődő, akkreditált 
rehabilitációs foglalkoztatásban több éves múlttal 
rendelkező vállalkozásként, jelenleg 5 megyében 
11 telephelyen van jelen, közel 600 fő megváltozott 
munkaképességű munkavállalónak biztosítva mun-
kát és megélhetést.

Folyamatos megrendelés állomány növekedés miatt 
cégünk új telephely nyitását tervezi Mezőkovácsháza 
településen.

Keressük a térségben lakó 
megváltozott munkaképességű

munkatársakat 

részmunkaidőben (napi 4 óra)
betanított munkás

(papírüzemi munkák, mint hajtogatás, ragasztás,
csomagolás, valamint egyéb összeszerelő munkák)

feladatkörbe.

A munkakör létesítéséhez az alábbi
dokumentumok szükségesek:

 érvényes komplex szakvélemény
 ellátást megállapító határozat, valamint
 ellátás folyósításának igazolása
 együttműködés, segítőkészség, pontosság, meg
     bízhatóság, csapatszellem, jókedv és munkakedv

Miért érdemes a Főnixnél dolgozni?
 hosszútávú munkalehetőség, biztos kiszámítható 
     munkahely
 munkába járás támogatása a Munka Törvény
    könyve  szerint

Amennyiben érdekli a lehetőség kérjük, hogy
jelentkezését a dokumentumok csatolásával a

titkarsag.eger@fonixmmk.hu e-mail címre 
küldje el,

vagy érdeklődjön telefonon
a 06 20 226 2527-es telefonszámon.

FELHíVÁS

- Állatorvos: 30/945-3870

- Általános Iskola: 381-366

- Családsegítő: 381-616

- Foglalkoztatási osztály: 381-798

- Fogorvos: 

   Dr. Herter László 381-459,

   Dr. Biedermann Viktor 381-431

- Földhivatali osztály: 550-030

- Gimnázium: 550-170

- Gyerekorvos: 381-597

- Gyermekjóléti Szolgálat: 381-616

- Gyógyszertár: 633 949

- Háziorvosok:

   Dr.Rigler-Gyurkó Magda 452-908

   Dr. Fodor József 381-266

   Dr. Tatár Márta 381-390

- Humán Szolgáltató Központ: 381-445

- Járási Hivatal: 451-043

- Kormányablak: 795-239

- Könyvtár: 30/326-9909

- Mentők: 104

- Művelődési Központ: 680-730

- Napközi Konyha: 381-930

- Óvoda: 381-852

- Polgármesteri Hivatal: 381-011

- Posta: 381 588

- Református Egyházközség: 381 643

- Rendőrség: 107

- Római Katolikus Plébánia: 381 174

- Tűzoltók: 105

- Ügyelet: 452-908

- Védőnői Szolgálat: 381 687

- Vis Medica Szakrendelő: 381-222

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK:
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KÖZMŰVEK ÜGYFÉLFOGADÁSA
Mezőkovácsháza, Hősök tere 6.

NKM Földgázszolgáltató, NKM Áramszolgáltató:
Kedd: 8.00-12.00 óráig

Csütörtök: 14.00-18.00-ig

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.(Víz):
Szerda: 8.00-16.00-ig

Szemétszállítással kapcsolatos ügyfélfogadás:
Péntek: 12.30-14.00-ig

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK:

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:
Őri István  Mezőkovácsháza  Kis Adrienn  Mezőkovácsháza
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Szénási  Zente Hurguly Lilla Szénási Gábor
Ale Csenge Ágnes Gálos Renáta Ale Sándor

HALÁLESETEK:

Matkócsik József István 1943
Dobó István 1941
Szlanyinka Ferencné 1923
Török Ferenc 1965
Grestyák Ottó Mihály 1953
Gábor Anna Rozália 1949
Pócsik Lajos 1950
Molnár Péter 1957
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TISZTELT MEZŐKOVÁCSHÁZI LAKOSOK!

2020-ban a 25/2006. (XII. 15.) ÖR. sz. rendeletben fog-
laltak szerint a következő önkormányzati kitüntetések 
adományozását megelőző jelölésre van lehetőség: 

„Mezőkovácsháza Díszpolgára”
„Mezőkovácsháza Városért”
„Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért”
„Polgármesteri Elismerő Oklevél”

A kitüntetés adományozására minden mezőkovácsházi 
állampolgár, bejegyzett szervezet írásban tehet javaslatot. A 
kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetés meg-
nevezését, a kitüntetésre javasolt személy vagy kollektíva 
adatait, az adományozás alapjául szolgáló tevékenység rész-
letes leírását, valamint a javaslattevő aláírását és lakcímét, 
illetve székhelyét.

„Mezőkovácsháza Díszpolgára” kitüntetés és elismerő 
cím egy életpálya kiemelkedő értékű teljesítményéért, ma-
radandó értékű, megbecsülést kiváltó tevékenységért adha-
tó (posztumusz is).

„Mezőkovácsháza Városért” kitüntetés egy időszak vá-
rosi szintű kiemelkedő eredményességű maradandó értékű, 
megbecsülést kiváltó tevékenységért adható egyéni teljesít-
ményért (posztumusz is), illetve alkotói közösségek részére.

„Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért” kitüntetés a 
Mezőkovácsházán oktatási-nevelési, közszolgálati, egészség-
ügyi, szociális, közművelődési, katasztrófa- és rendvédelmi, 
valamint sport szakmai feladatot ellátó aktív és nyugdíjas 
munkavállalók, fenti tevékenységet végző magánszemélyek 
(posztumusz is), vállalkozások, civil szervezetek és egyéb 
közösségek részére adható, amennyiben az adott szakmai 
feladatot, tevékenységet huzamosabb ideje - tíz évet meg-
haladóan - magas színvonalon, kiemelkedő teljesítménnyel, 
példa értékűen végzi.

„Polgármesteri Elismerő Oklevél” azon személyek és 
közösségek kitüntetésére alapított díj, akiknek a közjóért, 
Mezőkovácsháza érdekében kifejtett értékes tevékenysége 
elismerésére nem biztosított a lehetőség az előzőekben em-
lített kitüntetésekkel.

A javaslatokat az első három kategóriában 2020. február 
28. napjáig kell a Polgármesternek megküldeni, a „Polgár-
mesteri Elismerő Oklevél” odaítélésére egész évben, folya-
matosan tehető javaslat.

A korábban benyújtott, pályázatok nem húzódnak át auto-
matikusan a következő évre, ezért az elbírálásban korábban 
nyeretlen pályázatokat ismét be lehet nyújtani ugyanarra a 
kitüntetésre vagy más kitüntetési címre.

További információ a www.mezokovacshaza.hu/Városunk/
Önkormányzat/Rendeletek honlapon a helyi rendeletben 

olvasható.

FELHÍVÁS!



Keressen minket online!
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 Hőszigetelő rendszerek 
 Gipszkarton rendszerek
 Festékek, lakkok, lazúrok
 100-féle tapéta
 Nemesvakolatok
    (azonnali színezés színkártyáról)
 Álmennyezet, díszlécek, rozetták
 Csavarok, rögzítő elemek, csiszolók

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 szaknyelvi- sikeres 
komplex vagy részvizsgát B2 (közép) vagy C1 (felső) szinten.
 *Ez a dátum a vizsga dátumára vonatkozik, nem pedig a bizonyítvány kiállításának dátumára.

MEZŐKOVÁCS
HÁZA

2020-ban is várjuk kedves vásárlóinkat
 kibővült árukészlettel!

Mezőkovácsháza, Árpád utca 211/A
(Az állatpatika mellett)

06-68/680-293; 06-30/38-38-306
Lukács János

tegség, asztma, Parkinson kór, Alzheimer 
kór, depresszió, stb.) vezet.

Az egészséges szervezet sejtjei 
LUGOSAK, míg a beteg szervezet sejtjei 

SAVASAK ”

Napjainkban a molekuláris hidrogén 
az első helyen szerepel az orvosi kutatá-
sok területén.

Manapság hidrogént molekuláris for-
mában (H2>> molekuláris hidrogén) 
állítják elő és kapszula, tabletta, vízben 
dúsítva  stb. forgalmazzák.

A kapszula, tabletta stb. molekulá-
ris hidrogént szabadít fel a szervezet-
ben, aminek rendkívül gyors és erős, 
szelektív antioxidáns és gyulladás 
gátló hatása van. Közvetlenül a gyul-
ladás helyén fejti ki hatását oly módon, 
hogy azonnal kötődik a szabad oxigén 
és peroxinitrit gyökhöz, ami által a 
gyulladási folyamatok is sokkal gyor-
sabban lezajlanak. Lúgosító szerepe 
közismert.

Dr. József Erika orvos:
„Meggyőződésem, hogy a gyógyszerek 

gyors, hatásos fegyverek a kezünkben 
és bizonyos helyzetekben nem nélkülöz-
hetjük őket. DE és itt jön a lényeg, elké-
nyelmesít bennünket és nem szolgálják 
a betegségek megelőzését.”

A TIME Magazin szerint néma gyil-
kos a gyulladás: meglepő a kapcsolat 
a gyulladások és a szívroham, a rák, 
az Alzheimer kór és egyéb betegségek 
között. A gyulladást az immunrend-
szer aktivizálódása váltja ki, oka pedig 
többféle lehet. Ez valamilyen kórokozó, 
de lehet akár valamilyen sérülés, belső 
vagy külső ártalom.

Dr. Dwight Lundell szívsebész véle-
ménye: „Már évekkel ezelőtt felfedezték 
– mégsem került igazán a köztudatba 
–, hogy a szív- és érrendszeri betegsé-
geket az érrendszer gyulladása okozza. 
A magasnak mondott koleszterinszint 
már ennek a következménye, ugyanis a 
gyulladás miatt megsérült érfalon köny-
nyebben meg tud telepedni bármi, így a 
koleszterin részecskék is.”

A rosszul megválasztott élelmiszerek, 
káros szenvedélyek, rossz szokások, 
stressz, stb. miatt elsavasodik a szerve-
zetünk, emiatt gyulladásos folyamatok 
indulnak be, ami aztán a legkülönfé-
lébb betegségekhez (szív és érrendsze-
ri, stroke, daganatok, bőrbetegségek, 
csont- és ízületi károsodások, cukorbe-

További információ: gyulladas.com

Facebook:
Miért betegszünk meg? Mi a megoldás ?

Telefon: +3630 685 3709
(8-18 óra között )

OGYÉI notifikációs szám: 20323/2018


