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A tAvAsz hirnöke

„Köszönet a nőknek az életért,
A tisztán megőrzött gyerekkorért,
A szeretetért, az összetartott családért,
A tépázó vizekből hazaváró kikötőért.”

(Garai Gábor) 

Nőnap alkalmából
szeretettel köszöntjük a 

Hölgyeket!
Mezőkovácsháza Város

Önkormányzata
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Folytatás a következő oldalon

A pályázat keretében elsődlegesen 
a jelenlegi piac területe kerül meg-
újításra. Az Árpád köz - Deák utca 
sarkán egy vásárcsarnok épül ki-
szolgáló helyiségekkel kiegészítve. A 
csarnok mellett új parkolók kerülnek 
megépítésre. Részben megújul az Ár-
pád köz útburkolata, és a környező 
járdák, térburkolatok is újjáépülnek 
egészen az Óvoda bejáratáig. 

Ezen kívül a környező zöldterületek 
is megújulnak a Művelődési Ház mö-
gött és az Áruház környékén egyaránt. 
A meglévő játszóeszközök bővítésre ke-
rülnek, illetve felnőtt fitnesz eszközök is 
kihelyezésre kerülnek egy új területen.

A Művelődési Ház mögött térburkolat 
épül és a rendezvények területe is meg-
újul. Ezen kívül füvesítés és virágosítás 
is tervezett a központi területeken. A fák 
felülvizsgálata is megtörténik és szük-
ség esetén a beteg növényzet helyett új 
fák telepítése történik.

A pályázat építési, zöldítési költsége 
190 millió forint. A projekt közbeszer-
zése lezárult, a legkedvezőbb ajánlatot a 
Bólem Kft. adta. A vállalkozási szerződés 
február 13-án aláírásra került. Jelenleg 
a közbeszerzési eljárás utóellenőrzése 
folyik. Ennek lezárásakor lép hatályba a 
vállalkozási szerződés, és remélhetőleg 
tavasszal kezdődhetnek a munkálatok.

Sóki Zoltán

Zöld város kialakítása MeZőkovácsháZán

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 
2020. február 24-étől megújulva vár-
ja régi és új olvasóit.

Mezőkovácsháza Város Önkormány-
zatának támogatásával a könyvtárban 
kicserélték a nyílászárókat, korszerű-
sítették az elektromos hálózatot, át-
alakították a fűtési rendszert, valamint 
napelemeket telepítettek. Megtörtént 
az épület külső-belső szigetelése is, 
gondosan ügyelve arra, hogy a helyi vé-
delem alatt álló utcai homlokzat meg-
tartsa eredeti kinézetét.

Az új bútorok, függönyök, laminált-
padló, a beltéri meszelés megváltoz-
tatta a belső terek hangulatát. A nagy-
szabású felújítás során új „köntösbe 
öltözött” a gyermekkönyvtár, amely 
most már teljesen más arculattal fo-

gadja az érdeklődőket: fiatalos, csa-
logató. Az újonnan kialakított Mese 
és Ifi sarokban babzsákfotelek, színes 
képeskönyvek, izgalmas meseköny-
vek, társas- és Xbox játékok várják, 
hogy a gyermekek felfedezzék őket. A 

Megújult a Mezőkovácsházi
városi könyvtár

földszinten kellemes, tágas olvasótér, 
újságolvasó sarok várja az olvasni vá-
gyókat valamint a naprakész sajtó után 
érdeklődőket.
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Folytatás a 2. oldalról 

A falakon elhelyezett vászonképek 
mind a múlt egy-egy tovatűnt pillanatát 
őrzik. Megjelenítik a napjainkra már el-
tűnt, megváltozott Mezőkovácsháza régi 
utcáit, épületeit. „Helytörténet nyomok-
ban, jelen lesz a könyvtárban.” Albertus 
László könyvtárigazgató mottójának 
jegyében szeretnénk a jövőben is a régi 

Mezőkovácsháza Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
2020. február 27-én fogadta el az 
Önkormányzat 2020. évi költség-
vetéséről szóló …/2020. (III…...) 
számú önkormányzati rendeletet. 
Ez évi költségvetésünk főösszege 
2.847.217.000 Ft. A költségvetés az 
elmúlt évhez hasonlóan tartalmazza 
az önkormányzat intézményeinek a 
feladatok megvalósításához szüksé-
ges fedezetét.

A 2020. évi költségvetés tervezésé-
nek elsődleges és legfontosabb rende-
ző elve az intézményrendszer műkö-
dőképességének biztosítása, a kötelező 
feladatok ellátása, az önkormányzat 
likviditási helyzetének javítása, vala-
mint az önkormányzat TOP-os pályá-
zatainak megvalósítása volt.

A 2020. évi költségvetési rendelet 
összeállításakor az elfogadott költ-

ségvetési koncepcióban meghatáro-
zottakon túlmenően tervezési vezér-
elvként szolgált számunkra, hogy a 
reálisan teljesíthető bevételeket az 
ellátandó feladatokhoz szükséges ki-
adásokkal vegyük számba a költség-
vetés készítése során. Megállapítható, 
hogy mindezek teljes körű szerepel-
tetése megtörtént. A jelentkező költ-
ségvetési különbözet csökkentésére, 
fedezetének megteremtésére külön 
intézkedéseket teszünk.

A költségvetés több fórumon egyez-
tetésre került. A lakosság igényeit 
szem előtt tartva a Képviselő-testü-
let, az intézményvezetők, valamint a 
munkavállalók képviseletének javas-
latait is tartalmazza, megalapozva ez-
zel városunk hatékony és gazdaságos 
működését.

Ágostonné Dohányos Ivett

A 2020. évi költségvetésről

2019 őszén pályázatot írt ki a 
GreenDependent (Fenntartható 
Megoldások Egyesülete) oktatási, 
szociális, egészségügyi intézmé-
nyek, valamint civil szervezetek 
számára őshonos gyümölcsfák be-
fogadására a „Fákkal felelősen” 
program keretében.

A napokban érkezett az értesítés 
intézményünk számára, hogy pályá-
zatunk minden tekintetben megfelelt 
az elbírálási szempontjainknak így a 
megpályázott őshonos gyümölcsfák 
hamarosan eljutnak intézményünk-
höz. A faosztás 2020 tavaszán veszi 
kezdetét, és több körben zajlik majd 
(tehát idén tavasszal és ősszel is több 
faosztási kör várható). Ebben az idő-
szakban 873 őshonos gyümölcsfát osz-
tanak ki 58 sikeresen pályázó intéz-
mény – iskolák, óvodák, valamint civil 
szervezetek – kertjébe. A sikeresen 
pályázóknak a fák kiosztása minden 
esetben úgy történik, hogy előbb egy 
űrlapot küldenek ki, amelyben konk-
rét fafajtákat választhatnak, majd a 
fákra történő jelentkezés után egy 
következő levélben kiértesítik azokat, 
akiknek jutott fa és egyben egyeztetik 
az átvétel időpontját. Mivel a prog-
ramra a megbízói oldalról is nagy az 
érdeklődés, előreláthatóan 2020 során 
több ezer facsemetét terveznek majd a 
sikeresen pályázó szervezeteknek jut-
tatni. A pályázatot azt követően terve-
zik újranyitni a befogadó intézmények 
számára, ha a 2019 őszén sikeresen 
pályázók megkapták a csemetéket.

Szedlacsekné Farsang Margit
intézményvezető

Megújult a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
idők retró hangulatát előidézni és be-
csempészni a látogatók szívébe. A meg-
újult Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 
átadó ünnepségére 2020. március 14-
én 14 órakor kerül sor, ahol meghívott 
vendégünk lesz Fekete Péter, a kultúrá-
ért felelős államtitkár. Sok szeretettel 
várunk minden érdeklődőt.

(Strifler Károlyné)

Sikeres pályázat a 
„Fákkal felelősen” 

program keretében
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Megérkeztek a vetőmagok a Nemzeti Biodiverzitás- 
és Génmegőrzési Központból.

A „Mezőgazdasági Célú Növényi Genetikai Erőforrások 
Megőrzésére és Hasznosítására” előírásaival összhang-
ban, továbbá a 358/2004 (XII. 26.) Korm. rendelet által 
kihirdetett, az élelmezési és mezőgazdasági célú növény-
forrásokról szóló, Rómában 2001. november 3-án elfoga-
dott nemzetközi Egyezmény 12.4. pontjában foglaltak sze-
rint a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ a 
génbank gyűjteményben megőrzött génforrás mintákat 
ingyenesen (1300 Ft futárdíj) bizonyos feltételek mellett 
adja át.

Az idén intézményünk mindhárom feladat ellátási he-
lyére pályázott az ingyenes vetőmagvakból. A veteményes 
kertjeinket, magas ágyásainkat az idén a génbankból szár-
mazó paradicsom, paprika, saláta, bazsalikom, citromfű, 

KészülünK a tavaszra!

Magyarország kormánya az „Ovis 
labdaprogram” megvalósításáról 
döntött, az óvodás gyermekek egész-
séges életmódra és mozgás szere-
tetére történő nevelése érdekében. 
A program célja, hogy valamennyi 
óvodában, ill. minden feladatellátási 
helyen hozzáférhetővé váljanak a 
gyermekek számára olyan sportesz-
közök, melyek használatával emel-
kedik a sportoló gyermekek száma, 
amellyel kialakul az igényük a rend-
szeres testmozgásra, a mozgás-gaz-
dag életmódra.

Mivel ez a program összecseng peda-
gógia programunkban megfogalmazott 
egészségnevelési célokkal így 2019 
őszén pályáztunk az ingyenes sportszer 
csomagokra. A napokban intézményünk 
mind három feladatellátási helyére 
megérkeztek a sportszercsomagok, kö-
szönjük! 

A csomag tartalma:
- Könnyített focilabda  20 db
- Bója készlet  2 db
- Pro edző labda technikai kötéllel 2 db
- Soft edzőlabda levehető technikai kö-

téllel  2 db
- Önfelálló kapu (nagy)  2 db
- Összehajtható kapu (nagy)  2 db
- 2 az 1-ben profi kapu lábtenisz szett 

labdával és pumpával  1 db
- 2 az 1-ben profi kapuedző szett, vízzel 

vagy homokkal tölthető  1 db
- 4 az 1-ben edző állomás  1 db

Sportszercsomagokkal támogatták az egészségnevelést

- Megkülönböztető mez  8 db
- Bója készlet 5db/szett 2 db
- Pro edző labda technikai kötéllel 2 db
- Soft edzőlabda levehető technikai kö-

téllel  2 db
- Önfelálló kapu (nagy)  2 db
- Összehajtható kapu (nagy)  2 db
- 2 az 1-ben profi kapu lábtenisz szett 

labdával és pumpával  1 db

- 2 az 1-ben profi kapuedző szett, vízzel 
vagy homokkal tölthető  1 db

- 4 az 1-ben edző állomás  1 db
- Szivacs kézilabda  4 db
- Szivacs focilabda  4 db
- Szivacs kosárlabda  4 db
- Szivacs röplabda  4 db

Szedlacsekné Farsang Margit

pasztinák, kukorica, bab, tök, virágágyásainkat őszirózsa, 
bársonyvirág, rézvirág, kúpvirág magokkal ültethetjük be. 
Megismerkedhetünk a rebarbarával, okrával, csicseri bor-
sóval, homoki fátyolvirággal és a Mezőkovácsházi Szegle-
tes lednekkel. 

A jövő heti télűző Farsangi mulatságok után márciusban, 
Hagyáné Takács Ibolya segítségével az „Ehető játszókert” 
program gazdájával elkezdődhet a vetőmagok ültetése is.

Szedlacsekné Farsang Margit
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Az újév kezdetén ismét nagy öröm 
érte intézményünket.

Az EFOP 3.2.1.-15.-2016.-00001 
azonosító számú „Tehetségek Ma-
gyarországa” című kiemelt projekt 
keretében a Négy Évszak Óvoda és 
Bölcsőde, fejlesztő játékokat kapott 
ajándékba a Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetségétől.

Az új fejlesztő játékok a tehetséggon-
dozás eszköztárát színesítik intézmé-
nyünkben, amit minden gyermek és óvo-
dapedagógus ezúton is hálásan köszön. 
Bízunk benne, hogy szakmai munkánkat 
továbbra is ilyen és ehhez hasonló eszkö-
zökkel, játékokkal támogatják majd. 

A következő fejlesztő játékokkal 
bővült eszköztárunk:

- Gobblet Gobblers Plastik  1 db
- Bristle Bloks tüsijáték - 113 db-os bő-

röndben  2 db
- Memo csatt társasjáték – Klatsch 

Memo  1 db

- B. Ballyhoo érzékelő labdák, fejlesztő 
játékok  2 db

- Grabolo társasjáték  2 db
- Tantrix hálós  2 db
- Dr. Med többcélú orvosi szerepjáték 1 db
- B. építs repülőt, csavarozó építőjáték 

2 db
- Bimm Bamm! Társasjáték  1 db

Új játékok
az óvodásoknak

- Térbeli amőba fából  1 db
- Mankala 2 személyes  3 db
- Topologix fejlesztő játék  1 db
- Potyogtatós amőba  1 db
- B. gyermekhangszer készlet  3 db

Szedlacsekné Farsang Margit
intézményvezető

A magyar kultúra napját 1989 óta 
ünnepeljük meg január 22-én, an-
nak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon jelölte meg 
dátummal Szatmárcsekén a Himnusz 
kéziratát. Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzata is ezen a napon kö-
szöntötte idén a kultúrában illetve 
kultúráért dolgozókat, tenni akaró-
kat a Városháza nagytermében.

Szabóné Faragó Julianna aljegyző kö-
szöntője után Csepreghy Elemér pol-
gármester mondott ünnepi beszédet, 
aki hangsúlyozta a kultúra ápolásának 
fontosságát, valamint felhívta a figyel-
met, hogy egy nemzet életében milyen 
fontos helyet foglalnak el a kulturális 
sajátosságok. Ezt követően Liszi Melin-
da a békéscsabai Jókai Színház társu-
latának színésznője adott jó hangulatú, 
magával ragadó műsort, melyben ver-
sek és dalok egyvelegével szórakoztatta 
a nagyérdeműt.

Az előadás után Czuthné Halasi Mária, 
a Kalocsa Róza Művelődési Központ mű-

velődésszervezője vehetett át Polgár-
mesteri Elismerő Oklevelet Csepreghy 
Elemér polgármestertől és Varga Gusz-
táv alpolgármestertől.

Marika 2009 óta tevékenykedik a 
közművelődés, a kultúra területén. A 
művelődési házban végzett munkája 
során hamar megtalálta a neki meg-
felelő feladatkört. Szívesen vesz részt 
a kulturális és szabadidős rendezvé-
nyek, kiállítások, járási és városi kul-

turális programok előkészítésében, le-
bonyolításában és utómunkálataiban. 
Fáradhatatlanul kapcsolatot tart és 
segíti a művelődő közösségek, kiscso-
portok, felnőtt és gyermek szakkörök 
munkáját.

A résztvevők a rendezvény zárásaként 
állófogadáson vehettek részt a Humán 
Szolgáltató Központ jóvoltából.

Gigacz Balázs

A kultúráért dolgozókat 
köszöntötték
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Folytatás a következő oldalon

Nem mindennapi kiállítás nyílt 
„Kreatív kezek” címmel 2020. febru-
ár 20-án a Kalocsa Róza Művelődési 
Központban. Sőt! Egész biztosan ki-
jelenthető, hogy kettő, ilyen egyedi 
alkotásokból álló tárlat először ke-
rült bemutatásra Mezőkovácsházán.

A mai világban kiemelt figyelmet kap 
egyes dolgok újrahasznosítása a klíma-
védelem jegyében. Valószínűleg ez a 
gondolat is motoszkálhatott Botos Fe-
renc és Papp Tamás fejében, amikor sza-
badidejükben egyedi dísz és használati 
tárgyak „gyártásába” kezdtek. Ferenc 
fémhulladékból, csavarokból, lemezek-
ből alkot dísztárgyakat, fémszobrokat, 
míg Tamás leginkább faliórákat készít. 
Hogy miből? Amit éppen talál szeretett 
garázsa mélyén. Legyen az fogaskerék, 
vagy egy hegesztőpajzs, Ő faliórát vagy 
éjjeli lámpát csinál belőle. 

Ennek a kreatív folyamatnak a végén 
február 20. napján nyílt közös kiállítá-
suk a Kalocsa Róza Művelődési Köz-
pontban. Mindkettőjük mezőkovácsházi 
kötődésű és ez volt életük első kiállítá-
sa, így mindketten kissé megilletődve 
várták a kiállítás megnyitóját.

A szép számban összegyűlt publikum 
Jankó Erzsébet, a Kalocsa Róza Mű-

velődési Központ ügyvezetőjének kö-
szöntője után hallhatta Varga Gusztáv 
alpolgármester szavait, aki méltatta a 
két kiállító munkásságát, és kihangsú-
lyozta, milyen fontos felfedeznünk a 
körülöttünk élő „kreatív kezeket”. Ezt 
követően Tóth István, a Duma’ Színház 
társulatának tagja varázsolta el énekes 
produkciójával a megjelenteket. A meg-

Rendhagyó kiállítás az újrahasznosítás jegyében

nyitó záró akkordjaként a vendégsereg 
körbe csodálta a kiállított tárgyakat, és 
az alkotók és a Kalocsa Róza Művelődé-
si Központ jóvoltából vendéglátásban 
részesült.

Stílszerűen azzal zárnám mondandó-
mat, hogy reméljük egyikük kreativitá-
sán sem fog majd az „idő vasfoga”!

Gigacz Balázs

A Kovácsházi Kézműves Kör tagja-
inak csodás alkotásaiból nyílt kiál-
lítás 2020. február elsején a Kalocsa 
Róza Művelődési Központban, me-
lyet több mint két héten át tekint-
hettek meg az érdeklődők.

A megnyitó ünnepségen Jankó Erzsé-
bet a művelődési ház vezetője üdvözöl-
te az alkotókat és a vendégeket, majd 
Varga Gusztáv alpolgármester mondott 
köszöntőt. A kiállítást Kocsis Klára a 
Békés Megyei Népművészeti Egyesület 
referense, a ,,Közösségek fejlesztése a 
népművészet eszköztárával Békés me-
gyében” című pályázat projektmene-
dzsere nyitotta meg. Mindkét előadó a 
közösségépítés jelentőségét, a csoport 
megalakulásának és példamutató te-
vékenységének vitathatatlan értékét, 
a helyi kultúrateremtés, a népi hagyo-
mányok ápolásának fontosságát emel-
te ki. Kocsis Klára hangsúlyozta, hogy 
a kovácsházi kézműves közösség és az 

egyesület létrejötte mai szóval élve is 
egy sikersztori, mely benne él minden 
résztvevő, együttműködő szívében. 

A kézműves csoport tevékenysége 
2016-ban indult, amikor a Békés Me-
gyei Népművészeti Egyesület part-
nereket keresett egy Európai Uniós 

pályázatához. Mivel Mezőkovácsháza 
köztudottan a ’70-es, ’80-as években 
Békés megye kézműves központja volt, 
ezért is esett a választás a Kalocsa Róza 
Művelődési Központra.

Megvalósult álom – Az alkotás öröme a sikerhez vezető út



2020. március 7

Folytatás az előző oldalról

Eddig is kiemelt tevékenységnek 
számított és számít ma is a népi kéz-
művesség. A szakkör 2017-ben már 
20 fő feletti létszámmal dolgozott. 
Mindezen kohézió megteremtésében 
pedig igen nagy szerepe, kiemelt érde-
me van Dunainé Pszota Máriának, aki 
összefogja, irányítja a lelkes közösség 
munkáját. Emellett a foglalkozások te-
matikája, menete módszertanilag is ki-
emelkedő. Az indulást követően igazi, 
élő, kreatív alkotóközösség jött létre, 
mely időközben 30 főre duzzadt. 

A következő évben pedig egy régi 
álom vált valóra: Kovácsházi Kézműves 
Kör néven 43 alapító taggal egyesület-
té alakultak és 2019. januárban a cég-
bíróságon is bejegyzést kaptak. Mára 
50 főre emelkedett az egyesület tagja-
inak száma. A megalakult felnőtt kéz-
műves csoport példát mutat arra, hogy 
igenis szükség van rá és lehet helyi kö-
zösséget kialakítani, mely a települést 
szolgálva nagyban hozzájárul a helyi 
kultúrateremtéshez, az értékmegőr-
zéshez. Bizonyítja, hogy – miközben a 
résztvevők maguk is sikerélményhez 
jutnak, történelmi, néprajzi és érzelmi 
ismereteket szereznek - amatőrként is 
művészi alkotásra képesek, olyan ér-
téket hoznak létre, amelyre nem csak 
szűkebb környezetük lehet büszke.

Ennek példája az a 34 alkotó, aki feb-

ruár elején bemutatta az elmúlt két év-
ben készült munkáinak néhány darab-
ját. Aki látta, bizonyíthatja: nem túlzás 
azt állítani, hogy a lelkes emberek 
szorgos kezei által rendkívüli szépsé-
gű, csodálatos alkotásokban gyönyör-
ködhettünk. 

Visszatérve a megnyitóra, az ünnepi 
eseményt a helyi Vadvirág Népdalkör 
előadása színesítette, majd a köszön-
tőkön túl, az eddigi munkát elismerő 
emléklapot vehettek át az alkotók és 
a kör tagjai úgy, hogy a szakkörveze-

tőnek mindenkihez volt egy-egy sze-
mélyre szóló, kedves szava. A kézmű-
ves szakkör tagjai – meglepetésként 
- a tevékenységüket képekben össze-
foglaló albummal lepték meg Dunainé 
Marcsikát, nagy szeretetnek örvendő 
vezetőjüket. A program kötetlen be-
szélgetéssel zárult, ahol az alkotók a 
maguk készítette finom sütemények-
kel vendégelték meg a résztvevőket.

Halasi Mária

Egy mindig mosolygós fiatalember…
egy fiatal élet, mindenki Rolija eltávo-
zott közülünk 2019. december 22-én. 
Szerették őt, nemcsak azok, akik köze-
lebbről ismerték, hanem azok is, akik 
kapcsolatba kerültek vele akár csak 
egy kis rövid időre is.

Béres Roland 1980. január 14-
én született Medgyesegyházán. 
Mezőkovácsházán járt általános is-
kolába, középiskolába és ebben a vá-
rosban is dolgozott.

Kezdetben a Könyvtárban, később 
a mezőkovácsházi Okmányirodában, 
majd a Mezőkovácsházai Járási Hi-
vatal Kormányablakában és végül a 
Földhivatal ügyfélszolgálatán.

Szívügye volt az ügyfélszolgálati 
munka, segítőkész, vidám természe-
te miatt az ügyfelek szívesen fordul-
tak hozzá kéréseikkel.

Gyakran kifejezetten őt keresték, 
mert mindenkinek segített, még az 
ügyfelek gondolatait is kitalálta. Ro-
land, a hivatali munkát szolgálatnak 
tekintette és mindent megtett azért, 
hogy az ügyfelek barátságos környe-
zetben intézzék még a számukra néha 
kellemetlen ügyeiket is.

A hivatal egy jó kollégát veszített el, 
Mezőkovácsháza egy jó embert. Hiá-
nya az egész közösség számára fájó.

Nyugodj békében, Roli…

a Mezőkovácsházai Járási Hivatal 
dolgozóinak nevében

Béni Attila
hivatalvezető

Béres Roland
1980-2019
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Sikeresen befejeződött a „Kul-
turális intézmények a köznevelés 
eredményességéért” - az EFOP-3.3.2-
16-2016-00139 azonosító számú, 
„Könyvtár, ami összeköt” elnevezésű 
projekt, melyet a Mezőkovácsházi 
Városi Könyvtár, a Mezőkovácsházai 
Járás 7 településének (Almáska-
marás, Nagykamarás Kunágota, 
Nagybánhegyes, Mezőhegyes, Végegy-
háza, Mezőkovácsháza) 8 nevelési-
oktatási intézményével, illetve azok 
telephelyeivel valósított meg.

Együttműködő partnereink voltak: 
• Savio Szent Domonkos Katolikus Álta-

lános Iskola és Óvoda Végegyházi te-
lephelye, 

•  Savio Szent Domonkos Katolikus Álta-
lános Iskola és Óvoda Nagybánhegyesi 
telephelye,

• Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és 
Bölcsőde, 

• Mezőkovácsházi Hunyadi János Általá-
nos Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mű-
vészeti Iskola és Kollégium, 

• Mezőhegyesi József Attila Általános Is-
kola, Kollégium és Alapfokú Művészeti 
Iskola,

• Bereczki Máté Általános Iskola 
Kunágota, 

• Almáskamarási Károlyi Bernát Nyelv-
oktató Német Nemzetiségi Általános 
Iskola Almáskamarás,

•  Gyulai Római Katolikus Gimnázium, 
Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 
Nagykamarási telephelye.
A projekt az Európai Unió támogatásá-

val, az Európai Szociális Alap társfinan-

szírozásával valósult meg.
Mind a 8 nevelési-oktatási intéz-

ményben, illetve azok telephelyein helyi 
igényekre alapozott foglalkozások va-
lósultak meg. A programban 43 féle ta-
nítási órán kívüli foglalkozást valósítot-
tunk meg a pályázatban vállaltak szerint. 
A projekt által elért cél az óvodai neve-
lésben résztvevő gyermekek, és a közne-
velésben résztvevő gyermekek tanórán 
kívüli ismeret- és tudásgyarapításának 
kompetenciafejlesztésének támogatása, 
továbbá a kulturális szolgáltatások, tevé-
kenységek és a programkínálat fejlesz-
tése a nevelési-oktatási intézményekkel 
együttműködve. A projektben megvaló-
sult kulturális tevékenységek, mind a ne-
velési-oktatási intézmények pedagógiai 
programját támogatták, a kínálatot gaz-
dagító tanórán és óvodai foglalkozáson 
kívüli kulturális tevékenységek voltak.

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 
projektje 2018. március 1-jén vette kez-
detét, és 2020. február 29-én ért véget. 
A Széchenyi 2020 program keretében 
megvalósult pályázati projekt 12 havi 
szakkör, 15 heti szakkör, 1 foglalkozás-

EFOP-3.3.2-16-2016-00139 „Könyvtár, ami összeköt”
Lezárult a „Könyvtár, ami összeköt” projekt

sorozat, 4 témanap/témahét, 1 verseny/
vetélkedő, 5 nyári tábor, 4 művészeti 
csoport, 1 kulturális óra keretében bizto-
sított tanítási órán kívüli tanulási lehető-
ségeket a résztvevőknek.

A projekt végéhez érve elmondhat-
juk, hogy a 8 együttműködő oktatási és 
nevelési intézményből illetve azok te-
lephelyeiről mintegy 1000 általános- és 
középiskolás diák valamint óvodás korú 
gyermek vett részt a foglalkozásainkon 
heti vagy havi rendszerességgel, vagy 
töltött el tartalmas szünidőt a nyári tá-
borainkban. 

A „Könyvtár, ami összeköt” projekt 
megvalósításával tovább erősödött, az 
egyébként is jól működő kapcsolatrend-
szerünk.

A projekt hosszú távú célja a közne-
velési intézmények tanórán kívüli tevé-
kenységének támogatása, amely által 
minőségi, értékközvetítő, támogató ne-
velésben részesülhetnek a tanulók.

Strifler Károlyné projektmenedzser

mezőkovácsháza
Kiadja:

Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
Szerkesztő: Kálmán-Pócsik Judit

Felelős szerkesztő: 
Dr. Szilbereisz Edit jegyző

Szerkesztőség címe:
5800 Mezőkovácsháza,  Árpád u. 176

Tel.: 06 68/ 381-011
E-mail:

 titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu
Nyomdai munkák: 
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A dr. Csernai Katalin Kft. Mezőkovácsházán és kör-
nyékén a jelenleg hatályos finanszírozási szerződé-
se alapján, az alábbi területeken nyújt szakápolók 
által végzett ellátást a lakosság számára ingyenesen, 
a törvény által megszabott vizitszámban, háziorvos 
elrendelésére:

Otthoni szakápolás: Almáskamarás, Dombira-
tos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, 
Lőkösháza, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, 
Mezőkovácsháza, Nagykamarás. 

Ellátható feladatok: krónikus sebek és fekélyek kötözé-
se; műtéti területek ellátása; infusio, katéter ellátás, mobi-
lizálás, egyéb speciális drének ellátása (sztoma, kanülök 
stb.) gyógytorna, fizioterápia

Hospice ellátás: Almáskamarás, Battonya, Csorvás, 
Dombegyház, Gádoros, Kardoskút, Kaszaper, Kétegyháza, 
Kunágota, Magyarbánhegyes, Medgyesbodzás, Medgyes-
egyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, 
Nagykamarás, Végegyháza

Ellátható feladatok: alap- és szakápolási tevékenysé-
gek, tartós fájdalomcsillapítás, gyógytorna, fizioterápia, 
szociális tevékenységek szervezése, diétás gondozás, ta-
nácsadás, gyógyszerelés tervezése, ellenőrzése (megelő-
ző, lépcsőzetes, kombinált fájdalomcsillapítás, szakorvosi 
konzultáció)

Mindkét ellátást kérheti a beteg vagy hozzátartozója. 
Bővebb felvilágosítás: www.otthon-hospice.hu,

Szakmai vezető: +36 30 561 8044
Dr. Csernai Katalin Háziorvosi, Otthonápolási és

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6726 Szeged, Mária utca 6.
Levelezési cím, Koordinátori Iroda:

6800 Hódmezővásárhely, Teleki u. 54.
Tel.:(62) 222-850

e-mail: drcsernaikkft@invitel.hu

Otthoni szakápolás:
Az otthoni szakápolás a biztosított otthonában vagy tar-

tózkodási helyén, kezelőorvosának rendelésére, szakkép-
zett ápoló által végzett tevékenység.

Forrás: 20/1996. NM rendelet az otthoni szakápolási 
tevékenységről, 1. §

Az otthoni szakápolás célja: hogy a beteg otthoni kör-
nyezetben, személyre szabottan, humánus és szakszerű 
ápolásban részesüljön. Ezzel az ellátási formával a kór-
házi kezelések száma csökkenthető, illetve a bennfekvés 
időtartama lerövidíthető.

Az otthoni szakápolás igénybevételének feltételei: 
Az otthoni szakápolás abban az esetben vehető igénybe, 

ha a beteg egészségi állapota – orvosi végzettséghez nem 
kötött – kórházi ápolást igényelne, de azt helyettesíteni le-
het az otthoni szakápolás körében nyújtható ellátásokból 
összeállított kezeléssel. Mivel az otthoni szakápolás bizo-
nyos feltételek mellett a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást 

váltja ki, így annak részére, aki egészségi állapotánál fogva 
fekvőbeteg-szakellátásra nem szorul (például idősek ottho-
nában lakó személy) otthoni szakápolás nem rendelhető el.

Az otthoni szakápolás keretében nyújtható ellátásokat 
a beteg akkor veheti az egészségbiztosítás keretében díj-
mentesen igénybe, ha egészségi állapota miatt – a kórház-
ba utalás, vagy a további ott tartózkodás helyett – a házi-
orvos az otthoni szakápolás szolgáltatást elrendeli. 

Egyszerre legfeljebb 14 vizit (napi 1) rendelhető, azon-
ban ismételt orvosi vizsgálatot követően, új elrendelő lap 
alapján az első elrendeléstől számított 12 hónapon belül 
további három alkalommal, összesen 56 vizit mértékéig 
rendelhet el folyamatos ápolást a háziorvos.

Az Egészségbiztosítási Alapból való támogatás további 
feltétele, hogy az ellátást az egészségbiztosítóval a fel-
adat ellátására szerződött szakápolási szolgáltató a szer-
ződésében meghatározott ellátási területen, az otthoni 
szakápolás igénybevételére jogosult személy otthonában 
nyújtsa. 

Az otthoni szakápolás időtartama alatt a beteg más szol-
gáltatótól kórházat kiváltó ellátást nem vehet igénybe. 

Az otthoni szakápolás keretében ellátható feladatok:

1. Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez 
kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és meg-
tanítása.

2. A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékeny-
ség tanítása.

3. Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezés-
hez, hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok.

4. Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz paren-
terális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó szakápolási 
feladatok.

5 Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és 
az önellátás korlátozottsága esetén a testi higiéné bizto-
sítása, valamint a mozgás segítése.

6. Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, 
sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének keze-
lésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus száj-
ápolási tevékenységek műtét után.

7. Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai.
8. Betegség következményeként átmenetileg vagy végle-

gesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, 
fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási 
feladatok:
- gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának 

tanítása,
- mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása,
- hely- és helyzetváltoztatás segítése.

9. Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazása:
- UH inhalálás, légzésterápia,
- szívó alkalmazása,
- oxigénterápia.

                                              folytatás a következő oldalon 

tájékoztató ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokról



10 2020. március

10. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.
11. A beteg állapotától függően beszédterápia, a fizioterápia 

köréből: gyógytorna, elekroterápia biztosítása.
12. Haldokló beteg otthonában történő szakápolása az el-

látandó feladatok megnevezésével.

Hospice ellátás: 
A haldokló beteg gondozása. Célja a hosszú lefolyású, 

halálhoz vezető betegségben szenvedő személy testi, lel-
ki ápolása, gondozása, életminőségének javítása, szenve-
déseinek enyhítése és emberi méltóságának haláláig való 
megőrzése.

Forrás: 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, 99.§
Az otthoni hospice ellátás célja: a haldokló beteg gondo-

zását célozza a hosszú lefolyású, halálhoz vezető betegség-
ben szenvedő személy testi, lelki ápolása, gondozása, élet-
minőségének javítása, szenvedéseinek enyhítése és emberi 
méltóságának haláláig való megőrzése céljából. A hospice 
ellátás magában foglalja a haldokló beteg hozzátartozóinak 
segítését a beteg ápolásában, és a hozzátartozók lelki gon-
dozását a betegség és a gyász időszakában is.

Hospice ellátás igénybevételének feltételei: 
Otthoni hospice ellátást csak a háziorvos rendelhet el 

saját kezdeményezésre vagy a következő szakorvosok ja-
vaslatára: 

• járóbeteg- vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intéz-
mény klinikai onkológusa, vagy 

• a daganatos megbetegedés elhelyezkedése szerinti ille-
tékes szakorvos, vagy 

• az otthoni hospice ellátást végző szolgáltató olyan 
szakorvosa, aki csak a tünetek enyhítésére szolgáló és nem 
a betegség, probléma megszüntetésére irányuló gyógymó-
dot alkalmazza (palliatív szakorvos), vagy palliatív mobil 
csoport (mobil team) palliatív jártasságú szakorvosa.

Valamennyi fenti esetben legfeljebb 50 napra, de ismé-
telt orvosi vizsgálat alapján – új elrendelő lap kitöltésével 
– mindösszesen további két alkalommal ismételten elren-
delhető, tehát maximum 150 nap.  

Otthoni hospice ellátás igénybevételével egyidejűleg 
otthoni szakápolás nem rendelhető. 

Az otthoni hospice ellátás keretében
ellátható feladatok:

1. Alap- és szakápolási tevékenységek
2. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolói feladatok
3. Gyógytorna
4. Fizioterápia
5. Szociális tevékenységek szervezése
6. Diétás gondozás, tanácsadás
7. Mentálhigiénés gondozás, tanácsadás (melynek része 

a családtagok, közvetlen gondozásban résztvevők felké-
szítése a hospice ellátásra)

8. Gyógyszerelés tervezése, ellenőrzése (megelőző, 
lépcsőzetes, kombinált fájdalomcsillapítás, orvosi tevé-
kenység)

Csernai Katalin Kft.

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK
Házasságkötések:

Hojcska Zsolt      Mezőkovácsháza Kakuszi Mária  Mezőkovácsháza 
Mákos Balázs    Mezőkovácsháza Nagy Brigitta  Magyarbánhegyes 
Bozsó Zsolt Mezőkovácsháza Németh Petra Mezőkovácsháza 
Tinti Sándor  Mezőkovácsháza Kanász Violetta Ilona Mezőkovácsháza 
Sáfrán Endre   Orosháza     Fogarasi Eszter Orosháza

Születések:
Gyermek neve: anyja neve: apja neve: 

Józsa Fanni Varga Judit Józsa Gábor János
Unyatinszki Anna Flóra Nagy Nikoletta Barbara Unyatinszki Richárd
Tomonicska Dorka Domonkos Renáta Tomonicska Tamás
Rácz János Nikolasz Tinti Regina Rácz János
Barát Boglárka Mesterházi Ildikó Barát Béla
Laczó Igor Hajdú Edit Laczó Tibor
Soós Barnabás Pál Juhász Andrea Soós Pál
Barta Mira Szilágyi Orsolya Barta Erik
Pelle Maja Alina Lukács Mónika Pelle Gábor
Mesterházi Mia Sin Éva Mesterházi Zsolt
Zatykó Tamás Mika Szabina Zatykó Attila

Halálesetek:
Takács Kelemenné 1927  Holecska Jánosné 1924 
Gigacz Balázsné 1938  Béres Roland 1980 
Balogh Tibor Zoltán 1955  Kucsera Pálné 1938 
Czuth Lajos Vince 1934
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A Békés Megyei Hírlap által évről 
évre megrendezett év sportolója és 
év embere szavazás lezárását köve-
tően, 2020. február 17-én ünnepé-
lyes keretek között hirdettek ered-
ményt a Csabagyöngye Kulturális 
Központban. 

Albertus László  2002-ben kezdte 

meg munkásságát könyvtárosként, 
majd később az intézmény igazgató-
ja lett. Minden lehetőséget megragad, 
akár pályázatokról legyen szó, vagy 
Könyvtárellátási Szolgáltató rendszer-
ről, amely a mezőkovácsházi kistérség 
településein van jelen.

Az ő ötlete nyomán 2018-ban elindult 

Mezőkovácsházi Könyvtárigazgató az Év Embere versenyen
a QR-kódos kincsvadászat a könyvtár-
ban, ahol szabadulószobás feladatokon 
keresztül sajátíthatják el a diákok a 
könyvtárhasználat rejtelmeit. 

A Kovácsháza Anno szerzője, ahol ké-
pek, újságcikkek jelennek meg a város 
történetéből. Az „Ültess fát, Olvass alatta 
könyvet” kezdeményezés is az ő nevé-
hez fűződik, melyhez már csaknem 200 
könyvtár csatlakozott, és amely nagyjá-
ból ezer fa ültetését takarja. A környe-
zettudatosság jegyében indult akció 
már az ország egész területén jelen van, 
országszerte szerveztek az ültetéshez 
kapcsolódó programokat. 

Kitüntetései: Mezőkovácsháza Város 
Szolgálatáért – 2015; Az év könyvtáro-
sa Békés megyében – 2018.

Hobbija a családfakutatás, a helytör-
téneti kutatás. Albertus László a me-
zőnyben 5. lett, amelyre méltán büsz-
kék lehetünk, hiszen Mezőkovácsháza 
hírnevét öregbítve dolgozik, tervez és 
megvalósít. 

Kálmán-Pócsik Judit
Fotó: BEOL

2020. január 24-én, pénteken 
Mezőkovácsházára látogatott Rét-
vári Bence az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának parlamenti ál-
lamtitkára egy egész térséget érin-
tő beruházás ünnepélyes átadása 
kapcsán.

A „Gyógyító erő az egészségesebb 
élethez- járóbeteg szakellátó szolgálta-
tások fejlesztése” elnevezésű pályázat 
lakossági tájékoztató nappal egybe-
kötött projektzáró rendezvényének a 
Polgármesteri Hivatal Díszterme adott 
otthont.

Több mint 242 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert a Vis 
Medica Egészségügyi Kft, amelyből 
felújították a Hősök terén lévő fiziko-
terápiás épületet, illetve nagy értékű, 
korszerű diagnosztikai eszközökkel 

Fejlesztések a
vis Medica

szakrendelőben

gazdagodott az intézmény.
Az eseményen részt vett Dr. Kovács 

József országgyűlési képviselő, Béni 
Attila járási hivatalvezető, Csepreghy 
Elemér polgármester, az önkormány-
zat képviselő-testületének tagjai, a 
projekt menedzsment tagjai, a térség 
orvosai, egészségügyi dolgozói.

A projektgazda, Dr. Spiák Ibolya a 
Vis Medica Kft. ügyvezető igazgató 
főorvosa az ünnepi köszöntők elhang-
zása után helyszínbejárásra invitálta a 
meghívottakat.

Kálmán-Pócsik Judit



Keressen minket online!
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Ne várja meg az áremelést és a kánikulát,
válasszon most akciós klímáinkból!

Egyes típusok WIFIVEL!

klíMa És BesZerelÉsi akciÓ
Ajánlatunk 2020. április 10-ig, vagy

a készlet erejéig érvényes!

MDV, Midea, LG, Cascade, Gree, Fisher,
Daikin klímák teljes választéka!

LG klímákra 3+7 év garancia!
FISHER klímákra 3+3 év garancia!

MDV, MIDEA, CASCADE, GREE klímákra 5 év garancia!
Ingyenes helyszíni felmérésért és

egyedi ajánlatokért keressen bennünket!

A ,,Mutasd Magad Dél-Békés” a kistérség sokszínűsé-
gét bemutató komplex amatőr művészeti rendezvény-
sorozat mérföldkőhöz érkezett, mivel létrejöttének tíz 
éves évfordulóját ünnepli idén.

A jubileumi év hangsúlyosabbá tétele érdekében a 
szervezők szeretnék a rendezvénysorozat idei lebonyo-
lítását a megszokottnál még emlékezetesebbé, színvo-
nalasabbá tenni.

Ennek érdekében a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit 
Kft. - a programsorozat koordinátora - pályázatot nyújtott 
be a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által meghirdetett fel-
hívásra. A pályázat kedvező elbírálásának köszönhetően a 
kft. 700 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyert 
a X. ,,Mutasd Magad Dél-Békés” amatőr művészeti rendez-
vénysorozat elődöntői és a X. Dél-Békési Százszorszép Gála 
megrendezésére. A pályázat azonosítója: 205107/3157. Az 
eseménysorozat elődöntőit két helyszínen, 2020. március 
21-én Battonyán és április 04-én Mezőhegyesen tartják. A 
Százszorszép Gálát április 25-én Mezőkovácsházán rende-
zik meg, ahol sok meglepetés várja a résztvevőket. 

H. M.

Tíz éves a ,,Mutasd Magad Dél-Békés”

A gyakorlatban a komatál hagyomá-
nya azt jelenti, hogy az újszülött világra 
jöttét követő időszakban a kismama kör-
nyezetében élők – barátok, ismerősök, 
szomszédok, rokonok – egymás között 
felváltva naponta friss, főtt étellel gon-
doskodnak az anyukáról és családjáról. 
Akár az első gyermek születik, akár a 
második vagy harmadik. A Nemzeti Mű-
velődési Intézet által társadalmi célú 
kampány formájában felélesztendő szo-
kás legfőbb üzenete az, hogy nem csak 
akkor segíthetünk, ha rokonsági kötelék-
ben állunk az új jövevény családjával, ha-
nem akkor is, ha akár egy lépcsőházban 
élünk velük, jó ismerőseik vagy mun-
katársaik vagyunk a kismamának, az 
édesapának, a család bármely tagjának. 
A komatál-adás hagyománya a hathetes 
gyermekágyi időszak megkönnyítésére 
szolgált, ebben az időszakban 12 napon 
keresztül segítették meleg étellel a csalá-

dokat a rokonok, barátok, szomszédok. A 
program ezt a hagyományt szeretné fel-
eleveníteni.

- A városban és a falvakban lakóknak 
egyaránt fontos lehet a komatál hagyo-
mány újraélesztése, hiszen a figyelmes 
gondoskodás az összetartozás élményét 
nyújtja mindenki számára, függetlenül at-
tól, hogy milyen lélekszámú településen 
vagy településrészen élnek - emelte ki a 
programot elindító Nemzeti Művelődési 
Intézet ügyvezetője, Závogyán Magdolna.

A Komatál Program részeként a Nem-
zeti Művelődési Intézet támogatja koma-
tál közösségek létrehozását is. Céljuk, 
hogy a résztvevők komaközösségeket 
hozzanak létre, akik díjmentesen igé-
nyelhetnek zsűrizett népművészeti tár-
gyakat: újragondolt komatálakat a Ko-
matál Program Kárpát-medencei Alkotói 
Pályázat termékeiből.

- Békés megyében Füzesgyarmaton 

segítette a programhoz csatlakozó kö-
zösség egy család mindennapjait a ko-
matállal. Ennek a családnak négyes ikrei 
születtek, így a kezdeti napokban, he-
tekben a komatálban kapott komaételek 
nagy könnyebbséget jelentettek számuk-
ra – tette hozzá Zalai Mihály, a Békés Me-
gyei Önkormányzat elnöke.

A Komatál Program további rész-
letei a www.komatalprogram.hu 
oldalon találhatók, valamint a kam-
pány nyomon követhető az intézmény 
Facebook-oldalán. Készült egy 30 
másodperces kisfilm is, amit a Művelő-
dési Intézet YouTube-csatornáján lehet 
megnézni, itt: https://drive.google.
com/open?id=1PF90JgTNDa7X3YIK
8UE9OPRku9oaRs5T, valamint a kö-
zösségi média kampányt a facebook.
com/nmimuvelodesiintezet/ oldalon 
követhetjük majd. A 30 másodperces 
hangspot itt érhető el: https://nmi.
hu/wp-content/uploads/2019/11/
komatal_hangspot.wav. A szervezők 
azt kérik, hogy felhasználáskor tün-
tessék fel, hogy „A Nemzeti Művelődési 
Intézet társadalmi célú kisfilmje”.

Sztahovics Zsuzsa

FehÉr kLÍMAviLL kFt.

Tel.: 06-30/206-8711, 06-70/617-1815
vagy a  feherklima@orosnet.hu e-mail cím.

Elfeledett hagyományt elevenít fel a Nemzeti Művelődési Intézet. Az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának támogatásával, a Népművészeti Egye-
sületek Szövetségével, a Népfőiskola Alapítvánnyal és a Nagycsaládosok 
Országos Egyesületével együttműködve elindult a Komatál Program. A 
fiatalokat kiemelten megcélzó kampány fókuszába a közösség- és hagyo-
mányteremtést állították a szervezők.

Régi hagyomány új köntösben: elindult a Komatál Program


