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Mezőkovácsháza dinaMikusan fejlődik
Dr. Nagy Erika, a Magyar Tudományos Akadémia kutatója mondta ezt,
amikor városunkban járt. Ez a fejlődés,
a környező településekkel való összehasonlításkor érhető tetten. Elemezni
fogjuk az okokat, megvizsgáljuk, hogyan lehetne a fejlődés még nagyobb,
és azt is, hogy a leszakadó rétegekhez
tartozó kovácsháziak hogyan hasznosíthatnák ezt a fejlődést.
Ha visszatekintek az előző újság
kiadása óta eltelt időre (május, június), a fejlődés valóban kitapintható. Nagyon sok minden történik
Mezőkovácsházán.
Biztosan mindenki látta, hogy napelemek kerültek több épületünkre, folyik a Városháza, a Járási Hivatal, és a
Mentőállomás épületeinek felújítása.
(Augusztusra készen lesznek.)
Reformátuskovácsházán elkészült,
és rövidesen működni kezd a Képző –
és Közösségi Központ.
A Járási Hivatal földszintjén kialakításra került a kormányablak. Több
ügyet, kulturáltabban, helyben tudunk
intézni ezután.
Bejelentették, és lakossági fórumon
a kivitelezők megerősítették, hogy 36

milliárd Ft – ból, a világ legkorszerűbb
geotermikus erőműve épül járásunkban. (Remélem, Kovácsházán.)
A munkahelyteremtés terén is van
lassú előre lépés. Önkormányzatunk,
a kormány több, mint 300 millió Ft-os
támogatásával, 250 közfoglalkoztatottat alkalmaz. Ők értéket teremtenek.
Előállítják a napközi számára a zöldségek javát, a felesleget tartósítják. Térburkolatot gyártanak, ebből készült a
rendezvénytéren a színpad fedése, de
ebből készül majd a kerékpárút is. Szépítették a tájházat, 50. születésnapjára,
augusztus 20.-ra felújítják a Művelődési Központ hátsó teraszát. Üzemeltetik
a kempinget, és a strandot.
Hála istennek, egyre többen lépnek
ki a közfoglalkoztatásból, és találnak
munkát a piacon.
Közterületeink egyre szebbek, rendezettek, virágosak.
Segítünk a rászorulóknak. Nyáron,
négy millió Ft –ból, kétszáz gyermek
kap ingyenes étkezést (harmincan
naponta háromszor). A közfoglalkoztatásban előállított, fel nem használt
élelmiszert kiosztjuk a rászoruló családoknak. Egész nyáron lesz napközis
tábor, nyitva lesz egy-egy ovi.

Sok-sok program van a városban.
Nagyszerűen sikerült a majális, és a
horgász verseny. Fantasztikus volt a
hangulat a szupermaratoni futóversenyen, a Mozdulj Kovácsháza programjain, a Kovácsházi Hárompróba futó –
és kerékpár próbáján. De volt még több
gyermeknapi rendezvényünk, egészség köztársaság, sportágválasztó, kultúra éjszakája, futóakciók sora.
Szép ünnepségeken emlékeztünk
meg a Holokauszt áldozatairól, a Trianoni ország csonkításról, a Pedagógusok-, a Magyar Védőnők-, a Köztisztviselők napjáról, és a Semmelweis
napról. (13 városi elismerést adtunk
át, a Kovácsházáért végzett kimagasló
munkáért.)

Most a nyárra készülünk. Azt szeretnénk, hogy minél többen érezzék: fejlődünk, lehetőségek állnak előttünk. Azt
szeretnénk, hogy minél többen kedvet
kapjanak, bekapcsolódjanak, a fejlődés
mozdítóivá váljanak.
Addig is, jó szórakozást kívánok a
hétvégi Fürdő Fesztiválon!
Varga Gusztáv
polgármester

A tiszta, rendezett, virágos Mezőkovácsházáért!

Önkormányzatunk sokat tesz azért, hogy városunk képe szép legyen. Közfoglalkoztatottjaink segítségével tisztán tartjuk a közterületeinket, szemétgyűjtőket, virágoszlopokat helyezünk ki. A központban, parkokban a főbb
utak mentén virágosítunk. Rendszeresen takarítjuk, gondozzuk buszmegállóinkat, vasútállomásainkat.
Több intézményünk ablakaiban is megjelentek már a virágok.
Sajnos még nem jutunk el mindenhova, mert eszközből kevés van. (Pályázati forrásból igyekszünk pótolni.) Ahhoz azonban, hogy városunk szép, tiszta legyen, mindenkinek tennie kell. Ne dobjuk el, inkább vegyük fel a szemetet! Az ingatlan tulajdonosok figyeljenek oda, hogy lakásuk, házuk környezete, az utca tiszta, rendezett, virágos
legyen.
Nagyon sok ember megfordul városunkban. Tegyünk azért, hogy olyan érzéssel távozzanak, hogy de jó volt itt,
ebben a szép városban megfordulni!
Varga Gusztáv
polgármester
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Új kormányablak mezőkovácsházán is!
A kormány fontos célkitűzése a középszintű közigazgatás átszervezése,
gyors, hatékony, és ügyfélbarát közigazgatás kiépítése. Ennek a folyamatnak egyik eleme a kormányablakok
kialakítása, melynek eredményeként
Mezőkovácsházán is elkészült az integrált kormányzati ügyfélszolgálat.
A területi közigazgatási reform célja
az egyablakos ügyintézés biztosítása az
ügyfelek számára, amelynek igénybevételével az állampolgárok egyetlen helyen,
a kormányablakoknál tudják hivatalos
ügyeiket intézni. Az ügyfélbarát közigazgatás kialakításában kiemelt hangsúlyt
kap a színvonalas ügyfélkiszolgálás, az
ügyintézés menetének egyszerűsítése
és gyorsítása, az ügyfelek adminisztratív
terheinek csökkentése és az anyagi megtakarítás.

lesz. Az ügyfélszolgálati irodákban kizárólag speciálisan képesített ügyintézők
dolgozhatnak, akik széles körű ismeretekkel rendelkeznek.
A Mezőkovácsháza, Árpád utca 169.
szám alatt megnyitott kormányablak
ügyfélfogadási rendje:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00 – 15.00
7.00 – 14.00
8.00 – 12.00
8.00 – 18.00
7.00 – 12.00

A megyében így már hat integrált kormányzati ügyfélszolgálati iroda nyitotta
meg kapuit, melyek közül a békéscsabai
2014-ben, a gyulai és az orosházi pedig
2015. január végén kezdte meg működését. Egy hónappal ezelőtt Szeghalmon és
Gyomaendrődön történt meg az átadás.
Az év során Békésen, Dévaványán, Sarkadon, Szarvason és Tótkomlóson tervezik
újabb kormányablakok megnyitását.

A „Kormányablakok akadálymentesítése Békés megyében” című, TIOP3.3.1/A-12/2-2013-0013 azonosító számú pályázat keretében történt kivitelezés során egységes arculatnak megfelelő
A Békés megyei kormányablakokkal és
ügyféltér és kiszolgáló területek, 6 db
Valamennyi kormányablak egységes munkaállomás és 1 db fotófülke került a járási hivatalokkal kapcsolatos további
információk a www.bekesijarasok.hu
arculattal és szolgáltatásokkal nyílik kialakításra.
honlapon találhatóak.
meg. Minden helyszín akadálymentes

Tájékoztatás hulladékszállításról

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
lefolytatott uniós közbeszerzési eljárás
eredményeképpen az elkövetkezendő
évekre megoldódott városunkban a
szilárd hulladékgyűjtési és elszállítási
közszolgáltatás.
2015. július 1-től, öt éves időtartamra a
Vaskúti székhelyű FBH-NP Nonprofit Kft.
látja el a kötelező közszolgáltatást. A cég
az elmúlt 3 hónapban ideiglenes jelleggel
már végezte a tevékenységet és a kezdeti
helyismereti problémák után mára jó minőségben szolgáltat. A változás a lakosságot nem érinti, az edényzet, a szállítás
időpontja és ára sem változik. A személyes ügyfélszolgálat is változatlan marad,
azaz Bene László vállalkozó (Vásárhelyi
u. 7. sz. Tel: 30/475-9625) látja el azt,
munkanapokon délelőtt 8-12 óráig, illetve délután 13-17 óráig.
A céggel tárgyalásokat folytatunk a
szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről,
ennek eredményéről tájékoztatni fogjuk
a lakosságot. Július hónapban díjtalan
lomtalanítást tart a vállalkozó a szórólapokon és az önkormányzat facebook oldalán meghirdetett időpontokban. Kérjük
ezt a szolgáltatást is vegyék igénybe.
Sóki Zoltán, műszaki irodavezető

Trianon, 1920. június 4.
a világ legigazságtalanabb „békéje”

„A mai napon Magyarország egy történelmi fordulóponthoz érkezett. Ma írják
alá azon békeszerződést, mely ezeréves
országunk feldaraboltatását kimondja”
- nyitotta meg beszédét a házelnök a
parlamentben 1920. június 4-én, a trianoni béke aláírásának napján. A Trianon
kastély nevét minden magyar ismeri és a
szó hallatán nemcsak a világháborút lezáró békeszerződés jut eszébe, hanem az
azt követő magyar sors is.
1920. június 4-én, délelőtt tíz óra: Budapesten és országszerte megkondultak
a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat, és a borongós, őszies levegőben tovahömpölygő szomorú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették.
Elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat: a kincses Kolozsvárt,
a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk városát, Aradot és a többit mind. Hazátlanná tettek véreink közül sok millió
hű és becsületes embert…

Mezőkovácsháza is emlékezett…
Köszönjük a Csanád Vezér Általános Iskola diákjainak a műsort, és tanárnőiknek, Chovan Erzsébetek és Sándor Máriának a felkészítést.
d.t
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köztisztviselők
napja
Régóta a társadalom fókuszában áll a
hivatalok létezése, a hivatalnokok munkája. A hivatalnokokat és a hivatalokat
szidta már az ókorban Cicero, majd később Shakespeare, majd Montesqzieu. De
tény, hogy a hivatalok és a hivatalnokok
munkája nélkül egy civilizált társadalom
nem tud létezni.
Köztisztviselők napja alkalmából
Varga Gusztáv, városunk polgármestere köszöntötte az Önkormányzat dolgozóit. Ünnepi beszédében hangsúlyozta,
hogy nem könnyű feladat a társadalom
elvárásának megfelelni, kivívni a lakosság közmegbecsülését. Kérte, hogy
használják ki azt a nagy lehetőséget,
amely előtt Mezőkovácsháza áll, és
dolgozzanak együtt a város felemelkedése érdekében. Kitüntetéseket adtak
át, Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért
díjat Nyári Mihálynénak, aki a Járási Hivatal pénzügyes szakembereként került
át a városi tanácshoz, magával hozva
mindazt a széles látókört, amit korábbi munkahelyén szerzett. Biztos alapot
adó szakmai képzettsége, kitartó szorgalommal párosult, így a mindenkori
hivatali pénzügyi szervezeti egység legstabilabb munkatársává vált.
Sóki Zoltánnak, aki a munkáját nagy
teherbírással végzi, ötletgazdagon működik közre a városfejlesztési koncepció kialakításában és megvalósításában. Szakmailag felkészült, folyamatosan tájékozódik munkakörében, magas
fokú hivatástudattal rendelkezik. Minden új iránt fogékony, szívesen vállal új
feladatokat.
Polgármesteri Elismerő Oklevelet a
közjóért Kovács Gabriellának, igényes
és lelkiismeretes munkája elismeréséül. Munkáját nagyfokú megbízhatóság
mellett precízen, igényesen végzi. Munkakörén túl mindig lehet rá számítani
a házasságkötések, névadók és egyéb
önkormányzati rendezvények kapcsán
a termek előkészítésében, feldíszítésében. Kreativitása nem ismer határokat.
Köszöntötték Gigaczné Benke Ildikót
nyugdíjba vonulása alkalmából, a kollektíva nevében a búcsúszavakat jegyzőasszony tolmácsolta.
További hasznos munkát kívánunk
mindenkinek.
d.t

KÖZLEMÉN Y

Semmelweis-nap, a
Magyar Egészségügy napja
Minden év július elseje a magyar
egészségügy legnagyobb ünnepe.
Ezen a napon született Semmelwis
Ignác, az anyák megmentője. Semmelweis Ignác nevét orvostörténeti
múzeum, emléktábla, és orvosi egyetem is büszkén viseli.
Ezen a napon minden évben szakmai elismeréseket adnak át az egészségügyben, és ünnepi megemlékezéseket tartanak az ország területén.
Itt Mezőkovácsházán, Varga Gusztáv
polgármester is köszöntötte az Egészségügyben dolgozókat.Polgármesteri
Elismerő Oklevél kitüntetésben részesítette, hosszú ideje tartó, kimagasló
egészségügyi munkájáért, Dr. Spiák
Ibolyát, a rendelőintézet igazgató főorvosát, aki Orvosi diplomáját 1982-ben
szerezte a Szegedi Orvostudományi
Egyetem Általános Orvosi Karán. Orvosi pályája alatt belgyógyászatból és

kardiológiából szakvizsgázott. A balatonfüredi Állami Szívkórházban dolgozott, azonban szíve, családszeretete
visszahúzta Őt szülőföldjére. Jelenleg
az Vis Medica Kft. ügyvezető igazgatója. Karkó Ödönnét, aki Általános ápoló
és asszisztensi, majd felnőtt szakápolói
képzésben vett részt. Jelenleg is a Vis
Medica Kft-nél dolgozik, mint laboratóriumi asszisztens. Munkáját legjobb
tudása szerint lelkiismeretesen végzi,
munkáltatója és a betegek megelégedésére. A díjat együtt adták át Dr. Fritz
Izabellával, az Egészségügyi Bizottság
elnökével. Egy csokor virággal köszöntötték Dr. Fritz Brigittát, aki 40 éve
kezdte orvosi munkáját. (36 évig városunkat szolgálta.)
A magyar egészségügy legnagyobb
ünnepén az egészségügyben dolgozók
kitartását, munkabírását, elhivatottságát, egész éves munkájukat köszönjük meg.
d.t
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KÖZÖSSÉGI KÖZPONT ÉPÜL MEZŐKOVÁCSHÁZÁN

Megkezdődött Mezőkovácsházán a
Türr István Képző és Kutató Intézet
(TKKI) a TIOP-3.2.3-12/1 KIEMELT
PROJEKT „A kistérségekben a közösségi szolgáltatások infrastruktúrájának
fejlesztése ” című pályázat kivitelezésének utolsó szakasza. A TKKI az Emberi
Erőforrások Minisztériumának (EMMI)
háttérintézménye, fő profilja a komplex
társadalomfejlesztés.
A projekt fő célja: Közösségi Központok kialakítása az ország 17 hátrányos helyzetű kistérségében – a
társadalmi integráció elősegítése és a
hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piacra való visszatérésének infrastrukturális feltételeinek megteremtése,
szoros együttműködés az Országos
Roma Önkormányzattal (ORÖ) a projekt megvalósításában, helyi igényeknek
(gazdasági, társadalmi) megfelelő képzési és szociális funkciók kialakítása és
az Együttműködés a helyi Önkormányzatokkal.
jelen kiemelt projekt 17 település
komplex fejlesztéséhez nyújt iránymutató és hatékony segítséget. a
projekt hosszabb távon kiutat mutat
a szegregált környezetből, a szegénységből.
Kiemelt célterületei: – felzárkóztató
programok, – motiváló képzések, – szociális szolgáltatások, – foglalkoztatás bővíté-

se, – a foglalkoztathatóság fejlesztése, – a
munkaerőpiacra való belépés ösztönzése,
– a komplex munkaerő-piaci, – a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását elősegítő
programok megvalósítása, – az oktatási,
szakképzési, felsőoktatási, felnőttképzési
lehetőségek minőségének javítása és elérhetőségének növelése.
A TKKI 15 évig vállalja a Központok
üzemeltetését és fenntartását. Az ingatlanok felújítását és az infrastruktúra kialakítását 2015. szeptember 30-ig kell
befejezni.

Oktatóterem, IKT (Infokommunikációs
tároló), Műhelyek, Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások betelepedésére alkalmas terek, Egészségügyi alapvizsgálatokra alkalmas szoba, diagnosztikát
és fejlesztő-pedagógiát támogató tér,
számítógép-szoba – e Magyarország
pont, irodák, ügyfélfogadási tér, kültéri közösségi programokra és sportolási
lehetőséget biztosító terület, gyermekfoglalkoztató, mentorálást biztosító helyiség, ifjúsági foglalkoztató, egyéb adminisztrációt támogató tér, hivatali és
szolgáltatói ügyintézés, közösségi tér.

Pedagógus naP

ség elismerését is kivívta. Nevelői munkája során mindig kereste a megújulás
lehetőségét. Lajtaváriné Gyulai Tünde, kinek munkáját a nagy gyermekszeretet, az
elhivatottság, a tenni akarás, a folyamatos
önképzés jellemzi. Szorgalma példamutató. Domonkos Illésné, aki a Hunyadi János
Közoktatási Intézmény matematika-fizika
szakos tanára, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt országos vezetőségi tagja, az iskola
Vöröskeresztes tanárelnöke.
Polgármesteri Elismerő Oklevelet kapott
Márkus Istvánné, kinek munkáját mindvégig a precizitás, igényesség jellemezte.
Maga körül a jó munkatársi kapcsolat kialakítására törekedett. A vele kapcsolatban álló gyerekekkel jó kapcsolatot alakított ki. Gyermek szeretete, nevelő munkát
segítő attitűdje mindig pozitív volt.
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott dr. Szántó Péterné, ki munkáját, hivatását szerető, mindig lelkiismeretesen
ellátni igyekvő óvodapedagógus. Tevékenységei során tudatosan, sokoldalúan

fejlesztette a gyermekek egyéni képességeit. Virág Mihályné, ki rendszeresen részt
vett a továbbképzéseken, az ott szerzett
tapasztalatokat, új ismereteket nem csak
saját munkája során hasznosította, hanem más óvodapedagógusokkal is szívesen megosztotta. Gyakran tartott bemutató foglalkozásokat, igény szerint szívesen
látta el szakmai tapasztalatokkal az Őt
hospitálókat is. Gyémánt oklevelet kapott
Gyuris Péterné aki 60 évvel ezelőtt, a Kiskunfélegyházi Tanítóképző Intézetben
szerezte meg diplomáját. Tanítványainak
minden rezdülésére figyelt. Ha kellett,
együtt örült, ha kellett vigasztalt. Mindig
volt egy jó szó a tarsolyában, egy dicséret az arra érdemesnek, egy dorgálás, ha
épp arra volt szükség. S volt még hivatása
gyakorlása közben egy olyan emberi tulajdonsága, ami csak kevesek kiváltsága:
utánozhatatlan a humorérzéke.
Köszönet illeti Önöket, az eddigi fáradalmas munkájukért.
d.t

Június 5-én került megrendezésre
a városi Pedagógus nap, melynek a
Mezőkovácsházi Önkormányzat nagyterme adott otthont.
Varga Gusztáv polgármester köszöntötte az általános iskola tanítóit, és tanárait,
az óvónéniket, dada néniket, a pedagógiai
szakszolgálat munkatársait, a gimnáziumi
tanárokat, a pedagógia munkát segítőket,
és mindenkit, aki Mezőkovácsháza ifjúságát neveli, vagy a korábbi években nevelte. Városunkban hagyománnyá vált, hogy
a szakmához kötődő városi kitüntetéseket a szakma napokon adjuk át. A helyi
pedagógus társadalom sem szűkölködik
elismerésre méltó kollégákból.
Kitüntetésben részesültek:
Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért
kitüntetést kapta Bohus Tiborné, akinek
kedves egyénisége, a gyerekekkel szemben tanúsított empátiája a szülői közös-

A Közösségi Központokban az alábbi
funkciók és terek kerülnek megvalósításra:

Bontovics Krisztián
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Bölc sődei invit áló
Kedves Szülők!
Intézményünk európai színvonalúan felszerelt, újépítésű csoportszobáiba 40 kisgyermek napközbeni ellátásáról tud gondoskodni,
segítve ezzel az édesanyák visszatérését a munkába. Szeretettel
hívjuk és várjuk a 20 hetes és 3 éves kor közötti, kisgyermekeket,
akiknek szülei nem tudják biztosítani gyermekük napközbeni ellátását és igénybe vennék a bölcsőde szolgáltatásait.
A bölcsőde szolgáltatásai:
- A bölcsőde egész évben folyamatosan, napi 10 órában A bölcsődében elkötelezett, szakmailag képzett kisgyermeknyitva tartó gyermekintézmény. Kivétel a nyári takarítási nevelők várják a bölcsődés korú gyermekeket és szüleiket.
szünet, amely hagyományosan augusztus első két hete és Várjuk bölcsődénkben, ahol gyermekével együtt, személyea téli zárás (téli szünet), igényfelmérés alapján, fenntartói sen is megismerkedhet a korszerűen felszerelt csoportszoengedéllyel.
bákkal és a kisgyermeknevelőkkel.
- A gyermekek fogadása, reggel 7:00 órától, délután 17:00
Elérhetőségek:
óráig történik.
Mezőkovácsházi
Négy
Évszak Óvoda és Bölcsőde
- Napi 4 alkalommal étkezés biztosítása, (reggeli, tízórai,
5800
Mezőkovácsháza,
Ifjúsági ltp. 1
ebéd, uzsonna) jelenleg 334+Áfa=424 Ft/nap/fő bruttó
Szedlacsekné
Farsang
Margit
intézményvezető
áron. 2015.szeptember 01-től kormányzati szándék szeTel./Fax:
68/381-852
,
06/30
515-7113
rint a bölcsődés gyermekek is ingyenesen étkezhetnek.
E-mail:
mkovoda2@gmail.com
(jövedelem határtól függően)
* * *
- Tájékoztatjuk, hogy 2015. évben az önkormányzat nem
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde
kíván gondozási díjat megállapítani.
5800 Mezőkovácsháza, Petőfi u 3/A
- Folyamatos gyermekorvosi felügyelet, heti két alkalommal.
Schultzné Lipták Barbara szakmai vezető
- Hagyományos ünnepek: Télapó, Karácsony, Farsang, Anyák
Tel.: 06/30 640-1223
napja, Gyermeknap a gyermekcsoport életkori sajátossáE-mail: negyevszakbölcsi@gmail.com
gainak figyelembe vételével.

Vezetői változások az Folyamatos a működés a négy Évszak óvoda és bölcsődében
óvoda és a bölcsőde
ért a tanév az iskolákban, felke- Az ügyeleti rendről 2015.február 27-én
feladat-ellátási helyein rültVéget
a VAKÁCIÓ szó utolsó „Ó” betűje is a döntött Szedlacsekné Farsang Margit

táblára és megkezdődött a több mint két intézményvezető, a szülők tájékoztatása
hónapig tartó nyári szünet. A Négy Év- megtörtént. Minden épületben megtörszak Óvoda és Bölcsődében a nevelési év tént a szülői igények felmérése. Természeptember 1-től augusztus 31-ig tart, szetesen, ha valaki időközben meggonígy nyáron is zavartalan a gyermekek el- dolná magát, igényelheti az ügyeletben
látása. Az elmúlt évek tapasztalata, hogy is az ellátást a 68/381-852-es illetve a
a gyermekek létszáma az iskolai szünet 06/30/515-7115-ös telefonszámon, az
kezdetétől folyamatosan csökken. A leg- óvoda biztosítani tudja az elhelyezést.
több szülő az óvodai nyári ügyelethez iga- Minden épület bizonyos időtartamra
zítja a szabadságát, ez az időszak a csalá- zárva tart, ez a nyári karbantartási- tadi együttlétek, közös nyaralások ideje is. karítási szünet. Ekkor olyan munkálatok
A bölcsődében Kucsera Kitti szakmai Hosszú évek óta bevált gyakorlat, hogy végezhetők, melyek lehetetlenek lennévezető távozása után, 2015.július 01.től az ellátás folyamatosságát a négy épület nek a gyermekek jelenlétében. (festés,
a bölcsőde szakmai vezetésére kiírt azonos időtartamban felváltva biztosítja. meszelés, fertőtlenítés, stb.)
pályázatot Schultzné Lipták Barbara
Nyári ügyeleti rend:
nyerte el. Az új pedagógiai munkakö 1. sz. óvoda: 2015. június 29-től július 10-ig nyitva
zösség vezetőknek a bölcsőde szakmai
 3. sz. óvoda: 2015. július 13-tól július 24-ig nyitva
vezetőjének az elkövetkezendőkben
 4. sz. óvoda: 2015. július 27-től augusztus 7-ig nyitva
kívánok erőt és jó egészséget a sikeres
 2. sz. óvoda: 2015.augusztus 10-től augusztus 21-ig nyitva
munkavégzéshez.
2015. augusztus 24-től minden óvoda nyitva van. A Bölcsőde 2015.július 27-től auSzedlacsekné Farsang Margit gusztus 7-ig nyári takarítási szünet miatt zárva lesz.
intézményvezető

Változások sora indult el a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde feladatellátási helyein.
A 2. sz. feladatellátási helyen a Petőfi
u. 8 sz. alatt, dr. Szántó Péterné nyugdíjazása után a pedagógiai munkaközösség vezetését Bohus Tiborné, az 1. sz.
feladatellátási helyen Virág Mihályné
nyugdíjba vonulása után, dr. Ökrösné Körömi Ilona általános helyettes vette át.
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gomba kuPáÉrt versenyeztek a nÉgy Évszak oviban

Gyermeknapi program keretében
tartották idén már 12. alkalommal a
Vándor Gomba Kupa elnevezésű akadályversenyt a Mezőkovácsházi Négy
Évszak Óvodában június 3-án, ahol
10 ovis csoport közül ez alkalommal a
Vackor csoport nyerte el a neves díjat.

A Reformátuskovácsházi telephely
adott otthont a rendezvénynek, amelynek főszereplője 150 gyerek (10 óvodai
csoport) volt, valamint 21 óvodapedagógus, 10 dajka, 3 pedagógiai asszisztens és
a Hunyadi János Közoktatási Intézmény
15 önkéntese felügyelte a biztonságos
szórakozást a nap folyamán.
A 10 állomás az óvoda területén volt
kialakítva, vegyesen voltak mozgásos,
logikai, ügyességi feladatok, de volt, ahol
a tájékozottságot, tudást mérték fel a feladatban, ilyen volt a 13+1 kérdést tartalmazó TOTO is – tudtuk meg Szűcs Judit
óvónőtől.
A versenyen kívül, szabadidős programok is színesítették a gyermeknapot.
Tóth Krisztina rendőr-főtörzsőrmester, kvíz kérdéseket tett fel a közlekedésről, helyes válaszokért foszforeszkáló
matrica járt mindenkinek. Kovács Péter
a polgárőrség vezetetője, a rendőrautókat mutatta be. Az orosházi tűzoltók
bemutatták a tűzoltó járművet és annak

felszerelését. Elekiné Macsányi Melinda (a Városi Könyvtár munkatársának)
tárlatvezetésével megtekintettük a Tájházat, volt arcfestés és csillámtetoválás,
táncház és néptánc bemutató is – részletezte a napi programot. A vendéglátók
sok finomsággal készültek, többféle ízesítésű muffinnal, hűtött sárgadinnyével
és ásványvízzel várták a kicsiket. Persze
a gyermeknapi meglepetés sem maradt
el. A verseny végén 3 tagú bizottság értékelte a csoportok teljesítményét, majd
Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető hirdette ki az eredményt, melynek

rendhagyó irodalomórák a
Mezőkovácsházi Városi Könyvtárban

Április - május hónapban a Hunyadi János Közoktatási Intézmény tanulói, valamint a Csanád Vezér Általános Iskola
7-8-os diákjai „Írók és múzsák” címmel, rendhagyó irodalomóra keretében ismerkedhettek meg költőink, íróink kevesek által ismert izgalmas, nem mindennapi párkapcsolati
történeteivel.

alapján a VACKOR csoport bizonyult a
legjobbnak, így a Vándor Gomba a 3. számú épületből a 4. számú épületbe került,
itt tölt 1 évet, majd jövőre újra megküzd
érte a 10 csoport.

A 12. Vándor Gomba Kupa létrejöttét
támogatta Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, az OVIMEZŐ Alapítvány,
a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda 4.épület Szülői Közössége, Zábrák
istvánné és Szűcs Judit.
Kálmán-Pócsik Judit
Fotó: Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde

Óvodások a könyvtárban

Május 6-án délelőtt a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 1. számú épületének Kékvirág és Micimackó
csoportja, május 7-én pedig a Margaréta és a Katica csoport
látogatott el a könyvtárba. A foglalkozás célja volt, hogy a
nekik szóló képeskönyvek, meséskönyvek bemutatásával
játékosan keltsék fel érdeklődésüket a könyvek, és könyvtár iránt. A könyvtár bemutatása után mesés kifestők is
várták a gyerekeket. Az ovisok közül sokan még nem vettek
részt 3D-s filmvetítésen, így nagyon élvezték a dinoszauruszokról szóló kisfilmet.
A.L – S.Kné

* * *

Zenés, interaktív gyermekműsor
Molnár Orsival
Május 19-én Molnár Orsi zenés műsorára hívták az elsős
gyerekeket a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár dolgozói.
Az énekesnő szórakoztató programjának az alapja, hogy a
kicsiket minél hatékonyabban bevonja a műsorába. Rengeteg játékos elem, közös zenélés és sok-sok nevetés kísérte a
mozgással egybekötött programot.
A.L – S.Kné
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Csanád Vezér hét

86. ÜNNEPI KÖNYVHÉT és
14. GYERMEKKÖNYVNAPOK
(június 01 – 05.)

A minden évben megrendezésre kerülő Csanád Vezér hét
igen népszerű a tanulók körében. A szervezésbe bekapcsolódott a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár is. Május 22-én a
játékos sportfeladatok mellett izgalmas, könyvtárismerettel
kapcsolatos kvíz kérdések várták a tanulókat a könyvtár állomáshelyén. Ezúton is gratulálunk minden csapatnak!
A.L – S.Kné

2015-ben, mint minden évben, könyvtárunk színes és változatos programokkal kapcsolódott a könyvhét és a hozzá
csatlakozó gyermekkönyvnapok országos programjaihoz. A
könyvhéten számos könyvújdonság is várta az érdeklődőket.
Június 2-án Gábor Zoltán fegyvergyűjtő volt a vendégünk, aki
örömmel hozta el és mutatta be féltve őrzött kincseit a tanulóknak. Az 1000 éves magyar történelem fontosabb korszakaihoz köthető fegyverbemutatóval egybekötött előadás eljutott
az 1848-49-es szabadságharc idejéig, majd kicsit hosszabb
ideig megállt a szabadságharc ikonikus fegyverénél: a Kossuth
szablyánál, ahol az előadás címéhez híven „mesélt a fegyver”.

* * *

Gyermeknap a Tájházban

Május utolsó vasárnapján ünnepeljük a Nemzetközi Gyermeknapot. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek
sajátos világára. Ezért május 31-én első alkalommal, hagyományteremtő céllal került megrendezésre a gyermeknap a
Tájházban, ahol népi kézműves foglalkozás keretében bontakozhattak ki az ügyeskezűek, érdekes és izgalmas játékok
(népi, logikai) vártak minden gyermeket és gyermeklelkű felnőttet. Meglepetésként csillámos testfestéssel is készültünk.
(A program Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, Balogh
György Honismereti Egyesület, Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Kft., Hagyományok Nyomában Egyesület, Dunainé
Pszota Mária támogatásával a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár szervezésében került megrendezésre.)
A.L – S.Kné

* * *

nyugdíjasok a tájházban

A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Idősek Klubjának tagjai és gondozónői 2015. június 10-én ellátogattak a
Tájházba, ahol meghatottan járták végig a korabeli bútorokkal
és eszközökkel berendezett helyiségeket. Saját elmondásuk
szerint ezen a hangulatos délelőttön egy valódi „időutazásnak” válhattak részeseivé.
A.L – S.Kné

Június 3-án az ovisok a „Vándor Gomba kupa” nap programjuk keretén belül látogattak el a Tájházba, ahol a régmúlt időket idéző tárgyakkal ismerkedhettek meg.
Ugyancsak ezen a napon tartottuk az Afrika Estet a könyvtárban. Vendégeink voltak Dr. Jakkel Anna és Dr. Gyurácz
Andrea, az Afrikai Magyar Egyesület tagjai. A gyerekeknek és
felnőtteknek szóló rendezvényen az afrikai országok sokszínű kultúrájába kaptak betekintést a látogatók. Az igazi afrikai
hangulatot pedig Mhagama Nashoni Péter, zanzibári dobos garantálta az est folyamán.
Június 5-én „Színház az egész világ” címmel Tomanek Gábor
színművész rendhagyó irodalomóráján vehettek részt az 5-6
osztályos tanulók. Az előadás során a szituációs gyakorlatok
jóvoltából, ha csak néhány percre is, de színészekké váltak a
résztvevő diákok is.
A.L – S.Kné

* * *

Helyi Települési Értéktár Bizottság
alakuló ülése

Június 11-én megtartotta alakuló ülését a helyi Települési
Értéktár Bizottság a Mezőkovácsházi Városi Könyvtárban. Az
ülés fő napirendje a Szervezeti és Működési Szabályzat véleményezése és a bizottság elnökének megválasztása volt. A
bizottság tagjai Albertus László, Elekiné Macsányi Melinda,
Barbi Zsolt, Dunainé Pszota Mária, Sarkadi László egyhangúlag Mucsi Tibornét választották az elnöki tisztség betöltésére.
A helyi Települési Értéktár Bizottság feladata a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítása, a helyi értékeket tartalmazó gyűjtemény létrehozása, gondozása, a megyei értéktárral történő kapcsolattartás. A helyi érték felvételét bárki írásfolytatás a 8. oldalon
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folytatás az előző oldalról

ban kezdeményezheti Mezőkovácsháza
Város Önkormányzatának polgármesteréhez benyújtott javaslat alapján. A
helyi Települési Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatok értékelését követően
dönt az Értéktárba történő felvételről.
Meghívott vendég volt Olejné Mertz Judit, a mezőberényi bizottság tagja, aki
a témával kapcsolatos tapasztalataikat
osztotta meg a jelenlévőkkel.
A.L – S.Kné

* * *

„Kultúra éjszakája”
Mezőkovácsházán

Június 13-án harmadszor került megrendezésre a „Kultúra éjszakája” rendezvénysorozat Mezőkovácsházán. A
látogatók ezen az éjszakán négy helyszín
különböző programjaiból választhattak.
A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár adott
helyet Szabó Béla bácsi numizmatikai
és zsebóra gyűjteményének, itt tekinthették meg az érdeklődők Lipták Ferenc
vallásos jellegű dokumentumgyűjteményét, valamint Gyurkóné Kocsis Elvira
régi csokoládépapír kollekcióját. 20 órától Molnár Orsi énekesnő családias hangulatú Nosztalgia estje idézte fel a régi
idők hangulatát! A Református templom,
a Tájház és a Művelődési Ház is érdekes
programokkal várta a látogatókat az est
folyamán.
A.L – S.Kné

dél-békés legjobbjai a százszorszép gálán
Befejeződött a Mutasd
Magad Dél-Békés amatőr
kulturális rendezvénysorozat, amelynek nagy sikerű
,,Százszorszép” gálanapját
május 9-én rendezték meg
a Mezőkovácsházi Művelődési Központban.
A Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
koordinálásával működő
Dél-Békési Kistérség Közkincs Kerekasztala által
hat évvel ezelőtt életre
hívott amatőr művészeti programsorozat idén is egyének és csoportok számára
kínált bemutatkozási, megmérettetési lehetőséget. Az elődöntőket 4 településen
(Mezőhegyes, Kunágota, Mezőkovácsháza,
Battonya) tartották, összesen 118 produkcióban 412 fellépővel. Az előadásokat
háromtagú szakmai zsűri értékelte. Idén
összesen 26 arany, 32 ezüst és 35 bronz
minősítést ítéltek oda. A gálára az arany,
illetve az a 9 ezüst minősített produkció
kapott meghívást, amelyek valamely területen kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A május 9-i Százszorszép gálán 24
produkcióban 110-en mutatták be a legjobb eredményt elért műsorszámaikat.
A színvonalas hétvégi programnak méltó keretet biztosított a művelődési ház,
ahol kemencében sült kenyérlángossal
és frissítővel is megvendégelték a jelenlevőket. A kistérség VI. Kulturális Napját Szűcs Judit, a helyi képviselő-testület
Kulturális- és Szociális Bizottságának
tagja nyitotta meg, majd Szénási István
alpolgármester úr mondott köszöntőt.
Beszédében kiemelten fontosnak ítélte meg a térség kulturális örökségének
megőrzését és továbbörökítését a jövő
nemzedék számára. A mezőkovácsházi

gálán a Kistérségi Kincskereső című fotópályázat eredményeit is kihirdették,
amelyre 21 pályamunka érkezett.
Az I. helyezést a kevermesi Bozó László
Kevermesi tükör című fotója érdemelte
ki, míg a II. helyet szintén ő nyerte el A kis
fakopáncs című képével. A III. helyezést a
dombegyházi Nemczov Petra kapta a Bűnhődés című fotójáért. A zsűri különdíjat is
odaítélt, melyet a medgyesegyházi Laczó
Mária nyugdíjas pályázó kapta Havas táj
című képéért. A díjazottak és a fellépők
– a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit
Kft. meglepetés ajándékaként a Százszorszép gála logójával ellátott esernyőt
kaptak emlékül, melyet Jankó Erzsébet
ügyvezető adott át a résztvevőknek.
A Mutasd Magad Dél-Békés amatőr
művészeti programsorozat hat éves eredményei jól példázzák a kezdeményezés
sikerességét. A hat év alatt 949 produkcióban 3813 fellépő, kistérségi lakos kapcsolódott a felhíváshoz és ez által láttatta,
bizonyította, hogy mennyire sok és sokszínű kulturális érték rejlik a közeli, s távoli lakókörnyezetünkben. Ennek további
feltárására, őrzésére, megerősítésére törekszik a kerekasztal a jövőben is.
H. M. - Fotó: Falusi László

A 2015. május 1-jei majális versenyeredményei

Aszfaltrajzverseny: I. Gulyás Előd (Versenyautó), II. Balázs
Boglárka és Józsa Lilla (Naplemente), III. Pléli Réka (Bagoly), IV. Török Fruzsina és Bicski Kamilla (Lovak)

Főzőverseny: A versenyre 33 csapat nevezett. A legfinomabb
pörköltet idén a Szivárvány Egyesület főzte. A II. helyezést
Lukóczki Erika és csapata, a III-at Droppa Sándor és csapata érdemelte ki. Különdíjban részesült: Matula Miklós és
csapata palóc-gulyásáért.

Csocsóverseny
Felnőtt kategóriában– a körverseny eredményeként – I. helyezett lett Papp András. A fiatalok kategóriájában - 12 csapat közül - Szellelki Dorián és Ivanics Rajmund csapata lett
az első.

Kovácsházi Hárompróba – majálisi futóverseny
14 év alatti fiú: I. Tar Gergő, II. Ágoston Boldizsár, III. Körömi
János
14 év alatti lány: I. Almási Adél, II. Buvár Csenge, III. Buvár
Eszter
14-50 év közötti férfi: I. Makhajda Bence, II. Ale Sándor, III.
Strassenreiter Attila
14-50 év közötti nő: I. Liptákné Rigó Andrea, II. Szabó Szilvia,
III. Köröminé Fabula Kornélia
50 év feletti férfi: I. Zábrák István, II. Varga Gusztáv, III.
Herjeczki Ferenc
50 év feletti nő: I. Pelle Pálné és Virág Mihályné, II. Sipos
Zoltánné, III. Németh Gyuláné
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,,hárompróbázók” két keréken
Verőfényes napsütés csalogatta ki a szabadba 2015. június 6-án délelőtt
azokat a mezőkovácsházi sportolni vágyókat, akik részt kívántak venni a Kovácsházi Hárompróba harmadik fordulóján.

harminchárom
bográcsban
rotyogott
a pörkölt

Nagy érdeklődés kísérte a lakosság
körében a mezőkovácsházi városi
majálist, melynek programjait idén is
a művelődési ház mögötti téren rendezték meg.

A kerékpártúrát ezúttal 50 és 25 kilométeres távra hirdették meg a szervezők. A kisebb túrával Kunágotát célozták
meg, míg a hosszabb túra Mezőhegyest,
Tótkomlóst, Kaszapert érintette. A művelődési ház előtti rajtnál 59-en regisztráltak, akik közül 22-en választották az 50
kilométeres távot. A kellemesen elfáradt
kerekezők végül a művelődési házban
pihenhettek meg, ahol hűs frissítővel olthatták szomjukat.

Az egészséges életmód jegyében meghirdetett programsorozaton nem csak
a testi-lelki egyensúly erősítése érdekében tanácsos részt venni, hanem azért
is, mert idén a hárompróba fordulóinak
zárásaként azok között, akik 5 vagy 6 alkalommal vesznek részt a próbákon - a
szervezők és Varga Gusztáv polgármester úr személyes felajánlásának köszönhetően – 2 db kerékpárt sorsolnak ki.
hm - Fotó: Művelődési ház

A hivatalos események 9 órától kezdődtek, ám a főzőversenyre jelentkezők közül akadtak, akik korábban
jöttek, hogy kipakolják eszközeiket és
tüzet gyújtsanak a bográcsuk alá. Míg
a felnőtteknek a pörköltfőző verseny
jelentett emlékezetes élményt, addig
a gyerekeknek a különféle kézműves
foglalkozások, a játékos ügyességi
vetélkedők és az aszfaltrajzverseny
szolgáltak a kedvükre. Az ügyesebbek,
merészebbek kipróbálhatták magukat
a csocsóversenyen, míg az egészen kicsik az ugrálóvár adta örömöket élvezhették. Akiket pedig csak a művelődési
ház teraszáról szűrődő zene és mulatozás hangja csalogatott a térre, az is
kedvét lelhette a színpadra kerülő kulturális műsorokban, vagy megkóstolhatták a napközi konyha által készített
meleg kenyérlángost. Délben pedig a jó
ebédhez, Erdélyi Ilona és zenésztársa
közreműködésével szólt a nóta.
Többek számára izgalmat is tartogatott a nap, mivel sokan álltak rajthoz a
piactérről induló futóversenyen, mely
a Kovácsházi Hárompróba második
fordulójaként került megrendezésre.
Szintén a majálisi események részeként
indult útnak 8 helyi kerékpározó fiatal,
akik a Békéscsaba-Arad-Békéscsaba
Szupermaraton népszerűsítése érdekében tartottak 50 kilométeres edzést
a vasparipáik nyergében.
A különböző versenyek eredményeinek sokan örülhettek, hiszen néhányan
nagyon jól teljesítettek a különböző
kategóriákba és korosztályba sorolt
csocsó-, és futóversenyen, illetve a főzőversenyen.
Farkas Heléna
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Színes varázslat,
százszor szép ,,foltos csodák”
Hetedik alkalommal nyitották meg a Mezőkovácsházi Százszorszép Foltvarró Kör egy éves munkáit bemutató kiállítást
2015. május 23-án a művelődési házban. A szemet gyönyörködtető ,,foltos csodákat” egy hónapig tekinthették meg az érdeklődők.
A kiállítást minden évben a foltvarró kör tagjai szervezik,
akik most is lelkesen készítették a csodálatosan szép takarókat, táskákat, párnákat, terítőket, faliképeket, valamint
a húsvéti és karácsonyi dekorációkat. Az idei bemutatót
Dunainé Pszota Mária szakmai irányításával rendezték, aki
jó néhány kiállítást álmodott már meg a kultúra házába –
mondta Jankó Erzsébet ügyvezető, az esemény házigazdája,
narrátora. A megnyitóra száznál több helyi és vidékről érkező vendég látogatott el, akik nagy elismeréssel szóltak a
szebbnél szebb alkotásokról.
Köszöntőjében Szénási István alpolgármester úr méltató szavakkal szólt a foltvarrók önmegvalósító és kitartó
munkájáról, illetve néhány gondolatban felelevenítette a
tevékenység történetét. Ezt követően a nagybánhegyesi
Dohányosné Gulyás Zsuzsanna idén is egy maga írt kedves

verssel lepte meg a kör tagjait. Duma Györgyné Marika, a
foltvarrók vezetője meghatottan köszönte meg a jó kívánságokat, s a kör nevében néhány segítő, közreműködő személynek a tagok által készített ajándékot adott át. Jankó
Erzsébet pedig a művelődési központ nevében nyújtotta
át a szakkörvezetőnek, valamint a kiállítás rendezőjének a
munkájukat elismerő virágcsokrokat.
A megnyitó folytatása idén eltért a megszokottól. Mivel
a szakkörvezető Marika az elmúlt években nem csak foltokat varrt, hanem fellépő ruhákat is. Kisebbik fia immár 25
éve vezeti a Duma’ Színházat, s ehhez az ő ügyes kezének
segítségére is szükségük van. Így, viszonzásként a társulat
tagjai a Brodway című előadásukból mutattak be részleteket a megnyitó vendégeinek. A zenés műsor után közös
munkára invitálták a résztvevőket, ahol a nyár kedvencét,
a ,,FAGYIT” varrhatták meg az érdeklődők. Eközben egy
martfűi kereskedő jóvoltából a varráshoz szükséges kellékeket, eszközöket, különleges méterárukat, valamint egy
nagykőrösi foltvarró szakember által a tűzéstechnikához
használatos sablonokat lehetett vásárolni. Akik szeretik
a meglepetéseket, azok zsákbamacskát is választhattak,
melyeket szintén a lányok, asszonyok készítettek. A százszorszép foltvarró kör tagjai ráadásul azt is bebizonyították, hogy nem csak varrni, de sütni-főzni is jól tudnak, és
a megnyitó végén a ,,boszorkány konyhákban” készült finomságokkal kínálták meg a jelenlevőket. Az egy hónapig
tartó bemutatón mintegy 300-an nézték meg a színekben
és látványban gazdag munkákat, amit a vendégkönyvbe lejegyzett sok-sok elismerő vélemény is reprezentál.
Halasi Mária - Fotó: Művelődési ház
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sikeres volt a
tavaszi
„nagytakarítás”
Szemétszedési lázban égtek a települések, hiszen május derekán
tartják minden évben országszerte
a TeSzedd! akciót. Mezőkovácsházán
csak nem félezren tettek környezetük
tisztaságáért.

Kovácsházi napok programjának előzetese:
AUGUSZTUS 19.
- EGÉSZÜGYI NAP Művelődési Központban
- Honeybeast koncert Helyszín: Reformátuskovácsháza

AUGUSZTUS 20.
- Ünnepi szentmise
- Ünnepi testület ülés
- 55 éves a Művelődési Ház Történeti kiállítás
- Szabadtéri disco
Helyszín: Piactér

AUGUSZTUS 21.
- Helyszín: Reformátuskovácsháza
- Istentisztelet
- Emléktábla és emlékmű avatás
- I.-II. világháborús kiállítás: TÁJHÁZ
- Elszármazottak találkozója
Helyszín: Művelődési Központ mögötti tér
- Főzőverseny
- Gyermek programok
- Véradás
- Beatrice koncert
- Bunyós Pityu műsora
- Duma’ Színház előadása
- Tűzijáték

– Nagyon szép számban érkeztek önkéntesek május 15 - én pénteken. Közel
450 fő vett részt a város tavaszi nagytakarításában. A Csanád Vezér Általános Iskola, a Hunyadi János Középiskola tanulói, a Négy Évszak Óvoda ovisai,
a Humán Szolgáltató Központ, a Városi
Könyvtár dolgozói és a város lakossága is közreműködött nagy örömünkre.
Külön kiemelném a 4.a osztály szorgos
kezű csapatát Németh Gyuláné vezetésével – összegezte az eseményt Hagya
Dorián a TeSzedd! helyi koordinátora.
A szervező azt is hozzátette, hogy az
idei nagy sikerre való tekintettel jövőre is részt vesznek majd az akcióban.
A város új arculatot kapott, a tiszta
és rendezett lakókörnyezet megóvása
lesz majd a mindennapok alappillére.
Mint azt már leírtuk a mozgalom
célja a társadalmi szemléletformálás.
Fontos az, hogy ne csak a szemetelés
ellen tegyünk, hanem törekedjünk a
szelektív hulladékgyűjtésre is, hiszen
ezzel a szemét újrahasznosításához
járulhatunk hozzá. A térségben egyébként Nagyszénás, Orosháza, Tótkomlós, Magyarbánhegyes, Csanádapáca,
Végegyháza, Pusztaföldvár, Kardoskút,
Nagybánhegyes, és Medgyesegyháza
is részese volt az országos mozgalomnak.
Kálmán-Pócsik Judit
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óriási volt az érdeklődés a városi rendezvényen
Két napos fesztivált tudhat maga
mögött Mezőkovácsháza, ami rendkívül sok érdeklődőt és résztvevőt csalogatott ki azon a hétvégén. A Mozdulj Kovácsháza! elnevezésű sport- és
gyermeknapot idén is a Békéscsaba –
Arad - Békéscsaba Szupermaratonhoz
kapcsolódóan szervezték meg.
Május 16-án, szombaton több száz
kerékpáros fogadóállomásaként szolgált a mezőkovácsházi strandfürdő
előtti tér, illetve mindkét nap a maratoni futóverseny váltója is itt zajlott.

– A város kulturális programmal
várta a sportolókat és a vendéglátásnál
a Hagyományok Nyomában Egyesület
működött közre. Büszkeséggel tölti el
a helyieket, hogy a Szupermaratonon
több mint 20 mezőkovácsházi kerékpározó vett részt, valamint 6 futócsapat képviselte a várost.
Emellett ,,Kovácsházi amatőrök”
néven 10 felnőtt és 15 gyermek is
kapcsolódott a rendezvényhez, akik

Varga Gusztáv polgármester veze- képviselte a várost – számolt be a rentésével a Mezőkovácsháza – Arad dezvényről Jankó Erzsébet a Mozdulj
- Mezőkovácsháza távot futották le. Kovácsháza! állandó rendezője.
Így, összesen több mint 80 sportolónk

A neves sportesemény
mellett a városi önkormányzat május 17-én vasárnap a gyerekeknek
kedveskedett,
hiszen
egész nap sokszínű program várta őket, és persze
a kikapcsolódni vágyó
családokat is. Helyi sportversenyekre nevezhettek
a város lakói, volt 15-20
km-es kerékpártúra, 3-6
km-es futás, 500-1000
m-es séta, gyaloglás, 1000
m-es babakocsi toló túra,
és közös torna is.

Tisztelt lakosság!
Az Újságban található cikkek bővebb tájékoztatásáért kérjük, keressék fel
Mezőkovácsháza Város facebook oldalát, vagy érdeklődjenek a
06 (68) 381-011-es telefonszámon.
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– Különösen nagy sikert aratott a
Kicsik NAGY motorversenye, amelyen
a bölcsis, ovis korosztály vett részt. A
nap folyamán kézműves játszóház, fazekas mesterség bemutató, arcfestés,
népi játékok, horgász játékok, helytörténeti totó és ugrálóvár közül választhattak az érdeklődők, valamint a Libavonat zenekar énekese szórakoztatta a
gyerekeket. A vendéglátásról a Humán
Szolgáltató Központ gondoskodott,
illetve a rendezvény teljes ideje alatt
több mint 1000 palacsinta fogyott el,
amelyeket a helyszínen a Szivárvány
Nyugdíjas Egyesület tagjai sütöttek,
továbbá a Hangulat Söröző és Pizzéria,
illetve a Napközi konyha munkatársai
készítettek – összegezte a második nap
eseményét a szervező.
Az egyik legnépszerűbb városi forgatag idei megmozdulásának sikerét
követően jövőre ugyanitt, ugyanekkor Mozdulj Kovácsháza!
Kálmán-Pócsik Judit - Fotók: Dajka Tímea

Anyakönyvi események
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SZÜLETÉSEK:

HAL ÁL E S E T:

Szülő neve

Szülő neve

Gyermek neve

Dusik László
Kiss Endre
Bujdosó Csaba
Stál Ferenc
Hankó Tibor
Csíki Csaba
Butora János
Rózsás Dániel
Szabó István
Jeszenka Gábor
Tősmagi László
Kardos Róbert
Farkas Péter

Brandt Tímea
Koszti Irén
Szűcs Nikolett
Sztasák Éva
Turcsi Melánia
Varga Ibolya
Dorogi Szilvia
Ajtai Alexandra
Agócs Nikoletta
Jeszenka Gyöngyi Tünde
Kolasovszki Éva
Gillich Piroska
Kiss Zsuzsanna
Horváth Dóra
Tajki Kitti
Simondán Natália

Petra
Manuel Leó
Csaba
Alexa
Zétény
Lilien Ibolya
Bella
Mirella Fatima
Gergő
Nóra
Hanna Erzsébet
Adrienn
Gábor
Áron
Medox
Ádám

Bugyi Zoltán
Kolompár János

H Á Z A S S ÁG KÖ T É S E K :

Házasuló neve

Lakóhelye

Házasuló neve

Lakóhelye

Metál András
Bagi Zsolt
Kéri János
Széles Norbert
Nagy József
Tótin Gyula János
Kostyálik Kornél
Dobri Ádám
Tóth Adrián

Mezőkovácsháza
Végegyháza
Végegyháza
Pusztaföldvár
Heves
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Kiskunhalas
Dombiratos

Vanyorek Éva
Mezőkovácsháza
Fülöp Anikó
Mezőkovácsháza
Papdi Istvánné
Mezőkovácsháza
Kiss Edit Erzsébet Mezőkovácsháza
Janiga Ildikó
Mezőkovácsháza
Kostyálikné Mező Anna Mezőkovácsháza
Szabó Róbertné
Mezőkovácsháza
Duba Barbara
Végegyháza
Kovalik Leila
Mezőkovácsháza

Elhalálozott neve

Születési éve
1949.

Deák András

Fülöp Dezső Béláné (Ale Ilona) 1939.
Illgner Sándor Zoltánné
(Oláh Magdolna)

1927.

Anyakönyvi ügyintézés
2015. július 23. és augusztus 7.
között szünetel.
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