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K e l l e n e k a z ü n n e p ek !

2015. augusztus

„NyugiOvi” Program

Szeretettel köszöntöm városunk lakóit a közelgő állami ünnepünk, augusztus
Elsők között Mezőkovácsházán
20 -a alkalmából. Egy város életében fontosak az ünnepek. Üzenetet hordoznak, a Türr István Képző és Kutató Inelgondolkodtatnak bennünket. Van, amelyik azt üzeni, büszkék lehetünk ma- tézet „NyugiOvi” Programja
gunkra, elért eredményeinkre. Van, amelyik figyelmeztet elkövetett hibáinkra.
A „Kora gyermekkori program a megVan, amelyik az összefogás fontosságát emeli ki, van, amelyik egy – egy terület
félemlítés
megelőzésére” című TÁMOPdolgozói előtt hajt fejet.
5.2.10-15/1-2015-0001 számú kiemelt
Mezőkovácsháza
önkormányzata összefogásra, tenni akarásra van most projekt első körben 15 magyarországi
régóta fontosnak tartja az ünnepe- szüksége. Nagy lehetőség áll előttünk. óvodában kerül majd megvalósításra.
Ebbe a kormányzati országos programket. Nem tesz másként a mostani, az Az uniós források elnyerésével a koba került be a mezőkovácsházi Négy Évősszel választott testület sem. Méltó vácsháziak több, régi vágya valósulhat
szak Óvoda és Bölcsőde is. A program az
módon, emlékezetes műsorral ün- meg néhány év alatt. Szeretett városEurópai Unió támogatásával a Széchenyi
nepeltük a Kommunizmus Áldozata- unk virágzó településsé a térség elis- 2020 program keretében valósul meg.
inak Emléknapját, Március 15-ét, a mert központjává válhat.
A projekt célja egy olyan nemzetközi
Holokauszt emléknapját, a Nemzeti
Mindannyiunknak van teendője. A prevenciós program adaptációja, amely
Összetartozás Napját. (Március 15-ét képviselőtestületnek a kisstílű viták a gyermeknevelésben résztvevők széles
Mezőkovácsházán ünnepelte Békés helyett a fejlesztésekre, a nagy dönté- körének biztosít újabb lehetőséget a tármegye közgyűlése is.)
sek előkészítésére kell fordítania ener- sadalmi beilleszkedés, valamint a jó iskogiáját. Intézményeink vezetőitől magas lai teljesítmény segítésére, elérésére. Az
Köszöntöttük több szakma képviseszínvonalú munkát várunk el, és azt, oktatók, a nevelők, a szülők és egyéb, az
lőit. Januárban a kultúra területén dolhogy az intézményük érdekét, a nagy óvodai nevelésben szerepet vállaló szakgozókat, júniusban a védőnőket, pedaegész, a város fejlődése érdekében ha- emberek megismerkedhetnek a kortárs
gógusokat, júliusban az egészségügyi
tározzák meg. Az állampolgároktól azt, megfélemlítés és bántalmazás, valamint
dolgozókat, és a köztisztviselőket.
hogy vigyázzanak önmagukra, környe- az agresszió-megelőzés legújabb techniNagyon jó hangulatban, együtt örülzetükre, javaslataikkal, segítő szándé- káival, módszereivel.
tünk a tavasznak, és ünnepeltük a maA Türr István Képző és Kutató Intézet
kukkal járuljanak hozzá a közeljövő
jálist.
/TKKI/
projektjében elsőként egy óvofejlődéséhez.
Május 16-17-e, a szupermaratoni futódai kutatást bonyolítanak le, az érintetverseny, és az azt követő hárompróbák,
A fenti gondolatok jegyében hívom tek pedig képet kapnak az aktuális helyfutó estek a sport ünnepei voltak.
Önöket városi ünnepségünk rendez- zetről.
Legalább négy eseménnyel ünnepel- vényeire. Mint látják, a program szíEzzel párhuzamosan elméleti és gyatük szemünk fényét, a gyermekeket.
nes. Lesznek megemlékezések, prog- korlati ismeretek elsajátításával, új seNagyon vidám, jól sikerült rendez- ramok ünnepi Istentisztelet Refen. gédanyagok megismerésével mélyíthetik
vénnyé vált strandunk születésnapja, a Ünnepi Szent Mise után kiállítással, a résztvevők tudásukat, hiszen minden
Fürdőfesztivál.
és új terasszal köszöntjük 50 éves mű- sikeres megvalósulás kulcsa a megfelelő
velődési házunkat, állampolgársági és széles körű felkészülés.
Remélem, emlékezetes lesz a közelgő
A „NyugiOvi” Programban óvodai
esküt tesznek külhonban élő honfiállami ünnepünk, augusztus 20-ai kotársaink, átadjuk városunk legna- csoportfoglalkozások, az óvodai dolgovácsházi rendezvénye is. Ez a legrégebgyobb kitüntetését. És persze lesznek zók számára érzékenyítő, módszertani
bi magyar ünnep, Szent István napja,
koncertek, szórakoztató programok, tréningek keretében, szülőket bevonó,
csaknem ezer éve ünnepli nemzetünk.
tűzijáték is. Szombaton – a sikeres családi-óvodai rendezvények formájáMi, kovácsháziak is ezen a napon köfürdőfesztivál mintájára – bevonjuk ban bővül a tevékenységi kör, amelyhez
szöntjük 550 éves városunk születésa program kreatív fejlesztő játékokat és
a programokba a strandfürdőt.
napját.
egyéb eszközöket biztosít.
Találkozzunk a Kovácsházi Napok
Üzenete nem bonyolult. Hittel, összevalamelyik rendezvényén!
fogással a legnagyobb nehézségeken is
Szűcsné Tóth Erika mentor anyaga
úrrá lehet a nemzet, az ország, a teleVarga Gusztáv polgármester alapján készítette a TKKI Kommunikációs
osztálya
pülés. Mezőkovácsházának is erre az
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Közle mény
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött
az önkormányzat tulajdonában álló, feleslegessé vált ingóvagyon hasznosításáról, értékesítéséről.
A Képviselő-testülete a 2015. június 18-i ülésén hozott 252/2015. (VI.18.) sz. kt. határozatával az alábbi ingóságokat az alábbiakban közölt minimális eladási ár feltüntetésével értékesítésre felkínálja:

Az ingóságok előre egyeztetett időpontban megtekinthetők.
Egyeztetési lehetőség: a 68/381-011/118 mellék telefonszámon, vagy a 70/70-87-257 mobilszámon.
Az árajánlatok benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31.
A benyújtott árajánlatokról előterjesztés a Képviselő-testület szeptemberi soros ülésére készül.
Árajánlataikat postai úton, vagy személyesen Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal
Költségvetési irodájában lehet leadni.
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KOVÁCSHÁZI NAPOK
2015

MEZŐKOVÁCSHÁZA, 2015. AUGUSZTUS 19-22.
Kovácsházi Napok programja
AUGUSZTUS 19. szerda
8.00: Egészség nap a Művelődési Központban
Helyszín: Reformátuskovácsháza

17.00: Parasztolimpia, gyermek programok
19.00: KoneZone zenekar koncertje
21.00: Honeybeast koncert

AUGUSZTUS 20. csütörtök
7.00: „Turcsán László Nagy-halfogó”
Emlékverseny a Bányatónál
10.00: Ünnepi Szentmise
a Római Katolikus Templomban

Helyszín: Művelődési Központ

11.00: Ünnepi Képviselő-testületi ülés
12.00: „Egy kultúrház élete” – c. történeti kiállítás
megnyitója
Kalocsa Róza Művelődési Központ névadó
ünnepsége
12.15: Művelődési Központ hátsó teraszának
avatása
12.40: Koszorúzás az 550 éves emléktáblánál
22.00: Szabadtéri disco
Helyszín: Piactér

AUGUSZTUS 21. péntek
Helyszín: Reformátuskovácsháza
9.00: Ünnepi Istentisztelet
a Református templomban
10.15: Emléktábla avatás a templom előtt
10.45: I-II. Világháborús kiállítás megnyitója
- TÁJHÁZ
11.30: Emlékmű avatás a Református temetőben
12.00: Humanitárius település tábla avatója
12.30: Elszármazottak találkozója
Helyszín: Művelődési Központ mögötti tér
8.00: Főzőverseny
9.00: Véradás a Művelődési Központban
11.00: Házaspárbaj
10.00: Népi játékok, játékház, arcfestés
13.00: Házi készítésű ételek, italok
versenyének eredményhirdetése
16.00: Gyermek programok, játszóház, arcfestés
17.00: Amatőr előadók műsora
19.00: Beatrice élő koncert
21.00: Bunyós Pityu műsora
22.00: Duma’Színház előadása
23.00: Tűzijáték

AUGUSZTUS 22. szombat

Helyszín: Borostyán Strandfürdő

17.00 Amatőr együttesek találkozója
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2015. évben megvalósításra kerülő közfoglalkoztatási programok
1. Mezőgazdasági utak rendbetétele
Mezőkovácsháza külterületén:

A program 15 fő foglalkoztatásával valósul meg (2015.10.31-ig) Céljai között
szerepel a Mezőkovácsháza külterületén
található mezőgazdasági utak rendbetétele (surjázás, kaszálás, padkarendezés,
csapadékelvezető árkok karbantartása,
útfeltöltés), valamint a feladat megvalósításához szükséges, korábban már
beszerzett gépek karbantartása. A programhoz kapcsolódó bér- és járulékköltség 9.868.929 Ft, a beruházási és dologi
költség 1.642.383 Ft, az önkormányzat
által biztosított önerő 0 Ft. Beszerzésre
kerülő nagyértékű tárgyi eszköz: Stihl
fűkasza.
***
felszámolása Mezőkovácsháza bel- és
2. A turisztikai vonzerő növelése
külterületén egyaránt, a veszélyes hulMezőkovácsháza városban:
ladék elszállítása, a zöldhulladék haszA program 53 fő foglalkoztatásával va- nosítása komposztálással, biobrikett
lósul meg. (2016.02.29–ig) Céljai között gyártása. A program megvalósításával
szerepel a Tájház funkciójának bővítése, Mezőkovácsháza megítélését kívánjuk
a reformátuskovácsházi buszmegálló javítani a lakosok és az idelátogatók
felújítása, valamint a Művelődési Ház- számára. A programhoz kapcsolódó
nál előtető építése és teraszburkolás. A bér- és járulékköltség 38.379.620 Ft, a
program megvalósításával városunk tu- beruházási és dologi költség 6.193.155
risztikai vonzerejét szeretnénk növelni. Ft, az önkormányzat által biztosított
A programhoz kapcsolódó bér- és járu- önerő 343.383 Ft. Beszerzésre kerülő
lékköltség 61.480.932 Ft, a beruházási nagyértékű tárgyi eszközök: 2 db hátsó
és dologi költség 9.258.757 Ft, az önkor- gumi (Benatti), kisteherautó.
mányzat által biztosított önerő 803.590
***
Ft. Beszerzésre kerülő nagyértékű tárgyi
4. Belterületi utak és kerékpárút
eszköz: fűkasza adapter.
karbantartása:
***
A program 44 fő foglalkoztatásával va3. Illegális hulladéklerakó-helyek
lósul meg. (2016.02.29. –ig) Céljai között
felszámolása Mezőkovácsházán:
szerepel a belterületi utak karbantartáA program 47 fő foglalkoztatásával va- sa, valamint a kerékpárút felújítása a Jólósul meg. (2016.02.29–ig) Céljai között zsef Attila utca-Árpád utca keresztezőszerepel az illegális hulladéklerakók dés és az Árpád utca 298. közötti szaka-

Változás a kormányablak ügyfélfogadási
rendjében

A Mezőkovácsháza, Árpád utca 169. szám alatt megnyitott kormányablak
ügyfélfogadási rendje:

hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

7.00 - 17.00
8.00 - 14.00
8.00 - 12.00
8.00 - 18.00
8.00 - 11.00

A Békés megyei kormányablakokkal, és a járási hivatalokkal kapcsolatos további információk a www.bekesijarasok.hu honlapon találhatók.

szon. A program megvalósításával a közlekedési feltételek javítását szeretnénk
elérni Mezőkovácsházán. A kerékpárútnál keletkezett törmelék a belterületi
burkolatlan utak karbantartására kerül
felhasználásra. A programhoz kapcsolódó bér- és járulékköltség 50.119.116 Ft,
a beruházási és dologi költség 8.477.456
Ft, az önkormányzat által biztosított
önerő 558.741 Ft. Beszerzésre kerülő
nagyértékű tárgyi eszköz: lapvibrátor.
A munkálatok elkezdődtek, az esetleges
kellemetlenségekért elnézést kérünk.
***
5. Mezőgazdasági program:

A program 65 fő foglalkoztatásával valósul meg. (2016.02.29. –ig) Céljai között
szerepel zöldségfélék termesztése a közétkeztetés számára, savanyítás végzése,
zöldségfélék fagyasztása. A sokkoló hűtő
és vákuumcsomagoló beszerzésével kívánjuk javítani az előállított zöldségfélék fagyasztásának minőségi feltételeit.
Megépítésre kerül az Alkotmány u. 62.
szám alatt egy 16*20 méter alapterületű tároló szín, amely a mezőgazdasági
termények tárolása mellett alkalmas
lesz a téli időszakban a gépek ideiglenes
tárolására is. A program megvalósításával a város tulajdonában lévő földterületek hatékony kihasználását kívánjuk
megoldani. A programhoz kapcsolódó
bér- és járulékköltség 73.036.344 Ft, a
beruházási és dologi költség 14.300.671
Ft, az önkormányzat által biztosított
önerő 1.540.072 Ft. Beszerzésre kerülő nagyértékű tárgyi eszközök: sokkoló
hűtő, vákuumcsomagoló.
Varga Tamás
pályázati és marketing referens
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Folynak a munkálatok Mezőkovácsházán, a KEOP
Energetikai beruházás keretein belül

A Polgármesteri Hivatal, és a Járási
Hivatal épülete teljes homlokzati hőszigetelést kap, valamint az elavult
lapostető vízszigetelésének cseréje is
megtörténik.

Ezen 2 épületen kívül még 5 önkormányzati intézményre is napelemes
rendszert telepítenek; Az Integrált
Szolgáltató Központ, Négy Évszak
Óvoda és Bölcsőde 1. sz. óvodája, Ren-

delőintézet – Alkotmány u. 38., Napközi Konyha, és a Négy Évszak Óvoda
és Bölcsőde Bölcsődéjének épületére.
Közvetlen célként energia-felhasználás csökkenést kívánunk elérni,
ezzel a költségvetésében
jelentős megtakarításokat eszközölni, hogy minél többet fordíthassunk
a város fejlesztésére. A
projekt legfontosabb célja,
hogy a fejlesztéssel hozzájáruljunk környezetünk
megóvásához azzal, hogy
évente több tonna CO2 kibocsátását előzzünk meg.
Továbbá célként lehet
megemlíteni a helyi lakosok tájékoztatását, hiszen
az Önkormányzat a beruházással felhívja a lakosság figyelmét a megújuló
energiaforrások alkalmazására, melynek lakossági
pályázatos támogatása a
közeljövőben várható.
Sóki Zoltán
műszaki irodavezető
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Civil szervetek támogatása

Tájékoztatás települési
közszolgáltatásokról

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri és
támogatja azt a tevékenységet, amelyet a Magyarországon bírósági nyilvántartásba vett mezőkovácsházi székhelyű, illetve országos, regionális, megyei Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
szervezet mezőkovácsházi szervezettel is rendelkező civil szervezetei (ala- városunkban a szilárd hulladék gyűjpítványok, egyesületek, közalapítványok) az önkormányzati feladatok meg- tési és elszállítási közszolgáltatást
valósításában, a polgárok közéletbe való bevonásában vállalnak, elismeri és FBH-NP Nonprofit Kft. végzi.
A személyes ügyfélszolgálat változattámogatja a történelmi egyházak hitéleti és közösségi tevékenységét.
lan marad, azaz Bene László vállalkozó
A képviselő testület 2015. évi költségvetésében 600eFt-ot különített el erre (Vásárhelyi u. 7. sz. Tel: 30/475-9625)
a célra, melyből 200eFt összegben a sport célú civil szervezeteket, 200EFt ös�- látja el azt, munkanapokon délelőtt 8-12
szegben az egyéb civil szervezeteket és 200Eft összegben az egyházakat kívánta óráig, illetve délután 13-17 óráig.
támogatni.
Központi telefonos ügyfélszolgálat a
Támogatást
kérő Kért összeg (Ft)
Kapott összeg (Ft)
Felhasználás célja
79/524-821 számon, minden munkaszervezet neve
nap 7.30-16 óra között. Elektronikus
ügyfélszolgálat: fbhnpkft@fbhnpkft.hu.
Civil szervezetek
A települési víz- és csatornaszolgálrendezvényszervezés
költségei
(meghívó, tatási feladatokat a Gyulai Közüzemi
terembérlet,
Kft. végzi. Személyes ügyfélszolgálata
megvendégelés)
a Polgármesteri Hivatal földszintjén, a

1.
Mezőkovácsházi 40.000,Szivárvány Egyesület

10.000,-

2.
Vöröskereszt 50.000,Mezőkovácsházi
Területi Szervezete

40.000,-

3.
Mezőkovácsházi 100.000,Mozgáskorlátozottak
Helyi Szervezete

10.000,-

4.
OVIMEZŐ 85.000,Alapítvány

30.000,-

5. Balogh György 100.000,Honismereti Egyesület

100.000,-

A II. világháborús
emlékmű
tisztítása,
nevek átírása

6.
Hagyományok 100.000,.
Nyomában Egyesület

10.000,-

A
szervezet
működéséhez
szükséges
eszközök
beszerzése

volt okmányiroda helyiségében műkö-

Véradók
Napja
dik. Ügyfélfogadás: kedd 8-12; szerda
megszervezésével
13-18; csütörtök 8-12 és 13-16 óra köösszefüggő kiadások
zött.
fedezetére

Telefonos elérhetőség: Központi ügy-

Kulturális
és intézés a 66/362-377, vagy helyben a
szabadidős programok 68/381-011 számon.
szervezése
Vándor
Gomba
Kupanap
megrendezése

Egyházak

Sóki Zoltán műszaki irodavezető

Ádám Andrásné nyugdíjba vonulása után, Mezőkovácsháza Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete június 18-i ülésén úgy határozott, hogy a Városi Könyvtár vezetői
feladataival Albertus László Istvánt
bízza meg.
Munkájához sok sikert kívánunk.

1.
Mezőkovácsházi 100. 000,Református
Egyházközség

100.000,-

A Gyülekezeti terem
és
a
Parókia
karbantartása

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy

2. Kisboldogasszony 100.000,Plébánia

100.000,-

Új
fénymásoló
beszerzése

rendelési ideje az

A beérkezett pályázatok alapján
az egyéb szervezetek összességében
475eFt-ot igényeltek, azonban a szűkös
költségvetés miatt a Képviselő-testület
csak az erre a célra elkülönített összeg
elosztásáról dönthetett. A Civil szervezetek által igényelt, valamint a Testület
döntése alapján odaítélt összegeket a
fenti táblázat tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy sport célú civil

szervezetek támogatás iránti kérelmet
nem nyújtottak be, így az erre a célra a
2015 évi költségvetésben rendelkezésre álló keret átcsoportosításáról döntött
a Testület, az alábbiak szerint: 100eFtot a hadisírok, kripták rendbetételére, 100eFt-ot a Maratoni futóverseny
résztvevőinek díjazására, megvendégelésére.
Szlanyinka Tamara

Dr. Biedermann Viktor fogorvos
alábbiak szerint módosult:
Hétfő:
8:00 – 14:00
Kedd:
12:00 – 18:00
Szerda:
8:00 – 12:00
Csütörtök: 8:00 – 18:00
Péntek:		 –
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Sikeresen célba ért a Dél-Békés
Bike csapata

Július 18-án hajnal 3 óra előtt nem sokkal a
négy mezőkovácsházi fiatal; Béni Attila, Szűcs Attila, Virág Viktor és Zatykó Tamás elindult a 300
km-es vállalásukra, a megye körbetekerésére.
Céljuk a kerékpározás népszerűsítése, és az
egészséges életmódra való rávezetés volt. Az útviszonyok miatt „csak” 300 km lett a táv, és a nagy
meleg megnehezítette a feladatukat. Aznapra 38
fok feletti hőmérsékletre számíthattak. A Dél-Békés Mentőcsoport Egészségügyi egységének tagjai
segítették a sportolókat az út folyamán; Varga Ágnes, Vincze Szilvia és Nyerges Anett. Ők autóval kísérték őket, és amikor úgy látták jónak, kiintették
őket az útról.
A terv szerint 13 órán belül akarták megcsinálni
a kört, a fiúk 10 óra hossza alatt tekerték le ezt a
távot, és a pihenőkkel együtt sem lépték túl a tervezett 13 órát. Egy – egy szakaszon medgyesegyházi,
és orosházi kerékpárosok is csatlakoztak hozzájuk.
Fáradtan, de büszkén érkezetek a Borostyán fürdő
hátsó kapujához, ahol a szurkolók zászlóval, hideg
innivalóval várták őket.
A tervük, hogy jövőre az országot tekerik körbe.
Gratulálunk nekik!
A csapat megtalálható a www.facebook.com/
delbekesbike oldalon.
d.t

N yá r i g y er mek tá bor

Az idei évben is megszervezésre
került Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának támogatásával 2015.
július 01 - 2015 augusztus 19. között
a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató
Központ szervezésében a nyári gyermektábor. A többségében általános
iskoláskorú gyermekek vettek részt.
Kerékpártúra keretében ellátogattunk a Kaszaperi Történelmi Emlékparkba, a Mezőkovácsházi Tűzoltóparancsnokságra, a végegyházi játszótérre ahol a gyerekek kellemes délutánokat tölthettek el. Emellett meglátogattuk a Mezőkovácsházi Tájházat,
ahol Albertus László könyvtárigazgató
tartott „tárlat” vezetést, amelyet a gyerekek nagy érdeklődéssel hallgattak és
kíváncsian kérdeztek.
A helyi Szabadidőparkban számháborúztunk a gyerekek nagy örömére,
a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat irodáinak falait és a Fáy utcai játszóteret a gyerekek kreatív festményei
dísztik.

Szívos Tibor tanár Úr vezetésével
megrendezésre került a focihét, ahol
mindennap délelőtt az MTE focipályán
edzhettek a gyerekek, majd az utolsó
napon igazolt MLSZ-es játékvezetők
részvételével focimeccset rendeztek.
Nyertek a „ZÖLDEK”. A lányok pedig
saját készítésű pom-pomaikkal szurkolhattak, a vezetőedző pedig a pálya
szélén egy medencéből szurkolt mindkét csapatnak.
A programok között szerepelt strandolás, BMX bemutató, kézműves foglalkozás, mesedélután, Rendőrkapitányság megtekintése és kerékpártúra a
Babó kastélyhoz.
A tábor ideje alatt készített kézműves alkotásokból rendezett kiállítást a
Kovácsházi Napok keretei között megrendezett Egészségnap ideje alatt tekinthetik meg az érdeklődők.

A Békés Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Mezőkovácsházi
Tagintézménye mozgalmas
heteket zár maga mögött

A KLIK által fenntartott intézményünk
működtetője Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata. A tanév végén az önkormányzat pozitív anyagi és erkölcsi
hozzáállásának köszönhetően a Hősök
tere 6. sz. alatt működő ügyviteli telephelyünk mindhárom helyisége megújult,
teljes körű felújítás történt.
Pedagógusaink véleményét kikérve
sor került a padlóburkolat cseréjére,
fal-, illetve nyílászárók festésére, a megelőző javítási munkálatokat követően.
A 2015/2016. tanévben a tagintézményünkhöz tartozó 18 település gyermekeit, tanulóit egy felújított, korszerű,
esztétikus környezetben tudjuk ez által
fogadni.
Köszönet illeti Mezőkovácsháza Város Önkormányzatát, a képviselő testület tagjait, külön kiemelve Varga Gusztáv Polgármester Úr folyamatos, segítő
Kovalik Angéla együttműködését tagintézményünkkel.
intézményvezető
Vojtosovics Ildikó, Tagintézmény vezető
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„Vissza a természetbe! öko olvasótábor”
A hagyományokat megőrizve a
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőkovácsházi Tankerülete és
a Balogh György Honismereti Egyesület támogatásával az idén is megrendezte a már több éves hagyományra
visszanyúló - a gyermekek körében
rendkívül népszerű eseményét - a
nyári olvasótábort.
Ebben az évben „Vissza a természetbe! öko olvasótábor” várta a térségben
élő 6 - 14 éves gyermekeket. A 40 fős
csoport 2015. július 06. és július 11.
között 6 napon keresztül élvezhette
a gazdag programokat, amit a tábor
nyújtott számukra. Az Öko- csoportok
megalakulása és az ünnepélyes tábornyitó után Gyivicsán András, a Száraz-ér Társaság Természetkutató és
Környezetvédő Egyesület elnökének
természetvédelmi előadását hallgathatták meg a résztvevők. Egy másik
alkalommal betekintést nyerhettek a
helyi tűzoltók mindennapjaiba, megnézhették a készenléti szereiket, különleges felszereléseiket.
A táborlakók ellátogattak a Tiszatavi Ökocentrumba Poroszlóra, ahol a
többszintes látogatóközpontban megtekintették Magyarország második
legnagyobb tavának gazdag élővilágát. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum-

ban Szentendrén múzeumpedagógiai
foglalkozás keretében az őshonos magyarfajta és ridegen tartott állatokkal
ismerkedtek meg, majd részt vettek az
állatok körüli munkákban: kukoricát
morzsoltak, daráltak, füvet kaszáltak,
kertet gyomláltak. Gyalogtúrát tettek
a kaszaperi Történelmi Emlékparkba,
ahol újkőkori, bronzkori, szarmata és
Árpád-kori épületekbe mehettek be
a gyerekek, egy honfoglaló jurtát is
megtekinthettek, valamint sétálhattak a Peregi templom falmaradványai
között. A Száraz-ér partján egy halászkunyhóban megnézhették a régi halá-

Mezőkovácsháza hegymászója
7134 m magasban

Sarus Zoltán mezőkovácsházi, és
Fedor Mihály nyíregyházi hegymászó
július 13-án indult Kirgizisztánba,
egy 24 napos expedícióra.

hajnali fél kettőkor indultak, és sikeresen elérték a Pamír hegység második legmagasabb csúcsát a 7134
méteres Ibn Szína (Lenin-csúcsot).
A sikeres csúcstámadás után a két
Céljuk a 7134 méter magas Ibn magyar hegymászó Sarus Zoltán és
Szína-csúcs meghódítása volt. A Fedor Mihály július 29-én elérték az
hegymászók 13-án reggel indultak a alaptábort.
Liszt Ferenc Nemzetközi RepülőtérA fiúk augusztus 6-án hazaérkezről, többszöri átszállással jutottak el
Kirgizisztánba. Akklimatizációs tú- tek Magyarországra, mindketten jól
rákon mindig magasabb táborokig vannak. Bővebben, a következő újmásztak, ott aludtak, majd vissza- ságban olvashatnak az expedícióról.
tértek az alaptáborba.
d.t
Többszöri túra után július 26-án

szati eszközöket is.
Szerda este önfeledt bulizás ideje
volt, melyet a KoneZone együttes koncertje biztosított. A heti programsorozat elmaradhatatlan részét képezte
az esti sportverseny, az egyéni éjszakai bátorságpróba, a színek háborúja,
kézműveskedés, kovácsmester, kosárfonó, gyógynövény bemutató, strandolás, valamint a péntek esti kalandos
éjszakai bátorságpróba.
Reméljük, mindenki jól érezte magát!
Gyertek jövőre is!
S.Kné
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„ Mozg á s É jszak áj a”
Irodánk a tavalyihoz hasonlóan, idén is csatlakozott a június 27-ére
meghirdetett „Mozgás Éjszakája” országos programhoz. A cél az egészséges életmód, és a mozgás fontosságára való figyelemfelhívás. Együtt
jobb, könnyebb, és a lenyugvó nap látszatán hangulatosabb is a programsorozatok teljesítése.

Mezőkovácsházán futhattak, kerékpározhattak, görkorcsolyázhattak, és aerobikozhattak a résztvevők.
Farkas Heléna 20:45 perckor köszöntötte a résztvevőket, és felhívta többször a figyelmet a regisztrációra. A résztvevők szempontjából
azért volt fontos, mert itt átvehették
karszalagjukat, mely a Borostyán
fürdőbe biztosított éjfélig ingyenes
fürdőzést.

Az első befutó gyorsan megérkezett, újra megtelt a fürdő előtti tér.
Frissítőt ihattak, gyümölcsöt ehettek energiapótlásul a résztvevők.
Lassan az intervall edzés is a végére ért. A résztvevők a fürdőn belül
folytatták az estét. Voltak, akik úsztak, a gyógymedencében feltöltődtek, de sokan, ha az idő miatt nem
is úgy készültek, bejöttek kicsit beszélgetni, kikapcsolódni.
Köszönjük szépen mindenkinek
az önzetlen segítségét, Farkas Helénának, Jankó Andreának, Lipták Jánosnak, a Művelődési Központ dolgozóinak, a Mezőkovácsházi Vízmű
Kft.-nek, a Borostyán fürdő dolgozóinak, a Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesületnek, a Mezőkovácsházi
Rendőrkapitányságnak. És minden
résztvevőnek.

Pontosan 74 fő regisztrált a rendezvényre. Jó volt látni, hogy vannak
már gyerekek is, akik szívesen részt
vesznek egészséges programokon.
Jankó Andrea 10-15 percben bemelegítést tartott a futóknak és kerékpárosoknak.
És megkezdődött a rajthoz állás.
Elől a futók, görkorisok és kerékKöszönjük a frissítő biztosítását:
párosok. Elindultak. Eközben az
a
Jakab Szikvíz Bt-nek és a Szivárintervall edzésen már nagyon izzadvány
Aqua Kft-nek!
tak a résztvevők. A hangulat világíJövőre
legyünk még többen!
tásnak köszönhetően szerintem még
kellemesebben telt az edzés, mint
Némethné Jegyinák Tímea
máskor.
Egészségfejlesztési Iroda munkatársa

Hősies helytállás
Tűz ütött ki július 11-én éjjel, a gyulai
Pándy Kálmán Megyei Kórházhoz tartozó, mezőhegyesi fekvőbeteg részlegen, az egyik kórteremben. A helyszínre
Mezőkovácsházáról, Orosházáról és Makóról érkeztek ki a hivatásos tűzoltók.
Az épületben idős, mozgásukban korlátozott páciensek voltak, akik önerőből
nem tudtak kimenni. A tűzoltók kimentették a bent tartózkodókat, eloltották a
tüzet és megkezdték az épület átszellőztetését és átvizsgálását. Az utómunkálatok idejére a polgárőrség takarókat és
ivóvizet biztosított a helyszínen.
A betegek egy részét a mezőhegyesi
kórház egy másik részlegén helyezték el,
harminckét beteget pedig még az éjszaka folyamán átszállítottak Gyulára, és ott
biztosítottak helyet a számukra.
Az eset kapcsán a mezőkovácsházi tűzoltóság állományának 3 tűzoltója Hősies
helytállásért, Főigazgatói elismerést kapott. Név szerint: Abordán Sándor c. tű.
törzsőrmester, Ambrózy Viktor c. tű. főtörzsőrmester, és Dudaszeg Adrián c. tű.
főtörzsőrmester.
Gratulálunk nekik!
Minden tűzoltó, aki ott volt, megérdemli az elismerést.
d.t

Tájékoztatás

A www.mezokovacshaza.hu honlapon letölthető, illetve a Hősök tere
6. szám alatt a Gazdasági Irodában
papír alapon kérhető a
gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez
szükséges nyomtatvány, és a
tájékoztató a bölcsődei ellátás és
óvodai nevelés esetén.
A bölcsődei és óvodai étkeztetés
igénybevételéhez szükséges szülői
nyilatkozatok leadási határideje:
2015. augusztus 24-től
2015. augusztus 31-ig
a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ Gazdasági Irodáján
5800 Mezőkovácsháza,
Hősök tere 6.
Hétfőtől-csütörtökig:
½ 8 – 16.00 óra között
Pénteken: ½ 8 – 13.00 óra között
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Nosztalgia nyári kézműves tábor
gondtalan kikapcsolódással

Az idei nyáron augusztus 6-ától 10-ig
13 általános iskolás gyermek ismerkedett a kézműveskedéssel a nyári táborban, amelyre a mezőkovácsházi művelődési ház szervezésében került sor. A
kétegyházi szakképző iskola festői környezetében található ősparkos szálláshelyen többféle szabadidős elfoglaltság
közül válogathattak a résztvevők.

A táborozás ezúttal a „nosztalgia” jegyében zajlott, melynek fő profilja az
ékszerek, lakásdekorációk, ajándékok
és az újrahasznosított tárgyak készítése
volt. Ezen belül különféle papír- és szalvétatechnikát, fonalmunkát, gyöngyfűzést, mozaikozást, nemezelést és egyéb

korszerű kézműves technikát alkalmazhattak a kreatív tevékenység során. A
szorgos kezek alatt kedves papírfigurák, látványos ékszerek, álomfogók,
szép gipsz- és szalvéta képek, zsebkendő tartók, hűtőmágnesek, mozaik pohár
alátétek, valamint az újrahasznosított
anyagokból konzervdoboz tárolók, titok-dobozok, érdekes CD-állatok és
színes üvegvázák születtek. A nyári kánikulát enyhítendő, a táborlakók a hét
közepén a gyulai várfürdőben múlatták
az időt. A gyerekek szabadidejét játékos vetélkedők, sportos foglalkozások
színesítették. Egyik hajnalban „veszett
rókák” támadását kellett elhárítani, míg
másik este a karaoke parti aratott hatal-

Anyakönyvi események

mas sikert. A táborzárón fény derült a
„titkos barátokra” is, majd a résztvevők
a munkájuk eredményessége alapján
gyűjtött pontokkal ajándéktárgyakra
licitálhattak.
hm
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