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K arác s o n yi
Ü dvö zle t!
Kedves
Mezőkovácsházi
Lakosok!
Ilyenkor, karácsonyhoz közeledve, érzékenyebbé válunk, lélekben nyitottabbak leszünk. Elcsendesedve, eszünkbe
jutnak mindazok, akik egész évben jót
tettek velünk, támogattak bennünket,
éreztük szeretetüket. De eszünkbe jutnak azok is, akiknek mi adtunk meleg
érzéseket, és azok is, akiknek esetleg
adósai maradtunk ezzel.
Szerencsésnek érzem magamat, mert
polgármesterként a mindennapokban,
rengeteg jelét éreztem a felém áradó
bizalomnak, szeretetnek, a fogadó órákon, a különféle rendezvényeken, vagy
az utcai találkozások alkalmával. Ez az
érzés nekem hatalmas erőt ad.
Én is igyekeztem a kovácsháziak
iránti tiszteletemet, bizalmamat munkámmal, megjelenésemmel, szavaimmal kifejezni, megmutatni. A kapott, és
az általam kifejezett bizalom jó érzéssel tölt el.
Ennek a jó érzésnek a birtokában kívánok Önöknek érzelmekben gazdag
adventet, békés karácsonyt, boldog újesztendőt!
Weöres Sándor szavaival:
„Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá
benned. Egyetlen parancs van, a többi
csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkodni, cselekedni, hogy mindennek
javára legyél. Egyetlen ismeret van, a
többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted
az ég, benned a létra.”
Varga Gusztáv
polgármester

2015. december

V ISSZ AT EKIN T ÉS
Tisztelt Mezőkovácsházi Polgárok!
Bár folyamatosan igyekeztem tájékoztatni Önöket munkámról, önkormányzatunk döntéseiről újságunkban, testületi üléseken, közösségi
oldalakon, egy év elteltével, az esztendő utolsó kiadványában adok egy
rövid összefoglalót.
Egy éve, amikor Önök rám bízták a
település irányítását, az Önök, és a saját elvárásaimnak történő megfelelés
igényével kezdtem el a munkát. Ezek
az elvárások, a megbízás öt évre szólnak. Részeredmények már vannak.
Fontosnak éreztem, hogy bizonyítsam, Mezőkovácsháza nem sajnálni
való, élhetetlen, sikertelen település.
Ezért egy pár olyan dolgot igyekeztünk képviselőtársaimmal, intézményeinkkel rendbe tenni, amelyet korábban kudarcként élt meg a város.
Öt évre szóló gazdasági programunkban megfogadtuk, hogy megszüntetjük városunk eladósodását.
Takarékossági intézkedéseink eredményeit jövőre már látnunk kell.
Elkezdtük – saját erőből – a kerékpárút építését. Karácsonyra az Alkotmány utcáig, február végére a József
Attila utcáig fogunk eljutni. A maradék szakasz járhatóságát is javítjuk.
Időben kinyitottuk, egész évben nyitva tartottuk a strandfürdőt. Napközis
konyhánk működtette a büfét, sok rendezvényt kínáltunk a fürdőzőknek.
Megszépítettük, tisztán tartottuk
a város központját, erre ösztönöztük
a lakosságot is. Új utcabútorokat helyeztünk ki.
Megoldottuk a szemétszállítás kérdését (öt évre szóló szerződéssel rendelkezünk).
Lezártuk a víz – szennyvízszolgáltatással kapcsolatos tárgyalásokat, júniustól a Gyulai Vízmű látja el
Mezőkovácsházát.
Közmunkásaink teljesítményére, az

eddigi gondolkodásmóddal szemben,
lehetőségként tekintettünk. A kormány 350 millió Ft - os támogatásával
250 embernek adtunk munkát, a megélhetésüket segítő jövedelmet. Ők készítik a térburkolókat, a kerékpár utat,
a szabadtéri színpadot, a Művelődési
Ház teraszát, a reformátuskovácsházi
buszmegállót, a komposztáló telepet,
bővítik a tájházat, tisztán tartják, virágosítják közterületeinket, vasútállomásainkat, felszámolják az illegális hulladéklerakókat, üzemeltetik a
strandot és a kempinget, segítenek
minden intézményünkben, megtermelik a napközis konyha számára a
friss, egészséges zöldségeket.
Előre léptünk a munkahelyteremtésben. A közmunka újragondolása
mellett, két szociális szövetkezetet
alakítottunk. 22 embert indítottunk
így el a munka világa felé. (Jövőre újabbakat is tervezünk alakítani.) Lépéseket tettünk egy ipari park kialakítására, hogy készen álljunk a vállalatok
betelepülésére. Megalkottuk azokat a
terveket (Gazdasági Program, Városfejlesztési Stratégia), amelyek lehetővé teszik, hogy jó pályázatokat készítsünk, új munkahelyek letelepedését
segítsük elő.
Sikeresen befejeztük, és elszámoltuk az előző testület által benyújtott
pályázatokat. Napelemek kerültek 8
épületünk tetejére, megújult, megszépült a mentőállomás, a járási hivatal,
a városháza, a reformátuskovácsházi
településrészen felépült a Közösségi
Központ.
Vitathatatlanul mi vagyunk a kistérség központja. Itt van a járás székhelye, kormányablak és kormányhivatal működik. Ellátom a kistérségi
társulás elnöki tisztségét, a polgármesteri hivatal munkatársai pedig a
kistérségi munkaszervezet feladatait
végzik el.
folytatás a következő oldalon
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A társulás által levezényelt „Kulcs
egy jobb élethez” projekt segítségével
programok, képzések, ismeretek sokaságát hoztuk Mezőkovácsházára.
Nálunk tartotta ünnepi közgyűlését
Békés megye önkormányzata. Neves
vendégek sokasága tisztelt meg bennünket látogatásával. Kövér László házelnök úr, Balogh Zoltán miniszter úr
mellett, államtitkárok, országgyűlési
képviselők, megyei, és járási vezetők.
Nagyon sok rendezvényt szerveztünk városunk lakói számára. Nem
volt olyan hét, amikor önkormányza-
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tunk, vagy valamelyik intézményünk
ne kínált volna programot.

Tisztelt Mezőkovácsháziak!
Városunk sokra hivatott település.
Minden intézmény, amely egy városban általában megtalálható, nálunk
is működik, és jól teszi a dolgát. A fejlesztés irányait látjuk, biztos vagyok
abban, hogy céljainkat el tudjuk érni.
Összefogással, egymást segítve, lépésről lépésre.
Ehhez kérem további támogatásukat!
Varga Gusztáv, polgármester

eTanácsadó képzés a
Mezőkovácsházi Városi Könyvtárban

Változások a családsegítés
és a gyermekvédelem
területén
2016. január 01-től jelentős változások történnek a gyermekjóléti rendszerben. Célja a gyermekjóléti szolgáltatás megerősítése, megújítása, valamennyi szolgáltatási forma hozzáférhetőbbé tétele.
A településünkön jelenleg működő
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
integrált szervezeti formában működik
tovább, és mellette Mezőkovácsházán az
egész járás területére kiterjedő feladatellátással kialakításra kerül a Gyermekjóléti Központ.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok általános segítői feladatokat, tanácsadásokat végeznek, míg a Gyermekjóléti Központ a hatósági feladatokhoz
kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket végzi mind a 18
településen.
Az új intézményi formákkal elérhetővé
válik, hogy a gyermekek hátrányos helyzete, veszélyeztetettsége hatékonyabban
megelőzésre, megakadályozásra kerüljön, nagyobb figyelmet kapnak a hátrányos helyzetű családok.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a Gyermekjóléti Központ továbbra is a Fáy utcai intézményben lesz elérhető, januártól már magasabb szakmai
létszámmal biztosított a speciális szaktudást igénylő feladatellátás.
Kovalik Angéla, intézményvezető

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár novembertől eTanácsadók képzését végzi az eMagyarország Központ
megbízásából, aminek segítségével az
érdeklődők megtanulhatják az Internet, a számítástechnika alapjait és az
eÜgyintézés rejtelmeit.
A 2004 óta ePontként működő
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár az évek
során több eMagyarország Centrum által
kiírt pályázatban is sikeresen részt vett,
ennek köszönhetően 2011-ben Területi
ePont lett, mely által koordinációs feladatokat is ellátott Békés Megyében.
November 13-tól a Mezőkovácsházi
Városi Könyvtár is oktatói szintér lett,
mely által eTanácsadókat képez, akik az
országos hálózat ePontjain dolgozhatnak eTanácsadóként. A szakemberek

népszerűsítik az elektronikus közszolgáltatásokat, segítenek az Ügyfélkapu, az
okmányirodák, az adóügyek, a nyugdíj-,
a társadalombiztosítás vagy a közművek
szolgáltatásainak igénybevételében. Továbbá segítséget nyújtanak az elektronikus ügyintézésben, az elektronikus banki és biztosítási ügyintézésben, illetve az
elektronikus felvételi rendszer, vagy akár
a szabadidős szolgáltatások igénybevételében.
Az első eTanácsadói képzés 21 fős
csoporttal indult, az oktatásra az ország
minden területéről járnak a tanulók. A
képzésen résztvevők december 5-én
tesznek vizsgát a budapesti központ
vizsgabizottsága előtt.
Albertus László

TÁJÉKOZTATÓ
Értesítjük a
Tisztelt lakosságot, hogy
2015. november 16-án a
Központi orvosi ügyeleti
ellátás,
és a Mentőállomás
visszaköltözött
az Árpád u. 167. szám alá.

A hívószámok változatlanok:
Mentők: 104
Központi orvosi ügyelet:
452-908
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Beszámolt a Polgármesteri Hivatal az éves tevékenységéről
A 2015. október 29-i testületi ülésen
számolt be a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal az éves tevékenységéről. A beszámolási időszak a testület megalakulásának időpontjától 2015. szeptember 30ig terjedő időszak volt. A Polgármesteri
Hivatal fő feladata kettős: egyrészt végzi
az önkormányzati működéssel összefüggő
tevékenységeket, másrészt hatósági feladatokat végez. A beszámoló főbb tartalmi elemei ez alapján a következők voltak:
1. A Polgármesteri Hivatal ügyiratforgalma a beszámolási időszakban
A Polgármesteri Hivatalban a beszámolási időszakban összesen 11.911 db
ügyirat került érkeztetésre és iktatásra.
Az ügyintézők összesen 2.721 határozatot hoztak államigazgatási ügyben, ebből
1 határozat került kijavításra, 1 döntést
támadtak meg, melyet a II. fokú eljárásban megsemmisítettek és új eljárásra
kötelezték a Hivatalt. Önkormányzati
ügyben összesen 248 határozat született, melyek közül szintén 1 határozatot
támadtak meg, a II. fokú eljárásban az
Önkormányzat által hozott határozatot
helybenhagyták.
2. A hivatal önkormányzati működéssel összefüggő tevékenysége
2.1. A Képviselő-testület 2014. november 3-án tartotta alakuló ülését.
2014. október 1-től 2014. december
31-ig 5 nyílt ülést tartott, 2 esetben zárt
ülést is 92 előterjesztést tárgyalt meg,
133 határozatot hozott, 3 alap, és 4 módosító rendeletet alkotott.
2015. január 1. napjától 2015. szeptember 30-ig 19 nyílt ülést tartott, 7
esetben zárt ülést is, összesen 239 előterjesztést tárgyalt, 378 határozatot hozott, 3 alaprendeletet, 18 módosító rendeletet alkotott.
A Polgármesteri Hivatal az önkormányzati működéssel kapcsolatos legfontosabb feladatai: a képviselő-testület
és szervei (bizottságok, polgármester)
munkájának segítése, döntés-előkészítő
és végrehajtó tevékenységet folytat. Ezen
belül a testületi döntést igénylő kérdéseket szakmailag előkészíti, döntési javaslatokat fogalmaz meg, rendelet-tervezeteket készít és előterjesztés formájában
a testület elé terjeszti. A testületi ülésekről jegyzőkönyv készül, a testületi határozatokból pedig határozat-kivonatok. A
rendeleteket a kihirdetésüket követően

fel kell tölteni a Nemzeti Jogszabálytárba
A legfontosabb, a kistérség életét érina testületi jegyzőkönyveket melléklete- tő döntések, amelyek előkészítésében és
ikkel együtt pedig az ülést követő 15 na- végrehajtásában hivatalunk közreműpon belül szintén.
ködött a következő voltak: a kunágotai
orvosi ügyeleti ellátás megszervezése
2.2. A nemzetiségi önkormányzatok
és működtetése, a Területi emberi erőmunkáját a polgármesteri hivatal a heforrás fejlesztési komplex programok
lyi települési önkormányzat és a nemzetámogatása- TÁMOP-6.1.5/14 pályázat
tiségi önkormányzatok között megkötött
benyújtása, a kistérség Komplex Fejleszegyüttműködési megállapodásban fogtési Programjának elfogadása, a Területi
laltak szerint látja el. Ez alapján a jegyOperatív Programban forráslehatárolás
ző gondoskodik a testületi működéssel
a kistérség részére.
kapcsolatos feladatok ellátásról (előterA Mezőkovácsháza és Térsége Önjesztések, jegyzőkönyvek készítése) A
kormányzati Társulás Társulási Tanemzetiségi önkormányzatok költségnácsa a beszámolási időszak végéig 4
vetésével és gazdálkodásával kapcsolatülést tartott, 27 határozatot hozott és 11
ban a Polgármesteri Hivatal előkészíti a
előterjesztést tárgyalt meg. Ez a társuköltségvetési koncepciót, a költségvetési
lás működteti a mezőkovácsházi orvosi
határozatot és a zárszámadási határozaügyeletet, valamint támogató szolgálati,
tot. Továbbá vezeti a nemzetiségi önkorcsaládsegítő és gyermekjóléti feladatományzatok számláit, bonyolítja a gazdálkat lát el.
kodását, vezeti a vagyon- és számviteli
számláit.
3. A Polgármesteri Hivatal hatósági
A Román Nemzetiségi Önkormányzat tevékenysége
2014. október 21-én tartotta alakuló
A hivatalban hatósági tevékenységet
ülését. Ez évben még 2 ülést tartott, 12 az Igazgatási Iroda, a Költségvetési Iroda
előterjesztést tárgyalt meg, 18 határoza- adócsoportja valamint az építéshatóság
tot hozott.
végez.
2015. évben 2015. szeptember 30-ig
3.1. Igazgatási Iroda
8 ülést tartott, 16 előterjesztést tárgyalt,
A szociális ellátó rendszer 2015. már26 határozatot hozott. Az önkormányzat
ciusától nagy mértékben átalakult, mely
a beszámolási időszakban nem tartott
magával vonzotta a helyi szociális renzárt ülést.
delet átdolgozását is. Ennek kapcsán
A Roma Nemzetiségi önkormányzat
még 2014-ben fórumot hívtunk össze, és
2014. október 28-án tartotta alakuló
többkörös egyeztetés után megszületett
ülését, az évben még egy ülést tartott, 13
az 5/2015. (II.27.) sz. önkormányzati
előterjesztést tárgyalt meg és 15 határorendelet, mely már azóta is többször mózatot hozott.
dosításra került.
2015. évben 7 ülést tartott, 17 előterMárcius 1-től a Járási Hivatalokhoz kejesztést tárgyalt, 29 határozatot hozott.
rült a Foglalkoztatást helyettesítő támoAz önkormányzat a beszámolási időgatás és a rendszeres szociális segélyek.
szakban nem tartott zárt ülést.
Ezen ügyiratok összekészítése és átadása
2.3. A beszámolási időszakban a Pol- rendben megtörtént. A beszámolási időgármesteri Hivatal két önkormányzati szakban az átadásig 176 FHT és 51 rendTársulás munkaszervezeti feladatait lát- szeres szociális segély kérelem érkezett.
ta el. A Dél-Békési Kistérség Többcélú 2015. február 28-ig 99 db LakásfenntarTársulás 2015. január 1. napjától ha- tási támogatás iránti igény érkezett, ez az
tározatlan időtartamra megállapodást ellátási forma megszűnt március 1-től és
kötött a Mezőkovácsházi Polgármesteri helyét a rendszeres települési támogatás
Hivatallal a munkaszervezeti feladatai- vette át, mely ügykörben 57 db kérelem
nak ellátására. A hivatali munkatársak érkezett. 147 db rendkívüli segélykéreközül 10 fő vesz részt a munkaszervezeti lem került iktatásra február 28-ig, és 75
feladatok ellátásában,
db – ezt felváltó – rendkívüli települési
A Társulási Tanács ez évben a beszá- támogatási kérelem.
molási időszak végéig 10 ülést tartott,
2015. évben az átlagos havi
melyből kettő Mezőhegyesre kihelyezett közfoglalkoztatotti létszám 250 fő/hóülés volt. 83 határozatot hozott és 35 nap volt, jelentősen megnőtt az előző
előterjesztést tárgyalt meg.
évi átlaghoz képest. Ez megközelítőleg
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290 db főszámos iktatást, és ennél lénye- napra csökkent, viszont a bizonyítási tegesen több intézkedést jelent, hiszen a her az érintett feleket terheli.
munkaszerződések megkötését, munka3.2. Önkormányzati adóhatóság
viszony megszüntetését, orvosi vizsgálaA helyi adóhatóság központi jogszatok elrendelését, balesetvédelmi oktatábályok és az önkormányzat helyi adókról
sok szervezését is magában foglalja.
valamint a talajterhelési díjról szóló renA 2014. július 1-től bevezetett Elekt- delete alapján végzi tevékenységét.
ronikus Anyakönyvi Rendszer (EAK)
A helyi adó rendelet értelmében
sok többlet feladatot ró az anyakönyv- Mezőkovácsháza illetékességi területén
vezetőkre a korábbi rendszerhez képest. építményadó (az adóalanyok száma:
Ráadásul hivatalunknál a helyettesítés 2503), helyi iparűzési adó (az adóalanysem volt megoldott a beszámolási idő- ok száma: 736) és idegenforgalmi adó
szakban, a nyári szabadságolás idején a (az adóalanyok száma: 5) van hatályban.
Battonyai Polgármesteri Hivataltól kérAz adófeldolgozó program segítségétünk helyettes anyakönyvvezetőt.
vel az adóhatóság nyilvántartja a helyi
A beszámolási időszakban 46 halál- adókat, feldolgozza a bekövetkezett váleset és 31 házasságkötés anyakönyvezé- tozásokat. Az adófeldolgozó program
sére került sor. Emellett 136 bejegyzés előírásai szerint minden negyedévről
felvitele történt meg az EAK rendszerbe zárást készít. Biztosítja az adóalanyok
és 105 esetben kértek anyakönyvi ki- számára az egyes adónemekben a bejevonatot. Több esetben került sor teljes lentési, bevallási nyomtatványokat papír
hatályú apai elismerő nyilatkozatok fel- alapon, valamint gondoskodik azoknak
vételére és hazai anyakönyvezési eljárás a honlapon való elérhetőségéről. Az évmegindítására.
zárást követően február hónapban hatá32 honfitársunk tett állampolgársági rozatban értesíti azon adózókat az adó
esküt ebben az időszakban, ahol az ad- összegéről, akiknek az építményadóban
minisztratív teendőkön túl az ünnepség vagy a gépjárműadóban év elején váltomegszervezése is feladatunk.
zás következik be.
A beszámolási időszakban az irodán
Nyilvántartja a helyi iparűzési adó
belül a hagyatéki ügyintézésnek két gaz- alanyait, megküldi részükre a bevaldája is volt, összesen 178 db ügyirat ér- lási nyomtatványt, fogadja a beérkező
kezett ebben a tárgykörben.
bevallásokat, egyeztet a személyesen
Ugyancsak két gazdás volt a rendsze- megjelenő adóalanyokkal. Feldolgozza
res gyermekvédelmi támogatások ügy- a beérkező bevallásokat. Nyilvántartja a
intézése, mely ügykörben 150 ügyirat talajterhelési díj alanyait, megküldi rékerült iktatásra. A határozatok száma szükre a bevallási nyomtatványt, fogadja
ennél jóval több, annak függvényében, a beérkező bevallásokat, egyeztet a szehogy adott családban hány gyermek van mélyesen megjelenő adóalanyokkal. Felés kérik-e a hátrányos helyzet megállapí- dolgozza a beérkező bevallásokat.
tását. Ehhez az ellátáshoz kapcsolódóan
Nyilvántartja, határozatban megál7 gyermek részesült óvodáztatási ked- lapítja a gépjárműadót (az adóalanyok
vezményben és két alkalommal került száma: 1609).
sor Erzsébet utalvány kiosztására, ös�Havonta feldolgozza a gépjármű adózszesen 561 fő részére.
tatásban bekövetkezett olyan változásoA beszámolási időszakban 38 db új be- kat, amelyek év közben érintik az adózjelentés köteles és 4 új működési enge- tatást (pl.: új gépjármű beszerzése, fordély köteles kereskedelmi tevékenység galomból kivonás).
intézése folyt. 37 esetben került sor móMinden hónap 10. napjáig elutalja a közdosításra és 9 esetben megszüntetésre. ponti költségvetés részére az előző hónap
Állatvédelmi hatósági tevékenység: 5 gépjárműadó bevételének a 60 %-át.
állatvédelmi eljárásra került sor az érinA helyi adóhatóság feladatai közé tartett időszakban, 20 esetben került sor tozik az adók módjára behajtandó közközterület használati engedély kiadásá- tartozások behajtása magánszemélyekre
ra és belföldi jogsegély keretében 16 va- vonatkozóan. Végrehajtási cselekményegyonleltárt és 15 környezettanulmányt ket foganatosít a helyi adó hátralék, a
készítettünk el.
gépjárműadó hátralék valamint az adók
A beszámolási időszakban 10 birtok- módjára behajtandó köztartozások bevédelmi ügyben járt el a jegyző. 2015. hajtása érdekében.
március 1-től jelentősen módosultak a
3.3 Az építéshatóság a járás területéjegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelem szabályai. Az elintézési határidő 15 re vonatkozó illetékességgel (18 telepü-
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lés viszonylatában) működik.
A beszámolási időszakban a hatóság
kiadott döntéseinek száma:
Építési engedélyek (módosítás, hosszabbítás) száma: 45 db
Fennmaradási engedélyek: 2 db
Használatbavételi engedélyek: 24 db
Hatósági bizonyítvány: 42 db
Kötelezés végzéssel: 22 db
Az építési hatósági ügyintézés során az
általános és speciális eljárási szabályok
pontos alkalmazására fokozott figyelmet
fordít, a hatósági döntéseket egyedileg
indokolja.
Támogatást és segítséget nyújt az építéshatósági ügyek szereplői számára az
ETDR rendszer használatához.
A statisztikailag kimutatható ügyszám
mellett rengeteg időt vesz igénybe az
ügyfelek szóbeli, telefonos és írásbeli tájékoztatása. Új eljárási forma az igazgatási szolgáltatási eljárás.
4. A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek tevékenysége

Ezt követően a Polgármesteri Hivatal
szervezeti egységei részletesen beszámoltak az elmúlt évben végzett tevékenységükről, ahol kiemelendő az önkormányzat pályázati tevékenységének
szakmai (Műszaki Iroda) és pénzügyi
(Költségvetési Iroda) bonyolítása. A Költségvetési Iroda végzi az önkormányzat
pénzforgalmi, gazdálkodási, könyvelési
feladatait, valamint a vagyongazdálkodási feladatokat. A beszámolási időszak
nagy vagyongazdálkodási feladata volt
az önkormányzat víziközmű vagyonának
az üzemeltetésbe adása a Gyulai Közüzemi Kft-nek. A Műszaki Iroda olyan nagy
jelentőségű dokumentumok létrehozásában működött közre a beszámolási
időszakban, mint az önkormányzat ötéves Gazdasági Programjának vagy az
Integrált Településfejlesztési Stratégia
megalkotása. A beszámolási időszakban
folytattunk le a hulladékszállításra közbeszerzési eljárást, és került sor ennek
következtében szolgáltató-váltásra, mivel a korábbi szolgáltatóval lejárt az önkormányzat szerződése.
5. Személyi feltételek

A Polgármesteri Hivatal személyi állománya 2014. október 1. napján 27 fő
(ebből 25 fő köztisztviselő), 2015. szeptember 30. napján 25 fő köztisztviselő
(ebből 23 fő köztisztviselő)
Dr. Szilbereisz Edit, jegyző
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A TKKI Mezőkovácsházi
Innovációs, Oktatási és
Közösségi Központjának
hírei, információi
A Mezőkovácsházi (Reformátuskovácsházi) TKKI Innovációs Oktatási és
Közösségi Központja hamarosan megnyílik. A hivatalos megnyitás előtt azonban még lázasan folynak a munkálatok a
működés előkészítéséért, a kapcsolatok
kiépítéséért. A teljes körű működés megkezdésének időpontja 2016 tavasza, de
részlegesen már decembertől is lesznek
programok a Mezőkovácsházán és a járásban élők számára. Az Európai Uniós
projekt még tart. Építési tevékenységek,
garanciális javítások, eszközök szállítása
és telepítése, adminisztrációs munkálatok folynak. A biztonsági riasztórendszer
és kamerarendszer már működik, védi az
intézményt, illetve már működik a folya-

matos 24 órás biztonsági őrzés védelem
is. (A központ, az őrzés-védelemhez köthetően, 3 új munkahelyet máris teremtett.) Tavasztól a központ nem csak képző és oktató helyszín lesz, hanem közösségi, fejlesztési és szociális funkciókkal
ellátott intézmény. Minden olyan igényt
kielégít majd, városi és járási szinten

is, amilyen igények a lakosság, az intézmények, a város és a munkáltatók, civil
szervezetek részéről felmerülnek. Mellékelünk néhány fényképet (szabadtéri
játszótér és fitneszpark, napelemek).
Varga Gusztáv, polgármester

Városi Karácsonyi Programok - 2015

December 6.:
9,45: II. Gyertyagyújtás - Református templom előtt
10,40: II. Gyertyagyújtás - Katolikus templom előtt
December 8.: 9,00: Újszülöttek köszöntése – Bölcsőde
December 8.:
8,30: Télváró koncert ovisoknak – Városi Könyvtár
December 11.: 19,00: Duma’ Színház: Jégbezárt varázslat
Premier előadás - Művelődési Központ
December 12.:
9,00 Luca nap (kézműves foglalkozás) – Városi Könyvtár
December 12.: 18,00 ,,Élet az élet után” – író-olvasó találkozó R. Kárpáti Péterrel Városi Könyvtárban
December 13.:
9,45: III. Gyertyagyújtás - Református templom előtt
10,40: III. Gyertyagyújtás - Katolikus templom előtt
December 14-18.:
Adventi hét - Hunyadi János Középiskola
December 14.:
17,00 Karácsonyi táncgála – Hunyadi János Középiskola
December 14.: 18,00 Csanád Vezér Általános Iskolai karácsonyi ünnepség – Művelődési Központ
December 15.:
17,00 Karácsonyi hangverseny– Hunyadi János Középiskola
December 16-18.: Betlehemezés a városban, intézményekben (Csanád Vezér Általános Iskola diákjai)
December 16-18.:
9,00-18,00 Kézműves vásár – Művelődési Központ
December 16.:
9,00 Óvodások karácsonya – Művelődési Központ
14,00 Idősek karácsonya – Művelődési Központ

December 17.:
9,00 Csanád Vezér Általános Iskola
alsó tagozat karácsonya – Művelődési Központ
13,00 Ünnepi képviselő-testületi ülés
December 17.: 18,00 Karácsonyi hangverseny
– Csanád Vezér Általános Iskola Tükörterem
December 18.: 9,00 Csanád Vezér Általános Iskola felső
tagozat karácsonya - Művelődési központ
14,00 Karácsonyfadísz-, kopogtató- és asztaldísz készítő
verseny eredményhirdetése – Művelődési Központ
15,00 Sportolók köszöntése – Művelődési Központ
December 20.:
9,45 IV. Gyertyagyújtás - Református templom előtt
10,40 IV. Gyertyagyújtás – Katolikus templom előtt
December 24.: 24,00 Éjféli mise - Katolikus templom
December 25.:
9,00 Ünnepi Istentisztelet – Református templom
10,00 Karácsonyi ünnepi mise – Katolikus templom
December 26.:
9,00 Családi Karácsony - Református Gyülekezeti terem
December 27.:
10,00 Szent Család Ünnepe - Katolikus templom
December 31.: 9,00 Szilveszteri futás
December 31.:
17,00 Szilveszteri Hálaadó mise – Katolikus templom
December 31.:
18,00 Garabolyos Szilveszter – Művelődési Központ
Január 1.: 10,00 Újévi Szentmise – Katolikus templom
Január 4.: 0900 Újévi Istentisztelet – Református templom
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Megújult a
Mentőállomás
November 17-én délelőtt átadták
a felújított mentőállomás épületét
Mezőkovácsházán (Árpád u. 167.)
Jelen volt a mentőszervezet országos, és regionális igazgatója, a 11 milliárdos projekt vezetője. Az épületre
a kormány 96 millió Ft-ot költött.
A program keretében 60 mentőállomást dinamizáltak, megyénkben
Gyomaendrődön, Békéscsabán, Orosházán, Mezőkovácsházán történtek
fejlesztések. Új garázsok épültek,
nyílászárót cseréltek, hőszigetelték
az épületet, napelemek kerültek a tetőre, a szociális helyiségek, irodák is

megújultak. A mentősök rengeteg tár- házás célja az volt, hogy gyorsabban
sadalmi munkával, az önkormányzat- eljussanak a bajbajutottakhoz, és időok anyagi támogatással, és munkával ben tudjanak segíteni.
d.t
járultak hozzá a felújításhoz. A beru-

T el epül é si Ér t ék tá r

A magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX.
törvény alapján a magyar nemzeti értékek megőrzendő és egyedülálló értékek, azokat hierarchikusan felépülő
gyűjteményekben: települési, tájegységi és megyei értéktárakban, valamint
a Hungarikumok Gyűjteményében kell
nyilvántartani. Mezőkovácsháza Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. márciusi ülésén döntött, a Települési Értéktár és Települési Értéktár
Bizottság létrehozásáról.
A bizottság feladata a települési értékekre érkező javaslatok elbírálása, az értékek azonosítása és a Települési Értéktár
gondozása. Nemzeti értékek Települési
Értéktárba történő felvételét, a jogszabályban meghatározott formanyomtatványon (megtalálható az önkormányzat
www.mezokovacshaza.hu honlapján Települési Értéktár főmenüben és a városi
könyvtár facebook oldalán) bárki kezdeményezheti a polgármesterhez címzett
(titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu)
elektronikus és papír alapon benyújtott
javaslatában.
Novemberben megtörtént az eddig beérkezett javaslatok elbírálása. Az Értéktár Bizottság öt javaslat érdemi vitáját
követően a következő döntést hozta. A
„Borostyán gyógyvíz” nemzeti értéket a
egészség és életmód szakterületi kategóriában, a „Mezőkovácsháza gyalogos

és kerékpártúra útvonalai” nemzeti értéket a turizmus, a „Városközpont köztéri szobrai” nemzeti értéket a kulturális
örökség, a „Helyileg védett löszgyepsáv”
nemzeti értéket a természeti környezet,
a „Mezőkovácsháza és környéke élővilága állandó kiállítás” nemzeti értéket a
természeti környezet szakterületi kategóriában helyi értéknek nyilvánította és
felvette azt a Települési Értéktárba. Az
Értéktár nyilvános, megtekinthető, és a
felvett értékek részletesen megismerhetők az önkormányzat honlapján.

Folyamatosan várjuk a helyi értékekre
tett javaslatokat a következő kategóriákban:
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az
agrárium szellemi termékei és tárgyi
javai – az erdészet, halászat, vadászat, a
mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, borászat, állat- és növényfajták,
b) egészség és életmód: a tudományos
és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, gyógynövények, gyógyhatású
készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra,
c) épített környezet
d) ipari és műszaki megoldások: az
ipari termelés – beleértve a kézműipart,
kézművességet is – szellemi termékei és
tárgyi javai,
e) kulturális örökség: a kulturális
örökség szellemi és tárgyi javai, az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi

kézművesség, néprajz, filmművészet,
iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek,
nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek,
f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi
teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként
kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés,
szellemi sportágban kifejtett tevékenység, sportolói életművek és csúcsteljesítmények,
g) természeti környezet: az ember
természetes környezetének tárgyi javai,
fizikai és biológiai képződménye, geológiai és geomorfológiai képződmények,
természeti tájak, életközösségek és ökológiai rendszerek; a környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek,
h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei
és tárgyi javai, különösen a turisztikai
attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátóipari termékek, valamint, a vendéglátás
körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.
Ha ismer olyan, Mezőkovácsházán
fellelhető értéket, amit kiemelkedőnek
tart, és szeretné, hogy része legyen a Települési Értéktárnak, kérjük, nyújtsa be
javaslatát. Igény esetén a városi könyvtár segítséget nyújt a javaslat elkészítéséhez.
Mucsi Tiborné
Települési Értéktár Bizottság elnöke
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Kövér László tiszteletét tette
Mezőkovácsházán

ADÓHATÓSÁG
HÍREI
Tisztelt Lakosság!
A Képviselő-testület 2015. november 10-én módosította a helyi adókról szóló rendeletét.
A helyi adók mértékei legutóbb
2007. január 1. napon változtak.
Az adóemelés indoka, hogy a központi költségvetés sok esetben nem fedezi
a „járási székhely” településünk, és a
lakosság által igényelt többletfeladatok ellátásának költségeit. (pl.: strand
működtetése, bölcsőde működtetése,
kerékpárút építés, közfoglalkoztatás
többletköltségei)
A jelenlegi módosítás értelmében
2016. január 1. naptól:

Október 13-án nagyszerű esemény helyszíne volt a mezőkovácsházi Pol- a nem vállalkozási célra hasznosított
gármesteri Hivatal épülete. Simonka György képviselő úr által megálmolakás és gépjárműtároló építménydott programsorozat keretén belül Kövér László az országgyűlés elnöke
adójának mértéke 60,- Ft/m2-ről
tiszteletét tette nálunk, és válaszolt a Békés megyei sajtó kérdéseire.
70,- Ft/m2-re módosul.
Szó esett a migrációról, párpolitikáról, a földek eladásáról, és munkaAz új adó összegét az adóhatóság
helyteremtésről. Elnök úr dicsérte a kistérség aktivitását, és kezdeménye2016. február hónapban határozatző képességét.
ban közli a lakossággal.

- a helyi iparűzési adó mértéke 1,8
%-ról 2 %-ra módosul.
A 2015. évi helyi iparűzési adó ös�szege az adóalap 1,8 %-a, de a 2015.
évi bevallásban a 2016. évi adóelőleg összegét a 2%-os adómérték szerint kell bevallani.
- megszűnik az 1 millió Ft helyi iparűzési adó alap mentességi határ.
A 2015. évi helyi iparűzési adóbevallás szerint az 1 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot el nem érő
adóalanyok 2016. évre 2 % mértékű
adóelőleget kell bevallaniuk.

A rendelet módosítására vonatkozó
kérdéseikkel az önkormányzati adóhatóságot keressék.

(Polgármesteri Hivatal Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. sz. földszint 9.
iroda).
Önkormányzati adóhatóság
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START Közmunkaprogram
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a 2016-ban a START Közmunkaprogram keretében 5 program elindítását tervezi mely 2016. március 1-ét
követően indulna el és közel 300 főnek
adna munkalehetőséget
1. Mezőgazdasági program: A korábban már jól bevált növények termesztését nagyobb mennyiségben tervezzük. A
korábban beszerzett eszközök korszerűsítése, valamint új eszközök vásárlása
szerepelne még a programban. A programban beszerzett eszközökkel a mezőgazdasági programunk hatékonyabbá
tétele lenne a cél. A programban a baromfitenyésztés alapjait is szeretnénk
megteremteni, amennyiben lehetőség
nyílik rá.
2. Belterületi utak és kerékpárút
karbantartása: Mezőkovácsháza város
úthálózatának az állapota jelentősen leromlott az elmúlt években. Ez elsősorban a megnövekedett járműforgalomnak
köszönhető. Az önkormányzatra jelentős
terhet ró a hibák folyamatos javítása. Ennek a feladatnak az ellátásához nyújtana
jelentős segítséget ez a program.
3. Illegális hulladéklerakó-helyek
felszámolása Mezőkovácsházán:
Mezőkovácsháza város bel- és külterületén egyaránt nagy gondot okoz az
illegális hulladéklerakók felszámolása.
Sajnos az Önkormányzat szűkös anyagi
helyzete nem teszi lehetővé, hogy önerőből véglegesen felszámolja ezeket a telepeket, ennek a megvalósításához nyújt
majd hatékony segítséget ez a program.
A munkafolyamatok között szerepel a
zöld hulladék hasznosítása a korábban
kialakított komposztálóban, a veszélyes
hulladék elszállítása és ártalmatlanítása.
A programban foglalkoztatottak elsősorban a Mezőkovácsháza város közterületein keletkezett zöld hulladékok összegyűjtését és feldolgozását végeznék el.
4. Mezőgazdasági utak rendbetétele
Mezőkovácsháza külterületén:
Mezőgazdasági utak rendbetétele egy
nagyon fontos feladata lenne az Önkormányzatnak, hiszen ezzel elérhető a mezőgazdasági telepek, majorok megközelítése, valamint a termények biztonságos
szállítása. Ezen kívül Mezőkovácsháza
belterületén található mezőgazdasági
földúthoz kapcsolódó belterületi földút
építési törmelékkel, a külterület utak sóderrel történő feltöltése kerülne elvégzésre, valamint az utak mentén surjázási,

kaszálási tevékenységet végeznének az
emberek.
5. Mezőkovácsháza helyi értékeinek
javítása és a gyógynövény-termesztés
alapjainak megteremtése: A program
keretén belül Mezőkovácsháza látványképét szeretnénk javítani, hogy még
inkább vonzó legyen az ide látogatók
számára. A feladatok között szerepelne
az utcanévtáblák készítése a város egész
területére, gyógynövénytermesztés, a
kegyeleti helyek, valamint 2 közösségi
tér felújítása, a romos házak lebontása,
valamint az önkormányzati bérlakások
felújítása, nyilvános WC építése, kerítésépítés. A gyógynövénytermesztés alapjainak megteremtésével egy új önellátó
funkció bevezetését kívánnák elérni.
Az idei, 2015 évi programok sikeresen működnek. A Köz-foglalkoztatott dolgozók folyamatos munkával
igyekeznek látható fejlődéssel szebbé,
élhetőbbé tenni városunkat. Például
Reformátuskovácsházán új buszvárót

építettet a dolgozók. Apróbb munkálatok vannak már csak hátra. Építik a
kerékpárutat, a szeszélyes időjárási körülmények miatt nehezebben haladnak,
de nemsokára elérik a második szakasz
végét, a Rendőrkapitányság épületéig.
Zábrákné Nyári Edit
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Hópárduc
leszek
(folytatás az előző számból)

A tervünk viszonylag egyszerű volt,
épp ezért kivitelezhető. Minden aktív
napot egy pihenő követett. Sátrat állítottunk 5300 m-en a kettes táborban, de
csak némi felszerelést és élelmet hagytunk ott és lementünk az egyesbe. Legközelebb már aludni mentünk fel. Sajnos
a folyamatos havazás miatt nagyon megnőtt a lavinák kialakulásának az esélye,
ezért két éjszakát is eltöltöttünk 5300
m-en. Felsétáltunk még 5700 m-re és
onnan le 4300-ra. Ekkor jött el a pillanat,
amikor azt mondtuk, hogy innen már
megvan. Felkészültünk a csúcstámadásra. Annak a tervét szövögettük milyen
ütemben haladjunk fel. A szokásos pihenőnap pakolással telt és szemünket le
se vettük az előttünk tornyosuló célról.
Másnap megkezdtünk a nagy menetet a
csúcs felé. Egy éjjel 5300 m-en, majd egy
éjjel 6200 m-en. Itt volt a hármas tábor,
ahol korábban még nem jártunk, ezért
enyhe fejfájással küzdöttünk, de megmondom őszintén kicsit örültem is neki,
mert tudtam, hogy így dolgozunk meg
azért a magasságért. Nagyon rövid pár
órás forgolódás a hálózsákban és elérkezett az éjfél, amikor kelnünk kellett. Havat olvasztottunk, melyből teát és levest
készítettünk és elindultunk a csúcsra. Viharos szél tombolt az éjszakában miközben elhaladtunk az alvó táborból. Jó tempóban haladtunk mind feljebb és feljebb
a nagyon meredek és nehéz úton. Elérke-

zett a napkelte, melyet annyira vártunk,
de sajnos a vihar nem csillapodott. Így
értük el az Ibn Sina 7134 m-es csúcsát
7órás gyaloglás után. Sajnos a csúcson
nem azt az eufóriát éreztük, mint amire számítottunk. A rossz időjárás miatt
nem láttunk semmit. Nagyon rövid időt
töltöttünk fent és indultunk is vissza.
Lefelé enyhült a szél és végre kitisztult
az ég. Ennek nagyon örültünk, mert így
még 7000 m-es magasságban lélegzetelállító panorámában gyönyörködhettünk.
Visszaérkezve a hármas táborba szinte
eszméletlen állapotban zuhantunk be a
sátorba a kimerültség miatt. Majd levessel és teával kárpótoltuk szervezetünket
a megpróbáltatásokért. Hamar visszatért belénk az élet, de gyors döntés született, hogy majd csak másnap vonulunk
le a hegyről. Reggel sátrat bontottunk és
egészen 4300 m-ig mentünk, ahol mindenki gratulált és tortával vártak minket
a sikeres csúcs miatt.
Megint egy pihenő következett majd
teljesen lementünk vissza az alaptáborba. Nagyon jó volt ismét zöld réteket látni, nem csak a szürke sziklák és fehér hó
világát.
Hazautazásunkig volt még pár napunk,
melyet azzal töltöttünk, hogy egy bérelt
autóval bejártuk az ország számunkra
izgalmas részeit. Megtapasztaltuk a helyi
gasztronómiát és kultúrát, így nem csak
hegymászó szemmel láttuk az országot.
Bízom benne, hogy jövőre újabb expedícióról számolhatok be.

Végül, de nem utolsó sorban, szeretném megköszönni a támogatóknak a
segítséget, hogy hozzájárultak a sikerhez. Mezőkovácsháza igen, ott volt
7134 méter magasban.
Sarus Zoltán

Román Nemzetiség
Önkormányzat híre

A román nemzetiség önkormányzat
elnöke Vitális Gábor, együtt 2 képviselő
kollégával, Balogh Istvánnal és Zsadonné
Kovács Andreával eleget tett egy meghívásnak Romániába 2015 október 29.
és november 02. között. Az utazáson
részt vett még 9 tanuló is, akik szintén
a román nemzetiség önkormányzat tagjai közé tartoznak. Az utazás célja az
együttműködési megállapodás aláírása
volt, mely a RNÖ és Selesi Ioan (humorista - Zilah városból) között jött létre. Az
együttműködés célja a románság nemzeti önazonosságának megőrzése, ennek
érdekében nyelvünk, történelmi hagyományaink, kultúránk megőrzésének és
ápolásának elősegítése, erősítése.
Vitális Gábor

Sikeresen szerepeltek a
Bolyain a Csanád Vezér diákjai

A Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyt
2015/2016. tanévben is az egész ország területén hirdették meg a 3-8.
osztályos tanulók évfolyamonkénti 4
fős csapatainak.
Iskolánkból 4., 5. és 7. osztályos tanulók oldották meg a megyei forduló feladatait. Az idei tanévben a 4. b
osztály „Csajos négyes” nevű csapata
kapott meghívást az ünnepélyes eredményhirdetésre, Gyulára.
A Budácsik Andrea, Buvár Csenge,
Buvár Emese, Krisztóf Nikolett alkotta
lánycsapat az igen előkelő IV. helyet
szerezte meg ezen a rangos versenyen. Felkészítő tanítónő Lajtaváriné
Gyulai Tünde volt.
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A Békés Megyei Önkormányzathírei
Ünnepel Békés megye

alkalmából összeállított kiállítást az ünnepség alkalmából költöztették ideigleBékés megye újraszervezésének 300. nesen Békésre.
évfordulója tiszteletére a Békés Megyei
Önkormányzat rendezvénysorozatot indított, amely több programból áll. November 20-án emléktábla avatással, kiállítás
megnyitóval és díszközgyűléssel emlékeztek az újraszervezésre.

A megyei önkormányzat célja az, hogy
az évforduló kapcsán nyomot hagyjon
a lelkekben, az elmékben, tisztelegjen
a múlt előtt és előremutasson a jövőbe.
Bár Békés megye bizonyítottan nyolc évszázada létezik, 300 éve a török hódoltság nyomán elnéptelenedett, szinte lakatlanná vált. Gyula 1566-os eleste után
a nemesi vármegye szervezete gyakorlatilag megszűnt. A földek parlagon hevertek, pusztává vált a hajdan termő terület.
Azonban egy maroknyi, új hazát kereső
„úttörő” a nehézségektől sem tartva újra
benépesítette a megyét.
Az újraszervezés „fizikális” nyoma az
a Bánfi Gábor szobrász-restaurátor által
készített emléktábla, amit a megyeháza
falán dr. Turi-Kovács Béla országgyűlési képviselő, az Országgyűlés korelnöke
és Zalai Mihály, a megyei önkormányzat
elnöke avatott fel. Az ünneplők ezután
Békésen, a Kecskeméti Gábor Kulturális Központban vettek részt egy kiállítás
megnyitóján. A tárlatot korábban a Munkácsy Mihály Múzeumban már láthatták
az érdeklődők, „A Szent Koronába visszakebelezett Békés megy török utáni helyreállításának háromszázadik évfordulója”

A nap legfontosabb eseménye a Békés
Megyei Kormányhivatallal közösen szervezett ünnepi megemlékezés volt, ami
a házigazdák köszöntőivel indult: Izsó
Gábor Békés város polgármestere, Gajda
Róbert, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott és Zalai
Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke emelte ki, miért
fontos emlékeznünk, mit jelent Békés
megye életében, történelmében az elmúlt háromszáz év, mit köszönhetünk
eleinknek, és mit kell továbbadnunk az
utánunk következő nemzedéknek.
A díszközgyűlés fényét a Békéscsabai
Jókai Színház előadása emelte. A műsorban kobozon játszott Baligáné Jankov
Gyöngyvér, és a Belencéres Táncegyüttes
fiatal tehetségei énekeltek-táncoltak a
színpadon. A produkció létrehozásában
Tege Antal és a színház színművészei
működtek közre. A megyei önkormányzat és a megyei kormányhivatal közös
eseményének ünnepi beszédét prof. dr.
Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem rektora tartotta, aki elmondta,

Békés megyei lévén erős kötelék fűzi a
megyéhez. Szereti Békés megyét, az itteni tájat, a Körösöket, szeret hazajönni.
A 300 évvel ezelőtt történteket dr.
Erdész Ádám, a Békés Megyei Levéltár
igazgatója idézte fel, beszélt arról, hogyan néptelenedett el a megye, és hogyan építették újra Békés megyét az új
hazát keresők, akik nem féltek a nehézségektől, a megpróbáltatásoktól, amik
rájuk vártak.
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 10-i ülésén fogadta
el a kitüntető díjakról szóló rendeletét,
ebben egy új elismerés is szerepel, a
Polgárokért díj, amit minden évben egy
olyan polgármester kaphat, aki legalább
egy cikluson keresztül töltötte be tisztét,
és aki Békés megye történelmi hagyományaira építő, települése és a megye
fejlődését elősegítő, kiemelkedő közéleti tevékenységet végez vagy végzett. Ezt
a kitüntetést – elsőként - Babák Mihály,
Szarvas város polgármestere kapta meg,
aki munkássága legfontosabb elismerésének tekinti a díjat.
Az ünnepi események sora ezzel nem
áll meg, gyerekeket célzó programok
zajlanak. Versmondó versenyen Békés
megyei, illetve a megyéhez kötődő szerzők műveit idézik fel felső tagozatos általános iskolások és középiskolások, a
megye történelméből műveltségi vetélkedőn adnak számot háromfős csapatok,
valamint a legkisebbek arról készítettek
alkotásokat, miért szeretnek Békés megyében élni. A programsorozat zárásaként a Békéscsabai Evangélikus Kistemplomban barokk zenei koncertet ad
a Budapest Saxophone Quartet Bányai
Júlia énekművész és Kanyó Dávid fuvolaművész vendégszereplésével.
Sztahovics Zsuzsa – Fotó Zentai Péter
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Közösségi tér a Városi könyvtár udvarában
Jelenleg a könyvtár az egyetlen
olyan hely a városban, ahol szabadon igénybe lehet venni a wifi csatlakozást.
A netezőknek a könyvtár épületében nyílik lehetőségük erre. Megszokott kép azonban az is, hogy az intézmény előtt vagy annak lépcsőjén ülve
neteznek a fiatalok. Ezért is merült fel
hogy a könyvtár hátsó udvarát pihenőparkká alakítsuk ki, ahol fedett kiülőkön kulturált környezetben használhatják az intézmény szolgáltatását.
Az internetezési lehetőség mellett a
terület játszótéri és kültéri fitnesz esz-

FELHÍVÁS

Tisztelt Mezőkovácsházi Lakosok!
2016-ban a 25/2006. (XII. 15.) ÖR. sz.
rendeletben foglaltak szerint a következő
önkormányzati kitüntetések adományozását megelőző jelölésre lesz lehetőség:

közökkel lesz ellátva, ahol minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget.
A park továbbá lehetőséget adhat
arra, hogy a könyvtár „kimozduljon”
a megszokott közegéből és szabadtéri foglalkozásokat, rendezvényeket is
tartson. A terület rendezése folyamatban van, december elejére várjuk az
eszközöket, amit utána igénybe vehet
a lakosság.
A terület kialakítása az Önkormányzat és a Városi Könyvtár támogatásával valósul meg.
Albertus László

Bolyai
Matematika
Csapatverseny

„ Mezőkovácsháza Díszpolgára”
A Mezőkovácsházi Csanád Vezér Álta„Mezőkovácsháza Városért”
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko„Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért” la évről - évre nagy sikerrel szervezi meg
„Polgármesteri Elismerő Oklevél”
diákjai körében a Bolyai Matematika
A kitüntetés adományozására minden Csapatversenyt Kovalcsikné Borombós
mezőkovácsházi állampolgár, bejegyzett Edit koordinálásával.
szervezet írásban tehet javaslatot. A kitüntetési javaslatnak tartalmaznia kell a
kitüntetés megnevezését, a kitüntetésre
javasolt személy vagy kollektíva adatait,
az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes leírását, valamint a
javaslattevő aláírását és lakcímét, illetve
székhelyét.
Az első három kategória posztumusz
is adományozható, a javaslatokat 2016.
február 28. napjáig kell a polgármesternek megküldeni. „Polgármesteri Elismerő
Oklevél” odaítélésére egész évben folyamatosan tehető javaslat.

A szervezés jogát már hosszú évek
óta a Mezőkovácsháza általános iskolája érdemelte ki térségünkben. Az
iskolai helyi forduló 11 csapatából továbbjutó 3.osztályos MATEKMANÓK
csapata bekerülve a megyei legjobb
hat közé, a Bolyai Matematika Csapatverseny Békés megyei fordulóján
a 3. osztály megyei szinten a IV. helyet
hozta iskolánk számára.

Csapattagok: Szokai Botond, Almádi
Csaba, Major András, Körömi János.
A csapatot Szabóné Józsa Tünde taníA korábban benyújtott, pályázatok
tónő
készítette fel.
nem húzódnak át automatikusan a következő évre, ezért az elbírálásban ko„Az összedolgozás képessége az
rábban nyeretlen pályázatokat ismét be
lehet nyújtani ugyanarra a kitüntetésre egyik legnagyobb érték az életben.”
vagy más kitüntetési címre.
Mezőkovácsházi
További információ:
Csanád
Vezér
Általános Iskola
a www.mezokovacshaza.hu hivataés
Alapfokú
Művészeti
Iskola
los oldalon a /Városunk/Önkormányzat/Rendeletek menüpont alatt, a helyi
rendeletben olvasható.

Járási
futóés
kerékpárverseny
Október 21-én egy ködös őszi reggelen gyermekkorom emlékei éledtek fel
a Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
falai között.
A járás iskoláiból tanulók és kísérőik érkeztek hozzánk, hogy összemérjék állóképességüket, kitartásukat
az I. Járási futó- és kerékpáros versenyen. A közel 100 sportolót az sem
rettentette vissza a megmérettetéstől, hogy csak késő délelőtt bújt elő a
nap, hogy langyos sugaraival buzdítsa
a versenyzőket.
Az esemény két helyszínen valósult
meg. A leendő maratoni futópalánták
a helyi sportpályán rótták kitartóan a
köröket, a hideggel dacoló izmokkal. A
kerékpáros ügyességi verseny résztvevői iskolánk tornatermében mutathatták be, hogy nem is olyan egyszerű
feladat a bóják és akadályok közötti,
néha zsonglőri ügyességet megkövetelő kerékpározás. Ügyességük, koncentráló képességük bemutatása előtt
azonban minden „akrobatának” meg
kellett mutatnia, hogy elméleti ismereteik is magas szinten állnak.
A verseny ünnepélyes zárásakor
minden versenyző emléklapot és egy
érmet vehetett át az intézmény vezetőjétől. A felhasznált energia pótlásáról az Egészségfejlesztési Iroda
gondoskodott melynek köszönhetően
minden versenyző banánt, csokoládét,
üdítőt vehetett magához.
Köszönjük a gyerekeknek, pedagógusaiknak, a verseny lebonyolítását
végzőknek, az iroda dolgozóinak, a
segítő szülőknek lelkes munkájukat,
hogy ezen a délelőttön kicsik és nagyok jó hangulatban, vidáman tölthették el ezt a délelőttöt.
Hoffmann Lászlóné
intézményvezető-helyettes
Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
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A Pécsi Tudományegyetem partnerintézménye lettünk
Iskolánk, tradíciókra és hagyományokra épülő innovatív intézmény
Mezőkovácsháza szívében, Járásközpontunkban.
A Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola 2004 óta komplex tehetséggondozó programot működtet, melynek
keretében, immár tíz éve végzi az általános iskoláskorú gyermekek tehetséggondozását. E mellet nagy hangsúlyt fektetünk diákjaink felzárkóztató tevékenységére is. Intézményünk
a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázis
Iskolája. Alapfokú Művészeti Iskolánk
zeneművészeti tanszakon kiválóra minősített, grafika tanszakunk minősített tevékenységet folytat. 2011 – óta
kiválóan akkreditált tehetségpontként végezzük tehetséggondozó tevékenységünket, szoros és folyamatos
szakmai kapcsolatot ápolva a Debreceni Egyetem Pedagógia - Pszchológia
tanszékének professzorával.
Példa értékű oktató-nevelő tevékenységünk, saját szakmai fejlesztéseink, intézményi infrastruktúránk
tette lehetővé a Pécsi Tudományegyetem Partnerintézményi pályázat sikerességét. Ennek keretében a
Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti

Iskola sikeresen megfelelt azoknak a
pedagógiai és infrastrukturális feltételeknek, amely az egyetemen tanuló
pedagógus növendékeknek, hallgatóknak gyakorlati helyként előremutató
lehetőségeket biztosíthat. E mellett
természetesen számos szakmai képzést tesznek lehetővé pedagógusaink
számára, lehetőséget teremtve az ezzel járó feladatok minél szélesebb körű
ellátására. A jövőbe tekintve diákjainknak is lehetőségeket rejt magában
az együttműködés, hiszen tanulmányi

kirándulások formájában megismerhetik az egyetem intelligens, modern
intézeteiben zajló érdekes kutató tevékenységeket.

településünkön élő híres emberek
portréját, családfáját. Ez ma már történelem, mégis fontos a mindennapokban, hiszen segít megérteni jelent,
erősíti magyarságtudatukat, szűkebb
hazához, szülővároshoz való kötődésüket.
Másik pályázatunkkal szeretnénk
bekapcsolódni abba a programsorozatba, amely Magyarországon elérhetővé teszi a környékünkön elérhető
sportpaletták megismerését. A helyi
és környező iskolák diákjainak, szüleiknek kívánjuk a figyelmét felkelteni az egészséges életmód, a sport
fontosságra a különböző sportágak
bemutatásával. Kifejezetten a nagy
hagyományokkal rendelkező, helyi,
térségi sportágak szerepeltetését tűz-

tük ki célul. Nem titkolt szándékunk,
hogy az ezeket a sportágakat bemutató rendezvényekkel majd bővíteni
tudjuk az azokat űzők táborát, valamint a térségi szintűekből honosíthatunk meg itt Mezőkovácsházán. Erre a
célra 600.000 Ft áll majd rendelkezésünkre. Abban bízunk, hogy a sikeres
sportolókkal történő személyes találkozás, és a kipróbálás lehetősége nagy
motiváló erőt biztosít majd.

„Számunkra fontos gyermekeink
jövője.”

Havancsák Piroska intézményvezető
Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Ismét sikeres tehetséggondozó pályázatok

Újra két nagyszerű tehetséggondozó programhoz kapcsolódhatnak
majd a gyerekek az általános iskolában és partnerében a városi könyvtárban!
Az egyik pályázat célja, az hogy a
diákok saját kutató- és alkotómunkájuk eredményeként létrehozzanak
egy olyan kiadványt, mely részben
önálló kutatáson alapul, részben a
már feltárt és összegyűjtött helytörténeti anyagokat dolgozza fel. Erre
a célra 1.500.000 Ft-ot nyertünk. A
„Mezőkovácsháza gyermekszemmel”
című kiadvány tartalmazza majd a
régmúltban itt élők szokásait, illusztrált formában kovácsházi meséket,
már nem létező épületek történetét,

Kovalcsik Ágnes
intézményvezető-helyettes
Mezőkovácsházi Csanád Vezér
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
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Egy újabb sikeres óvodabál

2015.11.14-én az Ovimező Alapítvány és a Mezőkovácsházi Négy
Évszak Óvoda és Bölcsőde szervezésében már 17. alkalommal került
megrendezésre a hagyományos jótékonysági Óvodabál.
Csütörtökön a nézők között köszönthettük a mezőkovácsházi Járási Kormányhivatal vezetőjét, Béni Attilát és a
Városi Önkormányzat képviseletében
Varga Gusztáv polgármester urat, aki
köszöntő szavaival nyitotta meg a műsoros estet. A szombati napon Szénási
István alpolgármester úr nyitóbeszéde
után, az intézményvezető Szedlacsekné
Farsang Margit bemutatta, a Szűcs Judit óvodapedagógus által összegyűjtött, az alapítvány gondozásában megjelentetni kívánt 11. kiadványt, amely
egy korábbi szakmai könyv - a „Heti

terv ötlettár”-hoz kapcsolódó versek és
mesék gyűjteménye. A köszöntő beszédek után következett az est fénypontja, a gyermekek műsora, akik először
az ősemberek világába csalogatták a
jelenlévőket, majd Sün Balázs táncos
koreográfiás történetével ismertették
meg a közönséget.
A tavaszt idéző katicák tánca után a
„Tücsök és az egérke lakodalma” című
tréfás mese feldolgozásával zárult az
előadás. A műsort követő ízletes vacsora elfogyasztása után egy önfeledt
szórakozás vette kezdetét.
Az idei rendezvény bevételét az óvodák sport és mozgásfejlesztő eszközeinek és udvari játékok vásárlására
kívánják fordítani. Ezúton köszönjük
minden támogatónknak a segítségét,
akik az adományaikkal hozzájárultak
a céljaink megvalósításához.

Lezárultak a Kovácsházi Hárompróba
idei sporteseményei

Az időjárás nem igazán kedvezett
a Kovácsházi Hárompróba utolsó két
fordulójának, mivel az október 17-i
futóversenyt és a november 21-i gyalogtúrát is szemerkélő esőben bonyolították a szervezők.
Az októberi futóversenyen a Kossuth
és az Alkotmány utca sarkán levő regisztrációnál 3 km (Kossuth – Arany
J. u.), valamint 6 kilométeres (Kossuth
- Arany J. – Árpád – Puskin – Kossuth
u.) táv közül választhattak a mozogni
vágyók. A rajthoz álló 28 lelkes résztvevő három korosztályban (14 év alatti
fiú és lány, 14-50 év közötti férfi és nő,
50 év feletti férfi és nő) mérte össze felkészültségét. A 6 kilométert 13-an teljesítették. A visszaérkezőket meleg tea
várta, a legjobbak pedig elismerő oklevélben részesültek.
A 2015. évre meghirdetett „hárompróba”
november 21-én a gyalogtúrával zárult.
A tervezett 15 kilométeres távot kicsit
„átrendezte” a hajnalban érkezett eső,
de a megjelent 23 résztvevőt semmi
sem tántorította el, hogy a felázott talaj miatt módosított útvonalon tegyék
meg a kijelölt utat. A túravezető Papp
Zoltán volt. A Kalocsa Róza Művelődési

Me g k ö s z önj ü k ,
aki az elmúlt években a személyi jövedelemadó 1%- t az Ovimező Alapítvány
részére ajánlotta fel.
Aki a jövőben is támogatni szeretné
az alapítvány célkitűzéseinek megvalósulását az kérem ne hagyja veszni az
adója 1%-át, támogassa személyi jövedelemadója 1 százalékának felajánlásával alapítványunkat. Köszönjük!
A kedvezményezett adószáma:

18382323-1-04

A kedvezményezett neve:
Ovimező Alapítvány,
Mezőkovácsháza

Bohus Tiborné
Ovimező Alapítvány kuratóriumának
elnöke

Körzeti csapat
sakk bajnokság

Központban a visszaérkező túrázókat
meleg tea, frissítő, apró sütemény várA Kalocsa Róza Művelődési Közta, majd rövid pihenő után sor került az
pont
és felnőtt sakk szakköre idén is
eredményhirdetésre.
megrendezte a hagyományos októJankó Erzsébet, a művelődési ház ve- ber 23-i körzeti csapat sakkbajnokzetője elmondta, hogy a hárompróba ságot.
hat fordulóján összesen 116-an vettek
A versenyre 6 felnőtt és 2 ifjúsági
részt az idei évben. Közülük 14-en tel- csapat nevezett, a helyiek mellett Tótjesítették 5 és 6-szor a próbákat, így ők komlós, Battonya, Kardoskút, Mezővehettek részt a kerékpárok sorsolásán. hegyes és Végegyháza településekről.
Fortuna ezúttal Dr. Buvárné Fári Andre- A négy tagú csapatok körmérkőzés
ának és Virág Mihálynénak kedvezett, keretében 15 perces játékidővel mérakik elvihették az önkormányzat, va- ték össze tudásukat.
lamint Varga Gusztáv polgármester úr
Szoros küzdelem után a felnőtszemélyes felajánlása által elnyert cso- tek csoportjában Battonya lett az I.,
daszép új kerékpárokat.
Kardoskút a II. és Mezőhegyes a III. IfEmellett az Egészségfejlesztési Iroda júsági kategóriában Kovalcsik Anett,
támogatásával az 5-6-szor résztvevők Tripon Zsanett, Madai István Riegy-egy logóval ellátott sporttáskát és chárd és Őri László csapata az I., míg
sportkulacsot, a 3-4-szer résztvevők Czinkota Fruzsina, Bacsa Gréta, Agócs
sportkulacsokat kaptak ajándékba. Az Eszter és Józsa Nóra csapata a II. heáltalános iskola osztályai közötti ver- lyet érdemelte ki.
senyben az 5.a osztály bizonyult a legMinden résztvevő emléklapot és
aktívabbnak, így ők és korábbi vezető- ajándékot, a győztesek elismerő okjük, Németh Gyuláné ajándékcsomagot levelet vehettek át. A versenyzőket a
vehetett át elismerésül. A szervezők művelődési ház szendviccsel és teával,
jövőre is meghirdetik a Kovácsházi üdítővel vendégelte meg.
Hárompróba sporteseményeit.
hm
hm
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Szociális Munka Napja

Ezen alkalomból összejövetelt szerA társadalom megbecsülésének jeleként ünneplik világszerte Novem- veztek, és Mezőkovácsházán is köszöntötték a szociális szférában dolgozóber 12-én a Szociális Munka Napját.
kat.
Hazánkban az emberek közel egyVarga Gusztáv, városunk polgárharmada küszködik olyan problémámestere, hangsúlyozta milyen fontos
val, ami szociális kezelést, gondozást
feladatot lának el a dolgozók, segíteigényel. A szociális munka egyidős az
nek azokon, akik önmagukat már nem,
emberiséggel, hiszen minden közösség
vagy nehezen tudják ellátni. Nekik kögondoskodik az elesettekről, szegészönhetően teljesebb életet élhetnek
nyekről, betegekről. Míg sok évszázaezek az emberek.
don keresztül az egyházak látták el a
Köszönjük odaadó munkájukat.
karitatív munkákat, ma már jórészt az
állam feladata a szociális ellátás biztod.t
sítása.

Csokit vagy Csalunk!
- Angol verseny a Hunyadiban 2015. november 11-én a Hunyadi János
Középiskola angol tanárai játékos vetélkedőt szerveztek a környék általános iskolásainak Halloween témában. A vetélkedőre
négy csapat, a Scary Devils Mezőhegyesről, a Magic Creatures és a Ghost Girls
Magyarbánhegyesről, a Batman csapat
Mezőkovácsházáról érkezett.
A vetélkedőt a szaktanárok a gimnázium konferencia termében rendezték
meg. A verseny kezdete előtt az általános
iskolás diákok már izgatottan készülődtek az aulában az előzetes feladatukra:
egy rövid kis jelenet eljátszására. A kisdiákok rengeteg jelmezt és kelléket hoztak magukkal, amely hozzájárult ahhoz,
hogy a vetélkedő nagyon vidám hangulatban teljen. Többen már jelmezbe bújva
léptek be a konferencia terembe. Láthattunk boszorkányt seprűvel, vérfarkast,
kalózt, tündért, szellemet és szuperhőst
is. A gyerekek nagyon lelkesek voltak és
a verseny végéig aktív résztvevői voltak
a feladatoknak.
A vetélkedő nyitányaként minden csapat előadta az előre elkészített rövid jelenetét. A magyarbánhegyesi diákok angol
nyelvű tánccal és énekkel készültek, a
mezőhegyesi és a mezőkovácsházi gyerekek egy jelenetet adtak elő, amelyben
csak angolul szólaltak meg. Miután mindenki bemutatta az előzetes feladatát, a
szervező pedagógusok, Herczeg Norbert
tanár úr, Mákos Bernadett és Perlaki
Bernadett tanárnők színes és érdekes
feladatokkal kötötték le a tanulók figyelmét. A vetélkedőben voltak rejtvények,
zenés feladat és fejtörők is.
Az utolsó feladatlap után rövid tanácskozás következett, majd megtudhattuk a
vetélkedő helyezettjeit.
1. hely: Scary Devils
2. hely: Magic Creatures
3. hely: Batman
4. hely: Ghost Girls

Nagyon örültünk neki, hogy vendégül
láthattuk az általános iskolásokat intézményünkben és szeretettel várunk minden kedves diákot elkövetkezendő angolos rendezvényeinken.
Perlaki Bernadett
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Martinstag – Német nyelvi vetélkedő a Hunyadiban

2015. november 11-én a Hunyadi Szakiskola, Általános Iskolából a „Die
János Középiskolában a környék álta- Nachfolger von St. Martin”.
lános iskolás tanulói német nyelvi veAz első feladat otthoni felkészülést
télkedőn vehettek részt.
igényelt, a versenyzők jelenetet adtak
elő St. Martin legendájából. A csapatok
Négy csapat mérte össze a tudását:
jelmezekbe bújva nagyon ügyesen szeMezőhegyesről a József Attila Általárepeltek. A lelkiismeretes felkészülést
nos Iskolából a „Kleine Martinsgänse”,
a további „Martinstag”-gal kapcsolatos
Mezőkovácsházáról a Csanád Vezér Álfeladatok csaknem hibátlan megoldása
talános Iskolából a „Bischof”, Almáskais bizonyította.
marásról a Károlyi Bernát Nyelvoktató
A végső sorrend:
Német Nemzetiségi Általános Iskolá1. hely: „Die Nachfolger von St. Martin
ból a „Martinsgruppe” és Battonyáról a
(Battonya)
Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium,

2. hely: holtversenyben „Bischof”
(Mezőkovácsháza)
2. hely: holtversenyben
Martinsgruppe” (Almáskamarás”)
3. hely: „Kleine Martinsgänse
(Mezőhegyes)

Gratulálunk a versenyzőknek, legközelebb is várunk mindenkit az iskolánk
idegen nyelvi munkaközösségének a
rendezvényeire.
Puskár Lászlóné nyelvi munkaközösség
vezető - német szakos tanár

XIII. Országos
HIV/AIDS Prevenciós
Versenyen a
Hunyadi János
Középiskola

Az online fordulóban, középiskolás
kategóriában megyei I. helyezést ért
el háromfős csapatunk (elHIVatottak),
melynek tagjai Szlanyinka László, Mészáros Mirtill és Garai Imola.
Ezzel tovább jutottunk a Budapesten megrendezendő XIII. Országos
HIV/AIDS Prevenciós Verseny döntőjébe, amely 2015. december 1-jén kerül megrendezésre a Corvin Plazaban.
Eredményes versenyzésünkben sokat
segítettek felkészítő tanáraink, diáktársaink: Sarkadi László tanár úr és
Domonkos Illésné tanárnő, a gimnázium védőnője Tóthné Bomba Bernadett,
valamint Tóth László és Garán András.
Közös munkánkkal és az együtt töltött idővel egy igazi csapat kovácsolódott össze.

Továbbra is folytatjuk a felkészülést,
várjuk a versenyt és reménykedünk,
hogy minél jobb helyezést hozunk
haza, bár úgy érzem, hogy már most
nyertesei vagyunk ennek a versenynek, hiszen tapasztalattal, tudással és
egy újfajta szemléletmóddal tett gazdagabbá minket.
Garai Imola 10. c.
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Tisztelt lakosság!
Az újságban található
cikkekről
bővebb felvilágosítást
találhatnak
mezőkovácsháza
facebook oldalán,

olvashatnak a város
honlapján is
www.mezokovacshaza.hu
címen
vagy érdeklődjenek
a
06 (68) 381- 011-es
telefonszámon

Anyakönyvi események - 2015. 10. 15-től 2015.11.20-ig
Születések:

Szülő neve
Elek Ernő
Gigacz Béla
Merlák Roland
Orosz József
Czibula Ferenc
Túróczki Tibor
Dudás Dániel
Széles Norbert
Jakab Márton

Házasuló neve
Merlák Tibor
Kanalas Róbert

Szülő neve
Droppa Erika
Nagy Nikolett
Balogh Erzsébet
Bene Boglárka
Kovács Szilvia
Fári Erika
Faragó Zsanett
Kiss Edit
Gál Erika

Házasságkötések:

Gyermek neve
Anna Valéria
Réka Andrea
Rebeka
Dóra
Kata Csenge
Tibor
Leila Zsanett
Dóra Fanni
Bíborka

Lakóhelye
Házasuló neve
Mezőhegyes
Szabó Helga Mónika
Mezőkovácsháza Kelenczés Margit

Haláleset:

Lakóhelye
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza

Tóth Gábor (született: 1996), Vanyorek Imre (1960), Locskai Istvánné (1941)

mezőkovácsháza
Kiadja:
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
Szerkesztő: Dajka Tímea
Felelős szerkesztő:
Dr. Szilbereisz Edit jegyző
Szerkesztőség címe:
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176
Tel.: 06 68/ 381-011
E-mail:
titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu
Nyomtatás:
Yes-Press 2001. Bt. - Tótkomlós

