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Szeretettel köszöntjük
az Édesanyákat!
Úgy szeretném meghálálni,
Két kezemmel megszolgálni,
Azt, hogy felnevelt, dédelgetett,
erő felett.
Légy ezentúl mindig boldog,
Míg én élek nincs több gondod,
Én vigyázok rád már ezután.
Úgy szeretném meghálálni,
Vagy legalább megpróbálni,
Mind, mind azt a jót,
mit értem tett az én anyám.
/Kovács Kati/

Ballag már a
Vén Diák...

Május 5-én, szombaton a Hunyadi János Középiskola végzős diákjai búcsúznak az eddig otthont adó, biztonságot nyújtó szeretett Alma Mater-től.
Kedves Fiatalok! Egy új világ, új élet vár rátok, melyben
egy új ösvény nyílik meg előttetek. Mérföldkőhöz érkeztetek. Az elmúlt évek kemény munkája kiváló alapja lesz az
előttetek álló időszaknak. Küzdelmes évek következnek
majd, amik által felelősségteljes érett felnőtté váltok.
Mezőkovácsháza Város Képviselő-testülete sok sikert,
kitartást kíván az előttetek álló érettségi vizsgához, és
sok szerencsét, bátorságot, szorgalmat és leleményességet a „nagybetűs” élethez!

Vannak jó szelek, s persze rosszak is, bár a hullámok mögött vár ránk a part, de semmilyen szél nem jó annak, aki
nem tudja, melyik kikötőbe tart.
/Quimby/

M AJÁLIS
Program előzetes
Április 30. – Retró fáklyás felvonulás
19:30 gyülekező: a Petőfi u.-Árpád u. sarok
(fáklyák kiosztása)
20:00indulás
érkezés: Strandfürdő előtti tér
21:00 Hevesi Happy Band koncert

Május 1. - Helyi Közösségek Napja
8:00 Főzőverseny
9:00 Kovácsházi Hárompróba – majálisi futóverseny
10:00 Kézműves foglalkozás, arcfestés
• aerobic bemutató
• karate bemutaó
• kulturális műsor
Helyszín: Kalocsa Róza Művelődési Központ mögötti tér

11:00 Helyi Közösségek Napja: kiállítás megnyitó
30 éves a Mütyür szakkör: kiállítás megnyitó
Helyszín: művelődési központ kamaraterem
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Választás után
Lezajlottak az idei országgyűlési
választások. Érdemes néhány szóban elemezni az eredményeket és a
kampányt.
A listás eredmények a cikk írásának
időpontjában: Fidesz 1493 szavazat
(46,1%), Jobbik 965 (29,8%), MSZP 332
(10,3%), DK 172 (5,2%). Az eredmény
azt mutatja, hogy mezőkovácsházi polgárok többsége azt akarta, hogy a Fidesz kormányozzon tovább. Úgy érzem,
hogy kicsit az én munkám is benne van
ebben az eredményben. A választók
értékelték azt a tevékenységet, az elért
eredményeket, a jövőre vonatkozó terveket, amelyeket polgármesterként, a
város lakóival együtt dolgozva elértünk,
megalkottunk. Mezőkovácsháza elvitathatatlanul a járás központjává vált,
jó az együttműködésünk a járás és az
orosházi járás településeivel, a megyei
intézményekkel, vezetőkkel, Simonka
György országgyűlési képviselővel.
Négy éve, az önkormányzati választásokon ez volt az egyik legfontosabb elvárás a leendő polgármesterrel szemben.
Úgy érzem, ennek megfeleltem és ezért
gondolom azt, hogy pici részem van a
Fidesz lista mezőkovácsházi győzelmében. Egyéni eredmények: Simonka
György 1422 szavazat (43,9%), Dr. Szabó Ervin 1366 (42,2%), Füvesi Sándor

235 (7,3%). Ez, számomra azt mutatja, hogy a mezőkovácsházi választók
a Fidesz és a Jobbik jelöltjét is alkalmasnak vélték arra, hogy Dél-békést,
Mezőkovácsházát az országgyűlésben
képviselje. A választókerület 27 településből áll, választókerületi szinten
több mint 2000 szavazattal kapott többet Simonka György, mint kihívója, így
továbbra is ő képviselhet bennünket a
parlamentben. Bevallom, én örülök ennek az eredménynek. Nagyon sok munkát fektettem abba, hogy jó kapcsolatot
alakítsak ki képviselő úrral. Eddig is
sok tervünk megvalósításában segített,
és van még jó néhány közös elképzelésünk, amelyben számítunk a támogatására, munkájára városunk és Dél-békés fejlődése érdekében. Az eredmény,
a Jobbik ilyen magas támogatása arra
ösztönöz, hogy kezdeményezzek egy
rendszeres kapcsolattartást a párt helyi
vezetőivel, a Mezőkovácsháza fejlődését
érintő kérdésekről. (A testületi ülésekre
eddig is kaptak meghívást, ennél hatékonyabb vélemény cserére teszek majd
javaslatot.) Sajnos voltak a kampánynak negatív kísérőjelenségei is. Néhányan nagyon elragadtatták magukat,
az érvek helyett sok indulatot vittek a
vitákba. (Én magam és aktivista társaim
is kaptunk személyünket sértő, bántó

szavakat.) Ettől én óvnék mindenkit,
hisz a kampány végeztével bárki nyer,
dolgozni kell, együtt kell cselekednünk
városunkért. A facebookon számos álhír
jelent meg, és ezeket sokan, bár tudták,
hogy hamisak, megosztották, lájkolták,
kommentálták. Ez nem egyedi, (magyar,
vagy kovácsházi) jelenség. Hallhattuk,
hogy az amerikai elnökválasztáson,
vagy az un. Brexit népszavazáson is történtek ilyen esetek. Az Európai Unió is
vizsgálja, magasabb adókkal-, törvénysértés esetén súlyos pénzbüntetéssel
fenyegeti a világcéget. Ezeket a híreket
nem pártok, hanem magáncégek hozzák létre és a választási törvényeket kijátszva, a választókat becsapva kívánják
befolyásolni az eredményt. Sajnos, amíg
a jogszabályok nem akadályozzák meg
ezt a magatartást, nekünk, választóknak kell felelősebben gondolkodnunk,
körültekintőbben döntenünk.
Több forrásból tájékozódjunk, ne
higgyünk el mindent! Főleg ne hig�gyünk azoknak, akik tudván tudták,
hogy hamisak a hírek és mégis megosztották velünk, ismerőseikkel. Lezajlott a
választás, véget ért a kampány. Arra kérek mindenkit, hogy energiáját, jobbító
szándékát állítsa a város szolgálatába.
Munkahelyén, civil szervezetekben, javaslataival, önkéntes munkával járuljon hozzá Mezőkovácsháza épüléséhez,
szépüléséhez!
Varga Gusztáv polgármester

Májusi Rendezvények

• Május 1. – Majális, melynek kereteiben megrendezésre kerül a Helyi Közösségek Napja (bemutató, kiállítás),
Kiállítás megnyitó: Civil szervezetek és a 30 éves a Mütyür szakkör
Helyszín: Kalocsa Róza Művelődési Központ
Szervező: Kalocsa Róza Művelődési Központ és a Kovácsházi Civil Kerekasztal
• Május 1. Kovácsházi Hárompróba – Futás
Helyszín: Piactér, Szervező: Kalocsa Róza Művelődési Központ
• Május 1. Horgászverseny
Helyszín: Bányató, Szervező: Sporthorgász Egyesület
• Május 5. Középiskolai ballagás
Helyszín és szervező: Hunyadi János Középiskola
• Május 18. Véradás
Helyszín: Rendőrkapitányság, Szervező: Vöröskereszt
• Május 18., 10:00 óra Egészségnap
Helyszín: Városi Könyvtár udvara. Rossz idő esetén: Kalocsa Róza Művelődési Központ
Szervező: Egészségfejlesztési Iroda
• Május 26. Kovácsházi Hárompróba –Kerékpározás
Indulás a Kalocsa Róza Művelődési Központtól, Szervező: Kalocsa Róza Művelődési Központ
• Május 27. – IV. Tájházi Gyermeknap
Helyszín: Reformátuskovácsháza Tájház, Szervező: Mezőkovácsháza Városi Könyvtár
• Május 30. – Hősök Napja
Helyszín: Sétakert, Szervező: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, Kalocsa Róza Művelődési Központ
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Tájékoztató önkormányzati pályázatokról
Önkormányzatunk az elmúlt időszakban számos
pályázatot nyert el, melyek lehetővé teszik városunk
fejlesztését és remélhetőleg hozzájárulnak a lakosság
magasabb színvonalú életviteléhez, kiszolgálásához
és az önkormányzat takarékosabb, ugyanakkor modernebb működéséhez.

TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00019 kódszámú, „Háziorvosi
rendelő infrastrukturális fejlesztése Mezőkovácsházán”
megnevezésű pályázat.
Ennek keretében a Reformátuskovács-házi háziorvosi
rendelő kerül teljes felújítása és energetikai korszerűsítésre. A pályázat teljes összege 53.483.808.- Ft, ebből a
közbeszerzés hatálya alá tartozó építési beruházás költsége bruttó 46.177.194.- Ft. A pályázat főbb műszaki tartalma az alábbiak szerint került megtervezésre:
Az épület külső utólagos hőszigetelése, födém hőszigetelése, nyílászáró cseréje, akadálymentesítés biztosítása,
fűtéskorszerűsítés, meggyengült szerkezeti részek megerősítése. Továbbá az épület belső átalakítása is feladat a
felújítás mellett. Átalakítás célja, hogy az épület mai kor
és az épületben működő szolgáltatás igényeinek megfelelő legyen. Ezért a meglévő rendelő várója a meglévő szolgálati lakás irányába, annak rovására bővítésre kerül. Kialakításra kerülnek új vizesblokkok, akadálymentes WC,
az épület megközelítésére új akadálymentesen is használható rámpa. A rendelőhöz, szintén a szolgálati lakás területéből elvéve egy négyszemközti konzultációra alkalmas
orvos-beteg szoba kerül kialakításra, továbbá a meglévő
szolgálati lakás belső átalakításra és felújításra kerül.
A tervezett fejlesztés közbeszerzési eljárása folyamatban van, jelenleg az eljárás összegzése készül, majd a szerződéskötés várható április végére. Ezt követően a kivitelezés megkezdődhet és ősz végére be is fejeződhet.

***
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00026 kódszámú, „Nappali szociális ellátás infrastruktúrájának fejlesztése
Mezőkovácsházán” megnevezésű pályázat.

Ennek keretében a Reformátuskovács-háza, Táncsics u.
19. sz. alatti épület kerül teljes felújítása és energetikai
korszerűsítésre valamint kisebb beavatkozás történik

a Fáy u. 30. sz. alatti épületben. A pályázat teljes összege
65.000.000.- Ft, ebből a közbeszerzés hatálya alá tartozó
építési beruházás költsége bruttó 54.000.000.- Ft.
A pályázat főbb műszaki tartalma az alábbiak szerint
került megtervezésre: Mezőkovácsháza, Táncsics Mihály
utca 19. (hrsz: 2156.) sz. alatt meglévő szociális épület
felújítása: Az épület homlokzati hőszigetelése 16 cm EPS
hőszigeteléssel, lábazatnál 14 cm vastag expert fix, a padlás hőszigetelését 25 cm vastag szálas hőszigetelő paplanterítéssel kerül megvalósításra. A homlokzati nyílászárók
felújításra, festésre kerülnek. Továbbá akadálymentes WC
kerül kialakításra, a közlekedő útvonalak mentén új akadálymentesen is használható ajtó beépítése, a szükséges
helyeken burkolat helyreállítása és felújítása (helyiséglistában külön jelölve), külső fa felületek festése, új fűtési
rendszer és új kazán automata szabályozással kerül megvalósításra. A meglévő konvektorok elbontásra kerülnek.
Az épület bejárata az új térburkolat megemelésével válik
akadálymentesen megközelíthetővé. Az ajánlattételi felhívásban az elvégzendő feladatok között a kivitelezésen
túl, az esetlegesen szükséges kiviteli tervek elkészítésének kötelezettsége is szerepel. Mezőkovácsháza, Fáy utca
30. (hrsz: 568/24.) sz. alatti épület akadálymentes WC kialakítása: A meglévő rámpa korlátja kerül felújításra és a
meglévő, jelenleg az előírásoknak nem megfelelő akadálymentes WC kerül átalakításra és felújításra úgy, hogy az
a továbbiakban akadálymentes előírásoknak megfelelő
legyen.

A tervezett fejlesztés közbeszerzési eljárása folyamatban van. Sajnos az első eljárás eredménytelenül zárult,
ezért jelenleg az új eljárás előkészítése zajlik.
***
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00066 kódszámú, „A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár energetikai korszerűsítése” megnevezésű pályázatunk.
A pályázat teljes összege 61.216.540.- Ft, ebből a közbeszerzés hatálya alá tartozó építési beruházás költsége
bruttó 53.564.940.- Ft.
A pályázat főbb műszaki tartalma az alábbiak szerint
került megtervezésre:
- határoló falak utólagos hőszigetelése, 15 cm vastag grafitos EPS hőszigeteléssel, az eredeti utcafronti homlokzati
Folytatás a következő oldalon
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struktúra helyreállítása, homlokzati
nemes vakolat készítése,
- meglévő utcafronti nyílászárók cseréje fa-, egyéb nyílászárók cseréje
színében harmonizáló műanyag nyílászáró szerkezetekre,
- lapostető hőszigetelése 15 cm vastag
EPS150-nel; PVC vízszigetelés; tetőtér ferde tetősík és padlásfödém hőszigetelése 15 cm vastag ásványgyapottal, illetve szerelt térdfalak hőszigetelése + 10 cm ásványgyapottal,
- lábazat hőszigetelése 12 cm XPS-sel,
lábazati műgyantás díszítő vakolat
készítése,
- villamos fogyasztás alapján kalkulált,
11 kWp teljesítményű napelemes
rendszer beépítése
- 24 kW-os levegő-víz hőszivattyú beépítése, időjáráskövető szabályozással, időprogram állítási lehetőséggel,
puffertartállyal,
- fan-coilok beépítése elavult, korrodált fűtési csőrendszer cseréjével,

- elavult lámpatestek és fényforrások
cseréje LED-es fényforrással szerelt
kivitelűre.
Az akadálymentesítés keretében
akadálymentes WC-mosdó helyiség kialakítása történik meg.
Az infokommunikációs akadálymentesítés szintén a megvalósítandó
feladatok része. A tervezett fejlesztés
közbeszerzési eljárása folyamatban

A 2018. év költségvetéséről

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 28-án fogadta el az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.
(III.05.) számú önkormányzati rendeletet.
Ez évi költségvetésünk főösszege 1.944.977 Ft. A költségvetés az elmúlt évhez hasonlóan tartalmazza az
önkormányzat intézményeinek a feladatok megvalósításához szükséges fedezetét. A 2018. évi költségvetés
tervezésének elsődleges és legfontosabb rendező elve az
intézményrendszer működőképességének biztosítása, a
kötelező feladatok ellátása, az önkormányzat likviditási
helyzetének javítása, valamint az önkormányzat TOP-os
pályázatainak megvalósítása volt.

A 2018. évi költségvetési rendelet összeállításakor az elfogadott költségvetési koncepcióban meghatározottakon
túlmenően tervezési vezérelvként szolgált számunkra,
hogy a reálisan teljesíthető bevételeket az ellátandó feladatokhoz szükséges kiadásokkal vegyük számba a költségvetés készítése során. Megállapítható, hogy mindezek
teljes körű szerepeltetése megtörtént. A jelentkező költségvetési különbözet csökkentésére, fedezetének megteremtésére külön intézkedéseket teszünk.

A költségvetés több fórumon egyeztetésre került. A lakosság igényeit szem előtt tartva a Képviselő-testület, az
intézményvezetők, valamint a munkavállalók képviseletének javaslatait is tartalmazza, megalapozva ezzel városunk hatékony és gazdaságos működését.
Ágostonné Dohányos Ivett
Költségvetési irodavezető

van. Az ajánlattételi felhívások megküldése április közepén tervezett. Sikeres
eljárás esetén a szerződéskötés június
hónapban várható. Ezt követően a kivitelezés megkezdődhet és ez év végére
be is fejeződhet. A következő lapszámokban további nyertes pályázatainkról
tájékoztatjuk a lakosságot.
Sóki Zoltán, műszaki irodavezető

Belügyminisztériumi
pályázat is a nyertesek között

Mezőkovácsháza
Város
Önkormányzata
17.832.119 Ft vissza nem térítendő támogatást
nyert „A kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása” elnevezésű Belügyminisztériumi pályázaton.
A megvalósítani kívánt projekt keretében Mezőkovácsháza fogorvosi ellátásának fejlesztése valósul
meg az idén, amely részben az ellátásnak helyet adó
épület infrastrukturális felújítását, energetikai korszerűsítését, projektarányos akadálymentesítését
tartalmazza, részben pedig új eszközök beszerzését
foglalja magában, így minden mezőkovácsházi lakos
számára hozzáférhetővé válik a megfelelő ellátási
adottságokkal rendelkező egészségügyi intézmény
szolgáltatása.
A projekt konkrét célja ennek alapján a fogorvosi
rendelő energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése és eszközbeszerzés megvalósítása. A projekt
megvalósulása révén javulhat a lakosság egészségi
állapota, továbbá elégedettsége a helyi közszolgáltatásokkal.
A megfelelő munkakörülmények és a jól felszerelt
fogorvosi rendelő pedig segít a város két fogorvosi
munkahelyének vonzóvá tételében, a praxisok betöltöttségének hosszú távú biztosításában.
Kálmán András
Tanácsnok
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A kommunista diktatúrák
áldozataira emlékeztek
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a Kalocsa Róza Művelődési
Központ koordinálásával 2018. február 23-án tartotta a Kommunizmus
áldozatainak emléknapját a Római
Katolikus Templom falán levő emléktáblánál.
Jankó Erzsébet a művelődési központ
vezetőjének köszöntője után a Hunyadi
János Középiskola tanulói adtak műsort, majd Varga Gusztáv polgármester
úr mondott ünnepi beszédet.

Megemlékezés az 1848/49-es forradalom
170. évfordulóján

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata 2018. március 15-én tartotta az
1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségét a
reformátuskovácsházi templom előtt. Jankó Erzsébet a művelődési központ
vezetőjének köszöntője után a Csanád Vezér Általános Iskola 3. osztályos diákjainak műsorát láthatta a templomnál jelenlevő nagyszámú közönség.

-,,Nemzeti ünnepeink közül kiemelkedő
helyet foglal el március 15-e, hiszen minden ember magáénak vallja, sajátjának
érzi. A magyar szívekben mindig magában hordozott egy saját szimbolikus jelentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a
modernizáció és a nemzeti tudat érzését.
Ma is büszkén emlékezünk vissza a 170
éve lezajlott forradalom és szabadságharc
példaértékű üzeneteire.” – kezdte ünnepi
beszédét Fodor Istvánné, majd többek
között kiemelte: ,,Az a dicsőséges márciusi nap Magyarország újkori történetének
egyik meghatározó eseménye, a nemze,,Kovalcsik Pál emléktáblájánál állunk. ti identitás egyik alapköve. Társadalmi
Nagyon sok mezőkovácsházi lakóház reformjaival a polgári átalakulás megfalára helyezhetnénk táblát. Olyan csa- indítója lett… A szabadságot, a nemzeti
ládok otthonának homlokzatára, amelyek áldozatai voltak a diktatúrának.
Emlékezés a
Megverték, megalázták őket, vagy szüHolokauszt áldozataira
leiket. Elvették tulajdonukat, elvették
A Magyar Kormány 2000-ben hafiatalságukat, szabadságukat. Kovalcsik
Pálnak elvették az életét…” – emlékezett tározott arról, hogy április 16-a a
a polgármesterúr az 1949-ben meggyil- holokauszt magyarországi áldozatakolt mezőkovácsházi fiatalemberre, aki inak emléknapja legyen.
Mezőkovácsháza Város Önkormánykiállt az akkori plébános védelmében. A
polgármester úr a kommunizmus ideo- zata 2018. április 16-án a Szent István
lógiáját felelevenítendőn néhány saját Otthon Ház oldalán lévő emléktáblánál
tapasztalatát is visszaidézte. Beszéde tartotta a megemlékezést. Jankó Erzsévégén azt kérte a hallgatóságtól, hogy bet, a Kalocsa Róza Művelődési Központ
emlékezzünk és emlékeztessünk, hogy ügyvezetőjének köszöntője után a Huilyen diktatúrák ne juthassanak hata- nyadi János Középiskola diákjai adtak
lomra. Mert az emlékezés mindig az színvonalas műsort, akik Duma Zsolt felkészítése mellet méltó emléket állítottak
utódok felelőssége, tehát a miénk.
A beszédet követően a jelenlevők virá- a II. világháborúban Mezőkovácsházáról
got és koszorúkat helyeztek el Kovalcsik elhurcolt zsidó áldozatoknak. Ezt követően Dr. Szilbereisz Edit jegyzőasszony
Pál tiszteletére az emléktáblánál.
H.M. mondott beszédet, melyben kitért a vi-

függetlenséget, önrendelkezést nekünk,
magyaroknak sohasem adták ingyen.” –
fogalmazott, majd a közös cselekvés, az
összefogás erejére, fontosságára hívta fel
a hallgatóság figyelmét.
Az ünnepi beszédet követően a résztvevők átvonultak Jassik Lajos 1848as honvéd őrmester sírjához, ahol a
mezőkovácsházi intézmények, valamint
a pártok képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Az ünnepség új színfoltja volt a Békés Megyei Károlyi Huszár
és Honvéd Hagyományőrző és Kulturális
Egyesület honvédjeinek jelenléte, akik a
koszorúzás befejezéseként díszlövéssel
tisztelegtek a hősök előtt.
H. M.

lágszerte több százezer és azon belül
a Mezőkovácsházáról bevagonírozott
mintegy 420 áldozat szenvedésére, valamint felhívta a hallgatóság figyelmét
arra, hogy a Holokausztra való emlékezés a saját belső szabadságunk megerősítésére kell, hogy szolgáljon.
A rendezvény lezárásaként a résztvevők, mécsesek gyújtásával emlékeztek
az áldozatokra.
Gigacz Balázs
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KÖZ É R DE K Ű KÖZ L E M É N Y
Változnak a Napközi Konyha étkeztetését igénybe vevők térítési díjai!
Május 1-től az alábbi díjak lépnek érvénybe:
Kedvezményes (önkormányzat és intézményei valamint a településen közfeladatot ellátó dolgozók)
étkeztetést igénybevevők:
- Elvitellel: 585 Ft
- Helyben fogyasztással: 485 FT
Leves nélküli étkezésnél: - Elvitellel: 470 Ft
- Helyben fogyasztással: 390 FT
Vendég étkezők:
- Elvitellel: 620 Ft
Leves nélküli étkezésnél: - Elvitellel: 495 Ft

- Helyben fogyasztással: 515 FT
- Helyben fogyasztással: 410 F

Személyi térítési díj általános iskola, óvoda, és a Hunyadi János Közoktatási
Intézmény esetében
Reggeli
Óvodai ellátás

Általános iskola napközi

7-10 év

Ebéd

115,- Ft

215,- Ft

115,-Ft

Általános iskola napközi 11-14 év

Általános Iskola menza

Tízórai

280,-Ft

115,- Ft

7-10 év

Általános Iskola menza 11-14 év

95,-Ft

425,- Ft

95,- Ft

490,- Ft

105,-Ft

340,-Ft

250,-Ft (vacsora) 755,-Ft

300,- Ft

Hunyadi J. Közoktatási Intézmény Menza

Összesen

300,-Ft

280,- Ft

Hunyadi J. Közoktatási Intézmény Gimnázium 165,- Ft

Uzsonna

340,- Ft

520,- Ft

280,- Ft

300,- Ft

340,- Ft

Bölcsődei gondozás személyi térítési díja étkezés igénybevételével:
1 vagy 2 gyermeket nevelő, teljes család esetén I. korcsoport

1 vagy 2 gyermeket nevelő, teljes család esetén II. korcsoport

- gyermekét egyedül nevelő szülő gyermeklétszámtól függetlenül
- 2 gyermeket nevelő család, ahol az egyik gyerek a 2. életévét
még nem töltötte be

védelembe vett gyermek

Reggeli

Tízórai

Ebéd

Uzsonna Összesen

215,- Ft

50,- Ft

215,- Ft

215,- Ft

45,-Ft

25,- Ft

100,- Ft

0,- Ft

50,- Ft

215,- Ft

110,- Ft

0,- Ft

0,- Ft

0,- Ft

110,- Ft

55,- Ft

695,- Ft
475,- Ft

235,- Ft

0,- Ft

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások személyi térítési díjai:
Étkeztetés
Jövedelem kategória alapján megállapított személyi térítési díj:
Jövedelem kategória
35.500,- Ft alatti jövedelem esetén

35.501,-Ft – 45.500,-Ft közötti jövedelem esetén
45.501,-Ft – 65.500,-Ft közötti jövedelem esetén

65.501,-Ft – 80.500,-Ft közötti jövedelem esetén

80.501,-Ft – 95.000,- Ft közötti jövedelem esetén
95.001,- Ft feletti jövedelem esetén

Helyben fogyasztással /elvitellel
Ft/nap/adag

Kiszállítással
Ft/nap/adag

265,- Ft

265,-Ft+65,-Ft/adag

445,-Ft

445,-Ft+65,-Ft/adag

300,-Ft
370,-Ft
470,-Ft
510,-Ft

300,-Ft+65,-Ft/adag
370,-Ft+65,-Ft/adag

470,-Ft+65,-Ft/adag
510,-Ft+65,-Ft/adag
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Nappali ellátást nyújtó Idősek Klubja személyi térítési díja
Személyi térítési díj csak tartózkodás esetén: 0,- Ft/nap
Jövedelem kategória

Tartózkodás étkezés igénybevételével

35.500,-Ft alatti jövedelem esetén

265,- Ft

35.501,-Ft – 45.500,-Ft közötti jövedelem esetén

300,- Ft

45.501,-Ft – 65.500,-Ft közötti jövedelem esetén

370,-Ft

65.501,-Ft – 80.500,-Ft közötti jövedelem esetén

445,- Ft

80.501,-Ft – 95.000,- Ft közötti jövedelem esetén

470,- Ft

95.001,- Ft feletti jövedelem esetén

510,-Ft

Alapfeladatok körébe nem tartozó szállítási szolgáltatási díj: 80,-Ft/fő/nap

Támogató Szolgálat személyi térítési díja Szociálisan rászorult igénybevevők esetén
Személyszállítás nagykorú és kiskorú igénybevevő esetén jövedelemtől függetlenül: 95,-Ft/km
Személyi segítés személyi térítési díja szociálisan rászorult igénybevevők esetén: 0,- Ft/óra

Házi segítségnyújtás személyi térítési díja

Jövedelem kategória
160.000,- Ft. alatti jövedelem esetén

160.001,- Ft-tól 200.000,- Ft közötti jövedelem esetén
200.001,- Ft-tól 250.000,- Ft között jövedelem esetén
250.001,- Ft feletti jövedelem esetén

Gondozási díj
0,- Ft /óra

100,- Ft/óra

200,- Ft/óra
320,- Ft/óra

Bölcsődei személyi térítési díj
Bölcsődei gondozás személyi térítési díja étkezés nélkül:

Jövedelem kategória
30.000,- Ft alatti jövedelem esetén

30.001,- Ft – 50.000,- Ft közötti jövedelem esetén
50.001,- Ft – 70.000,- Ft közötti jövedelem esetén

70.001 Ft feletti jövedelem és a jövedelem nyilatkozatuk alapján
kedvezményben nem részesülők esetén

2018. évi gondozási díj
0,- Ft /nap

120,- Ft/nap
190,- Ft/nap

240,- Ft/nap

Tappe Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági és Szolgáltató Kft. közleménye
Lakossági hulladékuvar - Mezőhegyes
A hulladékudvar nyitvatartási időben várja Battonya, Kaszaper, Mezőkovácsháza, Tótkomlós, Végegyháza települések lakosságát, ahol mérlegelés után a lenti feltételek mellett adhatják le a hulladékokat.
Nyitva tartás: hétfő–péntek:7–15 óráig;
minden hónap első szombat: 8–12 óráig
A hulladékudvar munkaszüneti napokon illetve a munkanap áthelyezésekből adódó pihenőnapokon zárva tart. Az esetleges műszaki okokból adódó nyitva tartás módosításának előzetes tájékoztatás nélküli jogát fenntartjuk, erről honlapunkon
tájékoztatást adunk.
Hulladékudvar címe: 5820 Mezőhegyes, belterület 261/84 hrsz.
Átvételi feltételek:
• Lakcímigazoló kártya és személyi igazolvány
• Az utolsó szolgáltatási díj befizetését igazoló szelvény
• A beszállítás napján nem lehet hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggésben fennálló díjhátralék

Amennyiben az ingatlanon díjhátralék van, nem lehet a hulladékudvart kedvezményesen igénybe venni!
A hulladékgyűjtő-udvarba csak az olyan elkülönítetten gyűjtött hulladék szállítható be, amely a háztartásokban
életvitelszerűen keletkezik és megfelel az alább felsorolt követelményeknek.
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Nem veszélyes hulladékok:
EWC kód megnevezés

Mit tartalmazhat?

16 01 03 / Gumiabroncs

Gumiabroncs (max. 21”-os sze- 4db/év/ingatlan
mélygépkocsi abroncs)

17 01 07 /Kevert építési
törmelék

Beton, tégla, cserép és kerámia
frakció vagy azok keveréke (kisebb átalakításból, lakásfelújításból származó törmelék)

Mennyiségi korlát

500 kg/év/ingatlan

Nem tartalmazhatja!
Gumi belső, gumiszalag, tgk.
abroncs, tömör gumi
azbeszt, veszélyes összetevőkkel rendelkező anyagok

Veszélyes hulladékok:
EWC kód megnevezés
Mit tartalmazhat?
08 03 17* veszélyes anyagokat tartalnyomtató patronok
mazó toner
13 02 05* ásványolaj alapú, klórvejavításból, karbantartásból
gyületet nem tartalmazó motor-, hajtószármazó használt olaj
mű- és kenőolaj
15 01 10* / Veszélyes anyaggal szen�- Olajos, festékes, vegyszeres
nyezett göngyöleg
flakon
15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideszűrők, olajjal szennyezett
értve a közelebbről meg nem határozott
rongy
olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat
20 01 19* Növényvédőszerek
Növényvédő szerek – zárt
csomagolásban
20 01 26* / Étolaj
Növényi eredetű háztartási
étolaj
20 01 27* / Gyanták, festékek
Festékek, gyanták, ragasztók
zárt csomagolásban
20 01 35* / Elektronikai hulladékok
Háztartási fehér áru (ahűtőgép,
mosógép, mosogatógép); kisgépek (pl. turmixgép, villanyborotva) barkácsgépek, számítógépek,
monitorok, billentyűzet, TV, rádió

Mennyiségi korlát
5 db/év/ingatlan
5 liter/év/ingatlan
6 kg/év/ingatlan

Nem tartalmazhatja!

Növényi eredetű
háztartási étolaj

5 kg/év

5 kg/év/ingatlan

10 kg/év/ingatlan

Szivárgó, csepegő, nem zárt
göngyölegű hulladékok
Fáradt olaj

5 db/év/ingatlan

Megbontott készülék

10 kg/év/ingatlan

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Zöldhulladék-gyűjtés: Április 30., május 28., június 26., július 30., augusztus 27., szeptember 24., október 29., november
26., november 12., december 10.
Szelektívhulladék-gyűjtés: Január 03., február 07., március 07., április 03., május 08., június 05., július 03., augusztus 07.,
szeptember 04., október 02., november 06., december 04., december 12.
Elektronikus Hulladékgyűjtés: 2018. május 2-3-4 valamint május 7-8-9 napján, munkanapokon H-CS 8-16, P 8-13 óráig várjuk a Lakosságnál felhalmozódott elektronikai hulladékokat a Battonyai út 3. szám alatti a volt „Mezőgép” területén. Minden
olyan elektronikai berendezést átveszünk, ami elektromos árammal működik (pl. hűtő, mosógép, számítógép stb.)
(Képcsöves berendezések (TV illetve monitor) esetében csak az ép, bontatlan állapotú berendezéseket tudjuk átvenni. )

Felesleges üvegek leadása: Feleslegessé vált befőttes üvegek, egyéb italos üvegek leadása lehetséges minden hónap első
csütörtökén a Mezőkovácsházi Településgazdálkodás Kft. telephelyén (Alkotmány utca 62.) 8-16 óráig.

9

2018. május

KÖZMŰVEK ÜGYFÉLFOGADÁSA
NKM Földgázszolgáltató: hétfő: 8:00-12:00
csütörtök: 14:00-18:00
NKM Áramszolgáltató: kedd: 8:00-12:00
szerda: 14:00-18:00

Szemétszállítással kapcsolatos Ügyfélfogadás:
Tappe Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági és Szolgáltató Kft.
Minden pénteken: 11:00-13:00

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.:
Hétfő:
Nincs ügyfélfogadás
Kedd:
8:00-12:00
Szerda:
13:00-18:00
Csütörtök: 8:00-12:00 13:00-16:00
Péntek:
Nincs ügyfélfogadás

HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE:

Dr. Fodor József: 68/381-266
hétfő - csütörtök: 8 - 11 15 - 16
péntek:
8 - 12

Dr. Rigler Magdolna: 68/452-908
hétfő - péntek: 10 - 13

Dr. Rigler Magdolna: 68/381-560 (reffi)
hétfő – péntek: 8 - 10
Dr. Tatár Márta: 68/381-390
hétfő – szerda: 9 - 11 15 – 16
csütörtök:
9 - 11 15 – 17
péntek:
9 – 12

Dr. Hedvig Beáta: 68/381-597
hétfő:
8 – 11
kedd:
8 – 11
szerda:
8 – 11
csütörtök:
8 – 11
péntek:
8 – 11
Egészséges tanácsadás:
kedd: 13:30 – 15:30

Fogászat rendelési ideje:
Dr. Herter László: 68/381-459
hétfő:
12 – 18:30
kedd:
8 – 12
szerda:
8 – 12
csütörtök: 12 – 18:30
péntek:
8 – 12

Dr. Biedermann Viktor: 68/381-431
hétfő:
8 – 14
kedd:
12 – 18
szerda:
8 – 12
csütörtök: 8 – 18

Központi Orvosi Ügyelet: 68/452-908
Hétfő – péntek: délután 16 órától
másnap reggel 8 óráig.

Hétvégén: szombaton reggel 8 órától
hétfő reggel 8 óráig.

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása:

Varga Gusztáv polgármester:
minden hónap első és harmadik csütörtök
9:00-11.00 óráig

Csepreghy Elemér alpolgármester:

általános hatáskörrel rendelkező alpolgármester
minden hónap első és harmadik kedd 14:00-15:30 óráig

Szénási István alpolgármester:

minden hónap második és negyedik kedd 7:30-09:30 óráig

Dr. Szilbereisz Edit jegyző:

páratlan hét hétfő 9.00-11.00 óráig

Szabóné Faragó Julianna aljegyző:
minden héten kedden 9.00-14.00 óráig

Polgármesteri Hivatal irodavezetőinek
ügyfélfogadása:
Hétfő:
Kedd:
Csütörtök:
Péntek:

9-12 óráig
9-14 óráig
9-14 óráig
9-12 óráig

Polgármesteri Hivatal ügyintézőinek
ügyfélfogadása:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8-12 óráig;
8-15 óráig;
8-12 óráig;
8-15 óráig;
8 -12 óráig
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MEZŐKOVÁCSHÁZAI JÁRÁSI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSA
Mezőkovácsházai Járási Hivatal szervezeti egysége

Hétfő

Kedd

Szerda

Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Hatósági és Gyámügyi Osztály
5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 169.

Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Hatósági és Gyámügyi Osztály
5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.

8.00-12.00

8.00-16.30

8.00-12.00 8.00-16.30

8.00-14.00

8.00-12.00

8.00-16.30

8.00-12.00 8.00-16.30

8.00-14.00

Mezőkovácsházai Járási Hivatal Földhivatali Osztálya
5800 Mezőkovácsháza, Hársfa u. 3.

8.00-15.00

8.00-12.00

8.00-15.00 8.00-12.00

8.00-12.00

Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 42.

Hétfő

8.00-15.00

8.00-15.00

Kedd

Csütörtök Péntek

8.00-18.00 8.00-12.00

8.00-12.00

Szerda

Csütörtök

Péntek

8.00 – 12.00

8.00 – 18.00

8.00 -11.00

Mezőkovácsházi Kormányablak
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 169.

7.00 – 17.00 8.00 – 14.00

11

2018. május

Bemutatkoztunk a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Fürkész
Központi Óvoda Tehetség szakmai napján

A rendezvényre 2018. március 02án 9-13 óráig került sor. A vendégek
fogadása és a regisztráció után Béres
Istvánné a BKÓB igazgatója mutatta
be az intézményt és alapítványukat.
A Fürkész Központi Óvoda vezetője
Fazekas Klára a helyi sajátosságokkal
ismertette meg a szakmai nap résztvevőit. Majd a partner intézmény bemutatkozása következett ahol Szedlacsekné
Farsang Margit intézményvezető a
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és
Bölcsőde szakmai munkájával, innovációs munkájával és az alapítvány szakmai
segítő tevékenységével ismertette meg
a résztvevőket. Ezt követte Szűcs Judit
tehetséggondozó munka közösségvezető, tehetség koordinátor prezentációja,
amely az intézményben folyó tehetséggondozó munkát mutatta be. A házigazdák részéről Bagolyné Szűcs Andrea
intézményi tehetség koordinátor a helyi
tehetséggondozás elméletét mutatta be.
A szakmai nap az Újrapapír Világnap –
jó gyakorlat– elméleti bemutatásával
folytatódott, amit Szollár Erzsébet Zöld
Óvodai koordinátor adott elő. A szakmai
nap a – jó gyakorlat – technikai bemutatásával folytatódott ahol forgószínpad
szerűen egy Ökotudatos feladatpályát
járhattunk be ahol megismerkedhettünk
a papír újra felhasználásának különböző

állomásaival. (Hulladékválogatás, papírtépés, áztatás,
papírtégla préselés, papírmerítés, kísérletek a papírral, a papír felhasználásának
lehetőségeivel stb.) A látogatás alkalmával megismerhettük a helyi tehetséggondozás
tárgyi feltételeit, amelyek
elismerésre méltóak. Külön
zene szobával, mese szobával, kézműves szobával,
természetismereti szobával,
mozgásfejlesztő
szobával
rendelkeznek, ahol a speciális tehetséggondozó műhelyfoglalkozásokhoz kapcsolódóan rendszerezésre, gyűjtésre kerültek azok az eszközök, anyagok, szakkönyvek,
amelyek szükségesek a műhelyfoglalkozások megtartásához. Remek példákat láthattunk a környezettudatos
életmód óvodai gyakorlati alkalmazására is pl. szelektív hulladékgyűjtés, elemgyűjtő edények, veteményes konténerek,
komposztáló, mini meteorológiai állomás. Összességében nagyon élmény dús
volt a Békési Fürkész Központi óvodában
eltöltött szakmai nap, sok-sok hasznos a
mindennapi életünkben megvalósítható

Újabb mérföldkőhöz érkezett a
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és
Bölcsőde, Négy Évszak néven regisztrált
tehetségpontja. Szűcs Judit tehetséggondozó munkaközösség vezető javaslatára
kezdeményeztük tehetségpontunk részvételét a 2017-es minősítési eljárásban.

sét. Ezután a szakértők megtekintették
a beválogatásra használt szintén saját
fejlesztésű szempontsort, műhelynaplót, hatásvizsgálatokat, illetve fényképeket és videót is mutattunk tehetséggondozó munkánk jobb megismeréséhez. A szakértők betekintést nyertek a
szülőknek és kollégáknak megtartott
tanácsadásainkba, továbbá a tehetséggondozásban együttműködő széles
partneri hálózatunkba. A bemutatásra
került dokumentumok, fényképek, videók után a szakértők jegyzőkönyvben
rögzítették tapasztalataikat. A jegyzőkönyvet mi is elolvashattuk, a sok-sok
pozitív megállapítás utolsó sora: „Javasoljuk a tehetségpontot az akkreditált
kiváló tehetségpont címre”.
A cím ünnepélyes átadására 2018.
március 24.-én Budapesten került sor. felkészülés oroszlán részét vállalta
Nagyon büszke vagyok kollégáimra, magára. Köszönjük Judit!
Szedlacsekné Farsang Margit
főként Szűcs Judit szakmai munkaköintézményvezető
zösség vezetőre, aki az akkreditációs

az ökotudatos óvodai nevelés gyakorlati
megvalósítását szolgáló ötlettel gyarapodott szakmai eszköztárunk, gratulálunk
partnereinknek a sikeres szakmai nap
megvalósításához.
Szedlacsekné Farsang Margit
intézményvezető

Tehetségpontunk sikeres akkreditációja

A jelentkezést követően több olyan
felkészítőn vettünk részt, amely hozzásegített az akkreditációs on-line felület
szakszerű kitöltéséhez. A felületen elvégzett munka és a felület lezárása után
két fő tehetséggondozással foglalkozó
országos szakértő, Nagy Jenőné és Papp
Lászlóné helyszíni látogatására került
sor 2018. január 30-án. A személyes találkozás alkalmával bemutatásra kerültek a tehetséggondozó munkánk során
használt dokumentumok. A tehetségek
beazonosítását szolgáló, általunk kifejlesztett „Fejlődésem lépései” fejlesztési
naplónk elnyerte a szakértők elismeré-
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Új ösztöndíjasok a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda
és Bölcsődében
Újabb sikerekkel büszkélkedhet
óvodánk a „Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása
II.”
(EFOP-3.2.1-15-2016-00001)
című nyertes pályázatának köszönhetően.
A már január óta működő két tehetségműhelybe bevont gyermekek közül
a tehetséggondozó pedagógusoknak
lehetősége volt két főt – az aktivitás és
egyéb szempontok alapján – megjelölni, akik a program keretében adható
Tehetségek Magyarországa Ösztöndíjra
pályázhattak. A kiírás szerint egységesen 80.000, Ft-ot nyerhettek el a programba bevont 5-19 éves, köznevelési
intézményben jogviszonnyal rendelkező tehetséges fiatalok. Örömünkre a
MATEHETSZ bírálói mindkét pályázatunkat támogatták, így Hajdú Krisztina
és Kurai Kata a Tehetségek Magyarországa Ösztöndíjasai lettek.
Kata szívesen néz ismeretterjesztő
filmeket és örömmel játszik természeti
ismereteit bővítő játékokkal. Érdeklődik a Föld állatai és növényei, valamint
a bolygók iránt, ezért szülei az ösztöndíjat többek között természettudományos könyvekre, gyermek mikroszkóp-

ra, csillagképes földgömbre fordítják.
Krisztike nyelvi és logikai-matematikai tehetség. Kiváló verbális memóriájának köszönhetően pontos szövegtudásával már korán felhívta magára a
figyelmet. Szereti a verseket és meséket, beleélő előadásmódjával képes az
érdeklődés folyamatos fenntartására.
Szeptembertől az iskolában mesemondó versenyre készül.

A Lóca együttes koncertjével zárult
a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek
Szövetsége „Tehetségek Magyarországa” című EFOP-3.2.1- 15-201600001 számú kiemelt projekt keretében a „Csoportos tehetségsegítő
tevékenységek megvalósítása - II.”
című nyertes projektünk.
Az együttes műsorai a gyermekek
aktív részvételére épülnek és az aktuális ünnepkörhöz, jeles naphoz kacsolódó mondókákat, népdalokat, népi
játékokat és táncot tartalmaznak. Műsoraik tartalmát az adott korosztály
képességeinek megfelelően alakítják
ki, így a felhőtlen szórakozás közben
fejlődik a gyermekek zenei és ritmusérzéke, és erősödik a közösségi érzésük, de megismerkednek a népi hangszerekkel is, mely hagyományápoló
tehetségműhelyünk egyik eleme volt.

Dalaikat és történeteiket népi és klas�szikus hangszerekkel, illetve hangkeltő eszközökkel megszólaltatott élő
zenei kísérettel adják elő, így meghívásuk szorosan illeszkedett a megnyert
pályázatunk során megvalósítani kívánt feladatainkhoz. A Környezetvédelmi műsor egy manócskáról szólt,
aki a gyermekekkel együtt fedezi fel
a természet szépségeit és hívja fel figyelmüket annak megóvására.
A környezettudatosság jegyében a
Föld Napjára, Madarak és Fák Napjára,
s más „zöld programokra” fókuszált,
mint 2. tehetségműhelyünk.
A koncertnek, mely ismeretterjesztés és kikapcsolódás egyszerre- a tásához nyújtott segítséget Albertus
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda Lászlónak és Mezőkovácsháza Város
és Bölcsőde 1.számú épülete adott Önkormányzatának.
otthont.
Szűcs Judit
Köszönjük a program megvalósívezető programfelelős

A Töprengő tehetségműhely tagjaként már másodszor lett a Mankala bajnokság 3. helyezettje. Szülei a kapott
támogatást logikai képességfejlesztő
játékokra, verses és mesekönyvekre
fordítják. Köszönjük a szülők együttműködését!
Szűcs Judit
vezető programfelelős

LÓCA az óvodában
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KÖLTÉSZET NAPI
MEGEMLÉKEZÉS A KÖNYVTÁRBAN

Hazánkban 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a költészet napját.
E napon az ország számos pontján kulturális programok
várják az érdeklődőket. Ebből az alkalomból április 10-én
este Európa közepén címmel, zenés- verses estre invitáltuk
a versek „szerelmeseit”.
A költészet talány, egy megmagyarázhatatlan, egy titok,
és éppen ezért izgalmas. A költészet tiszteletet érdemel,
ahogyan a költő is. Ennek kifejezésére minden év április
11-én, immáron 54 éve megemlékezésekkel ünnepelünk
– hangzott el Mártáné Makai Erzsébet könyvtáros nyitó
beszédében, aki a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár nevében osztotta meg ünnepi gondolatait az irodalomszerető
közönséggel. Ezeket a gondolatokat szőtte tovább az ünnepi műsor két meghívott előadója: Nemcsák Károly (Jászaidíjas érdemes művész, a József Attila Színház igazgatója),
aki többek között József Attila, Juhász Gyula, Wass Albert,
Petőfi Sándor, Ady Endre – hazafias, istenes, néhol derűs és
vidám verseit keltette életre.

A harangok Rómába mennek….

Volt, aki a harangokkal ment. Nevezetesen Kopeczky Mihály 1674-ben. A késmárki diákban az a nagy vágy támadt,
hogy az örök városba egyszer elmehessen. Mivel hallott
arról, hogy nagycsütörtökön a harangok Rómába mennek,
ezért felmászott a helyi templom tornyába, a harang nyelvéhez oda kötözte magát. Hirtelen zuhanást érzett…. és a
következő pillanatban arra eszmélt, hogy a Szent Péter bazilika sekrestyése ébreszti.
Története nagy feltűnést keltett egész Rómában, pártfogói
akadtak és soha nem tért vissza hazájába. Ilyen és ehhez hasonló legendákkal, vallási és népi szokásokkal ismerkedhettek meg a gyerekek a Mezőkovácsházi Városi Könyvtárban
2018. március 20-28. között. Az óvodás, általános és középiskolás korosztály számára tartott, húsvétra való felkészülést, színesítette a témához kapcsolódó rajzfilmek megtekintése. A tojásfa készítést és egyéb kézműves foglalkozást,
közös játékkal a tojásdobálással zártuk.
Mártáné Makai Erzsébet

Szabó Gyula Győző (a Madách Színház színművésze) népdalfeldolgozásokkal és megzenésített versekkel színesítette a műsort. Reméljük, hogy ezzel a komolyabb hangulatú,
lélekemelő rendezvénnyel, a kellemes kikapcsolódás mellett lehetőséget nyújtottunk a résztvevőknek, hogy újra
rácsodálkozzanak a magyar irodalom és költészet sokszínűségére.
Strifler Károlyné
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Életét végig kíséri a
művészet szeretete
Nagy érdeklődés kísérte Csicsely Sámuel
nyugalmazott pedagógusképző- és iparművészeti alkotásaiból rendezett gyűjteményes kiállítást a mezőkovácsházi Kalocsa Róza Művelődési Központban.
A megnyitóra 2018. március 13-án
délután került sor a ház kamaratermében. A 81 éves alkotó munkáira sokan
voltak kíváncsiak. Régi tanítványok, volt
munkatársak, barátok, ismerősök is szép
számban vettek részt a megnyitón.
A kiállító mozgalmas életútjáról, illetve a bemutatón látható festményekről,
kézműves tárgyakról Varga Gusztáv polgármester úr mondott méltató szavakat
és felelevenített több, közösen átélt
emléket, élményt. Az ünnepi megnyitót
a Csanád Vezér Általános Iskola zenetagozatos tanulóinak fellépése színesítette. Mint azt a tájékoztatóból megtudtuk,
Csicsely Sámuel földrajz-rajz szakos
tanárként dolgozott az általános iskolában, illetve a nyolcvanas években igazgatóhelyettesként, és egy ciklus alatt
igazgatóként is tevékenykedett. A festészettel, mint hobbival, nyugdíjazását
követően, hetven évesen kezdett intenzívebben foglalkozni.
A nyugdíjas években ezzel igyekezett
elterelni a figyelmét, azaz elfoglaltságot

Fotókon

keresni a hétköznapi teendők mellé.
Ez a tevékenység láthatóan jól bevált,
hisz a kiállításon 82 darab festménye
példázta az alkotó életútját. Köztük
több festmény Mezőkovácsháza jellegzetes épületeit, tereit ábrázolta. A képek nagy része magántulajdonosoknál
található, melyeket a kiállítás céljára
,,adtak kölcsön” a bemutató idejére. A
festészet mellett Csicsely Sámuel hobbijának tárgyköre időközben bővült a csuhéfonással, fafaragással, faesztergálással és az agyagozással. Önéletrajzában
olvashattuk, hogy mindig is szerette a
fát, az illatát, csodálta az erezettségét,
sokoldalú felhasználhatóságát. Eleinte
fűrészelt, gyalult, egyszerű tárgyakat
készített a környezet számára. Később,

megismerve a fa tulajdonságait kezdettel faragni, formázni, maga készítette
esztergával kézműves tárgyakat alkotni.
A gyermekkor emlékeit felidézve pedig
afféle öregkori játékszerként” csinálgatott agyagfigurákat, plaketteket, melyeket a kovácsházi tárlaton is megcsodálhattak a látogatók.
A vendégkönyv tanúsága szerint nagyon sokan gratuláltak az alkotónak és
további tevékenységéhez jó egészséget,
családjával eltöltött hosszú, boldog életet kívántak neki. A szervezők is hasonló jó kívánságokkal búcsúztak el a tárlat
zárásaként.
A kiállítást március végéig tekinthették meg az érdeklődők.
Halasi Mária

Magyarország újságírója méltatta az
alkotókat és rendhagyó módon, beszélgetéssel, történetmesélésekkel mutatta
be a tevékenységüket, baráti kapcsolatukat. A kötetlen hangvételű megnyitó
végén Ficsor Zoltán által készített süte-

ményekkel, valamint frissítővel vendégelték meg a szép számú résztvevőket.
A fotókiállítás ezt követően még két
hétig volt megtekinthető a művelődési
házban.
H. M.

,, Az esküvői torta élete”
A Kalocsa Róza Művelődési Központ a IV. Mezőkovácsházi Esküvő
Kiállítás társrendezvényeként Szabó
Ákos fotóiból ,,Az esküvői torta élete”
címmel szervezett fotókiállítást.
A kiállítás megnyitójára 2018. április
7-én délután került sor a művelődési
központ kamaratermében. A képek témaköre Ficsor Zoltán orosházi cukrászmester egyik speciális munkaterületére
az esküvői torták készítésének munkafolyamatára, infrastrukturális hátterére nyújtottak bepillantást. Az esemény
színvonalát emelte Szabó Ákos zongorakísérete mellett Tóth István, a Duma’
Színház énekesének megható előadása.
A kiállítás megnyitóján Jankó Erzsébet
a művelődési ház vezetője köszöntötte a
megjelenteket, majd Kovács Erika a Dél-
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Húsvéti kavalkád hagyományos
locsolkodással
Jókedvű kacagás, vidám énekszó és népzenére járt csárdás kísérte a tíz deli legény érkezését 208. március 31-én
Mezőkovácsházán, akik lovas kocsival járták az utcákat,
hogy meglocsolják a lányokat, asszonyokat. A húsvéti kavalkád elnevezésű programra és a hagyományőrző locsolkodásra első alkalommal került sor a Kalocsa Róza
Művelődési Központ szervezésében és a békési Belencéres
néptáncegyüttes közreműködésével.
Az esemény a reformátuskovácsházi Tájházban hagyományőrző locsolkodással kezdődött, majd ezt követően a
Tündérkert virágbolt előtt, a Kalocsa Róza utcában, illetve
a Széchenyi lakótelepen és művelődési háznál találkozhattunk újra a lovas kocsival érkező legényekkel. A jó kedélyű
látogatás során egy lány sem hervadhatott el. A legények
elsőként illatos kölnikkel hintették őket, majd a meglepetés után a lányok sikongva futottak a szódás üvegekből
áradó vízpermet elől.
A kavalkád a művelődési házban folytatódott, ahol a
Belencéres néptáncegyüttes magával ragadó, látványos
bemutatót tartott. A hangulat fokozásaként táncra invitálták a jelenlevőket, így a továbbiakban a vidám népzenére
az együttes tagjai és a résztvevők együtt ropták a táncot.
A nap folyamán a gyerekek és felnőttek húsvéti kézműves
foglalkozások közül válogathattak, valamint játékos kvíz,
totó, sorverseny, tojáskereső- és népi játékok várták az
érdeklődőket. A játékok nyertesei csoki nyuszikat, csoki
tojásokat kaptak ajándékba. Az udvaron valódi húsvéti
bárányokat és pelyhes kis kacsákat lehetett simogatni. A
program megvalósításában a Szivárvány Nyugdíjas Egyesület is közreműködött.
Halasi Mária

Területi
egyéni sakkbajnokság

A Kalocsa Róza Művelődési Központ
sakk szakkörre 2018. március 15-én az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából rendezte meg az 56. egyéni sakkbajnokságot
Mezőkovácsházán.
A művelődési központban tartott körzeti versenyre hat településről érkeztek
versenyzők és két kategóriában (ifjúsági - felnőtt) mérték össze tudásukat. A
megmérettetés előtt Jankó Erzsébet a
művelődési ház vezetője köszöntötte a
résztvevőket, majd a jelenlevők egy perces néma főhajtással tisztelegtek a felnőtt
sakk szakkör nemrég elhunyt vezetője,
Ürmös Gyula emlékének. A versenybírói
tisztet ezúttal Oláh Tibor pedagógus látta el. A sokszor fej-fej melletti küzdelem
után a következő eredmények születtek:

Ifjúsági kategóriában az l. helyet Ale Bálint, a 2-at Kapus Bence érdemelte ki. A
3. helyen holtversenyben Madai István
és Csóti Dániel végzett. A felnőtteknél
a battonyai színeket képviselő Corodan
Mircea lett az első, míg másodikként a
tótkomlósi Hollósi Attila, harmadikként
a mezőhegyesi Kulcsár József léphetett

a jelképes dobogóra. A díjazottak oklevelet, a résztvevők emléklapot kaptak,
valamint minden versenyző ajándékban
részesült. A szervezők a sakkverseny fordulói közötti szünetekben kávéval, teával, üdítővel és szendviccsel vendégelték
meg a résztvevőket.
H. M.
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Mozgalmas március
Rendezvényekben gazdag tavasznyitó
hónapot tudhat maga mögött a Kalocsa
Róza Művelődési Központ az idei esztendőben.
A rendszeres gyermek és felnőtt szakköri foglalkozásokon felül - a teljesség
igénye nélkül – lebonyolításra került
Csicsely Sámuel nyugalmazott iskolaigazgató, helyi alkotófestmény és népi
iparművészeti kiállítása, hagyományteremtő szándékkal megvalósult az I.
Húsvéti Kavalkád, újra volt mozi a város
minden korosztályának nagy örömére. A
Duma’ Színház Séta a napfényben című
előadásával ismét teltházas estet tartott a
művelődési központ nagytermében. A sikeresen lezajlott eseményeken kívül több
rendezvény előkészítése is elkezdődött,
mint például a már hagyományos Ko-
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vácsházi Hárompróba, vagy a nagysikerű
Mozdulj Kovácsháza programjai. Március
idusán tartották az 1848-as forradalom
és szabadságharc 170. évfordulójának
megemlékezését, mellyel egy időben a
területi egyéni sakkverseny résztvevői
vették birtokba a művelődési ház nagytermének egy részét. A Csanád Vezér
Általános Iskola évente megrendezésre
kerülő báljának idén márciusban adott
otthont az intézmény, szintúgy, mint a
Karácsonykor életre hívott Meghívásos
Karitatív Napnak, mely második alkalommal került megrendezésre.
A közművelődési tevékenység mellett
a Borostyán Camping és Strandfürdő
nyitásának előkészítése is prioritásként
szerepel a művelődési központ életében,
melyre vélhetően májusban kerülhet
majd sor.
Gigacz Balázs

Kovácsházi Hárompróba 2018 május 26-án és szeptember 15-én ke-

A Kalocsa Róza Művelődési Központ
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
és az Egészségfejlesztési Iroda támogatásával idén is megszervezi a Kovácsházi
Hárompróba sportprogramot az egészséges életmód jegyében.
Mint a korábbi évekből ismert, a próbák 3-3 tavaszi és őszi fordulóból állnak
gyaloglás, kerékpározás, futás kategóriában. Az első forduló 2018. április 22-én,
vasárnap gyaloglással kezdődik. Indulás
9 órától a művelődési központ elől. A táv
12 kilométer. A szokásos majálisi futóverseny idén is május 1-jén lesz a piactértől
rajtolva. A további tervezett időpontok:

Digitális eszközfejlesztéssel
az oktatás szolgálatában

rékpározás, szeptember 29-én futás, valamint a záró gyaloglás november 10-én.
Azok között, akik a hat próbából legalább
ötöt teljesítenek, egy kerékpárt sorsolnak
ki. Új elemként hirdetik meg az általános
és középiskolások részére a ,,Legaktívabb
osztály” címet, amelyek értékes jutalomban részesülnek. Az I. helyezett 40.000,
a II. 25 ezer, a III. 15 ezer forint értékű
ajándékutalványra tehet szert. A feltételekről személyesen és szórólapokon tájékoztatják az érintetteket. A szervezők
- korosztályi kötöttség nélkül - szeretettel
várnak mindenkit. Sportoljunk az egészségünkért!
H. M.

A Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola az EFOP-3.2.4-16-2016-00001
„Digitális kompetencia fejlesztése”
elnevezésű projekt keretében, annak
kedvezményezettjeként az intézményben dolgozó pedagógusok pedagógiai
munkájához szükséges digitális eszkö- notebook segíti a pedagógusok nevezök oktatásba történő bevonását tette lő – oktató munkáját a tanítási órákra
lehetővé.
történő felkészülésben, s azok élményközpontú lebonyolításában. Az alapfoAz intézmény pedagógusai az elmúlt
kú művészeti iskolában feladatot ellátó
egy hónapban, két ütemben vehették
művészpedagógusok szakmai munkáját
használatba az Emberi Erőforrások Mia notebookra telepített, a Nemzeti Tenisztériuma és a Klebelsberg Központ
hetség Program keretében elnyert, egy
által biztosított notebookokat, a hozzá
a digitális kottaírásra alkalmas szoftver,
tartozó kiegészítő tartozékokkal, telepíoktató program segíti.
tett szoftverekkel. Így 2018. áprilisától
mindösszesen 40, azaz negyven darab
Havancsák Piroska intézményvezető

Tehetségpont
akkreditáció

A Mezőkovácsházai Járás szívében,
a járásszékhelyi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola tehetséggondozó tevékenysége 2005 óta a gyermekek komplex
program keretében történő fejlesztéséért dolgozik, amely mint szakmai
hagyomány és innovatív pedagógiai
fejlesztés zajlik az általános iskolai
nevelés-oktatás keretein belül.
Az intézmény munkájának pillére
az elhivatott, kiváló pedagógusok, az
otthon, a szülői ház, a Mezőkovácsházi
Tehetségsegítő Tanács, a Dél-békési Tehetségsegítő Tanács szervezete, a széles körű térségi és országos hatókörű
szakmai partnerhálózat (MATEHETSZ,
Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanács, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács),
amellyel az intézmény rendelkezik.
Intellektuális, művészeti és sport
tehetségterületen
egyaránt
szoros
együttműködések
alakultak
ki a területek megyei és országos
elismertségű szakembereivel egyaránt. A Mezőkovácsházi Csanád Vezér
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2017/2018. évi tehetségpont
akkreditációs folyamatában a szakmai
akkreditációs bizottság értékelésében
ismét az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet nyerte el.

Ezáltal az intézmény a nyilvános dokumentumokon jogosult továbbra is a
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpont logó és
cím használatára. A Mezőkovácsházi
Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola megkülönböztetett tisztelettel mond köszönetet
az intézmény fenntartójának, a Békéscsabai Tankerületi Központnak és
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának, Képviselő – Testületének az
éveken át tartó bizalmáért és támogató
segítéségéért.
Havancsák Piroska
intézményvezető
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Digitális sarok a mindennapokban
A közösségi terek, különös tekintetben akkor, ha
több generáció megelégedését szolgálják, hasznos
részeivé válnak egy közösség életének.
A Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskolában egy olyan infokommunikációs,
digitális sarok terve valósul meg az őszi hónapokban,
amely jellegéből adódóan motiválja a diákokat, s egyben
vonzóvá és egyedivé teszi regionális, megyei vagy akár országos hatókörben az intézményt.
A „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című,
GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt
projekt keretében lefolytatott „Digitális Jólét Program

Pontok fejlesztése” elnevezésű pályázati eljárásban
a mezőkovácsházi általános iskola benyújtott pályázata eredményesen került elbírálásra. Ennek köszönhetően kerül kialakításra az intézményben egy olyan
digitális sarok, amelyben 3 db laptop, 2 db tablet, 2 db
okostelefon, 1 db projektor, 1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló egyben), 1 db beltéri
Wifi Access Point,1 db kültéri WiFi Access Point, 1 db
router felszereltséggel gyermek, szülő, nagyszülő és pedagógus egyaránt használhat majd.
Havancsák Piroska intézményvezető

Rangos eseménynek adott otthont a Hunyadi…

Március 22-én a Hunyadi János Középiskola volt a házigazdája az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ rendezvényének. A 65
éves középiskolában a Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatának
nyitányaként a szakmai fórumon találkoztak a megye legkiválóbb pedagógusai, a köznevelési szakértők és szaktanácsadók, valamint egy kerekasztal
beszélgetésen a járási intézmények vezetői. Növelte a rendezvény fényét,
hogy annak vendége és előadója volt Dr. Maruzsa Zoltán, a köznevelésért felelős helyettes államtitkár. A tartalmas délutánt a kiválóra minősített alapfokú művészeti iskola – az Oktatási Hivatal Bázisintézménye – gyakorlati
színtereként működő PRIMA díjas DUMA’Színháza vendégek és a kovácsházi
érdeklődők számára bemutatott legújabb összművészeti projektje (intézményi jógyakorlata), a Séta a napfényben című kiváló előadása zárta.

Alapításának 65. évfordulóját tavaly
ünnepelt mezőkovácsházi középfokú
oktatási-nevelési intézményben zajlott
le – többek között Varga Gusztáv polgármester részvételével – az Oktatási
Hivatal Békéscsabai Pedagógus Oktatási Központ Békés megyei szaktanács-

adók és szakértők szakmai fóruma.
A szekcióülésekkel folytatódott plenáris ülésen először Simon Nóra Edina,
a megyeszékhely oktatási központjának főosztályvezetője köszöntötte a
még mindig modernnek számító tornacsarnokban megjelent népes hallga-

tóságot, majd átadta a szót az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Oktatásért
Felelős Államtitkárság – végzettségére, szakmájára nézve történelem–német szakos középiskolai tanár, politológus – köznevelésért felelős helyettes
államtitkárának. Az infrastrukturális
fejlesztések (például tornatermek,
uszodák
építése)
szükségességét
hangsúlyozó dr. Maruzsa Zoltán Viktor szót ejtett a digitális oktatás teljes
körű kiépítéséről, az interaktív táblák,
a szélessávú internet minél szélesebb
körben való alkalmazásáról. Kitért a
2012. évi Nemzeti alaptanterv átdolgozására is, ám azonnal hozzátette,
hogy a tudós szakemberek által kidolgozott vitaanyagot csak az április 8-i
országgyűlési képviselőválasztások
után bocsátják a szűkebb szakma képviselői elé. Annyi mindenesetre máris bizonyos, hogy a pedagógusok az
eddigieknél nagyobb mozgástérhez,
szabadsághoz juthatnak, önálló kezdeményezéssel élhetnek a tantervek és
tanmenetek megírásakor, egyáltalán
az oktatói, nevelői munka végzésekor.
A Mezőkovácsházán megrendezett Békés megyei szaktanácsadók és szakértők szakmai fóruma késő este a helyi
Kalocsa Róza Kulturális Kht. Művelődési Központban, a Hunyadi János Középiskola kebelén belül működő, profi
amatőr diákszínészeket felvonultató,
DUMA’Színház Séta a napfényben című
díszelőadásával (rendezte: Duma Zsolt
művésztanár, alapító-névadó szakmai
Folytatás a túloldalon
vezető) zárult.
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A sikeres és látványos darabot a társulat kétszer is bemutatta a nap folyamán, hiszen a szakmai rendezvényt
megelőzően délelőtt a járás általános
iskoláinak is bemutatta a „Viharsarki
Broadway”-ként is emlegetett színházi
alkotóműhely. Az előadás felemelő pillanatait a közönség közel negyedórás,
szűnni nem akaró álló tapssal köszönte meg az alkotóknak. A környék iskolái az évtizedek alatt számos kiváló és
rejtett tehetséggel ajándékoztak meg.
Bennünket, öregbítve a 65 éves DélBékési középiskola, a Hunyadi jó hírnevét Mezőhegyestől Medgyesegyházáig,
Battonya, Kunágota, Almáskamarás,
Magyarbánhegyes útirányon át, egészen Nagyszénásig, nem beszélve a
számtalan mezőkovácsházi művészpalántáról. Kiemelt partnereink folyamatos és kiemelt figyelmet érdemelnek
részünkről.
Megköszönve eddigi bizalmukat és
együttműködő támogatásukat, egy
nem mindennapi színházi élménnyel
szerettük volna megajándékozni az intézmények kollektíváját és tanulóit a
DUMA’Színház Séta a napfényben című
előadásával.
Bagó Bertalan rendező szavait idézve: „A színház olyan értéket képvisel,
mint egy iskola, hiszen nemzedékek
nőnek fel benne, akik később színházbarátok lesznek. Ez nem csak azt jelenti, hogy előadást néznek, hanem azt,
hogy kulturált emberekké válnak”.

Húsvétolás
Nyuszi Nap 2018

2018. március 23-án, pénteken
játékos Nyuszi-napi vetélkedőt
szervezett a Hunyadi János Középiskola 11.A osztálya.
A feladatokban - jelmezkészítés,
tojáskeresés, tojásgurítás, locsolóvers írása- a 11.C diákjai győzedelmeskedtek, csakúgy, mint a
délutáni Nyuszi Focikupán.
A jó hangulatú nap kellően
megalapozta mindenki húsvéti
hangulatát.
Mákos Bernadett

2018. május

A szakmai fórumon túl a rendezvény
igazi összművészeti programsorozat,
kulturális kavalkád volt, mely minden
korosztályt megszólított – az általános
iskolásoktól a nagymamákig -, ahol
mindenki a saját életkorának és mentalitásának megfelelően kiemelt művészeti élménnyel gazdagodott.
A programokon részt vevők betekintést nyerhettek a zenés színház összetett világába, szemtanúi lehettek annak, hogy a zene, a tánc, a képzőművészet és a színházművészet szegmensei
hogyan állnak össze egy nagy, közös

művészeti projektté.
Az Oktatási Hivatal bázisintézményként az alapfokú művészetoktatás gyakorlati színtere, a DUMA’Színház produkciója – egyben kiemelt „jógyakorlata”
- megmutatta, hogy miként válik
összművészeti produktummá egy
olyan kezdeményezés, melyet szakemberek koordinálásával fiatalok alkotnak, fiatalokról, de nem csak fiataloknak szól.
Duma Zsolt
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Birkózás - Kadet minősítő
versenyen a Hunyadis lány

Kovács Lívia iskolánk tanulója, a
Hencz WSE birkózója Budapesten a
Körcsarnokban 250 induló versenyző
között és Sárospatakon 144 induló között mérettette meg magát a Kadet női
46 kg-osok országos versenyén. Mindkét megmérettetésen szoros és színvonalas küzdelmek voltak.
Az eredmény mindkét esetben Lívia
számára az előkelő 3. helyezés lett.
A nehéz mezőnyben dobogós helyezést ért el és éremmel tért haza.
Gratulálunk a versenyzőnek és az
edzőjének!
Duma Zsolt

Tájékoztató a Mezőkovácsházi (Reformátuskovácsházi) Innovációs,
Oktatási és Közösségi Központ 2018. év első negyedévéről

A Refi Közösségi Központban a 2018. év
első negyedévében több mint 2800 látogatás történt. Ingyenesen elérhető és folyamatosan működik, nyitva tartásunk alatt.
A Közösségi Internet Pont szolgáltatásunk, melyet nagyon sokan vesznek
igénybe (több számítógépen és folyamatos nyílt wi-fi-n keresztül). Sok-sok
közösségi, felzárkózást támogató és
prevenciós program is megvalósult
Központunkban, melyek a 2018. évben
is folyamatosak (ping-pong, Egész-

ségfejlesztési Iroda programjai, Refi
Nyugdíjas Egyesület programjai, privát
lakossági programok, Hitéleti programok, szabadtéri játszótér és fitneszpark
használata, polgármesteri fogadóórák,
városi és intézményi rendezvények,
programok). A refi orvosi rendelő felújítása alatt, Központunkban működik
a terület orvosi ellátása. Folyamatosak
Magyarország Kormányának RSZTOP
csomagosztásai a rászorulók (kisgyermekes családok, időskorúak és megváltozott munkaképességűek, várandós
kismamák) részére. Aktívan segédkeztünk sok-sok önkéntessel és szervezettel együttműködve, a 2. Mezőkovácsházi
Karitatív napban is, ahol 61 család 150

A Békés Megyei Önkormányzat HÍREI

Ünnepi megyegyűlés
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése március 13-án tartotta ünnepi
megyegyűlését az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából Békéscsabán. Az ünnepi
ülésen hatan vettek át Elnöki elismerést Zalai Mihálytól, a megyei közgyűlés elnökétől. A megjelenteket Herczeg
Tamás, Békéscsaba Megyei Jogú Város
tanácsnoka köszöntötte. Az ünnepséget
megtisztelte jelenlétével dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért
felelős helyettes államtitkár. A Békés
Megyei Önkormányzat Közgyűlése által

alapított Elnöki elismerés kitüntető díjat a március 15-ei ünnepség keretében
adják át már évek óta.

Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke elmondta: a megyei önkormányzat célja
a díjjal az, hogy azon magánszemélyek
vagy közösségek tevékenységét ismerjék el, akik Békés megyében az egészségügy, a szociális ágazat, a rendvédelem és a közoktatás területén hosszú
ideje - legalább 10 éve - kiemelkedően
magas színvonalú munkát végeztek.
Az ünnepségen kitüntetést vett át
Czeglédiné dr. Gurzó Mária, a gyulai
Nicolae Balcescu Román Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium igazgatója

fő részére került támogatás kiosztásra.
Folyamatosan folyik a Szociális Gondozó
és Ápoló képzés Központunkban 11 fővel, 1 éven keresztül. A jövőben, az időskorúak részére indul Központunkban
is egy ingyenes Informatikai képzés, a
Városi Könyvtár szervezésében. A 2018.
évben is megvalósítjuk a 2017. évben is
sikeres Rajzpályázatunkat. Felzárkóztató és egyéb képzések, mentorálások
indulnak majd a 2018. évben, melyek
előkészítése jelenleg még folyik. Sok
Mezőkovácsházán megvalósuló pályázatban lesz segítő, együttműködő partner Központunk.
Tisztelettel: az Innovációs, Oktatási és
Közösségi Központ munkatársa
a román nemzetiségi identitás megőrzéséért, hosszú évek óta kifejtett magas
színvonalú szakmai tevékenységéért.
Jász Sándorné öt évtizeden át végzett
kimagasló védőnői tevékenységét ismerték el a kitüntetéssel.
Pardi Ildikó rendőr alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság megyei baleset-megelőzési bizottságának titkára,
a baleset-megelőzési csoport vezetője
hosszú időn keresztül végzett példaértékű, kimagasló szakmai munkájáért
vehette át a díjat.
Kitüntetést vett át Schneider László, a
gyulai mentőállomás vezetője az életmentés, a betegellátás területén hosszú
időn keresztül kifejtett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként.
Sütő Mária Márta, a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum vezetője a
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és ezek turizmushoz való viszonyáról
hallhattak előadásokat. A Békés Megyei
Értéktár képviseletében a látogatóknak
megyei turisztikai kiadványokkal és helyi
termékekkel: orosházi búzacsíramáléval,
békési szilvalekváros papuccsal, gyulai
kolbásszal és Békés megye pálinkájával
kedveskedtek kiállítóink.

Békés megye pálinkája 2018-ban is

segítségnyújtás, a szociális ellátás területén végzett magas színvonalú munkájáért kapott elismerést.
Békés megye tűzvédelmében teljesített magas színvonalú szakmai szolgálata elismeréseként Zanócz István tűzoltó
alezredes, a gyulai hivatásos tűzoltóparancsnokság parancsnoka vett át kitüntetést. Mindig is tűzoltó akart lenni,
hivatását 1989 óta végzi.
A megemlékezés fényét Nagy Erika
és Tomanek Gábor, a Békéscsabai Jókai
Színház művészei által összeállított ünnepi műsor emelte. A rendezvényen közreműködtek a Békéscsabai Bartók Béla
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskolanövendékei valamint a Békés Megyei Károlyi-huszár és Honvéd Hagyományőrző és Kulturális Egyesület tagjai.

TOP helyzetjelentés

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében Békés
megyében jelen pillanatban 377 nyertes pályázat kapott támogatói döntést
összesen 49,3 milliárd forint értékben,
a projektek 69 települést érintenek.

ANYAKÖNYVI

SZÜLETÉSEK:
Gyermek neve:
Szöllősi Noel
Tinti Patrícia
Husvéth Levente
Lovas Zsombor

Eltávozottak:

(Született)

Kiss Lajos Géza
Takács Lajos
Nagy Károly
Marunák Jánosné
Recski Imréné
Almási István

1972
1960
1928
1935
1942
1936

A Békés Megyei Önkormányzat a
2015-ben elindított Békés megye pálinkája versenyt idén is meghirdette, a megyei kereskedelmi főzdéket invitálták a
részvételre. A beküldött minták bírálata
Bemutatkozott Békés megye
hamarosan megtörténik, a Gyulai PálinA Szerviz Iroda Kft. 25. alkalommal ren- kafesztiválon pedig kiderül, ki nyeri a
dezte meg Miskolcon az Észak-magyar- megmérettetést ebben az évben.
országi régió legnagyobb idegenforgalmi kiállítását, a „MENJÜNK VILÁGGÁ...!”
UTAZÁSI KIÁLLÍTÁS 2018. MISKOLC
rendezvényt az ITC székházban. Az idei
külföldi díszvendég Szlovákia, a belföldi
díszvendég pedig Kossuth Lajos szülőhelye, Monok volt. Március utolsó hétvégéjén tartották a XXVIII. Debreceni Utazási
Vásárt a Nagyerdei Stadion rendezvényA fesztivált idén április 27-30 között
termében, a Hallban. Az esemény dísz- tartják a hagyományokhoz híven Gyuvendége Nagyvárad és Biharország volt, lán. A programhoz kapcsolódó pálinkiemelt belföldi úti célként pedig a Mát- kaversenyt ebben az évben is meghirra-Bükk térség mutatkozott be. Mindkét dették, mint ahogyan a Békés Megye
kiállításon Békés megye társkiállítókkal Pálinkája versenyt is. A korábbi évekvolt jelen, az érdeklődők információt hez hasonlóan szakmai zsűri választja
kaphattak a megye turisztikai attrak- majd ki azt a kereskedelmi pálinkafőzcióiról, szállás- és programkínálatáról. de által nevezett italt, amely elnyeri a
A látogatókat termékkóstolóval várták Békés megye pálinkája címet. A versekiállítóink, békési szilvalekváros papu- nyen nyertes pálinkafőzde terméke egy
csot és a viharsarki szörpkülönleges- éven keresztül viselheti a „Békés megye
ségeket ízlelhettek meg az érdeklődők. pálinkája” címet, az ezt tanúsító – a me2018. március 23-25. között rendezték gyei önkormányzat által biztosított meg az I. Hungarikum Pikniket Egerben, címkét a pálinkásüvegein elhelyezheti.
a Szépasszonyvölgyben. A rendezvény A Békés Megyei Önkormányzat pedig
pénteki, szakmai napján a meghívottak vállalja, hogy egy éven keresztül a nyera hungarikumokról, az értéktárakról tes pálinkafőzdétől vásárol pálinkát –
protokoll célokra – 0,5 dl-es és 2 dl-es
ESEMÉNYEK:
kiszerelésben.
/Sztahovics Zsuzsa/

szülő neve:
Vidiczki Magdolna
Poszt Krisztina
Zalai Hajnalka
Veszprémi Mária

szülő neve:
Szöllősi Ferenc
Tinti Zoltán Erik
Husvéth Zsolt
Lovas Zsolt

Koszti Mihály
Nagy Ferenc
Kovács János
Dévényi Zoltán József
Erdélyi Károlyné
Simon Ádámné
Kiss József László

1952
1932
1932
1966
1932
1928
1947
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