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Tisztelt Mezőkovácsháziak!
Amikor ezeket a sorokat olvassák, már nem
én vagyok a polgármester. ezért döntöttem úgy, hogy néhány
gondolatomat a polgármesteri munkáról
megosztom Önökkel.

1970 óta diákként, a tanulmányok
mellett, 1978 óta itt, Mezőkovácsházán,
különböző munkakörökben dolgoztam.
50 év tapasztalata alapján elmondhatom, hogy a legnehezebb feladat polgármesternek lenni. Úgy érzem, nem is
sikerült volna az önök, sokszor megtapasztalt bizalma, szeretete, bátorítása,
intézményeink, intézményvezetőink
kiváló munkája, képviselőtársaim
Mezőkovácsházáért érzett tenni akarása nélkül.
Köszönöm Önöknek.
Amiben a legtöbbet változtam, ami
a munkámban végig kísért, az talán
Szent István királyunk Imre herceghez
írott intelmében van a legszebben megfogalmazva: „… tartsd mindig eszedben,
hogy minden ember azonos állapotban
születik, és hogy semmi nem emel fel
csakis az alázat, semmi nem taszít le
csakis a gőg és a gyűlölség.”
Saját magamat is meglepő alázattal
tudtam elvégezni, munkatársaimmal
elvégeztetni azt a munkát, amely mindig Mezőkovácsháza javát szolgálta.
Sajnos kaptam bántást, támadást is
néhány ember részéről. Olyanoktól is,
akiktől nem számítottam. Bizonyára
Önök is átélték már, hogy az indokolatlanul, vagy rossz szándékból kapott,
főleg, ha személyeskedő, bírálat men�nyire rosszul tud esni az embernek.
Mezőkovácsháza
Polgármestere
Mezőkovácsházát képviseli. Hatezer lakóját, intézményeit, az itt élők, vállalkozók munkáját, múltját jelenét és jövőjét.

Ha a polgármestert támadják, mindezt A megválasztott polgármesternek, képviselőtestületnek és városunk minden
támadják.
Ha adhatok egy tanácsot városunk polgárának sikeres öt esztendőt kívánok!
Varga Gusztáv
polgárainak a jövőre nézve az az, hogy
elköszönő polgármester
ezt ne hagyjuk.
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Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
Építéshatóság

Építésügyi hatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. .
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör
betöltője által ellátandó feladatkörök:
Építésügyi igazgatási terület

Ellátandó feladatok: Építmények építési fennmaradási, használatbavételi, bontási engedélyezési eljárásnak
lefolytatása és használatbavétel tudomásul vétele. Más
hatóságok megkeresésére adatszolgáltatás, szakhatóságként közreműködés. Az építésügyi és építésfelügyeleti
hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti I. fokú általános építésügyi hatósági hatáskörben az építésügyi és
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatóság szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet szerinti I. fokú építésügyi hatósági eljárások lefolytatása, a feladatkörhöz kapcsolódó adminisztratív feladatok (statisztikai jelentések,
tájékoztatások, adatszolgáltatások) ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Jegyzői hatáskörbe tartozó I. fokú építéshatósági feladatok ellátása. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/20112. (XI. 8.)
Korm. rendelet szerinti I. fokú építésügyi hatósági eljárásokban hozandó hatósági döntések és iratok kiadmányozásra történő előkészítése az építésügyi hatósági engedélyezési eljárását támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) használatával, a szükséges eljárási
cselekmények megtétele (hatósági helyszíni ellenőrzés,
helyszíni szemle stb.) ügyfélszolgálati feladatok ellátása
a hivatal ügyfélfogadási idejéhez igazodóan.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Egyetemi, szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (ma-

gasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki
(ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség
vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,
vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti
konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező
építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.,
 Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 B kategóriás jogosítvány,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 Fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm.

rendelet szerint

 Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 Motivációs levél
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány

 Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

vállalásáról

 Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes

adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 30. A
pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Szilbereisz Edit jegyző nyújt, a 06/68/381-011-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

 Postai úton, a pályázatnak a Mezőkovácsházi Polgár-

mesteri Hivatal címére történő megküldésével (5800
Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: II/1505-3/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Építésügyi hatósági ügyintéző.
 Személyesen: Békés megye, 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.mezokovacshaza.hu - 2019. október 1.
 Mezőkovácsháza Város Önkormányzata hirdetőtáblája
- 2019. október 1.
 Mezőkovácsháza - Közérdekű tájékoztató
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Átadták a reformátuskovácsházi orvosi rendelőt
Befejeződtek a TOP-4.1.1-15-BS12016 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Mezőkovácsházán” elnevezésű projekt munkálatai.
Az épület hivatalos átadására 2019.
szeptember 11-én került sor. A kivitelező Bólem Kft, a szerződésben rögzített határidőre befejezte a Táncsics
utca 28. szám alatti háziorvosi rendelő
felújítását, amelynek összköltsége 45,5
millió forint volt a Területi és Operatív
Program elnyert keretéből. A beruházás során megvalósult az épületben a
rendelő és a szolgálati férőhely teljes
korszerűsítése, ami a belső burkolatok
és közművek teljes cseréjét érintette.
Teljesen új elektromos hálózat, víz- és
csatornavezeték valamint fűtési rendszer került kialakításra. Új kondenzációs kazán állítja elő a fűtési, illetve a
használati meleg vizet. Megújult belső
ajtók, padlózat és csempeburkolatok,
berendezési tárgyak teszik komfor-

tossá a mindennapokat. Energetikai
szempontból a fűtéskorszerűsítésen
túlmenően nagymértékű innovációt jelent a homlokzati nyílászárók cseréje, a
külső falszigetelés és a födémszigetelés
beépítése, illetve a napelem rendszer
telepítése. Ezekkel a fejlesztésekkel az
épület üzemeltetési költségei minimálisra csökkenthetők.
A pályázat keretében az épület
akadálymentes, rámpás megközelítése és használata is biztosítva lett,
mozgáskorlátozotti vizesblokk is épült.
A rendelő előtt új parkolóhelyek és járda
is kialakításra került. Folyamatban van
további eszközök és bútorok beszerzése
is mintegy 2.600.000 Forint értékben.
A birtokbavételt jelképesen egy kulcs
jelentette, amit Varga Gusztáv polgármester nyújtott át Zábrák Istvánné
részére, aki az Ügyrendi, Kulturális és
Szociális Bizottság elnökeként vette
át. Dr. Gyurkó-Rigler Magda háziorvos
köszönetét fejezte ki a betegek nevé-

ben is, hiszen az egészségügyi alapellátás e formája egy megújult, minden
igényt kielégítő intézményben folyhat
tovább.
Kálmán-Pócsik Judit

Mezőkovácsháza városban 2019. október 13. napján tartott
önkormányzati választás eredményei

A Képviselő-testület összetétele:

Polgármester:
CSEPREGHY ELEMÉR JÓZSEF 1 044 szavazat

Független jelölt

Képviselők:
ALBERTUS LÁSZLÓ
GYÖMBÉR FERENC
DR.GYURKÓ-RIGLER MAGDA
KÁLMÁN ANDRÁS
SZÉNÁSI ISTVÁN
VARGA GUSZTÁV
ZÁBRÁK ISTVÁNNÉ
ZALAI CSABA

1070 szavazat
565 szavazat
834 szavazat
868 szavazat
830 szavazat
614 szavazat
619 szavazat
645 szavazat

Roma nemzetiségi önkormányzat:

Független jelölt
Független jelölt
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt
Független jelölt
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt
Független jelölt
Független jelölt

1. Csurár Hermina
2. Jakab Vivien
3. Faragó Cintia

CÖCE jelöltje
CÖCE jelöltje
CÖCE jelöltje

Román nemzetiségi önkormányzat:

28 szavazat
23 szavazat
22 szavazat

1. Vitális Gábor Sándor
2. Gabor Enikő
3. Zámbori Zoltánné

ÖMRE jelöltje
ÖMRE jelöltje
ÖMRE jelöltje

34 szavazat
27 szavazat
22 szavazat

Helyi Választási Bizottság
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Elismeréseket adtak át az Államalapítás ünnepén

Augusztus 20-a a Keresztény Magyar Állam megalapításának emléknapja és az alapító Szent István király
ünnepe. Minden évben, így idén is
ezen a napon ünnepi képviselő-testületi ülést tartottak a városházán.
A terem dísze az ülést megelőző szentmisén megáldott kenyér volt. Testvértelepüléseink elöljárói minden évben
megtisztelik városunkat, képviseltetik
magukat e nem mindennapi eseményen.
A Kovácsházi Napokhoz kapcsolódó ünnepi ülés, kiváló alkalom arra, hogy emlékezzünk azokra, akik tettek, dolgoztak
a hazáért, a nemzetért, városunkért.
A képviselő-testület korábbi döntése értelmében ezen a napon ketten
Mezőkovácsháza Városért kitüntetést
vehettek át. Több évtizeden keresztül
végzett elhivatott munka elismeréséül
szolgáló kitüntetés birtokosa lett Varga
Gusztáv polgármester: generációk nevelkedtek tanári pályafutása alatt. Tanár, osztályfőnök, úttörő csapatvezető,
igazgató-helyettes, és igazgató szerepet
is betöltött ezekben az időkben. 1998ban kezdődött aktív politikai pályafutása. 2013-tól a mezőkovácsházi tankerület igazgatója volt, 2014-es önkormányzati választások alkalmával megnyerve
a lakosság bizalmát, polgármester lett.
A hét választási cikluson keresztül
végzett elhivatott képviselői munka elismeréseként kapta a Mezőkovácsháza
Városért kitüntetést Szénási István alpolgármester, aki 1990-ben, az első szabad választáson indult, mint képviselő
és a hetedik ciklus óta végzi ezt a felelősségteljes munkát.
Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért
kitüntetést vett át: Jankó Erzsébet, a
Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetője, akit e feladat végzésével
harmadik ciklusban bízott meg a testület; és Orbán Sándor plébános, aki több

mint tíz éve a katolikus hívek lelki vezetőjeként tevékenykedik.
Polgármesteri Elismerő Oklevelet kapott Herjeczki Zoltán több éves elkötelezett Egyházközségi munkájáért; valamint Nagy Sándor, a Településgazdálkodási Kft. kiváló asztalosa.
Végül, de nem utolsó sorban a Települési Értéktár alkotóinak munkásságát
ismertette Mucsi Tiborné, a Települési
Értéktár Bizottságának elnöke. Közülük
öten, Jankó Mihályné, Zöldné Imre Éva,
Barbi Zsolt, Duma Színház, Nagy Márta
elismerő oklevelet kaptak.
Az ünnepség az 550 éves Kovácsháza
emléktáblánál, koszorúzással ért véget.
Kálmán-Pócsik Judit
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Felavatták a
Petőfi utcai óvodát
Szeptemberben ugyan beköltözhettek az új épületükbe a 3. számú
ovi lakói, a hivatalos átadás azonban
október 9-én történt meg egy nagyszabású rendezvény keretében.
Szedlacsekné Farsang Margit intézményvezető köszöntője után a Miki
egér csoport iskolába készülő nagycsoportosai vidám műsorát láthatták a
meghívottak.
Zalai Mihály a Békés Megyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédét követően,
a projekt részleteit Csepreghy Elemér
alpolgármester ismertette, és egyben
mondott köszönetet azoknak, akik segítségével a beruházás sikeresen megvalósulhatott.
Összesen 94,1 millió forintból az
épület teljes felújítása és energetikai
korszerűsítése valósult meg, új csoportszobát, illetve új helyiségeket alakítottak ki, korszerűbb belső közműhálózatot, külső hőszigetelést, és új
nyílászárókat kapott az épület.
Az akadálymentesítés során szabványos rámpát is építettek, illetve a
teljes épületre új magastető került. A
gyermekek és az ott dolgozó ovónénik
örömmel használják a megújult intézményt, amelynek belső berendezése
bővülni is fog a továbbiakban.
Kálmán-Pócsik Judit

Mérlegen az
idei strandszezon

Az ötven évvel ezelőtti nyáron nyitotta meg először kapuit a város szélén található Borostyán Camping és
Strandfürdő, így lássuk, hogy sikerült ez a jubileumi Strandszezon.
Már hagyománnyá vált, hogy a június
eleji „Mozdulj Kovácsháza” napján válik
elérhetővé teljes körűen a Strandfürdő.
Így volt ez az idei évben is, a június 1-i
Dirty Slippers koncerttel és családi nappal fogadott először látogatókat, ha csak
jelképesen is, hiszen az időjárás nem
kedvezett a szervezőknek ezen a napon,
így strandidőről sem beszélhettünk. A
kezdeti szeszélyes időszakot követően
aztán a hosszú nyári napok egyre több
és több vendéget csalogattak a Strand
területére. Az idei évben megfigyelhető
volt a tavalyi évhez képest, a szomszédos

Romániából érkező egyre több vendég.
Évek óta sikeres házigazdája a Strand a
Motoros Találkozónak, a Fürdőfesztiválnak, a „Nem csak a húszéveseké a világ”
című rendezvénynek. Több alkalommal
volt lehetőség éjszakai fürdőzésre is, valamint az idei évben is nagy sikert aratott a Vízi torna, melyet ezúttal Dobsa
Bettina gyógytornász vezényelt minden
hétfőn. László Máté vezetésével mintegy 10
fiatal sajátította el az
úszás alapjait augusztus elején. A megújult
Strandbüfé is szintet
lépett, így egész nyáron változatos italok,
frissítők és ételek között válogathattak a
vendégek. A tavalyi évhez hasonlóan sokan
vették igénybe a kedvezményes „Csobbanó

Csütörtök”, valamint a 17 órát követő
50%-os kedvezményt. Noha augusztus
végével a nagy medence bezárta kapuit, várhatóan október végéig a gyógymedence még fogadja a vendégeket,
így arra buzdítunk mindenkit, hogy lehetőség szerint látogasson ki, és vegye
igénybe ezt a természet adta kincset.
Gigacz Balázs
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Kovácsházáról a világ élvonalába 16 évesen

Tizenhat éves kora ellenére Bakos
Zsombor máris sikerekkel kikövezett pályafutást tudhat a háta mögött. A Kovácsházáról indult, jelenleg
Olaszországban légióskodó fiatallal
beszélgettünk.
- Kérlek, mutasd be eddigi pályafutásod
kezdeti szakaszát. Mikor rúgtál először
labdába igazoltan Kovácsházán, majd
a Békéscsabán eltöltött évekről mesélj,
nekünk kérlek. Hogyan kell elképzelni az
ottani utánpótlásképzést, mi volt a napi
rutinod?
Amióta eszemet tudom, minden jó
emlék a focival kapcsolatos. Lépcsőházban pattogtatás, szobában dekázás, fejelés a tükörnek, az üzlet falának
rugdosás, mind-mind mindennaposak
voltak az életemben. Óvodás éveimben
Szabó András tanár úrnak köszönhetően az iskolások edzéseit látogathattam,
szerettem is a nagyok közöttük focizni. Az MTE színeiben Góliát tornákon
és Diákolimpián vettem részt. Öt éves
koromban anyukám beíratott a mindennapi foci mellé úszótanfolyamra.
Érdekes volt, többet voltam a medence
körül, mint a vízben. Megtanultam minden úszásnemet, majd közöltem vele:
„Eddig az volt, amit te akartál, most az
lesz, amit én.” Varga Feri bácsi (anyukám vendége) sokat látott a labdával
„bűvészkedni”, ennek köszönhetően
elhívtak egy akkor kezdődő augusztusi edzőtáborba Békéscsabára. Két nap
után közölték, hogy ősztől szívesen látnának a csapatukban. Kemény időszak
következett. Heti 4-5 edzés, mindig más
sofőrrel, aki éppen ráért, kalandos utak.
Hamar befogadtak a srácok és a szülők
is. Egy szuper edzőt kaptunk Kovács Tibort. Inter-ligák, Bozsik tornák sorozata
hétről-hétre hétvégente. Iskola, onnan
edzésre, kocsiban ebédelés, edzés, este
tanulás anyukámmal, majd kevés játék

után alvás. 3év után eggyel magasabb
korosztályhoz kerültem. Egyre több
játéklehetőséget kaptam, 7 góllal segítettem csapatomat. Utaztunk, nyertünk,
ott voltunk, veszítettünk, minden ment
a maga útján. Nem gondoltam különlegesnek. Az volt.

- Miután Budapestre kerültél az Újpesthez, egy igazi nagyváros patinás egyesületénél kellet bizonyítanod. Mit gondolsz
hogyan sikerült innen újabb szintet lépve
az MTK akadémiájára kerülnöd?
Újpesten a korosztályunknál kiváló
edzésmunka folyt. Profi edző, erőnléti
edző, mentál tréner, gyúró együttes tevékenysége alapozta meg az elért eredményünket. A heti öt edzésen mindig száz
százalékon, vagy az felett kellett teljesíteni. Mindegy, hogy ki ellen játszottunk,
Polyák Attila (edző) nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy minden játékos, mind
technikailag, mind erőnlétileg, mind
mentálisan felkészült legyen a találkozókra. A következő szezonban az NB
II-es U17-es csapatban játszottam. Széll
Józsi bá’ edzőmtől szinte minden mec�csen játéklehetőséget kaptam, gólokkal
és gólpasszokkal segítettem a csapatot.
Az ember mindig valami jobbra, valami
másra, kihívásra vágyik, titokzatosra,
amely még jobban kiteljesíti. Meghoztam a döntést, és az MTK csapatához
igazoltam. Az egyéni célom a következő
volt a szezonra: stabil kezdőjátékos legyek, szeretnék gólkirály lenni, de olyan
gólkirály, hogy a csapatot segíteni tudjam a góljaimmal. Minden sikerült, 29
góllal gólkirály lettem, a csapat a 2. helyen végzett.

- Olvashattuk, hogy a közelmúltban
Olaszországba, a Bologna csapatához
kerültél. Hogyan kell azt elképzelni a
gyakorlatban, amikor egy 16 éves labdarúgó külföldre szerződik?
Júliusban a Bologna csapatába igazoltam. Ez egy hosszú folyamat eredménye. Előző év őszétől minden válogatott meccsen számos külföldi játékos
megfigyelő „sasolta” nagy érdeklődéssel a játékosokat. Egyik ilyen mérkőzés
után egy olasz megfigyelő felkereste az
ügynökségünket, és a Bologna csapatához invitált próbajátékra, ami akkor
egy újabb válogatott meccs miatt meghiúsult. Egy prágai válogatott tornán
ismét ott voltak, ami olyan jól sikerült,
hogy a nyáron próbajáték nélkül felajánlottak, szívesen látnának az U17-es
csapatukban.

Zsombor a magyar válogatott mezében
Eközben jelentkezett egy másik „vonal” is, egy másik olasz csapat, amit
végül elutasítottunk, mivel már a cél
előtt álltunk. Az ügynökséggel kiutaztunk Bolognába, ahol mindent bemutattak nekünk, végigvezettek minket,
felvázolták az elképzeléseiket. Gyorsan
döntöttem. Elkezdődtek a tárgyalások a
menedzserem irányításával a Bologna
és az MTK között, ami sikerrel zárult,
és belevágtam életem egy új fejezetébe.
Egy fantasztikus ügynökség áll mögöttem, amelynek tagjai minden nap biztosítanak arról, hogy minden felmerülő
problémát megoldanak, így a dolgom
csak annyi, vigyázzak az egészségemre
és felhőtlenül, boldogan focizzak.
- Figyelemmel követed a helyi csapat a
Mezőkovácsházi TE szereplését?
Természetesen figyelemmel követem
lakóhelyem csapatát. A Mezőkovácsházi
TE különböző korosztályú csapataiban több barátom és ismerős is játszik,
többek között a nevelő apukám, Szabó
András is. Amióta messze az otthonomtól focizok, kevesebbet tartózkodok
Kovácsházán, így nem jut idő meccsre
járni. Internetes vonalon viszont több
játékossal és labdarúgást szeretővel is
tartom kapcsolatot.
- Noha reméljük, hogy még hosszú, és
fényes karrier áll előtted, de adódik a
kötelező kérdés. Látunk majd még téged
zöld-fehér kovácsházi mezben?
Aktív labdarugó pályafutásom utolsó
két állomásának, -mindkettő zöld fehér,- az FTC és végül az MTE csapatát
szeretném.

- További sok sikert kívánunk a remélhetőleg nagy sikerekkel kikövezett pályafutásodhoz!
Gigacz Balázs
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Kovácsházi Napok – amikor megmozdul az egész város

Az idei évben 5 napig voltak programok a Kovácsházi Napok keretében,
melyek ismét nagy tömegeket vonzottak a város különböző pontjaira.
Ebben az esztendőben is hosszas
szervező munka előzte meg a programsorozat létrejöttét, melyből szinte a város összes intézménye, civil szervezete,
egyesülete kivette a részét. A programok sorát augusztus 16-án, pénteken a
Karitatív Nap nyitotta meg, amikor is a
meghívott rászoruló családok ruhaneműt, tartós élelmiszert, valamint egy tál
meleg ételt kaptak a Kalocsa Róza Művelődési Központban.
Az ezt követő szombati nap a helytörténet jegyében telt, amikor is Albertus László vezetésével egy kellemes hangulatú
séta keretein belül ismerkedhettek meg a
résztvevők városunk történelmével.
A vasárnapi szórakoztató programok
a reformátuskovácsházi Innovációs,
Oktatási, és Közösségi Központban kerültek megrendezésre. A délutánt bűnmegelőzési nap, gyermekprogramok és
ingyenes ugráló-vár nyitotta meg, 18
órától pedig már a Cairo állt a színpadon,
akik a nagy meleg ellenére jó hangulatot
varázsoltak a Közösségi Központ egyre
inkább benépesedő udvarán. Ezt követően Varga Gusztáv polgármester úr köszöntötte az ünneplő lakosságot, és arra
buzdított mindenkit, hogy vegyenek
részt a hátralévő programokon is. Már
kissé enyhült a hőség, amikor Horváth
Andy és Pintér Vilmos a Mixer Zenekarból álltak a színpadra, akik örökzöldekkel énekeltették meg a tömeget. Igencsak besötétedett már, amikor Postás

Józsi lépett színpadra, amikor is már
igencsak szépszámú tömeg lett a színpad előtt. Az est lezárása - a többek közt
– kovácsházi tagokkal felálló Wildboys
Bandnek jutott, akik emlékezetes bulit
csináltak a legkitartóbbaknak. Idén sem
maradhatott el az éjszakai fürdőzés a
Borostyán Strandfürdőben, a legsportosabbak a Mezőkovácsházi Atlétikai
Szabadidő Klub szervezésében futva,
kerékpározva, görkorcsolyázva érkeztek a fürdő területére.
Másnap már a Kalocsa Róza Művelődési Központ, és az épület mögötti tér
volt az események központja. A reggeli órákban rajtolt el a Főzőverseny, az
Egészségnap, valamint a már hagyománnyá váló Véradás is. Tíz órától kézműves foglalkozás várta a gyerekeket,
akiket Pap Rita és Bodnár Attila csábított a színpadhoz 11 órakor. Felcsendült
sok-sok klasszikus gyermekdal és sláger,
szülő és gyermek egyaránt jól érezhette
magát az egy órás fellépés alatt. Kevéssel
egy óra után a Főzőverseny eredményhirdetése következett, ahol a szakmai
zsűri a Régi Csibészek csapatát találta
a legjobbnak az idei évben. A három
dobogós csapat valamint a különdíjas
alakulat ajándékcsomagot vehetett át,
a Békés Takarék jóvoltából pedig még a
legjobb szakács is díjazásban részesült.
A délutáni programokat az Autóstréning Bt. és az ExtraVerda Gumiszerviz
jóvoltából közlekedési kvíz a Művelődési Ház teraszán és streetfighter show - a
Strand előtti téren – nyitotta meg. A Művelődési Ház aulájában kiállítás megnyitó vette kezdetét 17 órakor, Borsi

Gyuláné és Tóth Jánosné „Mézeskalácsháza” című tárlata került megnyitásra a
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár szervezésében. Kevéssel 18 óra előtt az elmaradhatatlan Duma’Színház tette tiszteletét a színpadon, a fiatalok előadását
ismét nagy siker övezte. Rövid technikai
beállást követően 20 órától a New Level
Empire adott élő koncertet, amely óriási sikert aratott a fiatalok és az idősebbek körében is. Így járt Kis Grófo is, aki
szintén emlékezetes fellépést tudhatott
maga mögött, amikor már mindenki az
eget kémlelte, hiszen idén sem maradhatott el a tűzijáték. Az egész napos rendezvény záró akkordját D. Session adta
meg, aki hajnalig tartó bulit rittyentett a
rendezvénytérre.
Az államalapítás ünnepén, augusztus
20-án a hagyományos Nagy Halfogó
verseny vette kezdetét a Bánya-tavon.
Tíz órától ünnepi szentmise vonzotta az
ünneplő lakosságot a katolikus templomba, majd 11 órától ünnepi testületi
ülés került megrendezésre a Városháza
nagytermében, ahol többek közt önkormányzati kitüntetéseket adományoztak
az arra érdemes személyeknek. Az ünnepi „hosszú hétvége” koszorúzással
ért véget a Kovácsháza táblánál a város
központjában.
Összességében ismét színes, változatos programok tették szebbé az államalapítás ünnepét Mezőkovácsházán, és
ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki valamilyen szinten hozzájárult a „Városnapok” sikeres
megrendezéséhez.
Gigacz Balázs
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A kultúra elismerése az államalapítás ünnepén
Augusztus 19.-én és 20.-án, több
a Kalocsa Róza Művelődési Házban
tevékenykedő vezető és népi iparművész kapott állami, valamint városi
elismerést.
A Király Zsiga-díjat a Népművészeti
Egyesületek Szövetsége hozta létre azzal a céllal, hogy a népi iparművészet
népszerűsítését, magas fokú művelését
díjazza. A díjakat minden évben a „Mesterségek Ünnepe” keretein belül adja át a
Népművészeti Egyesületek Szövetségének elnöke a budai Várban. Ezen kitüntetést vehette át az idei évben Dunainé
Pszota Mária, a Kovácsházi Kézműves
Kör vezetője, valamint a már több mint
30 éves Mütyür szakkör megálmodója és
vezetője. A Kovácsházi Napok keretein
belül augusztus 20-án Jankó Erzsébet a
Kalocsa Róza Művelődési Központ ügyvezetője vehetett át „Mezőkovácsháza
Város Szolgálatáért” kitüntetést a város
közösségi életében végzett kiemelkedő tevékenységéért, elismerésre méltó
közművelődési munkájáért. Ezen az

ünnepségen került szintén elismerésre
Jankó Mihályné is, a Művelődési Ház Díszítőművészeti Szakkörének vezetője,
aki a nemzeti és kulturális értékeink közül kiemelkedő jelentőségű és művészi
értékeit elismervén Diplomát vehetett
át a Települési Értéktár Bizottságtól. A

„Itt van az ősz, itt van újra…”

A rövidebb útvonalon kerekezők Mezőhegyesen kis pihenőt tartottak, majd
a visszautat követően kellemesen elfáradva érkeztek vissza a kiinduló ponthoz, ahol mindkét útvonal résztvevőit
frissítővel és energiát pótló édességgel
várták a szervezők.
A túra végén azok között, akik a
Mozdulj Kovácsháza! korábbi városi
rendezvény kerékpáros programján,

Elrajtolt a népszerű Kovácsházi
Hárompróba őszi szakasza.
Kegyes volt az időjárás a városi,
sportra ösztönző sorozat őszi turnusának kerékpártúrázóihoz, hisz kellemes
napsütésben kezdhették meg az egészséges életmód jegyében zajló megmérettetés negyedik fordulóját.
A szeptember 14-i túrán 47-en vettek
részt, akik most is a Kalocsa Róza Művelődési Központ elől rajtoltak, majd
két csoportban, 45 és 25 km-es távon
tekerték le a hol rövidnek, hol hosszúnak tűnő kilométereket.

helyi értéktárba 2016-ban került be, azt
megelőzően 2014-ben Polgármesteri
Elismerő oklevélben is részesült már,
sok-sok szakmai elismerést követően.
Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak.
A Kalocsa Róza Művelődési Központ
csapata
illetve a Hárompróba kerékpártúráin
egyaránt részt vettek ajándéktárgyakat (okos óra, fejhallgató, akciókamera)
sorsoltak ki, melyet Csepreghy Elemér
alpolgármester úr adott át a nyerteseknek. A gyerekek körében oly népszerű
sorozat október 12-én a futóversennyel
folytatódott, majd novemberben a gyalogtúrával ér véget, ahol ismét értékes
nyeremények találnak gazdára.
Gigacz Balázs

9

2019. október

A szép korúakat köszöntötték október első napján
Október 1-én 14 órától a Kalocsa
Róza Művelődési Központban rendezték meg az Idősek Világnapja alkalmából életre hívott ünnepséget.
Csepreghy Elemér alpolgármester
köszöntőjében kiemelte, hogy az egybegyűltekre mindannyian felnézhetünk, tanulhatunk tőlük, és az ők tiszteletükre ünnepeljük meg minden évben
ezt a jeles napot. A megnyitót követően
Johnny Moonlight táncdalénekes repítette vissza az időben a szép számban
összegyűlt nézősereget.
Felcsendültek Komár László, Szécsi
Pál, vagy épp Koncz Zsuzsa dalai is,
melyeket nagy siker és vastaps zárt.
A jó hangulatú előadást követően
Csepreghy Elemér és Szénási István alpolgármesterek köszöntötték a település 3 legidősebb női és férfi lakóját oklevéllel valamint ajándékkosárral, név
szerint a jelenlévő Szilva Lajost, valamint Varjú Istvánt. Németh Ferencnét,
Szlanyinka Ferencnét, Varga Jánosnét

és Bagi Lajost az otthonukban keres- kodtak. A szép őszi délután jó hanguték fel és adták át az őket illető aján- latú beszélgetéssel zárult a Művelődési
dékot. A szép korúak vendéglátásáról Központban.
a mai napon a Mezőkovácsházi Humán
Gigacz Balázs
Szolgáltató Központ dolgozói gondos-

Fiatal kézművesek elismerése
Szeptemberben sem maradt elismerés nélkül a kovácsházi kézműves társadalom.
Az ősz első hónapjának huszonhetedik napján tartották
Békéscsabán a XIII. Országos Gyermek- és Ifjúsági Népi
Kézműves Pályázat Dél-alföldi kiállításának megnyitóját
és díjátadóját a Békés Megyei Könyvtárban.
A kiállításra több pályamű is érkezett településünkről, és
végül a Kalocsa Róza Művelődési Központjának „Mütyür”
szakköre - akik a nyári táborban készült, valamint az év
közbeni szakköri munkáikkal neveztek – II. helyezést, míg
az általános iskolai felsős tanulók alkotta „Mezőkovácsházi
Barátnők” csapata III. helyezést ért el gyöngymunkáival a
maga, ifjúsági korcsoportjában. Örömteli, hogy a hetente
alkotó Kovácsházi Kézműves Kör mellett az „utánpótlás” is
sok-sok tehetséggel büszkélkedhet.
Gigacz Balázs
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A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
MEGHÍVÓ

Szeretettel hívunk minden kedves Érdeklődőt a Református Gyülekezet novemberi alkalmaira!

November 3-án, vasárnap, Templomunkban, a 9 órakor
kezdődő istentiszteleten, az előző évekhez hasonlóan Gyászolók Vasárnapját tartunk, amelyen megemlékezünk elhunyt szeretteinkről. A részletekről érdeklődni a Lelkészi
Hivatalban lehet.
November 30-án, szombaton a Csanádapácai Népdalkör
Advent köszöntő ünnepi műsora lesz Templomunkban, 15
órai kezdettel.
Alkalmaink a reformátuskovácsházi Református Templomban lesznek megtartva, ahol minden vasárnap 9 órai
kezdettel tartunk istentiszteletet.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A Lelkészi Hivatal elérhetősége: 632-612, vagy 0620/243-5630

Áldást, és békességet kívánva tisztelettel:
a Mezőkovácsházi Református Egyházközség

Magyar Népmese Napja
„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha
egyre gyakrabban tétlenül néznénk
ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg,
fényesítsük újra és adjuk tovább az
eleinktők kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is
feltétlenül megőrzendő, mesebeli
kincseket!”
(Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából)

A Magyar Népmese Napját a Magyar Olvasótársaság 2005-ben Benedek Elek születésnapjára, szeptember 30-ra tűzte ki. Ez alkalomból a mezőkovácsházi óvodásokkal
és az általános iskola alsó tagozatos
tanulóival mi is Népmese napot
tartottunk szeptember 18-a és
szeptember 25-e között.
Egy rövid előadás után a gyerekekkel megnéztük: A csillagszemű
juhász, A banya, Pinkó, Sündisznó, A
mindent járó malmocska, Szusza, Az
égig érő fa című magyar népmeséket. Minden gyermek élvezte ezt a
kis „meseidőt”. Merthogy egy mese
nem elég! Legalább kettő kell!
(Deák Andrea)

TÁJÉKOZTATÁS

Gyülekezetünk nevében ezúton tájékoztatjuk Városunk lakosságát, hogy 2019. augusztus 13. napján Mezőko-vácsháza
Város Önkormányzatával Tulajdonba Adási szerződést írunk
alá, melynek kapcsán az Önkormányzat a Mezőkovácsháza,
Táncsics utca 50. szám /a volt Jegyző ház/ alatti ingatlan tulajdon jogát átadta Egyházközségünknek.
Szeretnénk kiemelni, hogy nem adás-vétel történt, hanem
a tulajdonjog átruházása, melynek bejegyzése szeptember
9-én történt meg.
A Tulajdonba adást Gyülekezetünk kérelmezte, mert a fent
nevezett ingatlanban, annak felújítása, és hozzá építése után,
bentlakásos szociális idősek otthonát kívánunk indítani. Az
aláírt szerződés értelmében, amennyiben 5 éven belül nem
kezdődik meg a beruházás, az ingatlan tulajdon joga visszaszáll Mezőkovácsháza Város Önkormányzatára.
Reméljük, hogy célunkat Városunk lakosai javára meg tudjuk valósítani!
Tisztelettel: Molnár Virág, református lelkész

14. Országos Könyvtári Napok
(szeptember 30 – október 06.)

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében az idén is megrendezésre került a hazai könyvtári
rendszer legátfogóbb programsorozata az Országos Könyvtári Napok. A
hét központi szlogenje: „Könyvtárak
az emberért - felelősség a Földért”.
Fontosnak tartottuk, hogy az összehangolt tevékenységünk, a megszokott
tartalmas színvonal mellett újdonságokat is kínáljunk a rendszeres könyvtárlátogatóknak éppúgy, mint azoknak,
akik ezekben a napokban fognak ismer-

kedni a sokszínű könyvtári szolgáltatásokkal.
Mesevetélkedő
Október első hetében Benedek Elek,
a „nagy mesemondó” születésnapjának
tiszteletére játékos Mesevetélkedőn
vehettek részt az óvodások és az általános iskola alsó tagozatos diákjai. Az
évfolyamonként négy csoportra osztott
csapatok és egy-egy meseszereplőnek
beöltözött segítőik Elek apó válogatott
meséiből mérhették össze tudásukat.

Folytatás a következő oldalon 
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Így, már az előzetes felkészülés során
megismerhették: A két borsökröcske,
Mackó úr és Ordas koma, A banya és A
csillagszemű juhász tanulságos történeteit. A vetélkedőn fejtörők és szellemi
feladatok mellett természetesen megmérettethették magukat ügyességi játékokban is a gyerekek. A legnagyobb
élmény az volt, hogy a verseny ideje
alatt is csupa ragyogó szem sugározta
azt, hogy közösségben lenni, dolgozni a
mese varázsában nemcsak kihívás, hanem határtalan öröm és feltöltődés is.

„Csellengők hídja”
Több mint húsz éven át hetente egyszer fölcsendült a Magyar Televízióban
egy minneapolisi rockegyüttes dala. A
Soul Asylum név talán nem sokat mond,
de a Runaway train, és a dal alatt látott
gyerekek fotói már annál inkább.
Incze Zsuzsa televíziós szerkesztő, műsorvezető szeptember 30-án ezt a műsorát elevenítette föl a Mezőkovácsházi
Városi Könyvtárban. A vetítéssel egybekötött találkozón beszélt emberi sorsokról, elveszett és megkerült felnőttekről,
gyerekekről.
„Aki cselleng, az még nem veszett el.
Az még meglehet, megjöhet. Nagyon
fontos, hogy a gyerekek halljanak az
őket fenyegető veszélyekről, a felnőttek
pedig ismerjék meg azokat a veszélyhelyzeteket, melyekről talán nem is
gondolnák, hogy ilyen fenyegeti a mai
gyerekeket.”

Ezekhez nyújtott nagy segítséget deményezésére a könyvtárak számára
Incze Zsuzsa előadása.
„Ültess fát, olvass alatta könyvet!” címmel azzal a céllal, hogy 2019. szeptemKávészünet zenekar koncert
ber 30 - október 6. között, az Országos
Október 3-án 18 órai kezdettek a Ká- Könyvtári Napok ideje alatt minél több
vészünet zenekar koncertjét élvezhet- „könyvtárfát” ültessenek el a könyvtáték az érdeklődők. Az est folyamán a rosok az olvasókkal együtt saját települegismertebb klasszikus és kortárs köl- lésükön. Ezzel az akcióval szeretnénk
tők művei, valamint saját szövegű vers- felhívni a figyelmet a klímaváltozásra
átiratok szólaltak meg modern, dinami- és a környezettudatosság fontosságákus hangzással. Reméljük mindenki jól ra. Nagy örömünkre szolgál, hogy edérezte magát.
dig több mint 150 könyvtár regisztrált
az ültetésre, illetve a későbbiekben is
„Ültess fát, olvass alatta könyvet!” fennáll a lehetőség, hiszen az a cél, hogy
Országos faültető akció indult minél több „könyvtárfa” legyen.
Albertus László könyvtárigazgató kez(Strifler Károlyné)

Az anyatejes táplálás világnapja Mezőkovácsházán

Az anyatejes Táplálás Világnapja
alkalmából a Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata Védőnői Szolgálata
az Egészségfejlesztési Iroda közreműködésével 2019.09.27-én ünnepséget rendezett.
A településen élő várandósokat és
gyermeküket anyatejjel tápláló édesanyákat hívtuk meg ünnepségünkre.
Ahol a Korábban Érkeztem Alapítvány
részvételével Győri-Boldóczki Erika
laktációs tanácsadót és Czegle Tekla
Koramentorház szakembereit kérdezhették a várandóság és az anyai szerep
örömeiről, nehézségeiről. 1992-től tartják világszerte „Az anyatejes táplálás”
világnapját, más néven a szoptatás világnapját.
Miért is ünneplésre méltó a szoptatás
és az anyatej?

A legtökéletesebb, legkönnyebben
emészthető táplálék a csecsemők számára, mert tökéletes arányban találhatók meg benne az alkotóelemek. Csodálatos módon az anyatej összetétele mindig a csecsemő, kisgyermek igényeihez
igazodik, bármely életkorban! Koraszülött babánál éppúgy, mint egy két éves
kor feletti gyermek esetében! Az anyatej
minősége soha nem romlik, nem lesz híg
és elvizesedett, vagy kevésbé tápláló,
mindig pont olyan, amilyennek lennie
kell! A szoptatás nem pusztán a baba
megetetéséről szól, ez testi-lelki táplálék, mely hosszútávon fejti ki hatását!
Egy természetes út, mely lehet, hogy kicsit nehezen követhető egy mesterkélt,
rohanó világban, ám a bizonyos belső
hangra hallgatva, és valódi segítséget
igénybe véve kellemesen követhető, kis

nyugalom-szigetet
teremtve ezzel a
babánknak és így
magunknak is, ezáltal párunknak is.
Természetesen nincs arról szó, hogy aki
nem szoptat, rossz anya lenne! Jó tudni, hogy a nők kb. 2-3 %-a képtelen a
szoptatásra valamilyen fizikai rendellenesség miatt, ezért ha nem ebbe a körbe
tartozunk, mégsem sikerül a szoptatás,
érdemes lehet megkeresni az okát.
A legfőbb problémát a helytelen információáramlás okozza, a tévhitek, a nem
kompetens személyek tanácsai és a lelki
hátterek. Ezen okok felderítésében segíthet számunkra a védőnő, szoptatási
tanácsadó.
Védőnők
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HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÍREI
„Hosszú forró nyár”
Színházi fellépések és zenés színházi tréning a DUMA”Színház társulatával

Mozgalmas nyarat tudhat maga mögött a PRIMA díjas
DUMA’Színház társulata. A nyár folyamán szinte minden
hétvégén felléptek az ország számos területén. Többek
között Mezőkovácsháza város testvérvárosában,Vingán
(Románia) egy nyári Fesztivál keretén belül, a város kiemelt rendezvényén. Társulatunkat a határon túli fellépésre elkísérte Varga Gusztáv polgármester úr is.
Mindezek mellett hagyományainkhoz hűen 29. alkalommal rendeztük meg 2019. augusztusában Mezőhegyesen, a
József Attila Általános Művelődési Központ színháztermében a DUMA’Színház nyári felkészítő tréningjét. Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként betekintést engedtünk a
tréning munkájába az érdeklődő szakemberek számára is
és próbáltuk a gyakorlatban megmutatni a „jó gyakorlat”
sikerének titkát. A tréning a színészmesterség rejtelmeibe
való betekintésen, a mozgástréningeken, a drámajátékokon
és a színházi alapok megteremtésén túl a pihenésre és csapatépítésre is kiemelt hangsúlyt fektetett. Mindezek mellett társulatunk ilyenkor készíti elő az új színházi premiert,
melyre már nem sokat kell várni, s melyet már jó előre „igazán forrón” ajánlunk figyelmükbe.
Augusztus 20-án meghívást kaptunk Mezőkovácsháza
város ünnepi testületi ülésére, ahol az a megtiszteltetés ért
Bennünket, hogy a város Települési Értéktár Bizottsága a
DUMA”Színház társulatát helyi értéknek minősítette ás a
Települési Értéktárba örök emlékül nyilvántartásba vette.
A tábor ideje alatt több alkalommal léptünk fel, majd
Szent István napján„Nagy utazás” címmel egy nagyszabású
színpadi show-val búcsúztunk a nyártól és köszöntük meg vendéglátóink
szeretetét a mezőhegyesi szabadtéri
színpadon.

A „Tisztelt Nagyérdemű”, a kedves és
lelkes nézők ízelítőt kaphattak a következő színházi évad új bemutatójából.
A produkció énekes szólistái - Kovács Karola, Márta Vivien, Misik Dóra,
Szubin Iván, Vasvári Márk, Takács Hajnalka, Tóth István – mellett a produkcióban fellépett a színház teljes társulata, Koncsecskó Tamás „BMX varázsló”
és a színpadra visszatérő kismamáink:
Frajsták Fanni és Kovács Dóri. Az előadást Duma Zsolt, a társulat művészeti
vezetője rendezte.
Duma Zsolt
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Összefoglaló tájékoztató, a Mezőkovácsházi (Reformátuskovácsházi) Innovációs,
Oktatási és Közösségi Központ 2015.11.01. és 2019.09.30. közötti időszakáról
2015.11.01. és 2019.09.30. közötti
időszakban, a Mezőkovácsházi Innovációs, Oktatási és Közösségi Központban (Refi Közösségi Központ), több
mint 24 000 dokumentált látogatás
történt. Több mint 30 féle folyamatos,
időszakos program és szolgáltatás valósult meg, melyek a fő ellátandó feladataink szerint is a felzárkózást, közösségi
integrációt, közösségi programokat, a
közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést és ezek jobbítását támogatták.
Az alábbi képzések, oktatások
folytak a Közösségi Központban

Szociális Gondozó és ápoló képzés
(2); SZGYF GINOP 612 Digitális szakadék IKER informatikai oktatások (4);
önkormányzat zöldterület kisgép-üzemeltető képzés; fegyveres és biztonsági
őrképzés; Gyulai Szakképzési Centrum
bolti eladói képzése (2); EJPSZ és KSH
képzések, intézményi képzések; SZGYF
„Aktívan a tudásért” alapkompetencia
fejlesztés és képzések (2); Felzárkózási
mentorhálózat, mentorálás

Refi Orvosi rendelő nálunk működött a
Központban
Folyamatosan működő szolgáltatások,
programok a nyitvatartási idő alatt

Fontosabb civil történések a
Közösségi Központban
Segítségünkkel és nálunk való működéssel megalakult a Refi Nyugdíjasok Egyesülete; folyamatosak voltak
az Ifjúsági programok (városi zenekari próbák, kulturális klubok). Önkormányzati gyerektábornak, Református
Egyház programjainak adott helyszínt
az intézmény; Kovácsházi és egyéb nagyobb városi programok; térségi, járási
civil és közösségi programok; Roma Önkormányzati és Hitéleti rendezvények
és Roma E pont működtetése; Minden
Gyerek Lakjon Jól Alapítvány adományosztásának támogatása; Egészségfejlesztési Iroda programjai; Itthon vagy
Magyarország Szeretlek; Tudásnapok
és Gyermekprogramok, ünnepségek; folyamatos lakossági, családi, privát programok valósultak meg a Központban. A

Ingyenes Közösségi Internet Pont
szolgáltatás (több számítógépen és nyílt
wi-fi-n keresztül); Szabadtéri Játszótér
és Fitneszpark ingyenes használatának
lehetősége, ingyenes sportolási lehetőségek; ATM Bankautomata; RSZTOP
csomagosztások; Refi Nyugdíjas Egyesület programjai; Adománygyűjtés és
Adományosztás és ezek támogatása;
Városi és Térségi Intézmények, Önkormányzatok programjai (intézményi
programok, polgármesteri fogadóórák,
projektrendezvények,
konferenciák,
megbeszélések); Hitéleti klubrendezvények; SZGYF programok.
Sok, Mezőkovácsházán megvalósuló pályázatban, segítő, támogató és együttműködő partner, a Refi Közösségi Központ.
Tisztelettel: Innovációs, Oktatási és
Közösségi Központ, Bontovics Krisztián
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„Mindenki ugyanúgy más!”
A Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala mindig is nyitott hivatalként
működött, azaz a hivatali munka mellett részt vett
a járás közösségi, sport és kulturális életében is.
Az épületben korábban is rendszeresek voltak a
helyi, vagy környékbeli alkotók műveiből rendezett
kiállítások. A 2016-ban megvalósult „Dél-Békés mi
vagyunk!” című programsorozat keretében például
18 hónapon keresztül a járás 18 települése mutatkozott be egy-egy kiállítás keretében.
Fontosnak tartottuk, hogy a hivatalba látogató
ügyfelek ismerjék meg a szomszédos települések
életét, a „szomszédok” értékeit, mialatt az ügyintézésre várakoznak.
A Mezőkovácsházai Járási Hivatal számára ma is fontos, hogy a hivatalba érkező ügyfelek számára - a gyors,
pontos és szakszerű ügyfélkiszolgáláson túl - a már
szinte minimálisra csökkentett várakozási idő tartalommal teljen meg, hiszen a köz szolgálatának ez is az
egyik módja.
A modern közigazgatás már nem csak hatósági munka, a hivatásunk túlmutat az ügyek intézésén. A közigazgatásnak nem csak a technikai kihívásokra kell
felelnie, hanem fel kell készülnie a szolgált közösség
változásaira. A modern társadalom lassan felismeri,
hogy a közösségen belül sok a speciális tulajdonságú
ember. A valamilyen módon sérült, vagy különleges
bánásmódot igénylő emberek problémáit, nehézségeit
a közigazgatásnak ismernie kell ahhoz, hogy helyesen
tudja kezelni, szükség esetén pedig segítséget is tudjon
nyújtani. Az integrált, érzékenyebb társadalom megteremtéséhez kiváló teret nyújtanak a járási hivatalok, amelyek már nemcsak a közigazgatás központjai,
hanem közösségi terek is. A fogyatékossággal élő embertársainkkal, - a rosszul megélt és megfogalmazott
együttérzés, szánakozás helyett - az ismereteken, a
tudáson és az önzetlen emberi együttérzésen alapuló
kapcsolat alapvető fontosságú.

Ezen küldetés jegyében fogott össze a Mezőkovácsházi
Járási Hivatal, a Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
Magyarbánhegyesi Tagintézménye és az Erősödő Családi Kötelékekért Alapítvány.
Közösen útjára indítottunk egy olyan programsorozatot, ahol lehetőség nyílik megismerni a fogyatékosságokkal élő embertársainkat, félelem helyett olyannak
értékelhetjük őket, amilyenek valójában.

Október 17-től december közepéig két egymással párhuzamos kiállítás várja az érdeklődőket a
Mezőkovácsházai Járási Hivatalban. Nemes András
Bence hadihajóiból készült kiállítással közelebb kerülhetnek látogatóink egy távolról talán rémisztő, de
közelebbről csodálatos világhoz, az autizmushoz. A 16
éves Bence tökéletes mértani pontossággal, művészi
kivitelezésben, teljes műszaki, történelmi és történeti
háttérrel készít kartonpapírból hadihajókat.
A hajókiállítással együtt a „Nézd csak, ugyanolyan
vagyok!” című rajzkiállítás is útjára indul, melynek
keretében különböző korcsoportú gyermekek készítettek azonos témában rajzokat a Dr. Illyés Sándor
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő
Iskola és Kollégium Magyarbánhegyesi Tagintézményből, a Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola intézményéből, valamint a
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde intézményéből. A rajzkiállításon a kis művek egymás mellett
kerültek kiállításra, de azt, hogy az alkotó melyik intézmény óvodása, vagy tanulója nem áruljuk el. A nézőre
bízzuk, hogy meglássa és megélje azt a hasonlóságot,
amely valójában rejlik a gyermekek alkotásaiban.
Mi mindent megmutatunk, ami szemmel jól látható,
de mindenkinek magának kell megélni azt, ami csak
szívvel érezhető.

Béni Attila, hivatalvezető
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BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Ezüstérmes lett a
megyei csapat

Az
Agrárminisztérium
és
a
Hungarikum Bizottság 2018-ban pályázatot írt ki nemzeti értékeink megismertetése és népszerűsítése érdekében vetélkedők szervezésére, melyen
a magyarországi megyék és a külhoni
nemzetrész értéktárak indulhattak.
A felhívásra a Békés Megyei Önkormányzat (BMÖ) is jelentkezett azzal
a céllal, hogy a fiatalokat bevonja a
hungarikumok, értékek megőrzésébe,
gyűjtésébe, megismerésébe.
- A pályázaton nyertünk 3 millió forintot, melyből a BMÖ a Békés megyei
értékek illetve hungarikumok témakörében vetélkedőt szervezett általános iskolák felső tagozatos továbbá
középiskolások 4 fős csapatai részére,
három fordulóban. A vetélkedő célja az volt, hogy a fiatalokat bevonja a
hungarikum mozgalomba, elméleti és
tárgyi tudásukat bővítse a magyarság
közösségének értékei kapcsán – tudatta Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke.
A településeken megtartott iskolai
válogatók után zajlottak a járási középdöntők, majd következett a megyei
döntő. A két korosztály első helyezett
csapata az országos döntőn képviselte

Békés megyét.
A Balatongyöröki Ifjúsági Táborban
megrendezett kétnapos vetélkedőn
15 általános iskolás, 12 középiskolás
csapat vett részt. A verseny középpontjában a hungarikumok és a Magyar Értéktárban szereplő kiemelkedő
nemzeti értékek megismerése állt. A
diákok összetett elméleti és ügyességi
feladatok megoldásában mérték össze
erejüket a versenysorozaton.
Az általános iskolások közül az első
helyen a Tatai Református Gimnázium,
a második helyen a Debreceni Egyetem
Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma
és Általános Iskola, a harmadik helyen
a Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általá-

nos Iskola diákjai végeztek. A középiskolások döntőjét a Debreceni Egyetem
Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma
nyerte, a második és a harmadik helyet
pedig a Békéscsabai Andrássy Gyula
Gimnázium és Kollégium és a Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium tanulói
szerezték meg.
Gratulálunk valamennyi nyertesnek,
külön a Békéscsabai Andrássy Gyula
Gimnázium és Kollégium „Unicumok”
elnevezésű csapatának, melynek tagjai
Baksay Réka, Székács Kristóf, Székács
Márk, Tóth Gergő, felkészítő pedagógusuk Zanócz Szilvia.
Sztahovics Zsuzsa

OLVASÓI ROVAT

Mindenszentek ünnepén
November eleje Mindenszentek ünnepe.
Kegyelettel emlékezünk drága szeretteinkre.
Sírjaikat elhalmozzuk sok szép virággal,
Mécsest gyújtunk, világít nekik pislákoló lánggal.
Emlékezetünkben itt vannak közöttünk,
Szívünk mélyén ott vannak, amíg csak élünk.
Ott vannak az égen is egy ragyogó csillagban,
Onnan vigyázzák utunkat, szerte a világban.
Azt kívánjuk drága Szeretteinknek,
Lenn a mélyben, békében pihenjenek.
Kérjük Reájuk a jó Isten áldását,
Az utolsó napon mindenki feltámadását.
Abrincsák Istvánné
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Aradi Izabella
Földes Norbert
Szabó Luca
Bohus-Magyar Viktória
Halász Andor Ferenc
Kulcsár Éva Lize
Majdán Hunor Dénes
Mezei Patrik Márk
Szikszai Ádám István

2019.07.22.
2019.07.26.
2019.08.02.
2019.08.18
2019.08.20.
2019.08.23.
2019.08.26.
2019.08.31.
2019.09.04.
2019.09.19.

Kása Erika Alexandra
Medve Erika
Sipos Melinda
Skorcz Erika
Dús Éva
Medve Zsuzsanna
Van Ruiten Sieuwke
Gyüre Ilona
Ramasz Marietta
Szikszai Marietta Eszter

Török Máté
Aradi György
Földes Pál
Szabó Péter
Bohus-Magyar Mátyás
Halász Andor
Kulcsár Antal
Majdán Tamás István
Mezei Ferenc
Sin Márk

HALÁLESETEK:

Tóth Györgyné
Ale Sándorné
Fülöp Béla
Alexa László Károlyné
Varju József
László Imre Péterné
Vári Imréné
Molnár László Györgyné
Lipták Ádámné
Páncsics Ferenc Mihály

1939
1927
1956
1941
1958
1942
1942
1934
1944
1933

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:

Szabó Péter
Lovas Sándor
Horváth Gergely
Papp András
Török Imre
Huszka Roland
Páger Tamás
Dankó Márton Attila
Szabó Gergely Márk
Mucsi Pál
Halasi Ákos
Unyatinszki Tamás
Fekete Richárd
Molnár Tamás
Palotás Miklós
Lukács Balázs

Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Szeged
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Szarvas
Bakonyszentkirály
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Doboz
Békéscsaba
Medgyesegyháza
Mezőkovácsháza

Skorcz Erika
Lénárt Monalisa
Borús Judit Éva
Újréti Klaudia
Kiss Bernadett
Hekli Éva Mária
Czakó Melinda
Faragó Erika Kitti
Kuka Dominika
Sallai Andrea
Zacsok Henrietta Ibolya
Kristóf Nikolett
Kurai Margit
Tuska Sarolta
Pelyva Tímea
Gál Zita

Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Szeged
Végegyháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Medgyesegyháza
Bakonyszentkirály
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Kaszaper
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza

