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12/2016. sz. kt. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. augusz-
tus 19-én 14 órai kezdettel tartott ünnepi ülésén 

 
  
Jelen vannak: Varga Gusztáv  polgármester 

Csepreghy Elemér 
Szénási István alpolgármesterek 
Szűcs Judit  
Zábrák Istvánné 
Papp Zoltán 
Sütő Lajos képviselők 

 
 
Távolmaradását bejelentette: 
 

Dr. Fritz Izabella 
Kálmán András  képviselők 
 
 

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző  
Hetényi György díszpolgár 
Ács Elemérné 
Fülöp Gabriella posztumusz díszpolgár kitüntetett hozzátartozói 
Nagyné Csiffáry Anna 
Merényiné Szentmiklósi Etelka kitüntetettek 
Nagy Ágnes 
Tasi Lia Andrea 
Ökrös Mátyás Viktor fiatal diplomások 
Vári Melinda fiatal diplomás édesanyja Mák Beáta 
Joán Turcsin Ópálos polgármestere 
Andrési József Vinga alpolgármestere  
Jantó Ferdinánd Krisztián 
Manga Timai 
Péterfi Ilona 
Koncz Károly állampolgársági esküt tevők  
Süle Katalin Járási Hivatal vezető helyettese 
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Tóth Zsolt    Munkaügyi Központ vezetője 
Csete Ilona    újságíró 
Albertus László  Könyvtárvezető  
Havancsák Piroska  iskolaigazgató  
Dr. Ökrösné Körömi Ilona  óvodavezető helyettese 
Kovalik Angéla   Humán Szolgáltató Központ vezetője  
Jankó Erzsébet  Művelődési Központ vezetője 
Sándor Zoltánné   Gimnázium igazgatója 
Vojtosovics Ildikó  Pedagógiai Szakszolgálat vezetője 
Nagy Lajos    Rendőrkapitány 
Vitális Gábor   Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  
Bontovics Krisztián  TKKI képviselője 
Ádám Andrásné 
Szekeres Lajos   korábbi kitüntetettek  
Kiss József    Jobbik Helyi Szervezet képviselője 
Kovács Péter  Polgárőr Egyesület vezetője 
Németh Gyula  Uniqa Biztosító képviselője 
Duma Zsolt   Duma Színház vezetője 
Borsodi János  Battonya Város alpolgármestere 
Sallai Ildikó 
kb. 35 fő érdeklődő állampolgár 

 
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna irodavezető: Kedves Megjelentek, Tisztelt Vendége-
ink! 
 
Tisztelettel üdvözlöm Önöket Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának ünnepi Kép-
viselő-testületi ülésén.  
Megkérem Önöket, hogy a zászlók és az elöljárók bevonulásához szíveskedjenek feláll-
ni.  
Magyarország nemzeti zászlóját és Mezőkovácsháza város zászlóját kísérik: 

 
- Varga Gusztáv polgármester 
- Csepreghy Elemér és Szénási István alpolgármesterek 
- Dr. Szilbereisz Edit jegyző  
- Joán Turcsin Ópálos település polgármestere 
- Andrési József alpolgármester Vinga település képviseletében 
- Vitális Gábor a helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke  
- Mezőkovácsháza Város képviselő-testületének tagjai: 
-     Papp Zoltán és Sütő Lajos bizottsági elnökök 
-     Zábrák Istvánné és Szűcs Judit képviselők 

 
 
Végezetül érkezik az új kenyér.  
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A Képviselő-testület ünnepi ülését a Himnusz nyitotta meg.  
 
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna irodavezető: "A múlt erős gyökér, jelen és jövő belőle 
él." Augusztus 20.-a államalapításunk ünnepe, az Új kenyér ünnepe, Szent István ünne-
pe... De az idei évben városunknak egyéb ünnepelni valója is akad bőven. Évfordulók-
ban gazdag év ez számunkra. Most ünnepelhetjük Mezőkovácsháza várossá nyilvánítá-
sának 30. évfordulóját. A szokásos Kovácsházi Napok programsorozatot a 70. születés-
napját ünneplő Széchenyi Zsigmond Vadásztársasággal közösen szerveztük, helyet adva 
a megyei vadásznapnak. Néhány nappal ezelőtt szem és fültanúi lehettünk a Du-
ma’Színház 25 éves jubileumi előadásának. A 25 év alatt több száz művészpalánta pró-
bálta ki a világot jelentő deszkák varázsát. Közülük ma már többen egy profi világban 
áldoznak nap mint nap Thália oltárán.  
 
Sás Péter 2003-ban vette át diplomáját a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. 4 évig 
volt a Crazy Theatrum tagja. Jelenleg a budapesti Noir Színház társulatának tagjaként 
látogatott vissza hozzánk, fogadják Őt szeretettel. 

 
Előadja: Petőfi Sándor: Ha férfi vagy, légy férfi című versét. 
 
„Ha férfi vagy, légy férfi, 
S ne hitvány gyönge báb, 
Mit kény és kedv szerint lök 
A sors idébb-odább. 
Félénk eb a sors, csak csahol; 
A bátraktól szalad, 
Kik szembeszállanak vele... 
Azért ne hagyd magad! 

Ha férfi vagy, légy férfi, 
S ne szád hirdesse ezt, 
Minden Demosthenesnél 
Szebben beszél a tett. 
Építs vagy ronts, mint a vihar, 
S hallgass, ha műved kész, 
Mint a vihar, ha megtevé 
Munkáját, elenyész. 

Ha férfi vagy, légy férfi, 
Legyen elved, hited, 
És ezt kimondd, ha mindjárt 
Véreddel fizeted. 
Százszorta inkább éltedet 
Tagadd meg, mint magad; 
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Hadd vesszen el az élet, ha 
A becsület marad. 

Ha férfi vagy, légy férfi, 
Függetlenségedet 
A nagyvilág kincséért 
Árúba ne ereszd. 
Vesd meg, kik egy jobb falatért 
Eladják magokat. 
„Koldúsbot és függetlenség!” 
Ez légyen jelszavad. 

Ha férfi vagy, légy férfi, 
Erős, bátor, szilárd, 
Akkor, hidd, hogy sem ember 
Sem sors könnyen nem árt. 
Légy tölgyfa, mit a fergeteg 
Ki képes dönteni, 
De méltóságos derekát 
Meg nem görbítheti.” 
 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Szeretettel és Tisztelettel köszöntöm meghívott ven-
dégeinket, Hetényi György díszpolgárt, Süle Katalint, a Járási Hivatal vezető-
helyettesét, Tóth Zsoltot, a Munkaügyi Központ Vezetőjét, Nagy Lajos rendőrkapitányt, 
Dr. Szilbereisz Edit jegyzőt, Képviselő-testület tagjait, állampolgársági esküt tevőket, 
azok családtagjait, leendő kitüntetetteket, családtagjait, az első diplomájukat szerzett 
fiatalokat, családtagjaikat és a jelenlévő meghívottakat, érdeklődőket.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testületi ülésen 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Dr. 
Fritz Izabella és Kálmán András képviselők bejelentették távolmaradásukat.  
 
A Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
Javaslom, a Képviselő-testület a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalja meg. 
Van-e más javaslat?  
 
Mivel egyéb javaslat nem volt, kérem, aki egyetért a napirendekkel, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)  
Tárgya: Napirend elfogadása  
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318/2016. (VIII. 19.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. 
augusztus 19-i ünnepi ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
 N A P I R E N D  

 
T Á R G Y A E L Ő A D Ó J A  
 
1.) Ünnepi köszöntő    Varga Gusztáv  
      polgármester 
 
2.) Önkormányzati kitüntetések átadása     Varga Gusztáv  
           polgármester 
  
3.) Fiatal diplomások köszöntése    Varga Gusztáv 
       polgármester 

 
4.) Állampolgársági eskütétel    Varga Gusztáv 
      polgármester 
 
5.) Partnerségi Együttműködési Megálla-             Varga Gusztáv 
     podás aláírása Ópálos (Románia) településsel    polgármester 
 

 
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna főtanácsos: A napirendnek megfelelően felkérem Var-
ga Gusztáv  polgármester urat, tartsa meg ünnepi köszöntő beszédét, valamint Vitális 
Gábort ennek tolmácsolására.  
 

 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Ünnepi köszöntő 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 
                                                              polgármester 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
 
Örömmel köszöntöm Önöket Mezőkovácsháza, magyar államalapításának évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepségén. 
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Megkülönböztetett tiszteletemet fejezem ki kitüntetendő polgártársaimnak, hozzátarto-
zóiknak, a korábbi kitüntetett Mezőkovácsháziaknak, az állampolgársági esküjüket 
mostani ünnepségükön letevő honfitársainknak, első diplomájuk megszerzését velünk 
ünneplő polgártársainknak, nagylelkű támogatóinknak, vállalkozóinknak, testvértelepü-
léseink küldöttségeinek. 
 
„Felkelt a napunk, István a mi urunk, 
Árad a kegyelem fénye ránk. 
Hálás a szívünk, zengjen az örömünk, 
Szép Magyarország, édes hazánk.” 
 
 
Bizonyára sokan dúdoltuk magunkban a fenti sorokat bevonulás közben, az „István a 
király” rockopera dalát. Általánosan elfogadott tény, hogy Szent István a legnagyobb 
magyar történelmünkben, akinek méltó emléket állít ez az opera is.  
Nagysága abban áll – Jókai Anna szavaival – hogy „Szent István király azt a fundamen-
tumot adta meg, amire azóta is építkezünk”. 
Augusztus 20.-a Szent István király ünnepe, egyben a mi ünnepünk is.  
 
Azt is ünnepelni szeretnénk ezen a napon, hogy méltóan a Szent Istváni örökséghez, jól 
építkeztünk az általa megalkotott fundamentumra. 
Különösen magunkénak érezhetjük ezt az ünnepet mi, Mezőkovácsháziak, mert hogy 30 
éve viseljük a városi címet. 
 
Harminc esztendeje, 1986. január 21-én 12 óra előtt, hosszú sorokban tartottunk a Mű-
velődési Ház felé. A déli harangszót követően, szép ünnepség keretében adta át a mi-
niszterelnök helyettes, Dr. Fekete Lajos tanácselnöknek, a várossá nyilvánításról szóló 
oklevelet.  
2001-ben ünnepeltük először ezt az eseményt, azóta öt évenként újra megemlékezünk 
róla. 
Elolvasva Dr. Fekete Lajos 1986-os, és Szekeres Lajos polgármester úr 2001-es beszé-
dét, érdekes gondolatok ébredtek bennem, amelyet most megosztok Önökkel. 
 
Dr. Fekete Lajos elmondása alapján várossá válásunkat az a kormányzati döntés alapoz-
ta meg, amellyel községünket kijelölték vidéki ipartelepítésre. További kormányzati, 
megyei döntések, a lakosság cselekvő hozzáállása is kellett az eredményhez. 
Idézek a beszédből: „Mezőkovácsháza lakossága már eddig is bizonyította települése 
iránt érzett felelősségét, szeretetét. Évek óta élen járt a megyében, a településfejlesztési 
társadalmi munkában. Utak, járdák, középületek létesültek a lakosság önkéntes hozzájá-
rulásával, e nélkül nem valósulhatott volna meg a víz-, szennyvíz-, a gázvezeték és az 
úthálózat építése sem.” 
„Ma már a lakások 55%-a komfortos, - mondta Fekete Lajos - a csatornahálózat kiépíté-
se folyamatban van, a gázhálózat a település egyharmadán kiépült, az úthálózat fele szi-
lárd útburkolatú.” 
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Szekeres Lajos 15 év múlva a következőket mondta: „Az 1990. utáni időszakban az 
olyan kisvárosok, mint Mezőkovácsháza, hullámvölgybe kerültek. A többnyire nagyvál-
lalatok leányvállalataiként, üzemegységeiként működő iparuk zsugorodott. Az új ön-
kormányzati finanszírozási rendszerben elvesztek a községekkel szembeni előnyeik. Az 
átmeneti időszak nem kis áldozattal járt, és így van ez napjainkban is: áldozatot kell vál-
lalni!” 
 
A fenti szavakból, az akkori helyzetből leszűrhető, hogy minden nehézség ellenére 
Mezőkovácsháza folyamatosan gyarapodik. Megvan, megépült – bár javításra, felújítás-
ra szorul – az az infrastruktúra (utak, víz-, csatorna vezetékek, közszolgáltatások), 
amely a további fejlődéshez szükséges. 
Kiváló mezőgazdasági adottságainkat sok vállalkozó, őstermelő, gazdálkodó igyekszik 
egyre magasabb színvonalon használni. 
 
Ahogy a tanácselnök, és a polgármester is kiemelte a sikerhez is, és a nehézségekkel 
való megbirkózáshoz is összefogásra, áldozatvállalásra van szükség. Ez harminc év el-
teltével sincsen másképp. 
 
Dr. Fekete Lajos azt mondta, „Tudjuk, hogy a mai nap csak a kezdete, a szó, igazi ér-
telmében vett, várossá nyilvánítás folyamatának.” És valóban, látjuk, hogy miden kor-
ban, így ma is tennünk kell azért, hogy igazi várossá váljunk.  
 
Ezért szépítjük köztereinket, korszerűsítjük intézményeinket, a bölcsődét, óvodát, isko-
lát, gimnáziumot, könyvtárat, művelődési házat, szociális intézményeket. Ezért teszünk 
meg mindent az egészségügyi ellátás színvonalának, a háziorvosi-, gyermekorvosi-, fo-
gászati-, védőnői-, járó beteg ellátás, orvosi ügyelet korszerűsítéséért. 
Ezért készítettünk hosszú távú fejlesztési stratégiát, amelynek eredményeképpen 
Mezőkovácsháza az 1986-os dinamikus növekedést megismételheti. E stratégiának 
megfelelően több milliárd Ft értékű forrásra adtunk be pályázatot. Ipari park kialakításá-
ra területet vásároltunk, hogy fogadni tudjuk a betelepülni akaró vállalkozókat, hogy 
fiataljainknak helyben tudjunk munkát biztosítani. Addig is - erőn felül – több, mint 300 
közfoglalkoztatottat alkalmazunk, értelmes munkát, a segélynél magasabb jövedelmet 
biztosítva számukra. 
 
Tanácselnök úr fontosnak tartotta megemlíteni, hogy Mezőkovácsháza 1872-1984-ig 
járási székhely volt. Polgármester úr is kiemelte, hogy „olyan térségi szerepkör kialakí-
tására kell törekedni, amely alapján elvitathatatlan, hogy városunk a járás gazdasági, 
szellemi központja”. 
 
Ezt, úgy gondolom, a járási székhelyi cím elnyerésével, a Járási Hivatal városunkba ke-
rülésével, intézményeink kistérségi feladatvállalásával mára sikerült elérnünk. Ez lehe-
tőség, és felelősség is egyben: a mi fejlődésünk segítheti a szomszédos településeket, mi 
pedig a közös feladatellátás révén könnyebben juthatunk pluszforrásokhoz. 
 
Tisztelt Hölgyeim, és Uraim! 
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A hét elején személyesen vittem el a meghívót Dr. Fekete Lajosnak. Lajos bácsi 84 
éves, és most nem a legjobb egészségi állapotnak örvend. Jót beszélgettünk, kaptam két 
tanácsot. Az egyik, hogy ki kell használni a kínálkozó lehetőségeket. A másik, hogy 
tisztességesnek kell lenni. Ezúton is, innen is kívánok számára jobbulást, jó egészséget! 
 
Egyet értettünk abban, hogy most a legnagyobb kínálkozó lehetőség az, hogy 
Mezőkovácsháza újra járási székhely, a Járási Hivatal, és a szakigazgatási szervek soka-
sága pezsgést ad városunknak. 
 
Meggyőződésem, hogy a járási székhely címet azért nyertük el, mert megvannak, kivá-
lóan működnek, és kivétel nélkül színvonalas térségi feladatot látnak el azok az intéz-
ményeink, amelyek egy jól teljesítő város életéhez, a városi léthez nélkülözhetetlenek. 
 
Az intézmények vezetői, dolgozói a tisztességből példát mutatnak városunk lakóinak. 
Hiszem, hogy az ő munkájuknak köszönhetőek városunk sikerei.  
Ezért, várossá válásunk harminc éves jubileumán, a köszönet jeleként egy-egy ajándé-
kot szeretnénk átadni nekik.  
 
Felkérem Csepreghy Elemér és Szénási István alpolgármester urakat, adják át az emlék-
tárgyakat! 
 
Az emléktárgy Mezőkovácsháza Város címerével díszített sokszögű álló üveglap, mely-
re a következő szöveg van gravírozva: „Mezőkovácsháza várossá nyilvánításának 30. 
évfordulója alkalmából adományozza Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2016.” 
Az emléktárgyakat átvették:  
Dr. Szilbereisz Edit jegyző, a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal vezetője 
Albertus László a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár igazgatója 
Dr. Ökrösné Körömi Ilona a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde intéz-
ményvezető-helyettese 
Kovalik Angéla a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője 
Jankó Erzsébet a Kalocsa Róza nonprofit Közhasznú kft. ügyvezetője 
Pap Csaba távolléte miatt, Vitális Gábor, a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 
ügyvezető helyettese. 
 
 
Kívánom, hogy intézményeink dolgozói, rátekintve erre a kis üveg plasztikára érezze-
nek büszkeséget, eddigi munkájuk eredményéért, és érezzék a város vezetésének köszö-
netét, a lakosság elismerését. 
 
Végezetül, ezen a szép ünnepen, kívánom mindannyiunknak, hogy lelkesítsen minket az 
elődök példája, kivált Szent Istváné, vagy a most kitüntetendő kovácsházi embereké. 
Lelkesítsen azért, hogy megláthassuk a jót jelenünkben, s azt követhessük. Követhessük 
úgy, hogy megtaláljuk a még fényesebb jelen és jövő útjait! 
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„Hálás a szívünk, zengjen az örömünk, 
Szép Magyarország, édes hazánk.” 
 
További szép ünnepet kívánok! 
 
 
 
II. és III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Önkormányzati kitüntetések átadása 

 Fiatal diplomások köszöntése 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 
                                                              polgármester 
 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Minden ünnepségünk egyik legszebb pontja az, ami-
kor a város szülötteit, a városért dolgozókat állampolgárok javaslata alapján, a Képvise-
lő-testület döntését követően kitüntetésekben részesíthetjük.  
 
A mai nap különleges abból a szempontból, hogy az egy ciklusban csak egyszer oda-
ítélhető „Mezőkovácsháza Díszpolgára” cím kiadásáról is döntött a Képviselő-testület.  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna irodavezető: A Képviselő-testület által adományozható 
kitüntetésekről és díjakról szóló 25/2006. számú Önkormányzati rendelet értelmében 
ciklusonként 1 db „Mezőkovácsháza Díszpolgára” kitüntetés, évente 10 db 
„Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért” kitüntetés  és 15 db „Polgármesteri Elismerő 
Oklevél” adományozható. 
 
„Mezőkovácsháza Díszpolgára” kitüntetés és elismerő cím egy életpálya kiemelkedő 
értékű teljesítményéért, maradandó értékű, megbecsülést kiváltó tevékenységért adható. 
A képviselő-testület döntése alapján 2016-ban ezen elismerő cím posztumusz került 
odaítélésre Fülöp Dezső részére. 
 
Fülöp Dezső 1909-ben született Tótkomlóson. Már fiatal korában gazdálkodni kezdett, 
de a II. világháború idején, 1944-ben menekülnie kellett, mindenét hátra hagyva. 1945-
ben visszajött Mezőkovácsházára és újra termőföldet vásárolt és gazdálkodni kezdett. 
Az 1947-es parlamenti választások előtt a gazdálkodók a Független Kisgazda, Föld-
munkás és Polgári Párt mezőkovácsházi alapszervezete elnökének választották. Ebben 
az időben Ő már a Községi Tanács tagja volt. 
1956. október 28-án Mezőkovácsházán megalakult a Nemzeti Tanács, mely tagjaiból 
megválasztotta a Végrehajtó Bizottságot. A Bizottság tagjai sorából Fülöp Dezsőt vá-
lasztotta elnökéül. 
Fülöp Dezső, mint megválasztott tanácselnök a forradalmi napok keretében intézkedési 
tervet készített a tennivalókhoz és a nemzetőrség megalakítására. 
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A forradalom leverését követően, 1956. november végén az AVH battonyai alegység-
éhez vitték, ahol az elszámoltatás és verés következtében súlyosan megsérült. 
Korábbi gazdasági kapcsolatainak köszönhetően lehetősége lett volna Ausztráliába me-
nekülni. De mivel Ő Mezőkovácsháza kinevezett tanácselnöke volt, nem volt hajlandó 
kitelepülni. Elkötelezetten magyarnak érezte magát, hazaszeretetéből adódóan vissza-
utasította a felajánlott segítséget.  
Súlyos sérülései következtében menthetetlennek bizonyult és 1957. február 24-én elha-
lálozott. 
Rendeletünk értelmében az elismerés átvételére örökösei jogosultak: leánya Ács 
Elemérné Fülöp Magdolna és unokája Fülöp Gabriella. 
 
A kitüntetést Varga Gusztáv polgármester és Szénási István alpolgármester urak adják 
át. 
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna irodavezető: A „Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért” 
kitüntetés a Mezőkovácsházán szakmai feladatot ellátó aktív és nyugdíjas munkaválla-
lók részére adományozható, amennyiben az adott szakmai feladatot, tevékenységet tíz 
évet meghaladóan magas színvonalon, kiemelkedő teljesítménnyel, példa értékűen vég-
zik. 
 
A Képviselő-testület döntése alapján az idei ünnepi testületi ülésünkön két kitüntetést 
adhatunk át ebben a kategóriában. 
 
Az egyik elismerés szintén posztumusz került odaítélésre néhai Csepreghy Elemér ré-
szére, melynek átvételére fia, mint örököse jogosult. 
 
Csepreghy Elemér 1938-ban született Mezőkovácsházán. Az elismerést közéleti és köz-
szolgálati tevékenységével érdemelte ki.  
Több mint 40 évet dolgozott a közigazgatásban. A Járási Hivatalban, a Községi, majd 
Városi Tanácsnál, a rendszerváltás után a Polgármesteri Hivatalban. Az elnevezések 
változtak, de ő a Városfejlesztési, Műszaki osztály dolgozójaként, majd vezetőjeként 
töretlenül szolgálta városunkat. Nevéhez köthető a Fáy, Nyírfa, Hársfa és a Kalocsa Ró-
za utca megnyitása, a fürdő fejlesztése, több városi épület műszaki átvétele. Építész 
technikusként és magánemberként is hozzájárult a mezőkovácsházi városkép kialakítá-
sához, fejlődéséhez, több ízben fásítást kezdeményezett. 
A sport és civil életben is igen aktív volt. Gyermekkora óta focizott és oszlopos tagja 
volt a kovácsházi futball csapatnak. 
A Sporthorgász Egyesület is tagjai közt tudhatta, sőt hosszú időn keresztül elnöke volt 
az egyesületnek. 
A Balogh György Honismereti Egyesületnek is alapító tagja volt. 
A mezőkovácsháziak tiszteletét, bizalmát nem csak odaadó munkájával, hanem segítő-
készségével, tenni akarásával nyerte el. 
 
Az elismerést szintén Varga Gusztáv polgármester úr és Szénási István alpolgármester 
úr adják át. 
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A kitüntetett megköszönte családja nevében is a kitüntetést.  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna irodavezető: Ugyancsak „Mezőkovácsháza Város 
Szolgálatáért” kitüntetésben részesül Nagyné Csiffáry Anna városunk gazdasági stabili-
tását szolgáló szakmai munkája elismeréséül. 
 
Nagyné Csiffáry Anna Nagybánhegyesről került városunkba miután a makói József At-
tila Gimnáziumban leérettségizett.  
 
A Magyar Nemzeti Bank mezőkovácsházi fiókjában 1978-ban kezdett el dolgozni, majd 
1980-tól a KSH járási fiókjánál lett előadó. 1987. augusztus 01-én áthelyezéssel került 
az ÁMK Általános gazdasági szervezetébe.  
Folyamatosan képezte magát, 1996-ban mérlegképes könyvelői szakképesítést, majd 
2003-ban a Szent István Egyetem Gazdasági és Mezőgazdasági Karán pénzügyi szak-
irányú végzettséget szerzett gazdasági mérnök szakon.  
 
Kiváló gazdaságvezetői szakmai munkája alapján kérték fel, hogy önkormányzati hiva-
talunk pénzügyi osztályát vezesse 2003-tól 2005-ig. Ezt követően egy évig a 
csanádpalotai önkormányzatnál, mint pénzügyi csoportvezető dolgozott.  
 
2006.11.01-től visszatért anyaintézményébe és azóta a folyamatosan változó szerkezetű 
összevont önkormányzati intézmények gazdasági szervezet vezetője.  
Munkáját az igényesség, precizitás és a takarékos működésre való törekvés jellemzi.  
A munkaköre ellátásához szükséges szakmai, gyakorlati ismeretei kiválóak, melyek 
megújítására, aktualizálására folyamatos belső késztetése van.  
 
Problémamegoldó képessége, munkavégzéssel kapcsolatos felelősség vállalása, hivatás-
tudata kiemelkedő. 
 
2007. október 23-án a Csanád Vezér Általános Iskola gazdaságvezetőjeként az intéz-
ményhálózat pénzügyi szervezetének és rendszerének kiépítéséért és színvonalas mű-
ködtetéséért Mezőkovácsháza Város Képviselő-testülete „Polgármesteri Elismerő Okle-
véllel” ismerte el hosszantartó kiváló munka-teljesítményét.  
Munkája mellett a helyi közéletben is aktívan részt vesz.  
2012. novemberétől 2014-ig mint önkormányzati képviselő, jelenleg és 2012. előtt, mint 
külsős pénzügyi bizottsági tag segíti Mezőkovácsháza Város Képviselő-testületének 
munkáját. 
 
Az elismerést szintén polgármester úr és alpolgármester úr adják át. 
 
A kitüntetett megköszönte családja nevében is a kitüntetést.  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna irodavezető: A közjóért, Mezőkovácsháza érdekében 
kifejtett értékes tevékenység elismerésére szolgál a „Polgármesteri Elismerő Oklevél”. 
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Ezen elismerésben részesül Merényiné Szentmiklósi Etelka több évtizedes elhivatott és 
példaértékű vöröskeresztes munkája elismeréséül. 
 
Etelka 1993. óta a Magyar Vöröskereszt Mezőkovácsházi Területének vezetője, 1992. 
július 15-e óta a Békés Megyei szervezet munkatársa. 
Munkáját nagy odaadással, remek szervezőkészséggel végzi. Nagy munkabírás, a mun-
kájában nagyon fontos empatikus készség, és kiváló csapatszellem jellemzi. 
Több mint két évtizedes munkája során több ezer rászoruló emberen segített, sok család 
életét könnyítette meg a mezőkovácsházi térségben.  
 
Nevéhez fűződik több bázisiskola megnyitása, valamint kezdeményezésére jöhetett létre 
az országban elsőként Mezőkovácsházán bázisóvoda.  
 
Irányítása alatt nőt a taglétszám, a véradásszervezés eredményei lakosságszám arányo-
san jóval meghaladják az országos átlagot. Nagy figyelmet fordít a véradók megtartásá-
ra, donormegbecsülésre. Munkája során jó kapcsolatot tart fent az önkormányzatokkal, 
közintézményekkel, civil partner szervezetekkel, munkájáról kivétel nélkül elismeréssel 
beszélnek.  
 
Az utóbbi években nagy figyelmet fordított arra, hogy képezze magát, és megfeleljen az 
új kihívásoknak is. (Két uniós projekt koordinálását végezte, több pályázatban is dolgo-
zott.)  
 
Aktívan vesz részt a város rendezvényein, képviselve a Magyar Vöröskereszt eszméit. 
Munkájának eredményeként Mezőkovácsháza Város 2015-ben elnyerte a „Humanitári-
us település” megtisztelő címet. Többek között e címnek is köszönhető, hogy Etelka 
most elnyerte a „Polgármesteri Elismerő Oklevél” címet.  
 
Az elismerést szintén polgármester úr és alpolgármester úr adják át. 
 
A kitüntetett megköszönte családja nevében is a kitüntetést.  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna főtanácsos: Kitüntetettjeinknek, hozzátartozóiknak gra-
tulálok, további hasznos, sikerekben és eredményekben gazdag munkát, jó egészséget 
kívánok! 
 

Tiszteletükre hallgassuk meg Sás Péter előadásában Radnóti Miklós: Nem tudhatom c. 
versét 
 

”Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, 
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt 
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. 
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága 
s remélem, testem is majd e földbe süpped el. 
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Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel 
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, 
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, 
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon 
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom. 
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, 
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály; 
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát, 
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát; 
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, 
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, 
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat, 
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, 
s mi föntről pusztítandó vasút, vagy gyárüzem, 
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen, 
piros zászló kezében, körötte sok gyerek, 
s a gyárak udvarában komondor hempereg; 
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, 
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya, 
s az iskolába menvén, a járda peremén, 
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én, 
ím itt e kő, de föntről e kő se látható, 
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható. 
Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, 
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép, 
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, 
és csecsszopók, akikben megnő az értelem, 
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, 
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, 
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. 
 
Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.” 
 
 
V a r g a  Gusztáv polgármester: Több éve fontosnak tartjuk, hogy azokat a 
mezőkovácsházi fiatalokat is köszöntsük, akik tanulmányaikat befejezték, és első dip-
lomájukat abban az évben vették át.  
 
Külön öröm számomra, hogy a diplomások között mindig vannak olyanok, akiket tanít-
hattam, barátaimnak, vagy kollégáimnak a gyermekei, illetve jó ismerőseim. A mostani 
alkalommal is van olyan, aki felnőttként végezte el az iskolát. Az élet annyira felgyor-
sult, hogy az a szakképesítés, amit korábban megszereztek, már nem elegendő a mai 
életben.  
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Képviselő-testületünk igyekszik kedvezni a fiataloknak ahhoz, hogy tanulmányaik sike-
resek legyenek. Minden évben a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat keretében 1,5 mil-
lió Ft-ot fordít arra a Képviselő-testület, hogy a továbbtanulók anyagi terheit egy kicsit 
enyhítse. Ehhez ugyan ekkora összeget hozzá tesz a minisztérium és a megyei önkor-
mányzat is.  
 
Az idei évben becslésünk szerint 35 mezőkovácsházi fiatal szerezte meg a diplomáját. 
Mindannyiukat köszöntjük.  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna irodavezető: Önkormányzatunk minden évben augusz-
tus 20-án köszönti azokat a mezőkovácsháziakat, akik első diplomájukat szerezték meg 
valamelyik felsőoktatási intézményben. A köszöntés célja a teljesítmény elismerése, a 
lakóhelyhez való kötődés erősítése. 
 
Felkérem Csepreghy Elemér alpolgármester urat és Dr. Szilbereisz Edit jegyző asszonyt 
az emléklapok átadására. 
  
- Tasi Lia Andrea: Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem pszichológia mesterkép-

zési szakán mesterfokozatot és okleveles pszichológus szakképzettséget szerzett. 
- Vári Melinda: A Szegedi Tudományegyetem gyógypedagógia alapképzési szakán 

alapfokozatot és gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirá-
nyon és gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon  
szakképzettséget szerzett. 
Az emléklapot édesanyja veszi át helyette. 

- Nagy Ágnes: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem igazgatásszervező alapképzési sza-
kán alapfokozatot és igazgatásszervező szakképzettséget szerzett. 

- Ökrös Mátyás Viktor: az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonság-
technikai Mérnök Kar had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szakán had- 
és biztonságtechnikai mérnök szakképzettséget szerzett. 

 
Friss diplomásainknak szívből gratulálok, az életben, szakmájukban sok sikert kívánok. 
 
 
IV. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Állampolgársági eskütétel 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 
  polgármester 
 
 

 
V a r g a  Gusztáv polgármester: A Magyar Országgyűlés lehetővé tette, hogy azok a 
külföldön élő honfitársaink, akik magyarságukat bizonyították, kérésükre Magyar ál-
lampolgárokká váljanak.  
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Áder János köztársasági elnök úr ez esetekben meghatalmazza a települések polgármes-
terét, hogy aláírja az esküokmányt, és fogadja az esküt új honfitársainktól. Polgármeste-
ri munkámnak ez a legszebb mozzanata, mert sokan választják településünket az állam-
polgársági eskü letételének helyszínéül.  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna főtanácsos: Engedjék meg, hogy egy Erdélyben szüle-
tett, később Magyarország állampolgárává lett írót, Tamási Áront idézzem. Ő így fo-
galmazott:  
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” 
 
Számomra magától értetődő, hogy a valahol a világon, az itt van, Magyarországon. Az 
Önök számára Magyarország nem születési adottság, hanem tudatos döntés, választás 
volt. 
Honosítási kérelemmel fordultak köztársasági elnökünk felé, és már csak egyetlen apró 
lépés válassza el Önöket az állampolgárság megszerzésétől, az állampolgársági eskü 
letétele. 
 
Felkérem Varga Gusztáv polgármester Urat az eskütételnél való közreműködésre, Önö-
ket pedig megkérem, hogy szíveskedjenek utána mondani az eskü szövegét.  
 
Kérem a Jelenlévőket, hogy az eskütétel ünnepélyes pillanataira szíveskedjenek felállni! 

 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Én, ...................... esküszöm, hogy Magyarországot ha-
zámnak tekintem. Magyarországnak hű állampolgára leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályo-
kat tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erőmhöz mérten megvédem, képességeimnek 
megfelelően szolgálom. Isten engem úgy segéljen. 
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna főtanácsos: Kérem, szíveskedjenek a szólítás sorrend-
jében idefáradni és átvenni Honosítási Okiratukat.  
 
Az esküt tevőket Polgármester Úr és Jegyző Asszony köszönti. 
 
- Jantó Ferdinánd Krisztián 
- Manga Timea 
- Péterfi Ilona 
- Koncz Károly 
 
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna főtanácsos: Kívánom, hogy élni tudjanak jogaikkal, és 
teljesíteni tudják kötelezettségeiket; kívánom, hogy ne elszenvedői, hanem alkotói le-
gyenek a folyamatoknak. Kívánom, hogy azonosulni tudjanak ennek az országnak úgy a 
sikereivel, mint a problémáival, úgy a bánattal, mint az örömmel. Kívánok sok erőt, ki-
tartást, dolgos hétköznapokat és sok ünnepnappal és boldogsággal járó magánéletet. 
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Csézy: Ez az otthonunk című, alkalomhoz illő dalával kívánok Önöknek jó egészséget, 
gratulálok az állampolgárság megszerzéséhez. A dalt előadja Márta Vivien. 
 
 
V. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Partnerségi Együttműködési Megállapodás aláírá-

sa Ópálos (Románia) településsel 
 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 

  polgármester 
 

  
V a r g a   Gusztáv polgármester: Korábbi testületi ülésen tárgyaltunk a Megállapodás-
ról, annak szövegét a Képviselő-testület elfogadta. A Romániai jogszabályok szerint ezt 
az együttműködési megállapodást a Belügyminisztériumuknak jóvá kell hagyni.  
 
Az együttműködési megállapodás azt célozza, hogy ebben az uniós ciklusban Ópálos 
településsel együtt veszünk részt pályázatokon. Van egy „Interreg” pályázat, amely ha-
táron átnyúló, két ország szomszédos megyéinek települései pályázhatnak közösen. Eb-
ben célozzuk meg az EU-s forrásokat. Ópálos kerékpárutat tervez építeni, mi a strand-
fürdőt szeretnénk fejleszteni. Ha e turisztikai beruházás nem valósulhatna meg, akkor 
mindketten egy kegyeleti parkot tervezünk fejleszteni, mi a régi temetőt szeretnénk 
gondozottá, szebbé tenni, Ópálos egy II. világháborús emlékművet szeretne felújítani.  
 
A másik két testvértelepüléssel nem kell ilyen megállapodást kötni, mert a 
testvértelepülési megállapodás tartalmazza azt, hogy folyamatosan, közösen pályázunk. 
Az előkészületi munkák már folyamatban vannak.  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna irodavezető: Most pedig Ioan Turcsin Ópálos polgár-
mestere és Varga Gusztáv Mezőkovácsháza polgármestere ünnepélyes keretek között 
aláírják a két település közti Megállapodást. 
(Az aláírt Megállapodás a jegyzőkönyv mellé csatolva van.) 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Megadom a szót Ioan Turcsin Ópálos polgármester-
ének. 
 
I o a n   Turcsin Ópálos polgármestere: Tisztelt Polgármester Úr! Alpolgármesterek! Jó 
napot kívánok!  
 
Mint Ópálos polgármesterének, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek Önök-
kel e szép ünnepen. Az együttműködés aláírása szeretném, ha mindkét település számá-
ra gazdasági fejlődést eredményezne. De a turisztika, a kultúra, az adminisztrációs tevé-
kenység területén is fejlődést eredményezhet. Kívánom, hogy az Önök és a mi települé-
sünk is profitálhasson a fejlődésből, ami adott, s amire lehetőségünk lehet a jövőben. 
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Használjuk ki az EU nyújtotta lehetőségeket, használjuk fel a pénzeket, ezzel fejlődjön 
mindkét település.  
 
Gratulálok Mezőkovácsháza eddig elért eredményeihez, s reményeimet fejezem ki, 
hogy együttműködésünkkel e fejlődés még ütemesebb, eredményesebb lehet. Megtiszte-
lő számunkra, hogy a megállapodás aláírásával csatlakozhattunk Önökhöz. Gratulálok 
ahhoz, hogy már 30 éve város Mezőkovácsháza. Örülök, hogy az új kenyér ünnepén 
együtt lehetek Önökkel. Nálunk is megünneplik az új kenyér ünnepét. Ezúton meghí-
vom Polgármester urat, a Képviselő-testület tagjait hozzánk erre az ünnepségre. Az ün-
nepség szeptember 18-án lesz megtartva mint az „új bor ünnepe”. Erre mindenkit szere-
tettel várok! 
 
Köszönöm! 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszönjük az invitálást, javaslom, minél többen láto-
gassanak el Ópálosra. Környezetében több történelmi emlékhely látogatható meg.  
 
Megadom Andrési József Vinga alpolgármesterének a szót.  
 
A n d r é s i   József Vinga alpolgármester: Tisztelt Polgármester Úr! Jegyző Asszony! 
Képviselő-testület! Mezőkovácsházi lakosok! 
 
Vinga Polgármester ura, Képviselő-testülete tagjainak nevében kívánok Önöknek bol-
dog és hasznos ünnepséget augusztus 20-a tiszteletére. Ahhoz kívánok erőt, egészséget 
és kitartást! 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Köszönjük a jókívánságokat! Megkérem alpolgár-
mester urakat, hogy a két meghívott román település képviselőinek az ajándékokat adják 
át.  
 
Köszönöm mindenkinek a részvételét. Tekintettel arra, hogy az ünnepi testületi ülésnek 
egyéb napirendje nincs, azt 15 óra 25 perckor bezárom. Mindenkit kérek, hogy vegye-
nek részt a további ünnepségeinken, a koszorúzáson, azt követő állófogadáson.  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna főtanácsos: Kedves Vendégeinknek megköszönöm, 
hogy jelenlétükkel emelték az ünnepség színvonalát, és kérem Önöket, hogy a zászlók 
és a Képviselő-testület kivonulásához szíveskedjenek felállni.  

 
K. m. f. 

 
Varga Gusztáv      Dr. Szilbereisz Edit 
 polgármester                  jegyző 
 

Papp Zoltán  
jkv. hitelesítő 

 


