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9/2019. sz. kt. 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusz-
tus 20-án 11 órai kezdettel tartott ünnepi ülésén 

 
  
Jelen vannak: Varga Gusztáv  polgármester 

Csepreghy Elemér alpolgármester 
Szénási István alpolgármester 
Havancsák Piroska  
Sütő Lajos 
Szűcs Judit  
Zábrák Istvánné képviselők 

 
 
Távolmaradását bejelentette: 

Papp Zoltán  
Kálmán András  képviselők 
 
 

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit  jegyző 
Süle Katalin    Járási Hivatal vezető-helyettese    
Dr. Hoffmann Erika  Járási Hivatal osztályvezető-helyettese 
Ágostonné Dohányos Ivett  Költségvetési irodavezető 
Orbán Sándor    
Herjeczki Zoltán  
Nagy Sándor 
Zöldné Imre Éva 
Barbi Zsolt 
Jankó Mihályné  
Duma Zsolt   kitüntetettek 
Cazacu Giani   Szemlak alpolgármestere 
Negrei Sorian   Vinga polgármestere  
Golovescu Miloslav Daniel Vinga alpolgármestere  
Vitális Gábor   Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Szekeres Lajos 
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Ádám Andrásné    
Németh Ilona   eddigi kitüntetettek 
Mazurák Zoltán   bizottsági tag, FIDESZ Helyi Szervezete  
Schultz Gábor   bizottsági tag 
Szedlacsekné Farsang Margit óvodavezető 
Schultzné Lipták Barbara  bölcsődevezető 
Jankó Erzsébet   Kalocsa Róza Kft. ügyvezetője 
Kovalik Angéla   Humán Szolgáltató Központ vezetője  
Nagy Lajos    rendőrkapitány 
Hoffmann Lászlóné   Általános Iskola mb. igazgatója 
Bontovics Krisztián Mezőkovácsházi Innovációs Oktatási és 

Közösségi Központ vezetője 
Kériné Tajti Erzsébet  MSZP helyi szervezet képviselője 
Kovács Péter   Polgárőr Egyesület elnöke  
Merényiné Szentmiklósi Etelka Vöröskereszt helyi szervezete  
Bartha Lajos   
Matuz Ádám  
Róka Dávid 
Herjeczki Zoltánné   
Stál Ferencné  
Ivanov Julianna  
Janiga Andrásné  
Czuthné Halasi Mária  
érdeklődő állampolgárok  

 
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: Tisztelt Ünneplő Közönség! 
Szeretettel köszöntöm Önöket augusztus 20-i Ünnepi Képviselő-testületi ülésen.  
Megkérem Önöket, hogy a zászlók és az elöljárók bevonulásához szíveskedjenek feláll-
ni. 
 
Magyarország nemzeti zászlaját és Mezőkovácsháza Város zászlóját kísérik: 
 

� Varga Gusztáv polgármester,  
� Csepreghy Elemér és Szénási István alpolgármesterek 
� Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
� Kasaku Janit alpolgármester Szemlak település képviseletében 
� Negrei Ioan Sorin polgármester Vinga település képviseletében 
� Ópálos település delegációja, 
� Vitális Gábor a helyi Román Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
� Mezőkovácsháza Város képviselőtestülete: 
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� Zábrák Istvánné bizottsági elnök 
� Szűcs Judit, Sütő Lajos, Havancsák Piroska képviselők 

 
A Képviselő-testület ünnepi ülését a Himnusz nyitotta meg.  
 
Az augusztus 20-ai állami ünnepen a nemzeti színű szalaggal átkötött kenyérrel fejez-
zük ki, hogy az élet és a haza összekapcsolódik. Az új lisztből készült kenyér az ünnepi 
asztal ékessége lett, és jelképévé vált az államiság ünnepének. Az augusztus 20-ai ün-
nep kihagyhatatlan része a kenyéráldás, melyre sor került a Szent mise keretében.  
Így az Önkormányzat asztalára is érkezhet a megszentelt új kenyér.  
 
Augusztus 20-a a Keresztény Magyar Állam megalapításának emléknapja és az alapító 
Szent István király ünnepe, mindannyiunk ünnepe határon innen és túl, akik tettek és 
tesznek ezért a nemzetért. Emlékezünk mindazokra, akik dolgoztak az országért, mert 
Vass Albert szavaival szólva:  
"Hont foglalni alkalmas a kard, s annak védelmezésében hasznos. Megtartani a hont 
azonban csak kaszával lehet. Kaszával, ekével, izzadságos, becsületes munkával. Hont 
veszejt, ki másra bízza a munkát.” 
 
Államalapításunkat, Szent István királyunkat, s az életet jelentő „Új kenyeret” is ünne-
peljük ezen a napon. Ki az állam és a nemzet dolgairól, ki a természet évről évre történő 
megújulásában múltat, s jövőt összekötő életről elmélkedik a mai ünnepen. 
Városunknak is legnagyobb ünnepe augusztus 20-a, a köré rendeződő Kovácsházi Na-
pok fesztiválprogramjaival és a nem mindennapi képviselő-testületi üléssel. 
 
A napirendnek megfelelően felkérem Varga Gusztáv polgármester urat, tartsa meg ün-
nepi köszöntő beszédét. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Szeretettel és Tisztelettel köszöntöm mai ünnepei 
testületi ülésünk minden résztvevőjét. Külön Tisztelettel köszöntöm meghívott vendége-
inket: Negrei Soin Vinga polgármesterét, Kasaku Janit Szemlak alpolgármesterét, 
Ópálos delegációját, Süle Katalint a Járási Hivatal hivatalvezető-helyettesét, és minden 
más korábban kitüntetett, a mai napon kitüntetett vendégünket.  
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testületi ülésen 9 fő képviselőből 7 fő jelen van, Papp 
Zoltán 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?  
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Mivel egyéb javaslat nem volt, kérem, aki egyetért a napirendekkel, szavazza meg.  
  
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 7 fő.)  
Tárgya: Napirend elfogadása  

 
241/2019. (VIII. 20.) sz. kt. határozat 
 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2019. augusztus 20-i ünnepi ülése napirendjét az alábbiak szerint fo-
gadja 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.) Települési Értéktár alkotóinak köszöntése   
    Varga Gusztáv 
      polgármester 

 
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: A napirendnek megfelelően felkérem Varga 
Gusztáv  polgármester urat, tartsa meg ünnepi köszöntő beszédét. 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Ünnepi köszöntő 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 
                                                              polgármester 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  

        Kedves Képviselő Társaim! 
 
Köszöntöm Önöket Mezőkovácsháza, a magyar állam alapításának évfordulója, város-
unk születésnapjának alkalmából rendezett, ünnepségén. 
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Megkülönböztetett tiszteletemet fejezem ki kitüntetendő polgártársaimnak, és a korábbi 
kitüntetett mezőkovácsházaiknak, nagylelkű támogatóinknak, vállalkozóinknak, testvér-
településeink küldöttségeinek. Felkérem alpolgármestereimet, adják át városunk aján-
dékát a küldöttségek vezetőinek. 
 
„Ah hol vagy magyarok tündöklő csillaga, 
Ki voltál valaha országunk istápja? 
Hol vagy István király? Téged magyar kíván.” – énekeltük néhány perccel ezelőtt a 
Szentmisén, és énekelték velünk együtt százezrek szerte az országban, a nagyvilágban. 
 
Augusztus 20-a Szent István király ünnepe. Általánosan elfogadott tény, hogy ő a leg-
nagyobb magyar történelmünkben. De miben is áll az Ő nagysága? Szent István kirá-
lyunk nemzetmentő, királyságteremtő nagy egyéniség, aki egy dicső, de letűnőben lévő 
korból átvezette a nemzetet egy új korszakba. A magyarok nomád – pogány életmódjá-
nak, a köztudatban élénken élő nyilazós – lovas életformájának mindenképpen vége lett 
volna. Ekkorra Nyugat-Európa kitapasztalta, hogyan kell a magyarok harcmodora ellen 
fellépni, s mi talán az avarok, vagy a besenyők sorsára jutottunk volna.  
Már István apja, Géza fejedelem felismerte, hogy a magyarok beilleszkedése Európába 
kizárólag a kereszténység felvételével lehetséges, és papokat kért I. Ottó német-római 
császártól. Ottó egy püspököt is kinevezett, aki Gézát és udvarának tagjait megkeresz-
telte. Géza fia, Vajk, a keresztségben az István nevet kapta, Szent István vértanú után. 
István felesége a bajor herceg, a későbbi II. Henrik császár nővére, Gizella lett. Gizellá-
val német lovagok érkeztek az országba, akik István seregének magvát alkották. István 
Géza halála után 997-ben vette át az uralmat. Meg kellett küzdenie a család legidősebb 
férfi tagjával, Koppánnyal, aki magának követelte a hatalmat. István felismerte, hogy ha 
a magyarság ősi útján halad tovább, fennáll annak a veszélye, hogy a nemzet felmorzso-
lódik, beolvad más népekbe. István a nemzetségekre tagolódó magyarságból független, 
keresztény államot alapított. Maga is megkeresztelkedett, a római pápától kért és kapott 
koronát. István alapozta meg a magyar állami és egyházi szervezet alapjait.  
A nemzet hátrahagyta régi szokásait, és új életre rendezkedett be a Kárpát-medencében.  
A magyarság a nomád állattartásról áttért a földművelésre, átvettük a keresztény mű-
veltséget, a nyugati írásbeliséget. István kijelölte a királyi birtokok székhelyeit, a váris-
pánságokat, megszervezte a megyerendszert, kibocsátotta az első magyar ezüstpénzt, s 
kiadta az első törvénykönyvét. Megalapította az esztergomi érsekséget és a püspöksége-
ket.  
A magyar nép otthonra talált Európa szívében. Ilyen múlttal méltán lehetünk büszkék 
arra, hogy magyarnak vallhatjuk magunkat. 
 
Tisztelt Ünneplő Barátaim! 
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A harcokat előttünk vívták meg őseink, de a mi feladatunk, hogy megóvjuk örökségün-
ket. Ez a hely már több mint ezer éve az otthonunk, és hiszünk abban, hogy még leg-
alább ezer évig az is marad. 
 
István királyt 1083-ban szentté avatták, ez alkalomból augusztus 20-án nyitották fel a 
sírját. Az egyház ezt a napot tette meg hivatalos ünnepévé. Azóta minden korban ünne-
peltük, 1991-ben az országgyűlés a Magyar Köztársaság hivatalos ünnepévé tette. 
 
Szent István ünnepe a legkevésbé megosztó a mai magyar politika világában is. 
Mindannyiunkat összetart a múlt, a tudat, hogy több mint ezer évvel ezelőtt őseink itt a 
Kárpát-medencében, Európa szívében választották ki otthonunkat. És együtt, összefog-
va azóta is óvjuk, őrizzük magyarságunkat. István hitt az összefogás erejében, abban, 
hogy az emberek túl tudnak lépni önös érdekeiken a közös célért. Hitt abban, hogy egy 
igazi király cselekedeteit nem csak a jelen, hanem a jövő érdekeinek is alá kell rendelni. 
Hitt abban, hogy egy nagy uralkodó nem csak a jelen, hanem a jövő nemzedékéért is 
felelősséggel tartozik. Ez a hit azóta is példaértékű lehet minden magyar számára. És a 
fohász, amely ezer éve hangzik fel: „Hol vagy István király? Téged magyar kíván.” a 
népnek azt a reményét fejezi ki, hogy országunknak, településünknek olyan vezetői 
lesznek, akik hisznek az összefogás erejében, túl tudnak lépni önös érdekeiken a közös 
célért, cselekedeteiket nem csak a jelen, hanem a jövő érdekeinek is alá rendelik, átér-
zik, hogy nemcsak a jelen, hanem a jövő nemzedékéért is felelősséggel tartoznak. S 
amellett, hogy ők maguk ilyenek, példájukkal a környezetükben élőket is az összefogás-
ra sarkallják. 
 
Úgy érzem, hogy Képviselő-testületünk, városunk intézményvezetői képesek voltunk 
ezeknek az elvárásoknak megfelelni, s erős, önálló településsé tenni Mezőkovácsházát. 
 
Tisztelt Hölgyeim, és Uraim! 
 
Szent István több mint ezer éve a magyar államiság jelképe, és az igaz királyok eszmé-
nye. Most, a választások előtt két hónappal nem kívánhatunk mást, mint, hogy 
Mezőkovácsháza lakói ezeknek az eszményeknek megfelelő képviselőket választanak 
városunk élére. Olyan asszonyokat és férfiakat, akik tovább álmodják Szent István ma-
gyarjainak álmát és olyan várost építenek, amely Magyarország, Európa szerves része, 
de közben nem felejti el hagyományait sem. Olyan várost, amely a család, a munka, a 
tanulás és a rend örök értékeire épül. 
 
István király, a jövőért érzett felelősségét átérezve intelmeket fogalmazott meg Imre 
herceghez. Ezek az intelmek időtállóak, és számunkra is, és a leendő képviselők számá-
ra is adnak útmutatást. Egy mondatot idézek most ebből: „… tartsd mindig eszedben, 
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hogy minden ember azonos állapotban születik, és, hogy semmi sem emel fel csakis az 
alázat, semmi nem taszít le csakis a gőg és a gyűlölség.” 
 
Végezetül ezen a szép ünnepen, kívánom mindannyiunknak, hogy lelkesítsen minket az 
elődök példája, kiváltképp Szent Istváné. Lelkesítsen azért, hogy megláthassuk a jót je-
lenünkben, s azt követhessük. Követhessük úgy, hogy megtaláljuk a még fényesebb jö-
vő útjait! 
 
Szép ünnepet kívánok! 
 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Önkormányzati kitüntetések átadása 
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 
                                                              polgármester 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Felkérem Szabóné Faragó Julianna aljegyző asz-
szonyt, hogy ismertesse a Képviselő-testület döntéseit. 
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: A Képviselő-testület az idei évben kettő da-
rab „Mezőkovácsháza Városért” kitüntetés adományozásáról döntött. 
 
A Mezőkovácsháza város érdekében több évtizeden keresztül végzett elhivatott munka 
elismeréséül szolgáló kitüntetés birtokosa az élet több területén is nyomot hagyott maga 
után. Hiszen generációk nevelkedtek tanári pályafutása alatt. A gyerekek szerették, a 
szülők tisztelték mélyen elhivatott szakmaisága miatt. Szenvedéllyel és kitartással dol-
gozott már akkoriban is. Egész életét végig kísérte a sport iránti szeretete, melyet han-
gulatos játékos edzéseivel igyekezett tanítványaiban is elültetni. Tanár, osztályfőnök, 
úttörő csapatvezető, igazgatóhelyettes, és igazgató szerepet is betöltött ezekben az idők-
ben. 
1998-ban kezdődődött aktív politikai pályafutása. Vezetésével megalakult a helyi Fi-
desz csoport, amelynek először 2006-ig, majd 2014-től újra elnöke volt. 14 évig töltött 
be önkormányzati képviselő tisztséget, amelyből három ciklusban alpolgármesterként 
tevékenykedett. Alpolgármesterként két éven keresztül volt a Dél-Békési Kistérség 
Többcélú Társulás elnöke, ezzel egy időben a Megyei Területfejlesztési Tanács alelnö-
ke. Teherbírása, tenni akarása rendkívüli és elismerésre méltó.  
2013-tól a Mezőkovácsházi Tankerület igazgatója volt, majd ezt követően a 2014-es 
önkormányzati választások alkalmával megnyerve a lakosság bizalmát, polgármesteri 
címet szerzett. Polgármesteri tevékenységét áthatja a város iránt érzett szeretete és fele-
lőssége, de egyben a dél-békési szemlélet is. Varga Gusztáv életútja alatt szerzett érde-
mei által kétség kívül nyomot hagyott városunkban. 
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Az elismerést Csepreghy Elemér alpolgármester és Zábrák Istvánné az Ügyrendi, Kultu-
rális és Szociális Bizottság elnöke adják át. 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Már 21 éve itt vagyok ezen a politikai pályán és a 
lakosság megerősítette, hogy méltó vagyok a bizalmukra. Amiért ez a kitüntetés jól 
esik, az hogy ezt a képviselő társaim látták, ők ismerték el ezt a munkát és ez a legnehe-
zebb. A beszédemben megfogalmazott „semmi sem emel fel csakis az alázat” jelmonda-
tom lehetett ebben a 21 esztendőben és úgy gondolom, hogy ennek köszönhetem ezt a 
kitüntetést. Köszönöm szépen.  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: A hét választási cikluson keresztül végzett 
elhivatott képviselői munka elismerésére szolgál a következő „Mezőkovácsháza Város-
ért” elismerés, melyet a Képviselő-testület Szénási István alpolgármester részére ado-
mányoz. 
Szénási István Mezőhegyesen született 1955. október 14-én. Négy testvérével Árpádte-
lepen nevelkedett és általános iskoláját is Végegyházán végezte. A békési gimnázium-
ban szerzett érettségit, majd a vendéglátói iskola üzletvezetői szakát végezte el. Az 
ÁFÉSZ Aranykacsa vendéglőjében kezdte meg munkáját pultosként, majd üzletvezető 
helyettes lett, 1980-ban a Gyöngy presszót, majd a Rózsafa vendéglőt vezette. 1990-ben 
saját vendéglőt épített, melyet családi vállalkozásban üzemeltet napjainkban is. 
Mezőkovácsházán neve egyszerre jelenti „A vendéglőst” és „A képviselőt”. Hiszen 
mindkét munkát szívvel lélekkel végzi. 
1990-ben az első szabad választáson indult mint képviselő és a hetedik ciklus óta végzi 
ezt a felelősségteljes munkát. Hétszer indult mint képviselő és hétszer választotta meg a 
város lakossága. Munkáját mindenkor a legnagyobb a jóindulat és segítőkészség jelle-
mezte. 
 
Az elismerést Csepreghy Elemér alpolgármester és Zábrák Istvánné az Ügyrendi, Kultu-
rális és Szociális Bizottság elnöke adják át. 
 
S z é n á s i   István alpolgármester: Ezt az elismerést Mezőkovácsháza lakosságának 
kell megköszönnöm, hiszen hét cikluson keresztül bíztak bennem. Tudásommal a legja-
vát szolgáltam és fogom is szolgálni ennek a városnak.  
Életem során sok kitüntetést átadtam, kapni más, mint adni. De én adni jobban szeretek.  
Köszönöm azoknak a képviselőknek, akiknek eszébe jutottam, hogy 7 cikluson keresz-
tül itt voltam, próbáltam ezt a várost jobbá tenni, szebbé tenni az emberek életét. Nem 
könnyű ezt a munkát végezni, mert korlátok is vannak az ember életében. Korlátok van-
nak a testület kezében is. Ez nem hatalom, hanem szolgálat. Köszönöm a testületnek 
hogy megszavazták ezt nekem, és megköszönöm a feleségemnek is, hiszen a 90-es évek 
óta, abban az időben nem 16 órakor végeztünk testületi ülésekkel, hanem hajnal 1 óra, 2 
óra körül.  
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Az anyagi részét nem, csak az erkölcsi részét fogadom el. Az OVIMEZŐ Alapítvány-
nak és a Jövőnk Záloga Alapítványnak szeretném felajánlani ezzel a kitüntetéssel járó 
pénzösszeget.  
Érzek még magamban erőt, hogy ezt a várost még tudjam segíteni. Megköszönöm min-
denkinek ezt a kitüntetést.  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: „Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért” ki-
tüntetés adományozására is számtalan javaslat érkezett és került jóváhagyásra. Ezen az 
ünnepségen kettő darab talál gazdára. 
 
Jankó Erzsébet a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, akit e feladat 
végzésével már harmadik ciklusban bíz meg a Képviselő-testület. 
 
Szinte egész életét Mezőkovácsházán élte. Itt volt óvodás, általános iskolás és középis-
kolai tanulmányai befejeztével is visszaért városunkba. 
Közösségi életét 1993-ban kezdte, mikor a művelődési központban helyezkedett el mű-
velődésszervezőként. Megszeretve ezt a munkát felsőfokú szakirányú végzettséget szer-
zett. Tíz évig foglalkozott közvélemény-kutatással, majd 2007-ben az akkori ÁMK ve-
zető invitálására ismét a művelődési házban vállalt munkát, egy év múlva pedig megpá-
lyázta és elnyerte a vezetői álláshelyet. A központ életét szakkörökkel, továbbképzések-
kel, rendezvényekkel próbálja színesíteni. A városi rendezvények szervezésében mindig 
is tevékenyen részt vett, egyes rendezvények ő és munkatársai keze alatt hagyománnyá 
nőtték ki magukat. Nem könnyű feladat az egyre növekvő igényeknek és színvonalnak 
megfelelni, miközben az országos ünnepségek, megemlékezések, városi rendezvények 
száma évről évre nő. Feladatai ellátásához elengedhetetlen az őt jellemző szervezőkész-
ség és nagy teherbírás. 
 
Az elismerést Varga Gusztáv polgármester úr és Dr. Szilbereisz Edit jegyző asszony 
adják át. 
 
J a n k ó   Erzsébet kitüntetett, Kalocsa Róza Nonprofit Kft. ügyvezetője: Köszönöm 
annak, aki felterjesztett, akinek eszébe jutottam, hogy több éven keresztül végzem a 
közművelődés területén a munkámat.  
Legjobban édesanyámnak szeretném megköszönni, aki az elmúlt 11 évben mindig kitar-
tott mellettem. Édesanyám nagyon sokszor kisegített engem.  
Ahhoz hogy ezt a kitüntetést megkaptam, ahhoz hogy el tudjam végezni a közművelő-
dés területén végzett munkát, ahhoz a munkatársak, kollégák is szükségesek. Szeretném 
nekik is megköszönni ezt a nagyon sok munkát és hogy mindig ott állnak mellettem. 
Legfőbbképpen köszönöm azoknak az embereknek, akik a munkám során segítettek, 
önkénteseknek, a Művelődési Központban működő kluboknak, szakkörök vezetőinek, 
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tagjainak. Természetesen köszönöm a Képviselő-testületnek is hogy az elmúlt 10 évben 
támogatták a munkámat.  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: A hívek lelki gondozása sokszínű és összetett 
feladat, a papi szolgálat a bölcsőtől a sírig elkíséri a vallásos embert. Jelen van életünk 
legfontosabb állomásain: keresztelés, első áldozás, bérmálkozás, esküvő, utolsó kenet, 
temetés.  
A katolikus hívek lelki vezetője városunkban több mint tíz éve Sándor atya. Orbán Sán-
dor tisztelendő urat 1988-ban Gyulafehérváron szentelték pappá. Ezt követően a gyula-
fehérvári Egyházközségben került kinevezésre, majd 2008. augusztus 1-vel nevezte ki 
püspök atya a mezőkovácsházi Kisboldogasszony Plébánia élére. 
Sándor atya Istentiszteletei mindig emelkedett lelki tartalommal bírnak. Szentmiséire, 
igehirdetéseire elmélyülten készül. Elhangzó prédikációi művelt, széles látókörű, napra-
kész tudást közvetítenek. 
Minden Istent kereső léleknek nyitva áll a plébánia ajtaja és nyitva áll Tiszteletes úr szí-
ve a meghallgatásra. Szeretettel fordul a fiatalok felé, a családok és idősek panaszát szí-
vesen meghallgatja, együtt érző lélekkel fordul a betegek felé. A gyülekezetben két ki-
sebb közösség is értékes munkát végez, de az Atya városunk nagyobb közösségének 
építésében is részt vesz, aktív a parókia, a templom felújítását célzó pályázatok megírá-
sában, megvalósításában. 
Munkáját 2013-ban „Polgármesteri Elismerő Oklevéllel” ismerték el, most pedig érde-
mesnek tartotta a Képviselő-testület a „Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért” kitüntetés 
adományozására, melyet Polgármester úr és Jegyző asszony adnak át. 
 
O r b á n   Sándor plébános, kitüntetett: Nagyon szépen köszönöm ezt a díjat. Tovább-
ra is szeretném Mezőkovácsháza illetve a hozzá tartozó két település lelki igényeit ki-
elégíteni. Kívánok mindenkinek szép ünnepet.  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: A katolikus felekezetben végzett évtizedes 
hitéleti és kiemelkedő, áldozatos közösségi munka elismeréséül kerül átadásra a követ-
kező „Polgármesteri Elismerő Oklevél”. 
Herjeczki Zoltán tíz éve az Egyházközségi Képviselő-testület világi vezetője. E poszt a 
tagok titkos szavazásával jött létre, amely bizalmat és tiszteletet fémjelez. A hívek meg-
becsülésére elkötelezett életével, másokért végzett munkájával és keresztény emberi ér-
tékeivel, jellemével szolgált rá. 
Világi elnökként az egyházi elnök mindenkori helyettese a testület ügyeiben, segíti a 
mindenkori egyházi vezetőt. Sajátos közvetítőként működik a hívek és az atya között. 
Zoltán elhívatottságot érez a templom szolgálatára, és örömét találja sajátos feladatainak 
teljesítésében. Így másik, a liturgiához kapcsolódó fontos isten- és emberszolgálata a 
sekrestyési feladok ellátása. Sekrestyésként liturgikus „háttérmunkát” végez: gondosko-
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dik a templomtér rendjéről; előkészíti a szertartáshoz szükséges eszközöket, valamint a 
mise- és az olvasmányos könyveket. 
Hivatásként fogja fel szolgálatát, e minőségében szintén közvetítő szerepe van a pap és 
a hívek között. 
 
Az elismerést Varga Gusztáv polgármester úr és Szénási István alpolgármester úr adják 
át. 
 
H e r j e c z k i   Zoltán kitüntetett: Köszönöm ezt az elismerést. A munkámat nagyon 
szeretem a háttérben, csendben, láthatatlanul végezni, így nagy öröm számomra, hogy a 
világi vezetők is felfigyeltek erre a munkára.  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: A lelkiismeretes, magas színvonalon végzett 
szakmai munka elismeréséül kerül átadásra a következő „Polgármesteri Elismerő Okle-
vél” a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. asztalosa részére, akinek munkájára 
közel 4 évtizede számíthat városunk minden intézménye. Nagy Sándor munkahelyén 
több vezetőváltást és az intézmény több szervezeti átalakítását is megélte, de megbízha-
tó, pontos, munkájára mindig számíthattak felettesei. Nem ismer lehetetlent, minden 
problémára van ötlete, megoldási javaslata. Szereti a kihívásokat, jó kedélyű, humoros 
asztalosunk nem csak kötelező feladatait végzi magas szakmai színvonalon, hanem ön-
kéntes munkában is aktívan tevékenykedik. Rendíthetetlenül barkácsol, hol karácsonyi 
dekorációt, hol fa hóembert és rénszarvast. 
Munkatársaival jó kapcsolatot ápol, a fiatalok és idősek egyaránt sokat tanulhatnak tőle. 
Munkájára a pontosság, igényesség, kimagasló szakmai tudás és a nagyfokú terhelhető-
ség jellemző. 
Az oklevelet Varga Gusztáv polgármester úr és Szénási István alpolgármester úr adják 
át. 
 
N a g y   Sándor kitüntetett: Köszönöm szépen az elismerést.  
 
S z a b ó n é   Faragó Julianna aljegyző: Az elismerésekhez szívből gratulálok, továb-
bi hasznos, sikerekben és eredményekben gazdag munkát, jó egészséget kívánok! 
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Települési Értéktár alkotóinak köszöntése   
 
NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Varga Gusztáv 
                                                              polgármester 
 
V a r g a   Gusztáv polgármester: Szombaton egy kis delegációval Majlátfalván jár-
tunk, ahol a templom 140 éves születésnapját illetve a település 200 éves születésnapját 
ünnepelték. A temesvári püspök mondott szent beszédet és idézett Ferenc pápától egy 
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gondolatot, amely arról szólt, hogy „a múltból nem a hamut, hanem a parazsat kell 
megőrizni”.  
Erre van nekünk egy testületünk Mezőkovácsházán, akik éppen ezt a tevékenységet 
végzik, hogy a parazsat igyekeznek megőrizni. Ez a Települési Értéktár, amelynek azon 
tagjait kívánjuk egy elismerő oklevélben részesíteni, akik személyesen végezték ezt a 
parázsmentő akciót.  
 
Megkérem Mucsi Tibornét, a Települési Értéktár Bizottság elnökét, hogy méltassa az 
elismerésben részesülő parázsmentő kollégákat.  
 
M u c s i   Tiborné Települési Értéktár Bizottság elnöke: A Települési Értéktárat 2015-
ben az önkormányzat azzal a céllal hozta létre, hogy a Parlament által alkotott, a nemzet 
értékei és hungarikumokról szóló törvény alapján megmentse, feltérképezze, kataszter-
be állítsa azokat a nemzeti értékeket a különböző szakterületeken, legyen az a természe-
ti környezet, legyen ez építészeti környezet, sport, turisztika, gasztronómia vagy éppen a 
kulturális terület amelyekről azt gondolja, hogy érték és büszkeség kell hogy a magyar 
embert elöltse ha ezekre gondol. Mezőkovácsháza ennek a törvénynek a végrehajtására 
hozott létre egy 6 fős bizottságot, hogy tegye-e ugyanezt a városban és kataszterbe állít-
sa, az értéktárba nominálja azokat a lokális helyi értékeket, amelyek ebben a 7 szakág-
ban szebbé, emlékezetesebbé és örömünneppé teszi a városlakókat.  
A bizottság elmúlt 4 éve alatt 20 helyi értéket vett lajstromba. Természetesen ismerjük 
ezt a kisvárost. Sem természeti, sem építészeti örökségben nem gazdag, sem műszaki 
attrakcióban. Van, azonban egyetlen szakág, amelyre büszke kell lenni, ez pedig a kul-
turális szakág. Nem véletlenül ennek a 20 értéktárba került értéknek a fele, az a kulturá-
lis szakágban született. Úgy gondolom, mint 30 évig a kultúra és az oktatás munkása, 
hogy be kell a városnak mutatni, hogy végül is mi az érték, ami mellett nap mint nap 
elmegyünk és talán nem is tartjuk annak. Ezért tavaly már bemutatkoztunk egy kiállítás-
sal, ahol az addig felvett értékeinkről rövid ismertetőt, fotókat készítettünk, ami a Táj-
házban volt látható. Egyébként itt az aulában is megtekinthetik esetleg majd az ünnepi 
testületi ülés után.  
 
A mai évben pedig azt gondoltam, hogy jöjjön el az az 5 alkotó, aki él. Hiszen nagyon 
jó emlékezni azokra, akik a múltban, legyen az Kalocsa Róza, legyen az Sármezey End-
re, legyen az Bereczki Máté, sokat tettek.  
Szeretnék öt arcot felmutatni Önöknek, akik közöttünk élnek, akik alkotnak, akik a fő-
hivatásuk mellett úgy gondolták, hogy valamilyen értékalkotó munkát végeznek. Sokan 
nem is gondolták, hogy a külvilágnak alkotnak, hanem talán saját személyiségük kibon-
takozására, de valahogy közkincsé tétetődött.  
 
Úgy látom, hogy ma ez anya lánya ünnep, mert Erzsike mellett köszöntsük anyuka Er-
zsikét is. Ismertetném az első értéket.  
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Jankó Mihályné népi iparművész munkássága: Erzsike 2015-ben kapta meg a Népi Ipar-
művészeti Tanács által ezt a címet, amelyre munkájával szolgált rá. 1968-ban költöztek 
ide és Ő azonnal elkötelezte magát a díszítő művészet iránt. Balda Mihályné hímző 
szakkörében vállalt feladatot. Azután nagyon sok időt fordított a továbbképzésére, meg-
szerezte azokat a képzéseket és tanfolyamatokat, amelyekkel az öltéstechnikát, amellyel 
a tervezést, amelyekkel a színek világát meg kellett ismeri ahhoz, hogy egy hagyo-
mányt, egy közösséget vezetni és ápolni tudjon. 2012 óta vezetője a díszítőművészeti 
szakkörünknek és tagja a békés megyei Népművészeti Egyesületnek. Mestere az Alsó-
Tisza vidéki szálán varrott hímzésnek, de kikerülnek kezei alól a dél-alföldi szőrhímzé-
sek és erdélyi hímzések is. 2001-ben békés megyei népművészetiért kitüntetéssel ismer-
ték el ezt a hagyományőrző munkát. 2014-ben pedig az önkormányzatunk a „Polgár-
mesteri Elismerő Oklevéllel”. 2016-ban a Települési Értéktár Bizottsága Jankó 
Mihályné népi iparművész hagyományőrző munkásságát helyi értéknek minősítette és a 
2017-es sorszám alatt örök emlékül nyilvántartásba vette.  
 
Az oklevelet Mucsi Tiborné elnök és Varga Gusztáv polgármester úr adják át. 
 
M u c s i   Tiborné Települési Értéktár Bizottság elnöke: A következő értékünk Barbi 
Zsolt vőfély munkássága.  
A vőfély a vőlegény felebarátja, a vőlegény barátja vagy valami közeli ismerőse volt 
anno. De ma már ez egy szakma. Hivatalosan fel kell kérni egy vőfélyt a ceremónia ve-
zetésére. Szerepét két szóval tudnám jellemezni, szórakoztat és irányít. Mulattatja az 
egybegyűlteket, tréfás mondókákkal, szófüzérekkel. A tradíció szerint öltözékének el-
engedhetetlen kelléke a bokrétás kalap és a szalagokkal díszített vőfély volt. Kovácshá-
za vőfélye 20 éve hódol a szenvedélyének, felkészült, ismeri a hagyományokat, ápolja 
és adott esetben korszerűsíti is azokat. Pontosan jelenik meg a ceremónián, nemcsak a 
betanult szöveggel, hanem ösztönösen rögtönözve is előad. Kulturáltan, mindenre fi-
gyelve van jelen az eseményen az elejétől a végégig. Feladatát szeretettel, hozzáértéssel 
látja el. Ismertsége egyre nő. Aki szeretné őt vőfélynek akkor jobb, ha egy évvel koráb-
ban időpontot foglal, mert ma már hozzá is igazítani kell a fiatal házaspároknak az es-
küvőt, ha vőfélynek őt szeretnék.  
Milyen eredményeket ért el? A 9. nemzetközi lakodalmas és gasztronómiai fesztivál 
győztese lett. 2017-ben pedig az első megyei wedding partin megkapta a szakmai szol-
gáltatók által megszavazott kiemelkedő szakmai szolgáltató díjat, de ennél még többet 
ahol a szakmai szolgáltatók mellett a közönség szavazok alapján Békés megye legjobb 
szolgáltatója lett. Zsolt kezdeményezte 2015-ben nagy sikerrel megrendezett első lako-
dalmas vigadalmat, majd 2017-ben meg volt a második. Ezzel egy olyan új kulturális 
programot hozott városunk palettájára, ami mindenképpen elismerésre méltó. A népi 
szokások hagyományőrzésében végzett két évtizedes munka érdemelte ki, hogy Zsolt az 
Értéktárunk tagjává váljon.  
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Az oklevelet Mucsi Tiborné elnök és Varga Gusztáv polgármester úr adják át. 
 
M u c s i   Tiborné Települési Értéktár Bizottság elnöke: A harmadik ember és egy 
kedves kollégám pedagógus, Zöldné Imre Éva munkássága: képzőműves alkotó, a kéz-
művesség egyik nagykövete városunkban. Kora gyerekkorától érdekelte a kézművesség 
minden ága. Festett, font, fafaragott, szövött, agyagolt és minden, amit ebben a kézmű-
ves munkában meg lehet ismerni. Számtalan képzésen, alkotótáborban fejlesztette tudá-
sát, látásmódját. Éva munkáiban hihetetlen kreativitás mutatkozik meg. Leginkább nem 
egy beállított témát fest meg, hanem alkot. A kreatív elme játéka tükröződik minden 
munkájában. Emellett hihetetlen gazdag technikával dolgozik, fest, selymet fest, tus raj-
zol, tűz zománcol, üveg fest, dolgozik anyaggal, de újabban fon papír tárgyakat is. Éva 
az az entellektüel aki, elsősorban a személyiség fejlődése érdekében alkot és nem a 
nagyközönségnek. Az Ő életének minőségi mutatója és az önkifejezés eszköze az alko-
tás. Gazdag gyűjteménye azonban még is számtalan helyi és vidéki kiállításon mutatko-
zik be, mindenhol nagy sikerrel. Éva amatőr alkotóink egyik legkiválóbb személyisége 
széles palettájú művész, látásmódot formál és ízlést közvetít. Mindezen értékek alapján 
méltán került a Települési Értéktárunkba.  
 
Az oklevelet Mucsi Tiborné elnök és Varga Gusztáv polgármester úr adják át. 
 
M u c s i   Tiborné Települési Értéktár Bizottság elnöke: A Duma Színház a következő 
és legfiatalabb tagja a Települési Értéktárnak. Nagyon sokáig vártunk rá, hogy beérkez-
zen a javaslat, de nagy örömmel fogadtuk.  
 
1991-ben a városi művelődési központ égisze alatt egy egyetemista fiatalember létreho-
zott egy színjátszó csoportot, amelyben gyermekek, gimnazisták esetenként felnőttek is 
egy értékalkotó közösségé váltak. A Crazy Amatőr színjátszó csoport egyre növekvő 
sikere mögött elsősorban az álom gyáros, Duma Zsolt, továbbá az otthont adó ÁMK 
népművelői, a szülők, a támogatók által, akik együttes munkával áldoztak Tália Istennő 
oltárán. Miközben egy szerethető közösséggé létrehozták, váltak és létrehozták magát a 
csodát, a színház varázslatos világát. Azóta eltelt 28 év, jelképesen 28 színházi évad és 
az egyetemista fiúból matematika szakos középiskolai tanár, művelődési és felnőttkép-
zési menedzser, művészeti menedzser és drámapedagógus lett, a színházából pedig 
Duma Színház, mely egyben a középiskola művészetoktatásának gyakorlati terepe is 
lett. Ő pedig a művészetoktatás művészeti vezetője. Ennek eredményeként 2008-ban 
kiváló minősítést kapott az az intézmény, amely irányítása alatt a városunkban a művé-
szetoktatást végzi. De ezen túlmenően a megyei tankerültnek, megyei referncia intéz-
ménye a helyi középiskola művészetoktatása, amiről azt gondolom pedagógusként, 
hogy az egyik legnagyobb elismerés, ha a szakma azt mondja, hogy tanulni oda me-
gyünk, jót a jótól.  
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Az elmúlt 28 évben végeláthatatlan sikersorozattal rendelkezik ez a színház. Közel 100 
színpadi bemutatón vannak túl 2500 színpadra lépő fiatallal. 120 egyéni és társulati va-
lamint szakmai díjjal lettek Magyarország show tánc bajnokai. 2014-ben a magyar szín-
ház és filmművészet kategóriában megkapták békés megyei prímadíjat. A zenés ifjúsá-
gos színházak országos fesztiválján a skercon azt gondolom, hogy minden idők legsike-
resebb amatőr színjátszó csoportja volt, mert 5-ször nyerték el az abszolutóriumot, ami 
nem más minthogy a felnőtt szakmai zsűri és a diák zsűri azt mondja, hogy ezen a fesz-
tiválon a legeslegjobb produkció volt. Azt hiszem fejet kell hajtani ez előtt is. A társulat 
munkáját 1999-ben „Mezőkovácsháza Városért” később békés megyeért díjjal is elis-
merték. Ez volt a színház, de nem mehetek el a kollégám érdemei mellett is. Bár ez a 
színházáról szól, de hogy szólhat egy színház az ember nélkül, aki alapította, aki vezeti, 
aki direktora, aki rendezője, aki művészeti vezetője. De ennek legesleginkább az apro-
pója az, hogy 2018-ban Zsolt Bonis Bona díjas lett. Ez egy új kitüntetés, ami a magyar 
tehetség fejlesztésért jár. A nemzet tehetségeiért díjnak tudnám fordítani, és ezt Zsolt 
megkapta. Az külön öröm, hogy harmadik ilyen Bonis Bona díjasa van a városnak, ami 
azt mondja, hogy pedagógusnak lenni Mezőkovácsházán jó. A gyerekekről nem megfe-
ledkezni Mezőkovácsházán jó, mert valahol visszajön.  
Néhány tehetséget szeretnék felsorolni, elsősorban mezőkovácsháziakat: Kovalik Ágnes 
aki Sztankay díjas már és a budapesti József Attila Színháztársulat tagja, Király Adrián 
színész, aki kezdetben a Körúti színházban, jelenleg szabadúszó, Sás Péter is ebből a 
műhelyből került ki. Egyet még megemlítenék, bár nem kovácsházi illető, de 2013-ban 
a Brit Got Talent az az Attraction látványszínház nyerte, amelyben Fajták Norbert az 
egyik táncos volt.  
A duma színház olyan magas színvonalú művészi értéket képvisel, amely messze túlnő 
városunk határán. Olyan kulturális érték, amely megérdemli, hogy a helyi értéken túl-
menően a megyei értéktárnak is tagja legyen. A bizottság ezért a Duma Színházat me-
gyei értékre nominálta, amely folyamatban van. Egy diplomát állít ki az értéktárunk, 
minden érték birtokos ugyanezt ezt a diplomát kapja, de tudom, hogy mindig érdekli a 
hallgatóságot hogy vaj mint ír abba a szerző. Most mivel Zsolt az utolsó, mert az ötödik 
jelöltünk nem tudott megjelenni, ezért felolvasnám, hogy milyen diplomát osztott ki ma 
az értéktár.  
„Diploma. Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat Települési Értéktár Bizottsága nem-
zeti és kulturális értékeink közül kiemelkedő jelentőségű és művészi értékei alapján a 
Duma Színházat helyi értéknek minősítette. A Települési Értéktárba, mint nemzeti érték, 
kulturális szakágban 2/2019. sorszám alatt örök emlékül nyilvántartásba vétetett.” 
 
Az oklevelet Mucsi Tiborné elnök és Varga Gusztáv polgármester úr adják át. 
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