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Kedves Ballagó Hunyadis Diákok!
Térségünk, városunk jövőjének a
kulcsát adtuk a kezetekbe az itt töltött általános-, középiskolai évek alatt.
Most azon dolgozunk, hogy a kulcs egy
olyan jövőt nyisson meg számotokra,
s veletek együtt az itt élők számára,
amelyért érdemes visszatérni, mert itt
történik valami, mert itt jó élni!
Kedves Fiatalok!

Városunk Önkormányzata, Mezőkovácsháza lakossága nevében köszöntelek Benneteket e neves napon.
Befejeztétek középiskolai tanulmányaitokat, most már csak a számadás
van hátra: a vizsgák megmutatják,
mennyit sajátítottatok el a tananyagból, miben vagytok tehetségesek, milyen irányban tanuljatok tovább, hogyan folytassátok, immár felnőtt életeteket.
Köszönjük, hogy Mezőkovácsházát,
a Hunyadit választottátok. Azzal, hogy
itt töltöttétek ezt a 4 – 6 évet, mi is fiatalodtunk. Derűtök, jó kedvetek ránk
is átsugárzott. Rendezvényeitek, a sok
közösségi munka városunk életének
színfoltjait jelentették.
Éppen ezért mi is izgatottan várjuk
az érettségi vizsgák napját, a tételeket,
feladatokat. Szorítunk nektek, hogy
sikeresek legyetek, megfeleljetek saját
elvárásaitoknak.
Nem búcsúzni szeretnék Tőletek!
Sőt! Arra kérlek Benneteket, hogy további életeteket is itt éljétek le, Délbékésben, Mezőkovácsházán. Ha tovább tanultok, tanulmányaitok után,
ha munkába állnátok, már most.

Itt, Dél-békésben élnek szüleitek, itt
vannak a barátaitok, ide kötnek az emlékek.
Ezen kívül is sokat teszünk azért,
hogy érdemes legyen visszatérnetek,
letelepednetek.
Most folyik egy nagyszabású program, a „Calendula terv” kidolgozása.
Arra szövetkeznek a Dél-békési települések, hogy összefogva, olyan fejlesztést kezdjünk el, amelyre Ti is azt
mondjátok: ez igen. Ezt folytatni kell!
Ide érdemes visszatérnem!
A Ti igényeitek szerint ifjúsági koncepciót fogadunk el. Fejlesztjük a legkisebb településen is az egészséges élet,
az egészségügy feltételeit. Mindenütt
korszerű óvodák, megújult iskolák várják majd gyermekeiteket.
Ipari parkot készülünk létrehozni,
a kormányhivatal további feladatokat
telepít a járásokba, épül egy – a világon
a legkorszerűbb – geotermikus erőmű.
Újra telepítjük az élelmiszer feldolgozó
ipart, megteremtjük a gyógynövény
iparágat. S nem feledjük el: nálunk vannak az ország legjobb termőföldjei.
Azt ígérem, lesz munkátok, ha vis�szatértek. Persze nem csak kenyérrel
él az ember. Sokat teszünk azért, hogy

a szabadidő hasznos eltöltésének, a
kulturált szórakozásnak is megtaláljátok a feltételeit. Dél-békés települései összefogva, közös turizmus fejlesztésbe, idegenforgalmi attrakciók
kialakításába fognak. Ez nagyon jó
lesz mindannyiunknak, mert megszépülnek településeink, játszóterek, szabadtéri sportolási lehetőségek nyílnak,
emlékpark, kerékpáros- és gyalogos
túraútvonalak, termálfürdők, rendezvények várnak bennünket. Azt a célt
tűztük ki, hogy mindent elérjenek a
településeinken élők itt, helyben, amit
egy megyeszékhely település tudott
csak eddig kínálni (3D – s mozi, korcsolyázási lehetőség, ingyenes wifivel
ellátott közösségi terek, több hétvégi
szórakozási lehetőség). És higgyétek
el: komolyan gondoljuk.
Kedves Diákok!

A fejlődés, Dél-békés fejlődésének
kulcsát nem adhatnánk jobb kezekbe.
A gimnáziumba az egész kistérségből
érkeztetek, megismertétek egymást. A
fejlődésünkhöz szükséges összefogás
magját ezzel elvetettük. Ha visszatértek, elkezditek felnőtt életeteket, a mag
kicsírázik.

Ne feledjétek! Büszkék vagyunk
Rátok, hogy eddig eljutottatok. Sikeres vizsgákat, további eredményes
tanulmányokat, örömteli ifjúkori életet kívánunk számotokra! És várunk
vissza Benneteket, hogy itt éljétek
felnőtt életeteket Mezőkovácsházán,
Dél-békésben!
Varga Gusztáv, polgármester
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Calendula Terv - JövőD Dél-Békésben épül
Átfogó projekt 15 témakörben, egy
cél érdekében: a fiatalok itt tartásáért.
A mezőkovácsházi találkozón a térség
országgyűlési képviselője, Simonka
György történelmi mérföldkőnek nevezte a most induló programot, amelynek alapja a dél-békési összefogás.
Szakmai munkacsoportok alakultak, és
számos térségi település önkormányzata kinyilvánította már csatlakozási
szándékát, összefogva, együtt dolgozva, közösen megvalósítva a célokat.
Békés megye és azon belül Dél-Békés
lakossága folyamatosan csökken, a természetes fogyás és az elöregedés mellett
ennek egyik fő oka az elvándorlás. Fontos küldetés és felelősség is ennek útját
állni.
– Hozzájárulni, hogy Dél-Békés, majd
hosszabb távon a megye társadalma,
korösszetétele pozitív irányba változzon,
megálljon a leszakadási folyamat, a fiatalok helyben maradjanak, itt találják meg
számításaikat, jövőt tudjunk nyújtani számukra. Ezt tűzte zászlajára a Calendula
Terv, mely 15 terület köré csoportosítva
határozza meg a következő évek teendőit, fejlesztési tervei – hangsúlyozta a politikus polgármesterek, gazdasági vezetők,
civilek, egészségügyi, oktatási, kulturális
szférában dolgozók előtt.
– A legfőbb célunk megszólítani fiataljainkat, tudatni velük, hogy alázatos
munkával olyan jövőt építünk, amilyet
szeretnének. Szakemberekkel dolgozunk hónapok óta a programon, azért,
hogy olyan jövőképet adjunk Dél-Bé-

késben, amilyet fiataljaink akarnak, ami
az ő igényeiknek megfelel – emelte ki
Simonka György, Dél-Békés országgyűlési képviselője. A program munkacsoportjai többek közt a tehetséggondozás,
a munkahelyteremtés, a mezőgazdaság,
a turizmusfejlesztés, az egészséges helyi
társadalom, a hasznos szabadidő, a közbiztonság, az összetartó helyi közösségek

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a 2011. évi CXCV. Államháztartásról szóló törvény 91. §-a figyelembe vételével elkészítette a 2015. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló
rendelettervezetét, mely a 2016. április 21-i soros Képviselő-testületi ülésre előterjesztésre került.
Az előterjesztés a 2015. évi zárszámadás tekintetében bevételi főösszegként
1.865.469 e Ft teljesítést, kiadási főös�szegként 1.787.283 e Ft teljesítést tartalmaz. Az Önkormányzat a 2015. évben a törvényben és helyi rendeletben
meghatározott, kötelező és önként vállalt feladatait tervszerűen teljesítette,

fejlesztési célkitűzéseit megvalósította.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 2015. évi gazdálkodására pozitív hatással volt az Önkormányzat
által két ízben benyújtott és nyertes,
működőképesség megőrzését szolgáló
rendkívüli támogatásra kapott összesen
40 millió Ft állami támogatás. E támogatásoknak és az Önkormányzat meggondolt, költségek terén visszafogott
gazdálkodásának köszönhetően 2015.
év végén szállítói tartozása az Önkormányzatnak alig volt.
Felhalmozási kiadások terén az Önkormányzat igyekezett minél több pályázaton részt venni. A pályázatokon

Tájékoztató a 2015. évi költségvetés
végrehajtásáról

témakörökben dolgozzák ki a komplex
programot. A Calendula Terv előkészítését, koordinálását, végrehajtását ismert
és elismert szakemberek, szakértők,
közéleti személyiségek segítik, hiszen a
program egy lehetőség is azok számára,
akik úgy döntenek, tesznek a térségért,
az itt élőkért, fiataljaink jövőjéért.
Forrás: www.beol.hu

való sikeres részvételek eredményeként a felhalmozási kiadások 130.089
e Ft-tal növelték az Önkormányzat ös�szes vagyonát. A 2015. évi költségvetés
teljesítési adataiból a felújítási kiadások
123.988 e Ft teljesítést mutatnak.
Az elmúlt öt év alatt – a sikeres pályázatokban történő részvételnek és a
megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően - az Önkormányzat ingatlanvagyona 1.857.853 e Ft-tal nőtt.
Az adóhátralékok terén a behajtásukra tett megfelelő intézkedések eredményeként elmondhatjuk, hogy az előző
(2014. évi) adatokhoz képest jelentős
csökkenés következett be (-6,4 millió
Ft). Az Önkormányzat hitelállománya
2015-2010 között 474.483 e Ft-tal
csökkent.
Szabó Ildikó
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Zajlik az élet a Mezőkovácsházi Közösségi Központban
A Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) mezőkovácsházi Innovációs, Oktatási és Közösségi Központ
(IOKK) épülete számos rendezvénynek biztosított helyszínt. Teret adott
mind szakmai látogatók, mind a tágabb lakosság érdeklődésére számot
tartó programoknak. Alábbi beszámolónkban olvashatnak a Közösségi
Központban az elmúlt hónapokban
lezajlott eseményekről.
- Rendszeres esemény a Polgármesteri Fogadóóra, melynek során mindenki személyesen teheti fel kérdéseit
Varga Gusztáv polgármesternek.
- A Civil Tudásnap előadássorozat
három fő témája (az energia-hatékony
épületek, az épület-korszerűsítéshez
kapcsolódó pályázati lehetőségek és
a gyakorlati kivitelezés) sok érdeklődőt vonzott. Kulcsár Krisztián építész,
az épületek energia-hatékonyságának
növeléséről beszélt, valamint új építés,
vagy bővítés esetében az elérhető korszerű technikákról. Köveskuti Ferenc
pályázatíró, a gazdasági társaságok és
a magánszemélyek számára elérhető
pályázatokról valamint a közeljövőben
várható lehetőségekről tájékoztatta a
megjelenteket, míg Trényi Péter kivitelező a megújuló energiát hasznosító
különféle rendszerekről és azok alkalmazhatóságáról tartott előadást.
- Egy másik szakmai programon, a
Kistérségi, Járási Civil Kerekasztal
Fórumon Varga Gusztáv, a Kistérségi
Társulás elnöke illetve ifj. Kálmán András önkormányzati képviselő mellett
részt vett 18 település civil szervezetének képviselete. A fórum lehetőséget
adott a hasznos, kölcsönösen előnyös
és előremutató együttgondolkodásra
és együttműködésre. A jövőben, a Központban kéthavonta megrendezendő
kerekasztal fórumokon megvitatják
majd az önkormányzatok által elfogadásra kerülő koncepciókat, közös pályázási lehetőségeket tárnak fel és megosztják egymással a jó gyakorlatokat.
- Érdekes eseményt kínált a az óvodai
gyermekre szabott rendszer, a DIOO
(Digitális Okosjáték Óvodásoknak)
bemutatására szolgáló délután, amelyre a járás 18 településének képviselőin
túl is érkeztek érdeklődők. A résztvevők
kérdezhettek a rendszerrel kapcsolatban, majd azt a gyakorlatban is kipróbálhatták. A berendezésről bővebb
információ a http://dioo.hu oldalon

érhető el.
- Népszerű program a Lakossági
Fitnesz „Mozgásest”, amelyet idén
januártól heti kétszer tartanak a Központban. Az egészségmegőrzésen túl az
összejöveteleknek a közösségépítés is
célja.
- Előremutató, sikeres rendezvényt
sikerült megvalósítani a Központban
több mint 30 környező település képviselőinek részvételével. A „Kitörési
pont a háztáji gazdaságok irányába”
PILOT mintaprogramot bemutató rendezvényen Simonka György országgyűlési képviselő is részt vett. A program
egy dél-békési mintaprojekt, 19 településen összesen 36 brigáddal, csapatonként 11 fő közfoglalkoztatottal folyik a
növénytermesztés és állattenyésztés.
Egyik fontos célja olyan profitorientált
gazdaságok létrehozása, melyek hosszú
távon munkalehetőséget biztosítanak
azoknak, akik eddig nem tudtak elhelyezkedni. Az önkormányzatok biztosítják a földterületet, az ólakat, valamint
a szükséges emberi erőforrást, a tárgyi
eszközöket, a kezdő állat- és növényállományt belügyminisztériumi forrásokból finanszírozták. A gazdasági modell
célja, hogy szociális szövetkezetek létrehozásával egy olyan újszerű, gazdaságilag is fenntartható (azaz állami források
nélkül is működőképes) rendszert állítsanak fel, amely a térségi munkanélküliséget jelentősen csökkenti azáltal, hogy
érdemi és hosszú távon is fenntartható
gazdasági tevékenységet végez háztáji
vegyes gazdaságok kialakításával. Ennek érdekében a települések összefogva, egymás munkáját segítve valósítják
meg a kitűzött elképzeléseket. A program nagy lehetőség, amely a térség és
az itt élők felemelkedését szolgálja, tisztes megélhetést kínálva a dolgozni akaró dél-békésieknek.
A Központ az elmúlt időszakhoz hasonlóan a továbbiakban is sokrétűen
szolgálja majd – közvetlenül vagy közvetve – az itt élőket.
A mezőkovácsházi lakosság régi vágya teljesült, a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) Innovációs, Oktatási
és Közösségi Központ (IOKK) épületére
felszereltek egy bankautomatát (ATM).
Varga Gusztáv, Mezőkovácsháza polgármestere, a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának elnöke részvételével
hivatalosan is átadták a készüléket.

Az ügyfelek így kényelmesebben, biztonságosabban és gyorsabban juthatnak ezután hozzá a pénzükhöz. Az ATM
használatával a kártyabirtokosok olyan
szolgáltatásokat is igénybe vehetnek,
mint az egyenleglekérdezés, számlabefizetés vagy mobiltelefon egyenlegfeltöltés.
A
reformátuskovácsházi
Hajdú
Jánosné az Adományok Háza Civil Mozgalom és Egyesület vezetője is örül ennek a lehetőségnek: az itt élő 1500 fő
már 15 éve várt erre, hiszen a legközelebbi bankautomata a közel öt kilométer távolságra lévő városközpontban
található.
Bővítve a szolgáltatások körét, a lakosság a közösségi központ körül egy
gyors, szabadtéri, nyílt korlátlan wifit,
azaz ingyenes Internetet is igénybe vehet (wifinév: iokk).
A Türr István Képző és Kutató Intézet
Innovációs, Oktatási és Közösségi Központja a helyi önkormányzat képviselőtestülete, a városvezetés, az országgyűlési képviselő és a TKKI Főigazgatóság
munkatársainak támogatásával valósította meg az életminőség javítását célzó elképzelést. Bontovics Krisztián, az
IOKK központ vezetője szerint ezzel a
közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést a XXI. századnak megfelelően
biztosítani tudják, valamint a felzárkózást is segítik Reformátuskovácsházán
és a szegregátumban.
A lakosság életminőségének javítása
érdekében a mezőkovácsháziak további
tervei között szerepel egy mozgó posta és mozgó gyógyszertári szolgáltatás
megvalósítása is, valamint a szabadtári
játszótér és szabadtéri fitnesz eszközpark április közepei megnyitása is.
Forrás: www.tkki.hu

Tájékoztató
Értesítjük a Tisztelt lakosságot,
hogy a
Központi orvosi ügyeleti ellátás
az alábbiak szerint módosult:
Hétfő – péntek:
16.00 - 8.00
Szombat - vasárnap: 8.00 - 8.00
Hívószámok:
Mentők: 104
Központi orvosi ügyelet:
452-908
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Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által
2016. évre beadni tervezett pályázatok
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Dr. Szilbereisz Edit jegyző
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Mezőkovácsháza
Humanitárius Település

Mezőkovácsháza városa, jól dolgozó
vöröskeresztes önkénteseinek, bázis intézményei kiváló munkájának eredményeként háromszor elnyerte a „Humanitárius Település” címet.
Ezt öt évig viselheti. Most újabb megtiszteltetés ér bennünket: május 28-án, a
hazai Vöröskereszt megalakulásának 135.,
az Ifjúsági Vöröskereszt megalakulásának
95. évfordulóján mi leszünk házigazdái,
a Humanitárius Települések Országos
Találkozójának. A rendezvényen a Vöröskereszt országos, és megyei vezetői, a Humanitárius Települések polgármesterei
az ország minden részéből, és Dél - békés
képviselői vesznek részt. A szakmai tanácskozáson megvitatjuk, hogy mit tehetnek az önkormányzatok a lakosság életminőségének javítása érdekében, átadják
az új Humanitárius Település címeket, de
lesz lehetősége a résztvevőknek városunk,
és Dél-békés megismerésére is. Május
utolsó szombatján 250 vendéget várunk.
Készülünk az érkezők fogadására, sütünk,
főzünk majd, fellépnek ifjú művészeink. A
lakosság a véradáson való részvétellel járulhat hozzá az esemény sikeréhez.
Remélem, mindenki jó érzésekkel távozik majd. Mi, szervezők azért, mert jó
hírét keltettük városunknak, a vendégek
azért, mert szép helyen jártak, barátságos kovácsháziakkal találkoztak, értékes
szakmai ismeretekkel gazdagodtak.
Varga Gusztáv

Időpont

Az édesanya a legcsodálatosabb ember a világon
Milyen felemelő érzés, hogy amikor a természet megújul, s az év
legszebb hónapjához
érünk, az első vasárnap
mindenhol egy valakit
köszöntenek a gyermekek: az Édesanyákat.
S most a véletlen
úgy hozza, hogy a
munka ünnepét, az
anyák napjával egy
napon tartjuk. Mert
bármilyen érzések kavarognak is bennünk,
elevenítjük fel emlékeinket édesanyánkkal kapcsolatban, abban a munka biztosan
benne van.
Petőfi Sándor így ír róla: „S anyánkat, Pistikám, azt az édes jó anyát, ó Pistikám,
szeresd, tiszteld, imádd! Mi ő nekünk? Azt el nem mondhatom, mert nincs rá szó,
nincs rá fogalom.”
Most, a gyermekekkel együtt én is megköszönöm a mezőkovácsházi édesanyáknak azt a tengernyi jóságot, szeretetet, amit szavakkal – a költő szerint sem – nem
lehet kifejezni. Megköszönöm a féltő gondoskodást, az iskolakapuig kísérő biztató
tekintetet, az életünket végéig kísérő érzéseket. Minden meghitt szó, minden virág
kevés és szegényes cserébe azért, amit édesanyáink tettek, tesznek értünk. Hála, szeretet, köszönet. Melengesse e három érzés most a drága anyai szívet. Anyák napja
csak egyszer van egy évben. De ne feledjük! Oly sokat köszönhetünk édesanyánknak, hogy az év minden napja is kevés lenne hálánk lerovására.
„Az otthon melegét az anya varázsolja olyanná, hogy mikor megtér a család, minden ragyog”
Varga Gusztáv

PR O G R A M A JÁ NL Ó

Rendezvény

Helyszín

Szervező

2016.05.01.

Hárompróba Futás

Művelődési Központ

Kalocsa Róza Művelődési Központ

2016.05.09.
8:00-12:00

Véradás

Művelődési Központ

Magyar Vöröskereszt Mezőkovácsházi Területi
Szervezete

2016.05.01.

2016.05.6-12.
2016.05.14.

Kovácsházi Majális

Művelődési Központ

Régi informatikai eszközök Városi Könyvtár
kiállítás

Mozgáskorlátozott Egyesü- Művelődési Központ
let zenés rendezvénye

Művelődési Központ és a Város Önkormányzata
Városi Könyvtár

Mozgáskorlátozott Egyesület helyi szervezete

2016.05.21-22. Szupermaraton-Mozdulj Borostyán Camping és Művelődési Központ és a Város Önkormányzata
Kovácsháza
Strandfürdő

2016.05.28.
2016.05.29.

2016.05.29.

2016.05.29.

Humanitárius települések Művelődési Központ
találkozója

Művelődési Központ, Város Önkormányzata, Magyar Vöröskereszt Mezőkovácsházi Területi Szervezete

Könyvtári Gyermeknap

Városi Könyvtár

Hősök Napja

Gyermeknap

Reformátuskovácsházi Kalocsa Róza Művelődési Központ és a Város Öntemető
kormányzata

Tájház Refkovácsháza

Városi Könyvtár

Városi Könyvtár
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Mezőkovácsházi Egészségfejlesztési Iroda 2016
Az EFI az idei évre,
nagyon sok programot
kíván megvalósítani. Az
évet Dr. Almási Kitti előadásával nyitottuk. Az
érdeklődök végighallgathatták a doktornő biztató szavait magabiztosság, önérvényesítés témában. A környező
településekről is érkeztek érdeklődők.
Heti testmozgást ösztönző
közösségi programok:
- Január 5-e óta zajlanak: A Kalocsa
Róza Művelődési Központban heti egy alkalommal, keddenként 18:00-tól ingyenes aerobikot biztosítunk mindenkinek,
szakképzet oktatóval, Jankó Andreával.
- Az 1. számú óvodában minden hét szerdán 17:00-tól a gyerekeket is megmozgatja Ale Zsuzsanna és Feketéné Gábor Anikó.
Nagyon fontos, hogy mind a négy óvoda
gyerkőceit várják a foglalkozáson.
- A Csanád Vezér Általános Iskola
tornatermében szerdánként 18:00-tól
Hoffmann Lászlóné várja az érdeklődőket, ingyenes gyógytestnevelésre.
Időközben az ingyenes szakosztályunk
elindítása is folyamatban van Zengő Dezső fitnesz oktatóval. Ezt azért gondoljuk
nagy lehetőségnek, mert a környéken,
Békéscsabán és Hódmezővásárhelyen
van hasonló szakosztály. Reményeink
szerint remek eredményeket fognak versenyeken elérni.

börze megvalósítása.
- Egészséges táplálkozásra ösztönző
közösségi programjainkat óvodákban,
iskolákban, idős klubokban, és lakossági
szinten is kívánjuk megvalósítani védőnők bevonásával.
- Egészségnevelő tanácsadásainkba is
óvodákat, iskolákat, szülőket kívánunk
bevonni.
- Célunk továbbá dohányzásleszoktató
tréninget is beindítani, emellett a megelőzésre is hangsúlyt fektetünk. Munkahelyi
tréningek megszervezését is folytatjuk.
- Városi, községi és falunapokon a tavalyi évhez hasonlóan általános szűrővizsgálatokkal veszünk majd részt. Továbbá
lakossági hallásszűrést is tervezünk a
járás 18 településére.

Eseti testmozgást ösztönző
közösségi programok:
- Idei évben is csatlakozunk a „Mozgás
Éjszakája” elnevezésű országos programhoz, melynek lényege, hogy minél
többen megmozduljunk egy éjszaka
alatt. Az idei évben június 24-én, péntek
este kerül megrendezésre. Annyit már
Ha kérdésük van, keressenek minket
elárulhatunk, hogy idén nem csak a fubizalommal az alábbi elérhetőségeken:
tásé, kerékpározásé és aerobikozásé lesz
a főszerep.
Címünk:
- Iskolai, óvodai sportnapokhoz csatla5800, Mezőkovácsháza, Hősök tere 6.
kozunk Mezőkovácsházán és a járás más
(Nyitvatartási idő:
településén is.
Hétfő – Péntek 8:00 – 16:00)
- A Városi Könyvtár udvarán álló
Tel: 06-68/381-883,
Sportszíntért is szeretnénk népszerűsí06-70/197-97-76
teni programjainkkal.
06-70/197-97-78
- Idei évben is működtetni szeretnénk
- Ifjúsági-és Sportklubunk a fiatalok E-mail: efi.mezokovacshaza@gmail.com
cukor-, szív-és érrendszeri-, illetve daga- összefogására hívná fel a figyelmet.
natos betegklubunkat. Egy-egy foglalko- Baba-mama klubunk célja, hogy a kisKocsis Anita, Némethné Jegyinák Tímea
zásunkat járási településekre kihelyezve mamák tanácsokat, praktikákat cserélEgészségfejlesztési Iroda dolgozói
valósítjuk meg.
hessenek egymással. Esetlegesen baba
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Városfelmérés
Kedves Kovácsháziak!

Négy személyt azzal bíztam meg,
hogy járják körbe Mezőkovácsházát!
Mérjék fel, írják le, fényképezzék le, hol
milyen gondot, lehetőséget tapasztalnak. Beszéljenek Önökkel, ott élőkkel.
Kérdezzék meg, mivel vannak megelégedve, mi az, amin változtatnának,
van-e olyan tevékenység, amelyben
segítenének.
A felmérés egy hónapig tart, utána
összegzik a megbízottak az eredményeket. Reményeim szerint összeáll egy olyan, az önök véleményét,
javaslatát tartalmazó probléma és
lehetőség térkép, amely irányt, ütemezést adhat a ciklus hátralévő részében, munkánk megtervezéséhez.
Üzeneteik megerősíthetnek bennünket, ha valamit jól csinálunk, de fel
is hívhatják a figyelmünket az előző
önkormányzat által elhanyagolt, a
lakosságnak fontos feladatok elvégzésére.
Már az első két hétben több fontos,
azonnali beavatkozást igénylő probléma került felszínre. Ezekben már a
jövő héten megtesszük a szükséges
lépéseket. (Pld. a Sármezey utca végének gettósodása, a Bem utca katasztrofális állapota, egyes elhanyagolt ingatlanok rendezése.)
Több helyre hívtak bennünket
személyesen, hogy saját szemünkkel
győződjünk meg az eredményekről,
problémákról. Jegyző asszonnyal elkezdtük a kerékpár edzéseket. Ígérem, ahova hívnak bennünket elmegyünk, hogy az ott élőkkel közösen
találjuk meg a továbblépés útját.
Kérem, fogadják szívesen a felmérésben résztvevő megbízottaimat,
osszák meg velük javaslataikat!
Varga Gusztáv

F E L H Í VÁ S
Mezőkovácsháza várossá nyilvánításának alkalmából a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde célul tűzte ki, hogy az óvodai évzárókra meghívja az 1986ban ballagó óvodásaikat.
Tisztelettel kérjük, a 30 év körüli fiatalokat, és hozzátartozóikat, hogy e-mailben,
személyesen, telefonon jelezzék részvételi szándékukat! Kérjük, hogy ha az Önök
birtokában van olyan személyes tárgy pl: fénykép, ballagó tarisznya, rajzgyűjtemény,
egyéb emlék 1986-ból egy őszi kiállítás megrendezéséhez bocsássa rendelkezésünkre. Együttműködésükben bízva, köszönettel!
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde dolgozói
E-mail: mkovoda2@gmail.com

Elérhetőségeink:
Telefon: 06-68/381-852, 06-30/515-7113

Cím: Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 1. sz. épülete
5800 Mezőkovácsháza, Ifjúsági ltp. 1.
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 2. sz. épülete
5800 Mezőkovácsháza, Petőfi u. 8.
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 3. sz. épülete
5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u 18.
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 1. sz. épülete
5800 Mezőkovácsháza Táncsics u. 38.
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Áprilistól látogatható a Borostyán Strandfürdő gyógymedencéje
A mezőkovácsházi képviselő-testület februárban döntött
arról, hogy a Borostyán Camping és Strandfürdőt 2016. március 1-jétől a Kalocsa Róza Közhasznú Nonprofit Kft. üzemelteti.
Mint azt Jankó Erzsébet a kft. vezetője elmondta a feladatuk elsősorban a marketing tevékenység és a szervezés, míg
a strand és camping műszaki üzemeltetését, karbantartását – megfelelő egyeztetésekkel – továbbra is a fürdő vezetője és munkatársai látják el. A nyitásra való felkészülést
a márciusi átvételtől megkezdték és folyamatosan végzik.
Ennek köszönhetően a gyógymedence április 1-jétől igénybe vehető. Mivel a település idén ünnepli várossá avatásának 30. évfordulóját, ezért az önkormányzat és működtető
nevében az első és a 30. látogatót köszöntötték és egy-egy
háromhavi ingyenes bérlettel ajándékozták meg.
A gyógymedence a camping bejárata felől látogatható. A
helyiek 300.-, a vidékiek 350.- forintos belépő mellett élvezhetik a fürdő vizének gyógyító hatásait. Minden nap
10-től 19 óráig tartó nyitva tartással várják a régi és új látogatókat.
A megfelelő műszaki állapot fenntartása mellett nagy
hangsúlyt fektetnek a marketing munkára is. Bemutatkoztak az idei budapesti Utazás Kiállításon, ahol fő feladat a
város, a camping és a strandfürdő népszerűsítése volt. E
célból 1000 db szórólapot osztottak szét a látogatók között.
Tervük további szóróanyagok, ismertetők készítése magyar, angol, német és román nyelven. Szeretnének hirdetni
Aradon a magyar és román nyelvű újságokban, valamint a
dél-békési és a határ menti települések rendezvényein népszerűsíteni a strandot és a campinget. Emellett tájékoztatást nyújtanak a Békés Megyei Hírlapban, illetve igénybe
veszik más médiák reklámlehetőségeit. Folyamatban van
a strand honlapjának megújítása, és a facebook-on is egyre
népszerűbb a fürdő új oldala, ahová folyamatosan felkerül- fürdőzőknek. A nyitórendezvényre a május 21-22-ei Mozdulj
nek az aktuális események, tevékenységek, akciók.
Kovácsháza! programjaival egy időben kerül sor, amely két
A fejlesztések terén a vendégházba bevezették az napon ingyenesen látogatható a fürdő.
internetet és a kábeltévét, továbbá a strand teljes terüleH. M.
tén szeretnének ingyenes Wifi használatot biztosítani a

„Ifjú költők” elismerése
a Városi Könyvtárban

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
által meghirdetett „Szabad-e locsolni?” című locsolóversíró pályázat különdíjában részesült a Mezőkovácsházi
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde 3. sz.
feladat-ellátási hely Buci Maci csoportjának 6 óvodása. A fiúk 2016.
március 30-án vették át jutalmukat a
Városi Könyvtárban.
A díjátadást követően Alené Gál
Margit könyvtáros közreműködésével a gyerekek Bogyó és Babóca mesét
néztek és könyvet is kölcsönöztek, így
a csoport minden tajga jól érezhette
magát.
Szűcs Judit óvodapedagógus
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Karos forgalomirányítás megfigyelése
2016. április 8-án a Közlekedés témahét lezárása képen, az óvodás gyermekek ismét megfigyelhettek egy rendőri
forgalomirányítást.
A nagykereszteződésig a 2. sz. óvoda
Süni és Napsugár csoportosai, az 1. sz.
óvoda Kékvirág, Margaréta, Katica, Micimackó csoportosok, gyalogosan a 3.
sz. óvoda Buci maci és Miki egér csoportos kisgyermekek pedig a helyi járatos
autóbusszal érkeztek.
A mezőkovácsházi Rendőrkapitányságról Krisztike néni (Tóth Krisztina)
fogadott minket, a gyülekező után pedig
bemutatta a forgalomirányító rendőr
bácsit Pántya Tamást. Mindkettőjük sok
kisgyermek számára ismerős volt, mivel
már évek óta hagyományként ápoljuk a
Kapitánysággal a kapcsolatunkat.
Krisztike néni elmondta mi fog történni és mire kell odafigyelni. A gyermekek
nagy érdeklődéssel, fegyelmezetten,
figyelmesen követték a rendőr bácsi
karjelzéseit, és megkezdődött a gyalogátkelőn való közlekedési szabályok gyakorlása. Igen sokan voltunk, így óvodánként, csoportonként ismételtük meg az

átkeléseket. Az autósok türelmesek,
toleránsak voltak, a
járókelők pedig nagyon megdicsérték
a gyermekeket, ami
bizony büszkeséggel töltötte el őket.
Ezen a napon a gyermekek rengeteg tapasztalatot, élményt
és ismeretet szerezhettek a közlekedési
ismeretek terén, gyakorolhatták a gyalogos, és a tömeg közlekedés szabályait,
megtapasztalhatták
a rendőr forgalomirányító munkájának
fontosságát, a biztonságos közlekedést
nyújtó tevékenységét. Krisztike néni és
Pántya Tamás segítőkész, odaadó munkáját a 3. sz. óvoda Buci maci csoportos
kisgyermekei „Mentovics Éva: Jelzőlámpa”
c. versével, a 2. sz. óvoda Napsugár csoportos kispajtásai pedig tavaszköszöntő
kis ajándékkal hálálták meg.

Április 6-án Tóth László, a BSI (Budapest Sportiroda) Békéscsabai Futónagykövete a futás hírnökeként elindult útjára. Első alkalommal 2014ben futotta körbe Békés megyét.
Idén is elindult, 11 nap alatt összesen
518 km futott, népszerűsítve a futást,
az egészséges életmódot. László szeretné, ha a „Megye futás” mozgalommá
válna.
Az esemény 2. napján Tótkomlós, Mezőhegyes, Battonya, Mezőkovácsháza
távot tették meg ez 50,3 km volt.
Ezt az utat Mezőkovácsháza Futónagykövete, Lipták János is megtette
vele. Battonyáról „haza” kísérte Szabó Péter, Skorcz Erika, Dajka Tímea,
Makhajda Bence és Szöllősi Gábor.
Mezőkovácsháza határán csatlakozott
városunk polgármestere Varga Gusztáv. Így együtt, Április 7-én délután
15 óra magasságában megérkeztek
Mezőkovácsházára, a Polgármesteri
Hivatal elé, ahol gyümölccsel és innivalóval várták őket.
Április 8-án reggel 9:00 –kor tovább
indult Magyarbánhegyes irányába.
Egy
darabon
elkísérték
a
Mezőkovácsházi Atlétika Szabadidő

Klub tagjai, emellett sok diák is részt
vett a futáson.
Laci, ismét sok embert mozgatott
meg, gratulálunk neki, és mindenkinek,
aki akár csak egy kis távra is beszállt.
Május 21-22-én ismét komoly versenynek lehetünk tanúi. 19. alkalom-

Köszönjük szépen a Négy Évszak Óvoda felnőtt és gyermekközössége nevében ezt a tavalyihoz hasonló tartalmas
napot!
Jövőre a 4. sz. óvoda óvodásai is csatlakozni fognak, várjuk őket nagy szeretettel.
Pántya Tamásné óvodapedagógus

2016-ban újra megye futás

mal rendezik meg a Békéscsaba – Arad
– Békéscsaba Szupermaratont. Ebben
az évben is indul hazai gyerek csapat, akik a Mezőkovácsháza – Arad –
Mezőkovácsháza távot tűzték ki célul.
d.t
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Író-olvasó találkozó

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
2016. március 4-én 17 órai kezdettel Farkas Zoltán és Kiss László szerzőségében
megjelent Outcast című kötet bemutatójára invitálta meg a mezőkovácsházi
lakosokat.

Mozdulj Kovácsháza!
A Békéscsaba - Arad - Békéscsaba
Szupermaratonhoz kapcsolódva május 21-22-én ismét megrendezésre kerül, a Mozdulj Kovácsháza! elnevezésű, sport- és családi nap a parkfürdő
melletti téren.
Mezőkovácsházáról várhatóan több
mint 50-en (futók és kerékpárosok)
vesznek részt a maratoni versenyen. A
település az első nap fogadóállomása, illetve mindkét nap frissítő, és váltóhelye
lesz a résztvevőknek. Szombaton a versenyzők fogadása mellett kulturális műsor közül választhatnak az érdeklődők,
míg vasárnap új elemekkel tűzdelt, sokféle sportos családi programot kínálnak

az egészséges életmód jegyében. Ismét
a helyszínen lesz Kádár Ferkó Fotószínháza, valamint ingyenes ugrálóvár áll a
gyermekek rendelkezésére. A részletes
eseményekről plakátokon, szórólapokon, valamint az önkormányzat és a
művelődési ház facebook oldalain adnak majd tájékoztatást.
A rendezvénnyel egy időben nyitja
meg kapuit a Borostyán camping és
strandfürdő is a nagyközönségnek, és
a fürdő mindkét nap ingyen látogatható. Az Uniqa Biztosító Zrt. jóvoltából
az első napon, illetve másnap 13 óráig
egy egészségügyi kamionban különféle
egészségügyi mérések vehetők igénybe a
helyszínen térítés nélkül.
hm

A szerzőpárost Alené Gál Margit kérdezte a könyv megjelenésének kulisszatitkairól. A szervezők és szerzők nagy
örömére a könyvtár gyermekrészlege
zsúfolásig megtelt, a közel 100 érdeklődő egy kötetlen, jó hangulatú, másfél
órás beszélgetésnek lehetett tanúja.
A mű Farkas Zolinak, az Ektomorf
frontemberének eddigi pályáját mutatja be, de nem kizárólag a zenekari
karrierre koncentrál: az életéről szól,
kudarcairól, a buktatókról, mindenkori
talpra állásáról, az iskolai problémáktól
kezdve egy-egy súlyos válságon át a ma
világsiker felé törő teljesítményéig.
A történet hitelességét az is növeli, hogy számtalan, izgalmas sztorival,
anekdotával egészül ki, a minden szempontból leplezetlenül őszinte önvallomás. Az Ektomorf hazai szinten példátlan sikerét is nyomon követheti az olvasó, a mezőkovácsházi próbák okozta zűröktől az első németországi kiköltözés
nyomorán át a nemrég lezajlott nagy
sikerű USA-turnéig.
A szöveg Zoli egyes szám első személyű elbeszélése, amit egy-egy, az elmesélt részlethez kapcsolódó komment
szakít meg. Hol a szülei szólnak közbe,
hol a testvére, máskor zenésztársak,
ismerősök. A könyv végére világosan
kirajzolódik a figyelmes olvasó előtt,
hogy a siker kulcsa a tehetség, kitartás,
elhivatottság.
Lukács László szerint nem csak zenei
szempontból, de emberileg is egy erős
és tanulságos történet, mindannyiunk
számára pozitív példa arra vonatkozóan, hogy a legnehezebb helyzetekből is
van kiút.
Alené Gál Margit
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A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer hatékony működtetése és a szolgáltatás népszerűsítése

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 2007 és 2012 között végezte a Dél-Békési
Kistérség kistelepüléseinek mozgókönyvtári ellátását. Ez alatt az időszak alatt a
kistelepülési önkormányzatok részéről folyamatos volt a csatlakozás. 2012. évre
már 12 kistelepülési önkormányzat igényelte a könyvtártól a könyvtári ellátás
koordinálását.

A 2012. évi CLII. törvénnyel módosított 1997. évi CXL. törvény új előírásainak megfelelően a megyei könyvtárak
koordinálása alá került a területi ellátás. E törvény alapján megállapodás
jött létre a Békés Megyei Könyvtárral
a könyvtárellátási szolgáltatásban
való közreműködésről, mely szerint
a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár a
kistelepülési nyilvános könyvtári ellátás magasabb színvonalon történő
működtetése érdekében a korábban is
ellátott települések könyvtári szolgáltatásában vesz részt.
Jelenleg a járás 13 településén nyújtunk szolgáltatást. Hosszú évekig ezeken a helyeken egyáltalán nem lehetett elérni a könyvtári szolgáltatást,
ezért itt a használókat újra be kell
szokatni a könyvtárba, fel kell kelteni
az érdeklődést, személyre szóló szolgáltatást kell nyújtani. A kistelepülési
szolgáltató helyek túlnyomó többségében szakképzetlen munkatársak
dolgoznak, ezért rendkívül fontosnak
tartjuk szakmai, módszertani segítésüket, valamint a személyes látogatások gyakori szervezését.
A Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer hatékony működtetése és a
szolgáltatás népszerűsítése érdeké-

ben március 21-én műhelybeszélgetésre invitáltuk a kollégákat. A tájékoztatón sor került a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer működtetésével
kapcsolatos legfontosabb információk
átadására, az elvárások megfogalmazására, a módszertani ismeretek megosztására, illetve a könyvtári szolgáltatások széles körű bemutatására. Segítséget nyújtottunk a nyilvántartások vezetésében, a statisztika, valamint
a rendezvényterv elkészítésében.
A kollégák tájékoztatást kaptak
arról is, hogy számukra továbbra is
egységes szerzeményezés történik. A
megyei könyvtár által meghatározott
dokumentumvásárlási keret terhére
folyamatosan gyűjtjük a megrendelni
kívánt dokumentumigényeket a már
jól bevált belső levelező rendszerünkön. Kiemelt hangsúlyt fektettünk a
települési könyvtárak minőségbiztosításának előkészítésére, melyhez
szintén minden segítséget megadunk.

Nyertes Zsuzsa
pódium délutánja
a könyvtárban

Nyertes Zsuzsa színésznő, a Vidám
Színpad tagja volt a Mezőkovácsházi
Városi Könyvtár vendége február 28án. A kabaréban, vígjátékban, musicalben egyaránt színvonalas alakításokat
nyújtó művésznő óriási sikert aratott a
közönség körében karizmatikus megjelenésével, és szinte bezengte a hangja a
könyvtár emeleti termét.
A sok humorral fűszerezett pódium
délutánon mindenki jól érezte magát.
A rendezvény végén forró tea és sütemény várta a nézőket.
Strifler Károlyné

A Magyar Költészet Napja

2016. április 11-én ünnepeltük a Magyar Költészet Napját. A Mezőkovácsházi
Városi Könyvtár az idén rendhagyó módon „Szavalómaratonra”-ra invitált minden olyan vállalkozó szellemű gyereket és
felnőttek, akik vállalták azt, hogy az általuk előadott vers filmfelvétel formájában
rögzítésre kerüljön. Ennek teljes verziója a Youtube internetes videómegosztó
portálon jelent meg, valamint az erről
készült werkfilm felkerült a legnagyobb
Reméljük, hogy minden résztvevő közösségi oldalra.
Ezúton szeretnénk köszönetet monhasznos információkkal gazdagodott.
dani
azon intézményeknek, egyesületekA következő megbeszélésre terveink
nek, magánszemélyeknek, akik közreszerint június hónapban kerül sor.
működtek a film elkészítésében.
Strifler Károlyné

Alené Gál Margit
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Kinyitották a
mezőkovácsházi
várótermeket
Megállapodást írt alá Varga Gusztáv
polgármester és a MÁV Zrt. regionális
igazgatója, Mondi Miklós.
A dokumentumot előzetesen a képviselő-testület megismerte, elfogadta.
Az együttműködési megállapodásban
szerepel, hogy 2016 áprilisától ismét a
vonattal utazók rendelkezésére áll a város két megállójában a váróterem. Békés
megye más településén is előkészítenek
hasonló megállapodást.
Mezőkovácsházán évek óta téma volt
a két megállóban a várótermek ismételt
kinyitása, a jegypénztárak beüzemelése.
Már az előző városvezetés is szorgalmazta, hogy a vasúti közlekedés körülményeinek a javítása érdekében ki kell
nyitni a várótermeket. Akkor is, most is
Csepreghy Elemér alpolgármester koordinálta az egyeztetéseket, amelyek jó
irányt vettek.
A társaság stratégiaváltásának is köszönhető, hogy városunk két megállójánál a mai naptól nyitva vannak a várótermek – mondta Varga Gusztáv. Jó hír ez
az utazóközönségnek is, hiszen vannak,
akik ennek a szolgáltatásnak a hiánya
miatt elpártoltak a vasúttól. Ráadásul járási székhely Mezőkovácsháza, a hivata-

lok megközelíthetősége, a középiskolások utazása és egyáltalán az utasforgalom
megkívánja, hogy ne csak tető legyen a
várakozók feje felett.
Országos tendencia első haszonélvezőivé válhattunk. A Dél-Alföldön elsőként
nálunk nyitották ki újra a két várótermet.
A megállapodás értelmében annak fenntartásához, a karbantartáshoz a MÁV évi
1,3 millió forintot biztosít önkormányzatunknak. Mi a magunk erejéből, a településszolgáltató cégünkkel mindent
megteszünk, hogy komfortosabb és kulturáltabb körülményeket teremtsünk.
Ebbe bevonjuk a közfoglalkoztatottakat

START Közmunkaprogram 2016

1. Mezőgazdasági utak rendbetétele Mezőkovácsháza külterületén (Mg.
földút)
2016.03.02. – 2017.02.28. közötti időszak 15 fő
Mezőkovácsháza külterületén található mezőgazdasági utak kérdéses szakaszainak rendbetételét fogják végezni.
Ezen kívül Mezőkovácsháza belterületén található mezőgazdasági földúthoz
kapcsolódó belterületi földútépítési
törmelékkel, a külterületi utak sóderrel
történő feltöltése kerül elvégzésre, valamint az utak mentén surjázási, kaszálási tevékenységet végeznek a program
keretein belül a foglalkoztatottak.

is – részletezte Varga Gusztáv.
A megállapodás aláírásakor az is
elhangzott a két fél részéről, hogy a
mezőkovácsházi vonalszakaszon zajló
felújítás során (kicserélik az aljzat kövezetét) a társaság által már hasznosított
követ az önkormányzatnak adják útépítések alapanyagának.
Csepreghy Elemér alpolgármester elmondta, a jegypénztárakon egyelőre rács
és zár van. Egyeztető tárgyalások zajlanak annak érdekében, hogy lehessen
majd jegyet is venni a váróteremben.
Forrás: www.beol.hu

helyzete nem teszi lehetővé, hogy önerőből véglegesen felszámolja ezeket
a telepeket, ennek a megvalósításához
nyújt hatékony segítséget ez a program.
A munkafolyamatok között szerepel a
zöldhulladék hasznosítása a veszélyes
hulladék elszállítása és ártalmatlanítása.

A program keretén belül Mezőkovácsháza látványképét szeretnénk javítani, hogy még inkább vonzó legyen
az ide látogatók számára. Fő feladataik
utcanév táblák készítése a város egész
területére, gyógynövénytermesztés, a
kegyeleti helyek megközelíthetőségének megépítése, a Hősök terén I. Világ4. Belterületi utak és kerékpárút
háborús emlékműnél sétánykészítése, a karbantartása (Közút)
romos házak lebontása, Alkotmány ut2016.03.02. – 2017.02.28. közötti időcai temetőnél 400 m2 parkoló építése, szak 50 fő
önkormányzati bérlakások felújítása,
valamint nyilvános WC építése.
Mezőkovácsháza város úthálózatának az állapota jelentősen leromlott
3. Illegális hulladéklerakó-helyek az elmúlt években. Ez elsősorban a
felszámolása Mezőkovácsházán
megnövekedett járműforgalomnak kö(Illegális) 2016.03.02. – 2017.02.28. szönhető. Az önkormányzatra jelentős
2. A Mezőkovácsháza helyi értékei- közötti időszak 47 fő
terhet ró a hibák folyamatos javítása.
nek javítása és gyógynövény-termeszMezőkovácsháza város bel- és külte- Ennek a feladatnak az ellátásához nyújt
tés alapjainak megteremtése. (Helyi) rületén egyaránt nagy gondot okoz az jelentős segítséget ez a program. A pá2016.03.02. – 2017.02.28. közötti idő- illegális hulladéklerakók felszámolása.
folytatás a következő oldalon
szak 113 fő
Sajnos az Önkormányzat szűkös anyagi
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lyázatban 4 nagy forgalmú útszakasz Egy új mintaprogrammal is bővült a
közfoglalkozás 2016-ban:
felújítását tervezzük megközelítőleg 20
km hosszúságban, valamint a tavalyi év- 1. Útőr program - 2016.03.01. – 2016.
11.30. közötti időszak 5 fő
ben megkezdett kerékpárút felújítását
Fő feladatuk: A külterületi kövesutak
folytatják majd a közfoglalkoztatottak.
karbantartása. A program keretein
belül javítani tudjuk a külterületi út5. Mezőgazdasági program
hálózatot is.
2016.03.02. – 2017. 02.28. közötti
időszak 65 fő
A programban a korábbi mezőgazda- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:
sági feladatokat kívánjuk megvalósítani
továbbiakkal kiegészítve. A korábban 1. Szociális gondozó képzés:
már jól bevált növények termesztését
2016.03.02. – 2016.06.30. közötti időnagyobb mennyiségben tervezzük. A
szak 10 fő
programban a baromfitenyésztés alap- 2. Adminisztrációs feladatok biztojait is megteremtjük. A program keretei
sítására: 2016.03.02. – 2017.02.28.
között tartósítási folyamatot is végezközötti időszak 2 x 5 fő
nek dolgozóink. Így paradicsomlé, zöld- 3. PILOT program folytatása:
babkonzerv, vegyes savanyúság is előál2016.03.01. – 2017.02.28. közötti időlításra kerülne.
szak 2 x 5 fő

A növénytermesztési feladatok
esetében az önkormányzatok által korábban biztosított területen létrejövő,
blokkosított rendszerű fóliaházakban,
/4+1 (brigádvezető) fős/ brigádokkal
végezzük a munkát.
Állattartás: a 2015. évben bérelt ingatlanoknál kialakításra került ólakban
folytatódik tovább a sertések nevelése
és hízlalása.

Összefoglalva: jelenleg Mezőkovácsházán 340 fő foglalkoztatása valósul
meg különböző közfoglalkoztatási programok keretében.
Zábrákné Nyári Edit

Óvodai beír atá s

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy városunkban az óvodai beíratások ideje:
2016. április 25-26-27-28-29. (hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek).
8.00-17.00 óráig Ifjúsági ltp. 1.
Reformátuskovácsháza, Táncsics u. 38. 8.00-16.30 óráig
Be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2016.augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, az óvoda felveheti azt a kisgyermeket is, aki felvételétől számított féléven belül tölti be harmadik életévét.
Az óvodai beíratáshoz feltétlenül hozzák magukkal a következő dokumentumokat:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- a gyermek és a szülők lakcímigazolványát,
- a gyermek Taj kártyáját,
- a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvéleményt, orvosi igazolást,
- elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentumot,
- nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentumot, továbbá a szülőnek igazolnia kell azt is,
hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92.§),
- gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot (ha van ilyen),
- amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, kérjük, hozza magával az erről szóló szakvéleményt.
Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül (legkésőbb 2016. május 14-ig) írásban értesíteni a gyermek
lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
A szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §- a szerint az a szülő vagy
törvényes képviselő
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába illetve az iskolába nem íratja be,
szabálysértést követ el, amelyért 5 000,- től 150 000,- Ft- ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Értesítés a döntésről;
Az óvodai felvétel jelentkezés (beiratkozás) alapján történik. A gyermek felvételéről az óvoda vezetője dönt, a döntés ellen
felülbírálati kérelmet lehet beterjeszteni Mezőkovácsháza Város Önkormányzatához a döntést követő 15 napon belül.
A felvételről szóló döntés közlésének határideje: 2016. május 27.
Szeretettel várjuk a leendő óvodásainkat!
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Tanító nénik látogatása
a Négy Évszak Óvoda
és Bölcsődében

Intézményünkben már évek óta hagyomány, hogy a félévi szülői értekezletre meghívjuk a Csanád Vezér Általános
Iskola tanítóit, majd tavasszal nyílt napot is tartunk számukra. A gyerekek így
lehetőség szerint már óvodás korukban
megismerik leendő tanítóikat, és a pedagógusok is megismerhetik a szülőket,
gyermekeket.
Elsőként 2016. április 12-én a Buci
Maci csoportba érkeztek vendégek:
Lajtaváriné Gyulai Tünde, Bertus Imréné
tanító nénik és Kovalcsik Ágnes intézményvezető-helyettes nyerhettek bepillantást az óvoda játékban gazdag világába. A szokásoktól eltérő módon idén
az óvoda Tehetséggondozó munkaközösségének tagjai is meghívást kaptak,
hogy kihasználva a lehetőséget, tapasztalatot cserélhessünk és tanulhassunk
egymástól. A gyerekek izgatottan vár-

ták vendégeinket, s örömmel mutatták
meg „tudományukat”. Az óvodai nevelés alapvető tevékenysége a játék, így
a játékos feladatok megoldása önfeledt
szórakozást jelentett a gyermekeknek
és vidám hangulatot varázsolt az ismerkedő délelőttre. A gyerekek saját
készítésű ajándékkal kedveskedtek leendő tanítóiknak, akiket kedvességük,
nyitottságuk miatt a gyerekek rövid idő

alatt a szívükbe zártak.
2016. április 18-án a Margaréta, 21én a Vackor, végül 27-én a Süni csoportba látogatnak a tanító nénik. Bízunk
benne, hogy ezt a rövid ismerkedést
egy iskolai látogatás követ majd, mellyel
tovább segíthetjük gyermekeink zökkenőmenetes átmenetét az óvodából az
iskolába.
Szűcs Judit óvodapedagógus

Kedves meghívásnak tettek eleget
2016. április 14-én a Mezőkovácsházi
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde Buci
Maci csoportos óvodásai. A közlekedési
téma befejezéseként Tar István mentős
apuka invitálására ellátogathattak a
megújult Mentőállomásra.
Főként a fiúk várták izgatottan a napot, amikor közelről láthatják a sokszor
szirénázva száguldó mentőautókat. Mint
azt Farkas Károlytól, a Mezőkovácsházi
Mentőállomás vezetőjétől megtudtuk,
Uniós forrásnak köszönhetően szinte
teljesen megújulhatott az épület, valamint új garázs, kocsi mosó épült, a
bútorok, berendezések egy része is kicserélődhetett. Több korszerűbb gép és
elektronikai eszköz biztosítja a szolgálatot teljesítők jobb munkakörülményeit. A legnagyobb érdeklődést a nemrég
érkezett korszerű mentőautó megismerése jelentette, melyet Kapus László
mutatott be a kíváncsi csapatnak: tolatóradar, hozzá monitor, kifordítható
kényelmes bőrülések, és számos modern eszköz biztosítja, hogy mi betegek a legjobb ellátásban részesüljünk.
A gyerekek kipróbáltak mindent: ültek
elöl- hátul, ültek hordágyon, szirénáz-

tak, rádióztak, ismerkedtek az autók felszereltségével. Sok érdekességet tudtak
meg a mentősök munkájáról, a legújabb
eszközökről, a mentőállomás felépítéséről, működéséről. Mély benyomást
tett ez a látogatás több gyermekben is,

hiszen hatan is eldöntötték, biztosan a
mentős pályát választják hivatásuknak.
Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a
tartalmas és hasznos programon.
Szűcs Judit
óvodapedagógus

Buci Macik
„MENTŐakcióban”
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Megújulnak
az óvodai
játszóudvarok
Az óvodai játszóudvarok mászókáinak, mozgásfejlesztő játékainak folyamatos cseréje elkezdődött.
Az újonnan telepített udvari játékok
megfelelnek az Európai Uniós szabványoknak, engedéllyel rendelkeznek,
megfelelnek a biztonsági követelményeknek. Az Uniós szabvány legfőbb
célja, hogy a gyerekek számára balesetmentes mozgást biztosítson.
Intézményünk épületeiben többféle
mászóka, fajáték került megvételre.
Az 1. sz. óvodába egy vonat, a 2. sz.
óvodába egy lovas kocsi, a 3. sz. óvodába egy lengőhíd és egy rönk lépegető,
valamint a 4. sz. óvodába egy köteles
mászó fal került telepítésre, óvodánként 300-300.000 Ft értékben.

A telepítéseket a gyártó cég végezte
el, a 4. sz. óvoda Köteles mászófala alá
30 m2-es ütéscsillapításra homokágy
került kialakításra, melyet a Városüzemeltetési Kft. dolgozói készítettek
el.
dr. Ökrösné Körömi Ilona

Járási rajzpályázaton remekeltek
a Mezőkovácsházi ovisok
A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda
és Bölcsőde az idei évben is részt vett a
Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság 23.
alkalommal meghirdetett „Biztonságos
közlekedés gyermekszemmel” című rajzpályázatán. A rajzokon a helyes és helytelen közlekedést, a közlekedés veszélyeit
mutatták be a gyerekek. Mind a négy tagintézményünk pályázott, nagy örömünkre négy gyermekünk részesült díjazásban. A díjakat Nagy Lajos rendőr alezredes, megbízott kapitányságvezető adta át
a gyermekeknek. Az ünnepség végén Rita
bohóc szórakoztatta a jelenlévőket.
Helyezéseink:
I. helyezett: Mudri Zsanett
II. helyezett: Daróczi Patrik Károly
Különdíjas: Márkus Dalma Enéh,
Horváth Bianka

Teljes kihasználtsággal
működik a bölcsőde

2016.04.01-től teljes kihasználtsággal működik a 2011. decemberében átadott pályázati forrásokból
épített, uniós infrastrukturális feltételekkel felszerelt 40 férőhelyes
bölcsődénk.
A kezdeti nehézkes feltöltődés után,
ma már 5 előjegyzett, felvételre váró
kisgyermek is van. Köszönhetjük ezt,
az eddigi város vezetés és a képviselőtestületek tagjai pozitív hozzáállásának, hiszen ez ideig nem került sor a
gondozási díj bevezetésére.

Nagyban hozzájárult a feltöltöttséghez a kormány több, az anyákat,
családokat segítő intézkedése is. Ilyen
pl. 2015. szeptember 01-től bevezetésre került a bölcsődés és óvodáskorú gyermekek ingyenes étkeztetése,
vagy az extra gyed bevezetése.

A feltöltöttség ellenére, szeretettel és tisztelettel várjuk májusban
a bölcsődei nyílt napunkra, amelyet
május végén, a gyermeknap alkalmából tartunk.
Stefanideszné Berek Jolán

Szedlacsekné Farsang Margit
intézményvezető

A Hunyadi János Közoktatási Intézmény hírei
Közlekedésbiztonsági Kupa

Katasztrófavédelem a
Hunyadiban
Sohasem volt még nagyobb jelentősége a katasztrófa védelemnek, mint
napjainkban.
Elég, ha például a környezetszen�nyezésre gondolunk, amely gyökeresen
megváltoztatja, és egyre kiszámíthatatlanabbá teszi időjárásunkat, és sok
problémát idézhet elő. Többek között
ezek megelőzésére és az ezekre való
felkészülésre szolgált ez a verseny. Évek
óta részt veszünk a felmenő rendszerű
katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen,
hiszen minden alkalommal tudunk újat
tanulni. Nagy örömmel készültünk a
versenyre Zalai Csaba tanár úr vezetésével. Külön örömünkre szolgált, hogy
a járási forduló nálunk, a Hunyadiban
került megrendezésre. A sok gyakorlás és tanulás meghozta a gyümölcsét,

hiszen középiskolás kategóriában első
helyezést értünk el, így mi képviselhettük Dél-Békést az április 12-én megrendezett megyei döntőn, ahol szintén első
helyezést értünk el. Így, legközelebb
már az országos versenyen mérettetjük
meg magunkat. A csapat tagjai: Szentesi Ákos, Szlanyinka Bence, Tóth László,
Vízvári Zoltán és Zalai Csaba tanár úr.

Vízvári Zoltán,
Hunyadi János Középiskola

2016. április 1-jén,
Mezőhegyesen rendezték meg a Közlekedésbiztonsági
Kupát, melyen két
Hunyadis diák, Dobó
Judit és Vízvári Zoltán vettek részt. A
versenyen nehéz elméleti és gyakorlati
feladatokat kellett
teljesíteniük a diákoknak. Kerékpáros kategóriában Dobó
Judit első, míg segédmotoros kategóriában Vízvári Zoltán negyedik helyezést
ért el. A megyei fordulóból így Dobó Judit az országos versenyre jutott, melyre
Debrecenben kerül sor, április 12. és 14.
között. A diákok felkészítő tanára Zalai
Csaba volt.
Acsai Éva 12 C osztályfőnök
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Kiállítás megnyitó
a Hunyadiban
2016. április 7-én került sor az ÉTA
Országos Szövetség (Értelmi sérülteket szolgáló Társadalmi szervezetek
és Alapítványok Országos Szövetsége)
vándorkiállításának megnyitójára a
Hunyadi János Középiskolában, immár
második alkalommal.
A szervezet fontos céljának tekinti,
hogy a fogyatékkal élő emberek által készített piacképes használati- és
dísztárgyakat bemutassa a középiskolai tanulóknak. Ezáltal igyekszik
felhívni arra a figyelmet, hogy ők is
hasznos és értékes tagjai társadalmunknak.
Az ÉTA Országos Szövetség közösségi szolgálati programot kínál a Hunyadis diákoknak, melyben egyelőre 14
tanulópár vesz részt. Az ünnepélyes
megnyitót követően a kiállítás három
hétig látható iskolánkban.
Acsai Éva

A Békés Megyei Önkormányzat hírei
Igor Furdik az új főkonzul

Március elsejétől
a Szlovák Köztársaság békéscsabai
főkonzulátusát Igor
Furdik vezeti. Az új
főkonzul a megyeházán mutatkozott
be a sajtó képviselőinek.
Zalai Mihály, a
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
fogadta az új főkonzult a megyeházán, majd
a nyilvános bemutatkozás előtt egy szűk
körű megbeszélésen a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről, a megyében élő szlovákok helyzetéről egyeztettek. Elsősorban
kulturális területen látnak lehetőséget a
közös munkára, de a gazdasági kapcsolatok
erősítése is komoly előnyt rejt mindkét fél
számára.
Igor Furdik március 1-én vette át elődétől,
Stefan Dano-tól a főkonzulátus vezetését. A
diplomata 1947-ben született, korábban
Szerbiában és Oroszországban volt Szlovákia nagykövete, 2012-től pedig a Határon
Túli Szlovákok Hivatalát vezette. A bemutatkozó sajtótájékoztatón elmondta: a főkon-

zuli feladatai ellátása mellett célja az, hogy
befektetőket hozzon a megyébe, igyekszik
meggyőzni a magyar és a szlovák cégeket,
vállalkozásokat, hogy érdemes ebben a térségben befektetni.
Szeptembertől indulhat az M44 építése

Szeptembertől elkezdődhet az M44-es középső - Tiszakürt és Kondoros közötti – szakaszának kivitelezése. A 61,4 kilométeres,
kétszer két sávos, osztott pályás, csak külön
szintű csomópontokkal rendelkező gyorsúton a megengedett legnagyobb sebesség
110 km/óra lesz.

A Kormány a 2015. január 10-i határozatában jelölte meg a központi költségvetésből
finanszírozott kiemelt közúti beruházásokat, amelyben helyet kapott az M44-es is. A
2015. október 30-i kormánydöntés meghatározta a gyorsút fogalmát – ebbe a kategóriába az építendő M44-es út is tartozni fog
- ami egy 2×2 forgalmi sávos gyorsforgalmi
utat jelent.

Az út építését három szakaszra bontják.
I. Kecskemét - Nagykőrös – Tiszakürt, II.
Tiszakürt – Kondoros, III. Kondoros – Békéscsaba – országhatár szakasza. A középső, Tiszakürt – Kondoros közötti, 61,4 kilométeres, kétszer két sávos osztott pályás
gyorsút építésének előkészítése az utolsó
szakaszába érkezett. A projekt költsége 120
milliárd forint lesz.
A Kormány az Európai Beruházási Bankhoz fordult hitelkérelmével, a Bank a 2020ig tartó időszakban kész Magyarország
közúti infrastruktúrájának fejlesztéséhez
500 millió euró összegű hitelkeretet biztosítani. Ennek segítségével nem csak az M44es megépítését fedezik, hanem az M8-ét is,
illetve több olyan szakasz megépítését, ami
autópálya szakasz már elkészült a korábbi
időszakban, de nem ér el a határig. A megye
szempontjából fontos a gyorsforgalmi út
építése, ugyanis, ha elkészül a teljes útszakasz, a főváros gyorsabban elérhető majd,
valamint a beruházás Békés megye gazdasági fejlesztéséhez is hozzájárul.
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének áprilisi ülésén fajsúlyos napirendi pont
volt a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
beszámolója, amelyből nem csak a megye
közrendjének és közbiztonságának múlt évi
alakulásáról tájékozódtak a képviselők, de az
új traffipaxokkal kapcsolatban is megtudtak
érdekességeket.
folytatás a következő oldalon
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Megyegyűlés –közrendről, közbiztonságról
tájékozódtak a képviselők
A rendőrség beszámolója minden évben
szerepel a megyegyűlés napirendjén, és
minden alkalommal nagy érdeklődésre tart
számot. Ezúttal is részletes és átfogó képet
kaphattak a képviselők a megye közrendjének és közbiztonságának előző évi alakulásáról. Dr. Polyák Zsolt rendőr dandártábornok,
rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány kiemelte: korábbi jó eredményeiket
megszilárdították, a bűnügyi fertőzöttség
tovább csökkent, Békés megye az országos
rangsorban minden területen kiemelkedő,
kedvező helyen áll. A beszámoló kapcsán
több kérdés is felmerült a képviselőkben,
Zalai Mihály elnök arról érdeklődött, megyénkben mennyire elterjedtek a designer
drogok, hogyan áll határaink mentén a kerítésépítés, valamint az új ellenőrzési pontok,
a VÉDA kapcsán szerzett tapasztalatokra
volt kíváncsi. A rendőrfőkapitány elmondta:
a kábítószer terjesztők, fogyasztók, birtoklók
ellen igyekeznek minden törvényes eszközzel fellépni, hiszen fontos, hogy visszaszorítsák az ilyen típusú bűncselekményeket is. A
közbiztonsággal kapcsolatosan kiemelte: a
megye valamennyi járása közbiztonságilag
egyensúlyban van.
Dr. Halmosi Zsolt rendőrségi vezérőrnagy,

Ki nyerte a Békés Megye
Pálinkája 2016 versenyt?

A Békés Megyei Önkormányzat a múlt
évben elindított Békés Megye Pálinkája versenyt idén is meghirdette, a megyei kereskedelmi főzdéket invitálták a részvételre. A
beküldött minták bírálata már megtörtént,
a Gyulai Pálinkafesztiválon pedig kiderült,
ki nyerte a megmérettetést ebben az évben.
Az első, régebbi nevén Kisüsti Pálinka
Fesztivált 2000-ben tartották Gyulán, akkor, amikor a pálinka valódi értékét még
nem igazán fogadták el az országban. A
több mint másfél évtizede életre hívott
fesztivál volt az első, amely felvállalta a
magyar pálinka népszerűsítését. Az azóta
Nemzetközi Kisüsti Pálinkafesztivál Kiállítás és Vásár néven híressé vált rendezvénysorozat „életében” nemrégiben változás
történt, a fesztivál rendezésének jogát Lovász Sándor a közelmúltban eladta a Bora
Ital-nagykereskedelmi Kft-nek. A cég a kereskedelmi főprofil mellett - 16 év tapasztalat birtokában - rendezvényszervezéssel
is foglalkozik.
A fesztivált ebben az évben április 15-17
között tartották a hagyományokhoz híven,
Gyulán. A rendezvény új szervezőinek célja
a fesztivál megreformálása mellett az volt,

rendőrségi főtanácsos, az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti rendőrfőkapitányhelyettese a határrendészettel kapcsolatosan felmerült kérdésekre reagálva elmondta, hogy Románia és Magyarország mindent
megtesz annak érdekében, hogy ideiglenes
határzárat ne kelljen létrehozni az érintett
szakaszon. Jelenleg nem látnak olyan veszélyt, ami azt jelezné, hogy az illegális migráció érintené a megye határszakaszát. Ha a
helyzet romlana, és az illegális határátlépések növekvő száma veszélyezteti a lakosságot, akkor elkezdik a kerítésépítést.
Az új ellenőrzési pontokról kiemelte, hogy
12 fajta szabálysértést képesek dokumentálni. A VÉDA senkire sem jelent veszélyt, aki
betartja a közlekedés szabályait, a rendszer
célja, hogy javuljon a közlekedés biztonsága.
Egy helyszínen jelenleg napi három jogsértést rögzít a rendszer, ugyanis az emberek
többsége ésszerűen közlekedi, betartja a
szabályokat. Ugyanakkor ezen a területen
van még mit tenni a megyében, hisz a sze-

hogy a korábbi, jól bevált hagyományokat
is megtartsák. Ezalatt a három nap alatt
ismét a nemes hungarikum, a pálinka lesz
a figyelem középpontjában, fontos, hogy
mind a látogatók, mind a szakma hozzáértői egy olyan rendezvényen tudnak részt
venni, ahol a magyar pálinkákat méltón
képviselik, népszerűsítik a kulturált pálinkafogyasztást, ápolják a gasztronómiai hagyományokat. A három napos rendezvény
számos programmal várta a kilátogatókat,
és természetesen a legnagyobb magyar pálinkagyártók, mint kiállítók várták a nemes
nedű iránt érdeklődőket.
A programhoz kapcsolódó pálinkaversenyt ebben az évben is meghirdették,
azonban a megmérettetés némileg módosult: kereskedelmi főzdék nem nevezhettek a versenyre csak bérfőzetők és magánfőzők. Ugyanakkor – mint ismeretes – múlt
évben a Békés Megyei Önkormányzat
kezdeményezésére a verseny keretében
a szakmai zsűri kiválasztotta azt a kereskedelmi pálinkafőzde által nevezett italt,
amely elnyerte a Békés Megye Pálinkája
címet. Ezt a hagyományt a megyei önkormányzat folytatni szerette volna, ezért felkérték a kereskedelmi főzdéket, nevezzenek a felhívásra: a meghirdetett versenyre
beérkezett párlatok szakmai zsűrizését
követően a megyei önkormányzat felhívá-

mélyi sérüléssel járó közlekedési balesetek
száma közel 6 %-kal emelkedett, a halálos
kimenetelű balesetek száma pedig 40%-kal
nőtt. Van még hová fejlődni, van még tennivaló.
Szó volt a közgyűlésen területfejlesztésről, területrendezésről, módosították a képviselők az előző évi költségvetésről szóló
rendeletet és megalkották a 2015. évi zárszámadásról szóló rendeletet. Beszámoló
hangzott el a Békés Megyei Önkormányzati
Hivatal múlt évi tevékenységéről, a Békés
Megyei Vállalkozásfejlesztési és Fejlesztési
Nonprofit Kft., a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány valamint a Békés Megyei Területi Társadalmi Aktivitás Nonprofit
Kft. múlt évi tevékenységéről, és a Dél- alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit
Kft. (DARFÜ) végelszámolása is napirendre
került. A DARFÜ feladatai elfogytak, ezeket
a megyék vették át, így a három tulajdonos
(Békés megye, Csongrád megye és Bács-Kiskun megye) a felszámolás mellett döntött. A
társaság fő tevékenysége 2016. március 31vel lezárult, a korábbi ügyvezető tisztsége
megszűnt. A taggyűlés dr. Pálfi Tímea Ágnes
személyében új ügyvezetőt választott, aki a
2016. május 1-jén kezdődő végelszámolást
is irányítja.
A megyegyűlés bejelentésekkel zárult,
melyekből kiderült, hogy a soron következő
közgyűlés júniusban lesz.

sára nevezett kereskedelmi cégek mintáit
is elbírálták az ítészek.
A versenyen nyertes pálinkafőzde terméke egy éven keresztül viselheti a „Békés
megye pálinkája” címet, az ezt tanúsító – a
megyei önkormányzat által biztosított címkét a pálinkásüvegein elhelyezheti. A
Békés Megyei Önkormányzat pedig vállalja, hogy egy éven keresztül a nyertes pálinkafőzdétől vásárol pálinkát – protokoll
célokra – 0,5 dl-es és 2 dl-es kiszerelésben.
A zsűrizés megtörtént, a fesztiválon pedig
kiderül, ebben az évben ki nyerte el a Békés Megye Pálinkája címet. Ez az Árpád Pálinka lepotica szilvából készült főzete lett a
befutó.
Sztahovics Zsuzsa – Fotó Zentai Péter
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Kovácsházi Hárompróba hatodszor
A Kalocsa Róza Művelődési Központ
az önkormányzattal és az általános iskolával karöltve immár hatodik éve hirdeti meg a Kovácsházi Hárompróbát az
egészséges életmód jegyében.
A sporthoz, a mozgáshoz kötődő tavaszi eseménysorozat 2016.március. 12én a gyalogtúrával kezdődött. Az esős
idő ellenére 30 túrázó választotta ezt a
programot szombat délelőttre. A résztvevők 12 km-t gyalogoltak, útközben a
Henrik majornál megpihentek, ahol - az
Egészségfejlesztési Iroda (EFI) jóvoltából - gyümölcs, meleg tea és édesség
várt rájuk. A túrázók kicsit elfáradva, de
lelkileg és testileg megerősödve értek
vissza a művelődési házhoz, ahol szintén frissítő fogadta őket. A hárompróba
május 1-jén a korosztályos majálisi futóversennyel folytatódik. Ezt követően
június 4-én és szeptember 10-én kerékpártúrára, október 1-jén 3, illetve
6 km-es futóversenyre kerül sor. Végül
november 19-én gyalogtúrával zárul a
sportos programsorozat, ahol azok között, akik legalább 5 próbát teljesítenek,
kerékpárt sorsolnak ki.
hm

Jótékonysági iskola bál

Az idei évben rendhagyó módon, április
elején került megrendezésre a Jövőnk Záloga Alapítvány jótékonysági rendezvénye.
Kicsik és nagyok lelkesen, kitartó szorgalommal készültek erre a kiemelkedő
eseményre. Az est során látványosabbnál látványosabb műsorokat élvezhetett
a nagyérdemű közönség, akik sok-sok
tapssal jutalmazták az izgalomtól csetlő-botló fellépőket. Iskolánk új csapatai is bemutatkoztak az est folyamán.
Hallhattuk énekelni a diák-tanár kórust,
láthattuk az ügyesen táncoló-éneklő
Csanád Néptánc Együttest. Az idei évben sem maradhatott el a rendezvény
kiemelkedő színfoltja a 8. osztályosok
bécsi keringője, ahol a lányokból csodálatos „hercegnők”, a fiúkból pedig igazi
„lovagok” váltak. A keringő csodálatos
dallama után következett a pedagógusok operett egyvelege. A műsor után
Szénási István és csapata ízletes vacsorát szolgáltatott a megjelenteknek. A
hajnali kakasszóig tartó mulatságban a
talpalávalót iskolánk új dolgozója Sza-

kács József „húzta”. A jó hangulatú báli
est tovább gyarapította alapítványunk
meglévő vagyonát, így az idén is lehetőségünk nyílik a kitűzött célok megvalósítására.
Ezúton szeretnénk megköszönni a
szülők, a támogatók évről-évre nyújtott megértését, segítő közreműködését, támogatását, mely nagymértékben
hozzájárul és járult az alapítványi bál
sikeréhez.

lyi magyar népdalokat tanítunk majd a
gyerekeknek a hosszú buszos utazások
során, táncházat tartunk, ahol szintén
az erdélyi magyar táncoké lesz majd a
főszerep. Ezeket a kulturális kincseket
természetesen a program záró szakaszában felelevenítjük és tovább adjuk
iskolánk tanulóinak, a szülőknek, meghívott vendégeinknek. Fontos elemnek
tartjuk a kapcsolatfelvételt az azonos
korú külhoni csoporttal, abban reményMezőkovácsházi Csanád Vezér Általános kedünk, ennek hozadéka egy testvérisIskola és Alapfokú Művészeti Iskola kolai kapcsolat lesz. Itt magyarországi
írók könyveit tervezzük átadni az iskola
könyvtára számára, hogy látogatásunk
gyakorlati hasznot is hozzon számukra.
VÁR-cool-TÚRA
Túránk fennkölt lezárását jelenti majd
VÁR-cool-TÚRA című programunkkal az utolsó napon történő koszorúzás.
az iskolánk első alkalommal csatlakoMezőkovácsházi Csanád Vezér Általános
zik a Határtalanul pályázat kiírásához,
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
amelynek keretében 1346000 forint
támogatást nyert el. Ezt a kirándulást
Festett tojások, kopogtatók,
a pályázati kiírásnak megfelelően a
2016/2017-es tanév 7. osztályos tanuló- nyuszis fejdíszek a húsvéti játiból szerveződött csoport élvezheti majd
szóházból
októberben.
Pályázatunkban egy komplex, a gyerIdén is jól sikerült a húsvéti játszóház,
mekek fantáziáját megmozgató és a kul- amelyet március 24-én rendezett meg a
turális értékeket sok oldalról bemutató, Mezőkovácsházi Művelődési Központ a
szép erdélyi körtúrát álmodtunk meg, gyerekeknek.
keresztül a csodálatos Délvidéken.
Kicsik és nagyok egyaránt jól érezték
Az alábbi településeket járjuk be
magukat.
Mindenki megtalálta a számáutunk során: Nagyszalonta, Kolozsvár,
ra
megfelelő
asztalt, hiszen a játszóház
Nagyvárad, Gyulafehérvár, Vajdahunyad,
8
állomásból
állt, ahol az egészen egyDéva, Temesvár, Arad.
szerűtől
a
legtalálékonyabbig
mindenElképzelésünk egyrészt olyan túra,
féle
kreatív
foglalatosság
várta
a fiataamely során megmutatnánk az érintett
lokat
és
kísérőiket.
Aki
eljött,
kedves
települések nevezetességeit, építészeti
húsvéti
díszekkel,
festett
tojásokkal,
varitkaságait. Különösen fontosnak tartlamint
csodaszép
kopogtatóval
lehetett
juk a programon belül a várak bemutatását a gyermekeknek, amely ismertetők gazdagabb. Mi több, az egészen bevállamindegyikét a magyar történelem jeles lós gyerkőcök, vagány kék és rózsaszín
eseményeihez kötünk. Minden napunk nyuszis fejrevalót is készíthettek matartalmaz olyan programelemet, amely guknak, ezzel még hangulatosabbá, viáltal alaposan átmozgathatjuk diákjain- dámabbá téve a húsvéti várakozást.
Ebéd utánig dolgoztak, majd mindenkat, a külhonban is követve a mindenki
elégedetten és büszkén távozott kenapos testmozgás elvét. Olyan terepen
zében
a sok színes húsvéti, szeretteinek
vezetve végig az alföldi kisdiákokat,
készített
mütyürökkel, és féltve egyenamelynek már puszta látványa is különsúlyoztak
a dobozaikban levő hímes és
leges élményt nyújt nekik. Másrészt egy
berzseléssel
készült tojásaikkal.
olyan gazdag kulturális palettát tárunk
Játszani
jó,
kreatívkodni jó. Új ötletet
eléjük, amely biztosan felkelti a kiskaés
élményt
átadni
jó. A Kalocsa Róza Műmaszok érdeklődését is. Megmutatjuk
velődési
Központ
az
év minden ünnepélegnagyobb magyar költőink (Arany
hez
közeledve
várja
játszóházaiban az
János, Ady Endre) életének fontos álalkalomhoz
illő,
aktuális
ajándékokat,
lomásait, elszavaljuk a tőlük ismert
apróságokat
készíteni
vágyókat.
kedves verseinket, újakat ismerünk
meg, az életrajzi adatok kézzelfogható
Farkas Heléna
valósággá válhatnak számukra. Erdé-
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Húsvéti Nyuszi-Kupa
sakkverseny
A Kalocsa Róza Művelődési Központ a
gyermek sakk szakköre közreműködésével 2016. március 23-án rendezte meg a
már hagyományos húsvéti Nyuszi-Kupa
sakkversenyt. A korosztályos megmérettetésen 21-en vettek részt.
A verseny és az értékelés körmérkőzések keretében történt. Az I. helyezettek
„nyuszi”-kupát, a II. és III. helyezettek
érmet kaptak díjazásul. Minden résztvevő emléklapot és ajándékot vehetett át.
A gyerekeket a művelődési ház üdítővel
és édességgel látta vendégül.
Eredmények:

Alsós fiúk: I. Lakatos Lajos, II. Madai István Richárd, III. Körömi János

Alsós lányok: I. Budácsik Andrea, II. Balázs Boglárka, III. Bellágh Boglárka

Felsős fiúk: I. Hlobocsányi Patrik Benjámin, II. Tóth Bence
Felsős lányok: I. Czinkota Fruzsina, II.
Szűcs Anna Erika, III. Bacsa Gréta

Középiskolás lányok: I. Kovalcsik Anett,
II. Czinkota Petra, III. Tripon Zsanett
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Jó hangulatú „szemezgető”
Mezőhegyesen
A mezőkovácsházi Kalocsa Róza
Művelődési Központ koordinálásával
működő Dél-Békési Kistérség Közkincs
Kerekasztala idén 7. alkalommal rendezi meg, a Mutasd Magad Dél-Békés
amatőr művészeti programsorozatát,
mely egyének és csoportok számára
kínál bemutatkozási, megmérettetési
lehetőséget.
A rendezvénysorozat első „szemezgetőjére” (elődöntőjére) 2016. április 2-án Mezőhegyesen került sor. A
programnak a József Attila Általános
Művelődési Központ adott otthont és
a szervezésben, lebonyolításban a művelődési ház dolgozói működtek közre. A jó hangulatú eseményt Mitykó
Zsolt polgármester nyitotta meg, aki
köszöntőjében a közösségformáló
erők fontosságára, a kulturális értékek ápolására hívta fel a figyelmet.
A „szemezgetőt” Perlaki Edit az ÁMK
közművelődési és könyvtári intézményegység vezetője konferálta, amelyen hét településről 27 produkcióban
77 fellépő mutatkozott be.
A közönség sok látványos, érdekes
előadást láthatott, amelyeket végül
háromtagú szakmai zsűri értékelt.
Ezúttal a zsűri 5 arany, 11 ezüst és 5

Anyakönyvi események

bronz minősítést ítélt oda. Új kezdeményezésként 2 közönségdíjat osztottak ki azért, hogy a fellépőket a tehetségük további szakmai fejlesztésére
ösztönözzék. A battonyai Lingurar
Erzsébet zenepedagógust különdíjjal
jutalmazták a rendezvénysorozaton
fellépők érdekében évek óta végzett
felkészítő munkájáért.

Az arany minősítettek és a közönségdíjasok továbbjutottak, illetve 3
ezüst minősítésű produkció is meghívást kapott a május 7-én tartandó
Százszorszép gálára, melyet szintén Mezőhegyesen tartanak majd.
Az eseménysorozat áprilisban 9- én
Kevermesen, 16- án Almáskamaráson
és 23- án Mezőkovácsházán folytatódik.
H. M.

Tisztelt lakosság!

Az újságban található cikkekről
bővebb felvilágosítást találhatnak
mezőkovácsháza facebook oldalán,
olvashatnak a város honlapján is
www.mezokovacshaza.hu
címen vagy érdeklődjenek
06 (68) 381- 011-es telefonszámon
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