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Tiszta Udvar,
Rendes Ház
Jó néhány évvel ezelőtt gyakran találkozhattunk ilyen táblákkal egy –
egy lakóház kapuján. Az ilyen házak
környéke rendezett volt, és tudhattuk,
hogy szép az udvar, gondozott a kert,
otthonos a lakás.
Azt is bátran feltételezhettük, hogy
az itt élő felnőtteknek van állásuk, példamutatóan nevelik gyermekeiket, jó
kapcsolatot ápolnak családjukkal, szomszédjaikkal. Ugyanez vonatkozik a városra is. Az ide látogatók, a hosszú idő után
vendégségbe érkező elszármazottaink,
abból vonnak le következtetést, milyennek látják településünket.
Önkormányzatunk ezért fordít nagy
gondot arra, hogy Mezőkovácsháza a
szebbik arcát mutassa az itt élőknek, és
hozzánk betérőknek. Közmunkásaink
szépen rendben tartják közterületeinket,
a városba vezető utakat, virágosítanak,
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épül a kerékpárút. Megszépült a Városháza, a Járási Hivatal, a Mentőállomás.
Játszási-, sportolási lehetőséget biztosítunk a bölcsi udvarán, a refi közösségi
házban, a könyvtár- és az iskola udvarán,
a strandfürdőn. Bevezettük a szelektív
hulladékgyűjtést, az elektronikai hulladék - és az építési törmelék gyűjtését.
Terveink között szerepel templomaink
- és a könyvtár felújítása, egy korszerű
piactér kialakítása, a kerékpárút tovább
építése, a romos épületek helyzetének
rendezése, járdák és belterületi utak javítása. Ahhoz, hogy városunk mindenki
felé a „mosolygós”képét mutassa, az önkormányzat igyekezete egyedül kevés.
Mindenkinek tennie kell a dolgát a saját
ingatlana-, üzlete előtt, a saját udvarán, a
saját kertjében.
Oda kell figyelnünk, hogy ne dobjuk el a
szemetet, sőt lehajolni se legyünk restek
felvenni egyet – egyet. Ha lehetőségünk
engedi, végezzünk önkéntes munkát lakókörnyezetünk, köztereink szépítése
érdekében! (Hála Istennek egyre többen
vagyunk ilyenek a „Teszedd!” akcióban, a
Horgásztó környezetének rendezésében,
padjaink- ,buszmegállóink felújításá-

Békés megyei Önkormányzat
hírei
16. oldal
ban.) Ha ezt tesszük, még jobban felértékelődnek eredményeink.
Az, hogy járási székhely vagyunk, kétségbevonhatatlanul bizonyítja, hogy
Mezőkovácsháza a kistérség vezető települése. Erre utal továbbá az, hogy kiváló intézményeink vannak, hogy minden
szolgáltatás elérhető nálunk, amire egy
városban szükség van. Az, hogy számtalan színvonalas rendezvénynek vagyunk
házigazdái. Az, hogy ipari park kialakításába kezdtünk azért, hogy a vállalkozások betelepülési kedvét növeljük. Az,
hogy részt veszünk a „Calendula terv”
kidolgozásában és majdani megvalósításában, azért, hogy fiataljaink itt maradjanak, visszatérjenek, helyben találják meg
a boldogulásukat.
Tudom, hogy az arculatszépítés nem
megy egyik napról a másikra. Ám, ha
mindenki teszi a dolgát, ha egyre több
épületre kerülhetne ki a tábla: „Tiszta
udvar, rendes ház”, bennünk kovácsháziakban, és városunkat felkeresőkben is
megerősödne az érzés: ez egy szép város, ahol jó élni!
Varga Gusztáv, polgármester

Calendula Terv oktatási koncepciójának kidolgozása a bölcsődétől élethosszig
– Varga Gusztáv - Összetartó Helyi Közösségek munkacsoport vezetője –

A Dél- Békés Jövőjéért Szövetség
kapcsán megalakult Oktatási munkacsoport nagy előrelépést tett meg.
Koncepciójuk kidolgozására és erősítésére a térség közel 30 szakemberét
hívták össze, többek között intézményvezetőket az oktatás minden területéről és település vezetőket is, június
4.-én Orosházára. Az Alföld Gyöngye
Hotel és Konferenciaközpontban egy
teljes napos Projektnapot tartottak
oktatás, képzés, tehetséggondozás témakörben.

A Dél-Békés Jövőjéért Szövetség közös
gondolkodásra hívta össze mindazokat,
akik tenni akarnak a térség fejlődéséért
az oktatás területén. A nap során szakértői műhelymunka folyt célul tűzve a
már a szövetség által korábban meghatározott komplexitásra törekvő, és
egymásra épülő programokra alapozott
térségfejlesztési stratégiák és koncepció kidolgozását.
Dél-Békés fejlődése a magas szintű
oktatás-nevelés, szakképzés megvalósításában rejlik. Mindennek erősítésére

a Kodolányi János Főiskola Orosházára
helyezi át székhelyét és aktív, nappali
képzéseket folytató intézményként erősíti Dél-Békést. A főiskola magas szintű
oktatással kívánja mindezt megvalósítani, ezzel is lehetőséget adva fiataljainknak a helyben maradásra. Az iskola
ugyanis olyan szakterületeket célzott
meg, melyeknek az elvégzésével lehetőség nyílik arra, hogy helyben is lehetőség legyen a megszerzett tudás kamatoztatására.
folytatás a következő oldalon
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- Mennyire volt hasznos az adott nap a
- Milyen jelentőséggel bírt a szombati
esemény a Calendula Terv megvalósulásá- jövőbeni munka szempontjából?
A kedvező feltételek révén igyekez- ban az oktatási munkacsoport munkája?
- Nagyon. Egyrészt mintát adott a
nek szakembereink mindent elkövetni
- Úgy láttam, az oktatási munkacso- következő három projektnap megszerannak érdekében, hogy Dél- Békés okport egy nagyon jó tervet dolgozott vezéséhez, másrészt - az eddigi tapasztatását megreformálják.
ki a bölcsődétől, az óvodán, iskolán, talatok alapján - kijelölte azt az irányt,
felsőoktatáson át egészen a felnőttok- amely mentén a közös gondolkodásnak
tatásig tartó nevelés - oktatás - kép- haladnia kellene, hogy ne váljunk szétzésfejlesztésre. Nagy hangsúlyt kapott szórttá, hogy mielőbb kész komplex
az egész életen át tartó tanulás. A terv programokkal rendelkezzünk.
kitér az emberi erőforrás fejlesztésére,
- Hogyan értékelné az adott nap eseaz infrastruktúra korszerűsítésére, új
ményeit,
munkáját?
módszerek bevezetésére. Én az idegen
nyelv, és az informatika oktatásának
- Lelkesítő volt. Simonka György képfontosságára helyeztem a hangsúlyt, viselő úr, a városvezetők, az egyetemi
és nem csak a gyermekek, hanem a ve- tanárok, kiváló szakemberek szántak
lük foglalkozó pedagógusok számára arra egy egész napot, hogy Dél-Békés
is. A Calendula Terv egésze számára is felemelkedésének útját megalapozzák.
fontos volt ez a nap. Úgy érzem, meg- Jó volt az arány a szakmai előadások,
találtuk azt a két fő célt, amely köré az az ötletkeresés, a tervkészítés munkaegész fejlesztési folyamat felépülhet: folyamatai között. Kíváncsian várom,
Ezekhez a törekvésekhez Varga Gusz- ez az informatikusok tudatos, nagy hogy a következő projektnapokon mitáv, Mezőkovácsháza Polgármestere, az létszámú szakképzése, és a gyógynö- vel fogjuk gazdagítani a nap végére
Összetartó Helyi Közösségek munka- vények hatóanyagának kutatásokon megálmodott, megalkotott programot.
csoport vezetője is szívesen csatlako- alapuló előállítása, funkcionális élelLászk Aranka
miszerek gyártása.
zott, és aki válaszolt kérdéseinkre:
folytatás az előző oldalról

Köztisztviselők napja elismerésekkel

A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete kezdeményezésére július 1. a köztisztviselők napja, melyet 1997-ben tartottak
meg először, majd 2001-től munkaszüneti nappá nyilvánítottak. Ebből
az alkalomból került sor 2016. június
29-én a köztisztviselői munkáról való
megemlékezésre és elismerések átadására a városházán.
Mint az ünnepségen elhangzott, e jeles napok arra valók, hogy a köz szolgálatáért dolgozók elgondolkodhassanak
az elmúlt évről és a következőről, vagyis
arról, hogy hol tartunk ma és merre megyünk tovább. Erre azért is szükség van,
mert a közt szolgálni nem egyszerűen
egy állás, hanem hivatás, évekre, évtizedekre szóló elköteleződés is. A mindennapi változásokhoz igazodni pedig nem
könnyű feladat.
Az ünnepi eseményen Béni Attila, a
Járási Hivatal vezetője mondott köszöntő beszédet, elismerve a köz érdekében
végzett fáradhatatlan munkát. A műsorban a Csanád Vezér Általános Iskola és a
Hunyadi János Középiskola diákjai működtek közre.
A szakmanap most is alkalmat nyújtott az érdemek elismerésére, kitüntetések átadására.

A 25/2006 számú Önkormányzati
rendelet alapján a Képviselő-testület
„Mezőkovácsháza Város Szolgálatáért”
kitüntetést adományozhat többek között azon aktív dolgozók részére, akik
adott szakmai feladatot tíz évet meghaladóan, magas színvonalon, kiemelkedő
teljesítménnyel, példa értékűen végzik.
E kritériumoknak megfelelve Hemzőné
Csende Erzsébet kapta meg idén a kitüntetést.
A “Polgármesteri Elismerő Oklevél”

a közjóért, Mezőkovácsháza érdekében
kifejtett értékes tevékenység elismerésére szolgál, mely adható magánszemélyek és közösségek számára. Ebben
a kitüntetésben részesült Szabó Ildikó,
a köz szolgálatában és a köz érdekében
kifejtett elhivatott és példa értékű közszolgálati tevékenysége elismeréséül.
Az elismeréseket a polgármester úr
és a jegyzőasszony adták át.
A kitüntetetteknek szívből gratulálunk és köszönjük a közszolgálatban
dolgozók fáradhatatlan munkáját!
hm
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Pedagógus nap
elismerésekkel

A Mezőkovácsházi
Idén június 3-án került megrendezésre a városi Pedagógus nap, mely- Csanád Vezér Álnek a Mezőkovácsházi Önkormányzat talános Iskola és
Alapfokú Művészeti
nagyterme adott otthont.
Iskola Intézményi
Csepreghy Elemér alpolgármester úr
Elismerő Oklevelet
köszöntötte a megjelenteket, az általános
adományozott peiskola tanítóit, tanárait, az óvónéniket,
dagógusai számára,
dada néniket, a pedagógiai szakszolgálat
a gyermekek nevelémunkatársait, a gimnáziumi tanárokat,
sében-oktatásában
a pedagógia munkát segítőket, és minnyújtott pedagógiai,
denkit, aki Mezőkovácsháza és térsége
módszertani tevéifjúságát neveli, vagy a korábbi években
kenységük elismenevelte.
réséül. Az elismerést
Az ünnepség nyitásaként Király Enikő
kapta: Kovalcsikné
köszöntő versét hallhatták a vendégek,
Borombós Edit, Szemajd, műsort adott a Mezőkovácsházi
keres Barbara Éva
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde Buci
és Zsótérné Varga
maci csoportja, valamint tánccal készült
Mónika tanárnők.
a Csanád Néptánc Műhely csoport.
Mezőkovácsháza
Az ünnepségen több elismerést és okVáros Önkormánylevelet is átadtak. A „Mezőkovácsháza
zata köszöntötte Fodor Istvánnét, akinek
Város Szolgálatáért” kitüntetést, a képtöbb évtizedet felölelő tehetségsegítő
viselő-testület döntése alapján több
tevékenysége megteremtette az alapot
évtizedes, példaértékű és eredményes
arra, hogy idén áprilisban a Csanád Vepedagógiai nevelő munkája elismeréséül
zér Általános Iskolát az Európai TehetBotás Istvánné tanítónő kapta.
ségpontok közé emelték.
„Polgármesteri elismerő oklevelet ” ve2016. május 27-én, Orosházahettek át több évtizedes, lelkiismeretes
Gyopárosfürdőn a Magyar Vöröskereszt
és kiemelkedő óvodapedagógiai munkászületésének 135. évfordulója alkalmájuk elismeréséül Dr. Szántó Péterné és Viból tartott ünnepségen az önkéntesek
rág Mihályné nyugdíjas óvónők. Szintén
áldozatos munkájának elismerésére is
„Polgármesteri elismerő oklevelet” kapott
sor került. Az ünnepségen Szűcsné Tóth
több évtizedes, példaértékű és eredméErika óvónő a „VÖRÖSKERESZTES MUNnyes pedagógiai nevelő munkája elismeKÁÉRT” elismerés bronz fokozatát kapréséül Festőné Szabó Erika tanárnő.
ta, Ácsné Borsos Mária óvónő a Magyar
A Hunyadi János Közoktatási IntézVöröskereszt „ELNÖKI DÍSZOKLEVÉL”
mény vezetősége elismerésben részeelismerésében részesült.
sítette kiemelkedő munkát végző kol2016. június 1-én Békéscsabán a Pelegáit, oklevéllel és virággal köszönték
dagógusok Szakszervezete által renmeg munkájukat. Az elismerést kapta
Tamásné Pántya Hajnalka, Tóth Zsuzsanna, Papp Andrásné, Acsai Éva, Csákné Gazsi Margit, Sarkadi László, Sallai István és
Domonkos Illésné.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata nevében Csepreghy Elemér alpolgármester úr virágcsokorral köszöntötte
Domonkos Illésnét, abból az alkalomból,
hogy 2016. június 2-án az Országos Tehetséggálán vehette át a „Bonis Bona - A
nemzet tehetségéért” díjat „Kiváló tehetségsegítő” kategóriában.
A Hunyadi János Középiskola intézményvezetője, Sándor Zoltánné igazgató
asszony, mesterpedagógus és szakértő,
munkatársai javaslatára, munkássága elismeréséül oklevelet és virágot vehetett át.

dezett pedagógusnapi ünnepségen a
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és
Bölcsőde óvó nénijei, Priskin Ferencné és
Dr. Szántó Péterné elismerésben részesültek. Az Önkormányzat részéről egyegy szál virággal köszöntötték az óvó
néniket az alpolgármester urak.
A köszöntés zárásaként Glier: A mezőn c.
darabját Agócs Eszter, a Mezőkovácsházi
Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendéke adta elő
zongorán, aki nemzetközi és megyei zongoraversenyen is első helyezést ért el.
Az elismerésben részesítetteknek
szívből gratulálunk és munkájukhoz
további sok sikert, kitartást
és jó egészséget kívánunk!

Majorné Balla Ildikó
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Megemlékezés
a Magyar Hősök
Napján
Több évtizednyi kihagyást követően A Magyar Hősök Napjáról
2016. május 29-én emlékeztünk meg
Mezőkovácsházán.
A reformátuskovácsházi templom falán lévő két emléktábla előtt a városvezetés, az intézmények, a pártok, különböző szervezetek és civilek képviselői
rótták le tiszteletüket. A megemlékezés eseményeiben a Hunyadi János Középiskola és a Csanád Vezér Általános
Iskola diákjai működtek közre.
Varga Gusztáv polgármester úr beszédében szólt arról, hogy az elesett
magyar hősök emlékezetét először
az első világháború idején, 1917-ben
iktatták törvénybe, majd az emlékünnepet az 1924. évi XIV. törvénycikk
rögzítette, mely kimondta, hogy ,,minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját (…) a magyar nemzet
mindenkor a hősi halottak emlékének
szenteli”. Ennek ellenére az ünnepet
1945-től, a kommunista időszakban
nem tartották meg, ám a rendszerváltás után újra lehetett ünnepelni az elesett katonákat. A 2001-ben elfogadott
törvény pedig az ünnep körét hivatalosan is kibővítette mindenkire, akik
életüket kockáztatták vagy áldozták
Magyarországért.
A polgármester úr adatokat, s határozatokat idézett egy korabeli (1927.
évi) mezőkovácsházi jegyzőkönyvből,
majd ígéretet tett arra, hogy a jelenlegi
képviselő-testület is jegyzőkönyvben
örökíti meg a kovácsházi áldozatok
nevét, felújítják a hősi emlékművet és
az emléktáblákat, gondozzák az áldozatok síremlékeit. Az első világháborúban 81 reformátuskovácsházi és 168
kovácsházi fiatal halt hősi halált. Nyugodjanak békében!
A megemlékezés befejezéseként az
intézmények és szervezetek képviselői
koszorúkat helyeztek el az emléktábláknál.
hm
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A világ
legigazságtalanabb „békéje”
Trianon, 1920. június 4.

„A mai napon Magyarország egy történelmi fordulóponthoz érkezett. Ma írják
alá azon békeszerződést, mely ezeréves
országunk feldaraboltatását kimondja”
Trianon. Ez a szó a magyar fül számára az igazságtalanságot, az elkeseredettséget, és a tehetetlen szomorúságot jelképezi! Némelyeknél a kifejezés a jogos
düh szimbóluma is! Ugyanis 1920 június
4-én, az első világháború végső lezárása
során a győztes nyugat-európai nagyhatalmak a vesztesként kezelt Magyarországra kegyetlen és igazságtalan békét
kényszerítettek! Elvették tőlünk egykoron
nagy és erős országunk több mint kétharmadát! Ezzel kettészakították nemzetünket, mivel több, mint 3 millió honfitársunk
az új határokon kívül rekedt.
A magyar nemzetgyűlés 1920. november 15-én ratifikálta és 1921. július
26-án, a XXXIII. törvénycikkel hirdette
ki a trianoni szerződést, amely kimondta, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia
felbomlott, ennek következményeként
Magyarország (Horvátország nélküli) területe 283 ezer négyzetkilométerről 93
ezerre, lakossága 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent. Mintegy 3,2 millió ember, a
magyarság harmada került az új határokon túlra. Elszakították tőlünk a ragyogó
magyar városokat: a kincses Kolozsvárt,
a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk városát, Aradot és a többit mind. Ma

hazátlanná tettek véreink közül sok millió hű és becsületes embert…
A Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából megemlékező ünnepséget
tartott 2016. június 3-án délelőtt a Sétakertben levő trianoni emlékműnél.
Ezt a napot 2010. óta ünnepeljük az Országgyűlés által elfogadott XLV. törvény
alapján, amely az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára
emlékező nemzeti emléknap.
A városi rendezvényen megemlékező
beszédet mondott Dr. Szilbereisz Edit
jegyzőasszony. Az emléknapot a Csanád
Vezér Általános Iskola hatodik és hetedik
osztályos diákjainak műsora színesítette.
A megemlékezéseket követően koszorúzásokra került sor.
d. t.

Szent Flórián napi kitüntetések

Békéscsabán tartotta hagyományos
Szent Flórián napi (május 4.) rendezvényét
a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Szent Flórián napján a megemlékezés
és a tiszteletadás mellett elismerték azon
tűzoltók, katasztrófavédelmi tisztek és önkéntesek munkáját, akik kiemelkedő tevékenységükkel, hősies helytállásukkal példát
mutattak társaik és a társadalom előtt.
Ezen az eseményen Mezőkovácsháza
Város Önkormányzata két tűzoltó munkáját ismerte el, Béni Imre tű. hadnagy
rajparancsnoknak és Sódar Gábor c. tű.
főtörzsőrmesternek adott át jutalmat, és
elismerő oklevelet.
Kaszaper községe Sztvorecz Tibor tű. főhadnagy rajparancsnoknak, Róka Bertold
c. tű. törzsőrmester beosztott tűzoltónak
és Ambrózy Viktor c. tű. főtörzsőrmester
gépjárművezetőnek adott át jutalmat, és
elismerő oklevelet.

A Megyei igazgatóság elismerésében részesült kiemelkedő munkájáért Brandisz
Zoltán c. tű. törzsőrmester, Hunor Mentőszervezetben végzett munkája miatt Elek
Tamás c. tű. törzsőrmester beosztott és 20
év szolgálati viszony után Bozsó Tamás c.
tű. főtörzsőrmester beosztott tűzoltó.
A Békés Megyei Önkormányzat ajándéktárgy elismerést adományozott Tóth
Péternek, a Mezőkovácsházi Hivatásos
Tűzoltó parancsnokság megbízott parancsnokának.
Pusztaottlaka községe a Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságnak 200 ezer forint pénzjutalmat adott
át, ezzel támogatja, elismeri a tűzoltók
munkáját. Emellett több település, cégvezető nyújtott át jutalmat, elismerést
a hivatásos, önkormányzati és önkéntes
tűzoltóknak.
d.t.
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12:00-14:00

19:00
20:00
21:30
00:00

Csaba rádió kívánságműsor

Hősök
Duma’ Színház
Reláció Zenekar
Dj Gesbin
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Tisztelt Lakosság!
2016. július 23.-án megrendezésre kerül Dél-Békés I.
Amatőr Egyéni Időfutam versenye. Küzdj meg önmagaddal, küzdj meg az idővel! Ha szenvedélyed a kerékpározás, ha lelkes amatőr vagy, ha sportkedvelő szurkoló vagy
csak egy fergeteges programra vágysz, itt a helyed!!
Nevezz bármilyen kerékpárral és életkorral, díjtalanul! Minden előnevezéssel rendelkező résztvevő névre szóló rajtszámot
és befutóérmet kap! Díjazás nem és korcsoport (2) szerint!
Szurkolj velünk, a lelkes szurkolók tombolajegyet kapnak!

ELŐNEVEZÉS 2016.07.17. ÉJFÉLIG: DELBEKESBIKE@GMAIL.COM
emailcímen vagy A DÉL-BÉKÉS BIKE HIVATALOS FACEBOOK OLDALÁN!
Rajtszámok átvétele, regisztráció és helyszíni nevezés 08:30-tól.
TALÁLKOZZUNK MEZŐKOVÁCSHÁZÁN 2016. JÚLIUS 23.-ÁN 10:00KOR!! SZURKOLJUNK EGYÜTT!
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2016.07.23.-án délelőtt
09:00-tól az időfutam verseny teljes időtartama alatt (körülbelül 12:00-ig)
az Alkotmány utca mezőkovácsházi Borostyán Camping és Strandfürdőtől a
Mozaik Áruházig terjedő szakaszán félpályás útlezárás várható. Megértésüket
köszönjük.

Dél-Békésben ünnepelt a Vöröskereszt
MÁJ 17, 16
Fe n n á l l á s á n a k
135. évfordulóját
ünnepli idén a Magyar Vöröskereszt, melynek jegyében
Orosházán rendezték meg május 27-én
a Vöröskereszt Mozgalom Világnapját,
amit másnap a Humanitárius Települések VI. Országos Találkozója követett
Mezőkovácsházán, a Kalocsa Róza Művelődési Központban.
A Magyar Vöröskereszt minden évben
kiírja a Humanitárius Település cím elnyerését szolgáló pályázatot. A kitüntetést
azok a települések nyerhetik el, ahol aktív
a helyi vöröskeresztes élet, bázisintézmények működnek, valamint kiemelkedő
eredményeket érnek el, például véradásban. Mezőkovácsháza már harmadjára
nyerte el a címet, így további öt évig viselheti. A címeket mindig egy országos rendezvény keretében adják át. Az eseményen
az eddig elnyert címtulajdonos települések (Békés Megyéből Mezőkovácsháza és
Telekgerendás viseli ezt a kitüntetést.)
polgármesterei, küldöttségei, illetve DélBékés településvezetői vettek részt. Jelen
volt, többek között dr. Göndöcs Zsigmond,
a Magyar Vöröskereszt elnöke, Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója,

Nagy Gábor főigazgató-helyettes és Tóth
Zoltánné megyei igazgató asszony.
A mezőkovácsházi program egy konferenciával kezdődött „Önkormányzatok
lehetőségei a lakosság életminőségének javításában” címmel, ezt követte egy
kerekasztal beszélgetés, majd a díjak
átadása. Varga Gusztáv polgármester úr
Vincze Tibor zalaapáti polgármesterétől
átvette a találkozót szimbolizáló vándorbotot, melyet jövőre adunk tovább a következő településnek.
A találkozón Mezőkovácsháza város
több vöröskeresztes önkéntese vehetett
át kitüntetést: A mezőkovácsházi Bázisóvoda ovielnöke Ácsné Borsos Mária a
Magyar Vöröskereszt Elnöki Díszoklevelét, Szűcsné Tóth Erika Vöröskeresztes Tevékenységért Kitüntetés Bronz fokozatát
vehette át. Varga Ágnes az Ifjúság körében
végzett elsősegély-nyújtási ismeretek népszerűsítéséért Elismerő Oklevelet kapott.
Az Ifjúsági Vöröskereszt önkéntesei közül
a Hunyad János Gimnázium tanulói - Nagy
Ábel Elismerő Oklevél Ifjúsági Vöröskeresztes Tevékenységért, Szentesi Ákos
Magyar Vöröskereszt Elnöki Díszoklevél
kitüntetést, Fodor Lívia a Vöröskereszt
Békés Megyei Szervezetének Vezetősége
Elismerő Oklevelet - vettek át példaértékű

tevékenységükért. Az ünnepségen Elismerő Oklevéllel köszönte meg a Vöröskereszt Mezőkovácsházi Területi Szervezete
magánszemélyeknek, vállalkozásoknak
több évtizeden keresztül nyújtott anyagi
támogatását. Az alapfeladatok, a kitűzött
célok megvalósítását, az eredményes vöröskeresztes tevékenységet támogatta:
Bíró Angéla, Sütő Lajos, ATALANTE Kft.,
HUNGÁRIA Tollfeldolgozó Kft., Ipari és Kereskedelmi Kft., Jakab Bt., Mracskó Pékség,
Muffancs Pékség, Új Alkotmány Kft., Új Alkotmány MgSz.
A résztvevőknek szabad programot is
szerveztek, melynek keretében bemutatták az érdeklődőknek Mezőkovácsházát,
illetve a járás településeit. Az Egészségfejlesztési Iroda közreműködésével szűréseket végeztek, és a Magyar Vöröskereszt
véradókamionjában várták a segíteni
szándékozó embereket.
Merényiné Szentmiklósi Etelka
területvezető
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Semmelweis nap
2016
Az egészségügyi és az egészségügyben
dolgozókat Semmelweis Ignác, az anyák
megmentőjeként ismert szülész orvos születésnapján, július 1-jén ünneplik országszerte és méltatják fáradhatatlan munkájukat. Így történt ez Mezőkovácsházán is,
mely alkalomból önkormányzati elismerésekre is sor került.

,,Sokszor, a hétköznapi megszokott
életünkben, fel sem fogjuk az egészségügyben dolgozók munkájának értékét,
jelentőségét, egészen addig, amíg nem
áll szemben velünk a félelmetes óriás,
amit betegségnek hívnak. Városunk lako-

II. Tájházi Gyermeknap
Reformátuskovácsházán, a Táncsics
utcai Tájházban 2016. május 29-én
immár második alkalommal került
megrendezésre a városi gyermeknap.
Az idén is színes, szórakoztató, ugyanakkor tanulságos programokon vehettek részt a gyerekek.
A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
dolgozói arra törekedtek, hogy a kisebbek és a nagyobbak egyaránt megtalálják a nekik való érdekes, szórakoztató és
tanulságos elfoglaltságokat a nap folyamán. A találékonyságukat tehették próbára a vállalkozó szellemű jelentkezők a
különböző logikai képességfejlesztő játékok kipróbálása kapcsán, de betekinthettek a régmúlt tevékenységeibe is.
Moshattak régi háziasszonyként kézzel
és házi szappannal, kukoricát lapátolhattak, igazi kovácsmester és könyvkötő
mutatta be a szakma szépségeit a helyszínen. A kézműves foglalkozások keretében Dunainé Marika nénivel nemezelhettek a résztvevők, de alkalmuk nyílt a

sai abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy az alapellátástól a járóbeteg
szakellátásig valamennyi ellátási szint
elérhető” – hangzott el a városházán
tartott Semmelweis-napi ünnepségen,
ahol Szénási István alpolgármester úr
mondott ünnepi beszédet. A műsort
Major András, általános iskolás tanuló
versmondása, és Kotroczó Gábor zenés
előadása színesítette.
E jeles esemény keretében az önkormányzat nevében köszöntötték és fejezték ki megbecsülésüket azoknak a szakembereknek, akik a nap 24 órájában
hétköznapokon, hétvégeken és ünnepnapokon elhivatottan végzik áldozatos
munkájukat. A városi Semmelweis-nap
alkalmából ,,Polgármesteri Elismerő
Oklevelet” adományoztak két egészségügyi dolgozónak. Az elismerő oklevél
azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, akiknek a közjóért,
Mezőkovácsháza érdekében kifejtett értékes tevékenységét e-módon ismeri el
a polgármester a bizottsági elnökökből
álló szakmai közösség véleményezését
követően.
A kitüntetést idén Debreceni Ferencné
fizikoterápiás szakaszisztens, az egészségügy területén kifejtett több évtizedes
elhivatott munkájáért, valamint Varga
Zoltánné asszisztens, az egészségügyben kifejtett hosszan tartó példamutató munkája elismeréseként vehette át.

kislányoknak és kisfiúknak a „szépítkezésre” is, hiszen csodaszép csillámtetoválásokat „varrathattak” magukra. Igazi
kuriózumként mini könyveket is készíthettek, és a bőrdíszművesség kulisszatitkaiba is betekinthettek a kíváncsiskodó fiatalok és szüleik. A legkisebbeknek
igazi élmény volt a régi, kézi meghajtású
fahintában „repülni”.
Azok, akik ellátogattak a második alkalommal megrendezett Tájházi Gyermeknapra, igazi kemencében sült pizzát
is megkóstolhattak,
melynek elkészítője
Magyar Valéria mesterszakács volt. A finomságot a Hagyományok Nyomában
Egyesület által kínált
üdítővel öblíthették
le a nyári melegben
megszomjazók.
A megvendégelésben a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
is segítséget nyújtott, melyért ezúton

Emellett a város önkormányzata és a lakosság nevében megköszönték dr. Fritz
Izabella háziorvosnak a közel 6 évben a
lakosság érdekében kifejtett elhivatott,
lelkiismeretes, áldásos tevékenységét,
melyet augusztus 31-ig végez a városban. Gratulálunk a kitüntetetteknek, s
nekik és a doktornőnek is jó egészséget,
további sikeres, kitartó és eredményes
munkát kívánunk!
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

is köszönetet mondanak a szervezők. A
közel hatszáz idelátogató felnőtt és gyermek egy igazán jó hangulatú vasárnapot
tölthetett el Reformátuskovácsházán.

Az ötletgazdák remélik, hogy jövőre
is hasonlóan sikeres lesz a városi gyermeknapi rendezvény, mely – az idén is
bebizonyosodott – komoly közösségformáló erővel bírt.
Alené Gál Margit
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A „Multifunkcionális” Mezőkovácsházi (Reformátuskovácsházi) Innovációs,
Oktatási és Közösségi Központ rendezvényei, programjai, szolgáltatásai,
2016 első félévében
A Mezőkovácsházi (Reformátuskovácsházi) Innovációs,
Oktatási és Közösségi Központ, 2016 első félévében is több
olyan közösségi eseményt, programot szervezett, elérhető
szolgáltatást valósított meg (természetesen a lehetőségeihez,
forrásaihoz képest), amelyek tartalmas, hasznos időtöltési,
kikapcsolódási lehetőséget biztosítottak a város, térség lakosainak részére.
A megvalósult programok és szolgáltatások között vannak
folyamatosan működő programok, szolgáltatások és vannak
egyszeri alkalmak is. Mezőkovácsházi Civil egyesületi tagok
és civil magánszemélyek együtt, közösen szervezik meg folyamatosan, hetente csütörtök délután az önszerveződő sport,
perevenciós baráti estjüket a közösségi központ sport eszközeinek használatával. A Dél-Békési kistérség és Mezőkovácsháza
Civil szervezeteinek programjai, kerekasztal fórumai, megbeszélései is folyamatosak.
Mezőkovácsháza Város Polgármestere kéthavonta tartja a közösségi központban nyílt Refi lakossági fogadóóráját.
Kitörés a Háztáji gazdaságok irányába, Dél-Békési kistérség
szakmai pilot programjának partnertalálkozói, megbeszélései
zajlanak nálunk. A Békéscsabai Regionális Igazgatóság kollégáinak szervezésben, a Tudásnapok program keretében informatikai, varrási, és internet közösségi programok valósultak
meg. Reformátuskovácsházán a közösségi szolgáltatásokhoz
való hozzáférés javítása, a felzárkózás támogatása érdekében,
24 órában elérhető OTP ATM bankautomata és ingyenes nyílt
wifi szolgáltatás működik a közösségi központ környezetében,
szolgáltatásaként.
A Dél-Békési kistérség 20 település óvodáinak részvételével DIOO digitális kompetencia fejlesztőeszköz bemutató,
oktató délelőtt került megrendezésre. Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkovácsházi Tagintézménye által
szervezett szakmai konferenciájának biztosított a Központ
helyszínt. Érzelmi intelligenciát érzékenyítő tréningeken,
playback színházi programon vehettek részt több alkalommal is a mezőkovácsházi általános iskolás kisgyermekek.
Reformátuskovácsházi farsangi és ballagási próbáinak, rendezvényeinek adott helyszínt a Központ. Erre járó, érdeklődő
látogató magánszemélyek is megfordultak a központban.
A Mezőkovácsházi Agrárbizottság szakmai ülését tartotta nálunk. A Dél-Békés kistérség, Jövőd Dél-Békésben Épül,
Calendula terv, pilot programjainak házigazda helyszíne is
vagyunk. Elindítottuk és működtetjük heti két alkalommal a
Mezőkovácsházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat e-pontját.
A Mezőkovácsházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közösségi és hitéleti délutánjai folyamatosak a Közösségi Központban. Egyéb civil hitéleti rendezvényeknek szintén helyszínt ad
a Központ.
A Hagyományok Nyomában Egyesület jó hangulatú és vidám programjai is rendszeresek, akikkel remek az együttmű-

ködésünk. Járt már központunkban Balogh Zoltán az Emberi
Erőforrások Minisztere és Simonka György Országgyűlési
képviselőnk is. A Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány adományosztásában közreműködünk. Karitatív programokat
támogatunk és együttműködünk az Adományok Háza civil
mozgalommal.
Mezőkovácsházi lakosok igényei szerinti önszerveződő programok is folyamatosak. Megnyitottuk a lakosság
számára a folyamatosan elérhető Szabadtéri Játszótér és
Fitneszparkunkat. Ezt szeretnénk még fejleszteni új eszközökkel (hinta, mászóka), s szeretnénk a sportpályát és a környezetét is komfortosabbá, használhatóbbá tenni. Ehhez kérjük a
látogatóink aláírását, támogatását, fejlesztési igényünk indokoltságának, közös kérésünk jogosságának alátámasztásához
(statisztika, anyagi forrás igényléshez).
Felzárkóztató képzések, oktatások várhatóan az év második
felében indulhatnak majd el kormányzati döntésre. Az országos hírű Békéscsaba-Arad-Békéscsaba Szupermaraton, Mozdulj Kovácsháza! sport- és családi napon és a városi (Refi Tájház) gyermeknapon voltunk jelen eszközeinkkel. Elindítottuk
és naponta működtetjük a bárki számára ingyenesen elérhető,
használható 2016-os futball EB nyitott szurkolói klubunkat, s
együttműködünk az Egészségfejlesztési Iroda és Ifjúsági klub
rendezvényeivel, programjaival.
Összességében elmondhatjuk, hogy 2016 első félévében,
több száz fő feletti látogató fordult meg a Közösségi Központunkban, s volt jelen programjainkon, vette igénybe szolgáltatásainkat. Ezúton is tisztelettel köszönjük ezt látogatóinknak,
s reméljük, hogy jól érezték itt magukat, és a továbbiakban
is sűrűn látogatnak majd minket! A központ hamarosan elkezd teljes funkcióival, szolgáltatásaival is működni, s várható programjainkat, szolgáltatásainkat a város weboldalán,
facebook oldalán, hirdetőtábláin folyamatosan feltüntetjük
majd és erről igyekszünk lehetőségeinkhez képest, minél szélesebb körben tájékoztatni a tisztelt lakosságot, képviselőket,
civil szervezeti vezetőket, intézményvezetőket, gazdasági szereplőket!
Tisztelettel, üdvözlettel:
Innovációs, Oktatási és Közösségi Központ
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87. Ünnepi Könyvhét és a
15. Gyermekkönyvnapok
A könyvtárak tradicionális feladata, az
olvasás-, a könyvek megszerettetése, népszerűsítése. Ezt már egészen fiatal korban
érdemes elkezdeni, hiszen az értő olvasás
az alapja a sikeres tanulási folyamatnak, a
későbbiekben az önálló, kritikusan gondolkodó felnőtt létnek.
A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
idén rendhagyó módon kapcsolta össze
a népszerű szabadtéri fitnesz park szolgáltatásaival az irodalom iránti érdeklődés növelését. A gyerekek a testmozgásos
feladatok végrehajtása után elméleti kérdéseket kaptak, melynek megválaszolása
után ajándéktárgyakat vehettek át.
A szellemi és fizikai „akadályokat” mindenki sikeresen legyőzte, és új élményekkel gazdagodva hagyhatták el a könyvek
és a mozgás világában jártas kisdiákok a
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár területét. A rendezvénysorozat másik meglepe-

tése volt a június 6-11. között megtartott
időszaki kiállítás, mely a RETRÓ SZÁMÍTÓGÉP és VIDEÓJÁTÉK témakörét dolgozta fel.
Nagyon népszerű volt az idelátogatók
számára az is, hogy a tárlaton ki lehetett
próbálni azokat a hardvereket, melyek az

Tájékoztató a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda
és Bölcsőde nyári ügyeleti nyitva tartásáról

Kedves Szülők, ezúton tájékoztatjuk Önöket a nyári ügyeleti rendünkről:
Ügyeletes óvoda Ügyelet ideje
1. sz. óvoda
2. sz. óvoda
4. sz. óvoda
3. sz. óvoda

2016. július 04.
2016. július15.
2016.július 18.
2016. július 29-ig
2016. augusztus 01.
2016. augusztus 12.
2016. augusztus 15.
2016. augusztus 26.

Ügy. óvoda címe

Ügy. óvoda tel.

Ifjúsági ltp. 1

06-30/515-7113

Petőfi u. 8

Táncsics u. 38.

Alkotmány u. 18.

06-30/515-7114

06-30/515-7116

06-30/515-7115

A bölcsőde 2016. augusztus 01-től augusztus 12-ig takarítás miatt zárva tart.
2016. 08. 29-én (hétfő) tanévzáró- tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet miatt az óvodák és a bölcsőde is zárva tartanak. Valamennyi óvoda és a bölcsőde
2016.08.30-tól (kedd) fogadja a gyermekeket. Megértő együttműködésüket ezúton is köszönjük! Kellemes pihenést, jó időtöltést a nyárra!
Az intézmény dolgozói

E l ektro n ikai h u l l a d é k g y ű j t é s

Napjaink elengedhetetlen tartozékai az elektromos eszközök: hűtők, mosógépek, számítógépek, telefonok, televíziók, mosogatógépek és még sorolhatnánk. Ezek az eszközök nem örök életűek, elromlanak és olykor javíthatatlanok, vagy csak egy újabb termék
jelenik meg, amely miatt lecseréljük az elavultat. A nagy kérdés, hogy mit kezdjünk a
régivel? Sajnos eddig vagy otthonunk udvarát csúfította, vagy a mellékutak szélét „díszítette” az elektromos szemét. Éppen ezért nagyszerű kezdeményezés Mezőkovácsháza
Város Önkormányzata részéről a település lakosainak örömére: elektronikai hulladék
gyűjtés. Már az első nap után jelentős mennyiségű elektronikai eszköz gyűlt össze a
befogadó helyen, a volt ifjúsági tábor területén, a Strandfürdő mellett. A majd egy hétig
tartó gyűjtés (2016. július 4-7-ig) lehetőséget adott arra, hogy az elfoglaltabb emberek
se essenek el a lehetőségtől. Ezúton szeretnénk megköszönni a közreműködő munkát
végző személyzet segítségét és a lakosság pozitív hozzáállását!
G. Jné

informatika gyorsan változó világában
már pusztán történelemnek számítanak.
A tárlaton nagy élvezettel próbálgatták
a Commodore 64, Sega, Nintendo számítógépes játékokat kicsik és nagyok egyaránt.
Alené Gál Margit

Európai Tehetségpont
Dél-Békés szívében,
Mezőkovácsházán

Európai Tehetségpont lett 2016. áprilisában a Mezőkovácsházi Csanád
Vezér Általános Iskola. A cím elnyerésével új lehetőségek nyíltak meg az intézmény előtt.
A Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola 2005 óta végzi példa értékkel
bíró tehetségsegítő tevékenységét. A
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőkovácsházi Tankerületének
általános iskolája eredményes szakmai
pályázattal április 29-én bekerült az Európai Tehetségsegítő Hálózatba, és ezzel
együtt Európai Tehetségpont lett.
Az intézmény a sikeres pályázat által
bekapcsolódik az Európai Tehetségsegítő Hálózat tevékenységébe és annak
részeként más országok tehetségpontjaival történő szakmai kapcsolattartásba. Európa más országainak tehetségpontjaihoz történő tanulmányutak,
cserediákprogramok megvalósításába,
konferenciákon történő részvételbe.
Ezeken túl, lehetőség nyílik az iskola jó
gyakorlatainak nemzetközi szintű bemutatására. Európa 25 országában lévő 250
tehetségpont egyike a mezőkovácsházi
általános iskola.
Havancsák Piroska, intézményvezető
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Vándor-Gomba Kupa az összefogás jegyében

Mezőkovácsháza várossá nyilvánításának 30. évfordulója tiszteletére
A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda
és Bölcsőde 2003 óta évente rendezi meg
a feladat-ellátási helyek és a székhelyintézmény közötti sportversenyt. Idén a 3.
számú feladat-ellátási hely adott otthont
a rendezvénynek, melynek főszereplője
167 gyermek, 30 óvodai dolgozó, önkéntesek, valamint sportolók, sportvezetők.
A 2016. június 8-án megrendezett esemény célja a Vándor Gomba elnyerésén
túl az egészséges életmód és a mozgás,
sportolás népszerűsítése. A már 13. alkalommal megtartott rendezvényünkkel
Mezőkovácsháza várossá nyilvánításának 30 éves jubileumára is emlékeztünk,
ezért vendégeink között üdvözölhettük Varga Gusztáv polgármester urat és
Mezőkovácsháza több intézményének
vezetőjét is. A tíz óvodai csoport az évforduló tiszteletére 10x30=300 métert
futott Lipták János BSI futónagykövettel az Alkotmány utcán. Az intézmény alkalmazotti- és gyermekközössége ezen a napon megismerkedett a
Mezőkovácsházán elérhető sportágak futás, aerobic, kerékpározás, labdarúgás,

karate - szabályaival, eszközeivel. A délelőtt folyamán az egészséges táplálkozás
népszerűsítésére is ügyeltünk, melyhez
a gyümölcsöket és a müzli szeleteket az
Egészségfejlesztési Iroda biztosította.
A 10 óvodai csoport 10 állomáson keresztül oldott meg feladatokat, melyekben a Vackor csoport bizonyult a legjobbnak, így egy évig ők őrzik a Vándor
Gombát. Az eseményről a Városi Könyvtár dolgozói felvételt készítettek, melyet
a Mezőkovácsházi kábel tévé vetít le a
nyáron. A délelőtt Molnár Orsolya interaktív zenés műsorával zárult.
Támogatóink voltak: Ovimező Alapítvány, Mezőkovácsházi Egészségfejlesztési
Iroda, Mezőkovácsházi Városi Könyvtár,
Nagyné Csiffáry Anna, Szivárvány Aqua,
Dr. Biedermann Viktor, Muffancs Pékség, Mezőkovácsházi Polgárőr Egyesület, Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság,
Mezőkovácsházi Atlétikai és Szabadidő
Klub, Mezőkovácsházi Torna Egylet, Dr.
Merlák Roland - Magyarországi Wado-ryu
Karate Szövetség, Dél-Békés Bike, Hungária Tollfeldolgozó Kft., Jandi Fitness Sport-

és Kulturális Egyesület, XIXO jeges tea,
Magyar Vöröskereszt Ifjúsági Szervezete,
Hunyadi János Közoktatási Intézmény,
Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános
Iskola és Művészetoktatási Intézmény,
Gyopárosi Kábeltelevízió Kft.
Köszönjük, hogy hozzájárultak rendezvényünk sikeres lebonyolításához.
Szűcs Judit, óvodapedagógus

Bonis Bona” díj a kiváló
tehetségfejlesztésért

Közel 800 jelölt közül választották ki
Domonkos Illésnét, a Hunyadi János Közoktatási Intézmény pedagógusát az idei
„Bonis Bona” díjra.
Pedagógusnap alkalmából 2016. június 2-án az Országos Tehetséggálán, a
Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében
„Bonis Bona - A nemzet tehetségéért” díjat vehetett át Domonkos Illésné kiemelkedően eredményes és áldozatos tehetséggondozó munkájának elismeréséül.
A 2013-ban alapított díj a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző pedagógusok elismerésére ad lehetőséget.
„Kiváló tehetségfejlesztő” kategóriára
azokat a pedagógusokat, szakembereket
lehetett javasolni, akik legalább 5 tanévre visszamenőleg kiváló, eredményekben jól mérhető tehetséggondozó munkát végeznek a tanítványaik körében. Az
elismerést Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter és Novák Katalin család- és
ifjúságügyért felelős államtitkár adta át.
Gratulálunk a díjhoz Erzsike, és köszönjük áldozatos munkádat!
Szűcs Judit, jelölő szülő
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Előszerződés ipari park létesítésére Tehetséggondozás

Jelentős eseménynek lehettünk részesei 2016. június 13-án, mivel előszerződést kötöttünk egy ipari park
beszerzéséről.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata megveszi a volt MEZŐGÉP telepet,
melynek területe 71817 m2. A telken
13 épület található, melyek alkalmasak
arra, hogy az önkormányzat ipari parkot létesítsen, ösztönözve ezáltal a helyi
gazdaságfejlesztést. Nagy lehetőség ez a
város, a járás számára. Az ipari park a Romániába vezető út mellett fekszik, remek
adottságokkal, alapinfrastruktúrával rendelkezik. Varga Gusztáv polgármestersége egyik legnagyobb eredményének vallja
ezt a szerződést.
Városunkban nagy a munkanélküli, aktív korú munkavállalók száma, melynek
jelentős csökkentését a helyi gazdaságfejlesztéssel lehetne elérni. Az önkormányzatnak feladata erősíteni a település
önfenntartó képességét, feltárni lehetőségeit, és hasznosítani saját erőforrásait. Ezzel a vásárlással lehetőségünk lesz
bekapcsolódni az országos ipari park
fejlesztési programba, elérhetővé válnak

pályázatokkal
a mezőkovácsházi
gyermekekért

A Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a 2015/2016-os tanévben számos
pályázatot nyújtott be, az iskola céljainak megfelelően, választva a Nemzeti
Tehetség Program által meghirdetett
és egyéb pályázati lehetőségek közül.

Eu-s és kormányzati támogatások, és nem
utolsó sorban, rengeteg munkahelyet teremthetünk. A vételár 90.000.000 Ft + 27
% ÁFA, mely saját erőből (hitelből) kerül
kifizetésre. A végleges szerződéskötésre
december környékén kerül sor. Az ipari park kialakítás előkészítő munkálatai
megkezdődtek.
d.t.

Városi nagytakarítás a TeSzedd! akcióban

Mezőkovácsháza is bekapcsolódott a
„TeSzedd!” országos szemétgyűjtő akcióba a Calendula terv felhívására. A tavalyi
év sikerére alapozva az idei évben két
naposra szerveztük a programot, melyhez 450 fő csatlakozott.
A csütörtöki napon még ragyogó napsütésben tisztítottuk Kovácsháza utcáit,
a pénteki napon kicsit küzdöttünk az
időjárással, az eső nehezítette tevékenységünket, de így is sokan gyűltünk
össze 2016. 04. 28-án, csütörtökön 13
órakor és 2016. 04. 29-én, pénteken 10
órakor a városi nagytakarításhoz. Az
eseményhez csatlakozott többek között
a Polgármesteri Hivatal,
a Csanád Vezér Általános Iskola, a Hunyadi János Középiskola, a TKKI
Mezőkovácsházi Innovációs Oktatási és Közösségi Központja, a Humán
Szolgáltató Központ, a
Mezőkovácsházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, a Mezőkovácsházi
Négy Évszak Óvoda, a
Városi Könyvtár, a Kalocsa Róza Művelődési

Központ és a Mezőkovácsházi Járási Hivatal.
Pólóval kedveskedtünk a résztvevőknek, melynek a kisiskolások különösen
örültek. 2016. 04. 29-én, pénteken, 17
órakor a mezőkovácsházi civil lakosság
is bekapcsolódott az akcióba, mely során külön figyelmet fordítottunk a vidéki lakosok számára is jól látható helyek
megtisztítására.
Városunk a következő évben is csatlakozni kíván az országos programhoz,
reméljük, ugyanilyen sikeres lesz!
Hagya Dorián

A pályázatok lehetőséget nyújtottak a diákok számára rekreációs tevékenységekre, élményközpontú ismeretszerzésre, az alkotói tevékenység kibontakoztatására s nem utolsó
sorban kirándulásra. A szellemi értékteremtés mellett, az intézmény
intelligens környezetének bővítéséhez is hozzájárultak a nyertes pályázatok. Számos infokommunikációs
technikával lett gazdagabb az iskola
eszközparkja, hozzájárulva ezzel a
tehetségsegítés mind korszerűbb támogatásához.
A tanév végén megannyi pályázat szolgálta az iskola diákjainak javát. Az NTP-MKÖ-15-0175.
„Hosszúkovácsházán innen és túl”
című pályázat 2015. december –
2016. június közötti megvalósítási időszakában teret nyitott a Városi Könyvtárral történő közelebbi
együttműködésre, melynek középpontjában helytörténeti ismeretekkel megtűzdelt foglalkozások álltak.
A NTP-SR-15-0114 „Sportágválasztó
Mezőkovácsházán” címmel a Csanád
Vezér Napokon juttatta az intézmény
a gyermekeket több sportág megismeréséhez, a mozgás iránti szeretet,
elkötelezettség s ezáltal az egészséges életmód terjesztéséhez.
A általános iskola a nyári szünet
ideje alatt is törekszik arra, hogy a
diákjai javát szolgálja. A nyári hónapokban 2016. július 11-15-e között, a
közelmúltban elnyert Erzsébet tábor
keretei teszik lehetővé képzőművészetek iránt érdeklődő tehetségek élményhez történő juttatását.
Havancsák Piroska
intézményvezető
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Kerékpárút fejlesztési pályázat
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
2016. március 31-én a TOP-3.1.1
kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázati felhívásra benyújtásra került
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata „Mezőkovácsháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése” megnevezésű pályázatunk.
A pályázat fontosabb műszaki paraméterei:
1. szakasz: Alkotmány utca észak
(Árpád utca – Ady E u között): Kétoldali kerékpársáv építésével alakítható ki
irányhelyes kerékpáros közlekedés. A
meglévő útburkolat kiemelt szegéllyel
határolt, melyek elbontásával és a burkolat kétoldali 1-1m-es szélesítésével
kialakítható a kerékpár sáv. Az Árpád
utcai torkolatban kb. 70 m hosszan burkolatjel felfestésével alakítható ki kerékpársáv. Az utcában lévő parkolóhelyek átépítése, új parkolók kialakítása is
tervezett. A szakasz hossza 997 m.
2. szakasz: Árpád utca (Alkotmány u
– Petőfi utca között): A meglévő burkolat elbontásával új burkolat építendő ki
a meglévő nyomvonalán. Az Alkotmány
utcai kezdőszelvénytől az 1,8m széles
108m hosszú burkolat bontását követően 2 m széles süllyesztett kerti szegéllyel határolt új kerékpárút épül. Az
Önkormányzat előtti parkolók mellett
egyesített gyalog és kerékpárút építésé-

IV. Kultúr a
Éjszak ája

vel kell biztosítani a kapcsolatot jelenős
gyalogosforgalommal, 3,5 m szélességgel. A szakasz hossza: 776 m.
3. szakasz: Árpád utca (Petőfi utca
–Arany J u között): A meglévő burkolat
saját erőből történő újjáépítésével elvégezhető a meglévő kerékpárút felújítása. A jelenleg 1,7 m széles kerékpárút
szélesítésre kerül 2 m-re, süllyesztett
kerti szegély megtámasztásával. A szakasz hossza: 1015 m.
4. szakasz: Reformátuskovácsháza
bekötés: Árpád utca – Orosházi út – Táncsics utca nyomvonalon. A szakasz eleje
a 3. szakasz folytatásában található. Az
Árpád utca Arany János utcai meglévő
kerékpárút végétől folytatódó új nyomvonal tekintettel a szórványos gyalogosforgalomra elválasztás nélküli gyalog –
és kétirányú kerékpárútként épül 2,75
m –es burkolatszélességgel a Táncsics
utcáig. A Táncsics utcában önálló nyomvonalként 2 m szélességgel építhető ki a
létesítmény. A végszelvény a településrész központjában található autóbusz
forduló. A kezdőszelvényt követően a
30-as és 430-as szelvényben két 9 m
fesztávolságú
csatornakeresztezést
szükséges építeni. A 460 szelvényben
található vasúti átjáró jelenleg fénysorompós biztosítású gyalogos átvezetés.
Az egyesített gyalog és kerékpárút biztosítási módja meg kell, hogy egyezzen
a mellette lévő útátvezetés biztosítási
módjával. E miatt az új létesítményt fél-

sorompóval szükséges ellátni. A szakasz
részének hossza: 1475 m.
A Tácsics utcai szakasz önálló kétirányú kerékpárútként folytatható az utca
jobb oldalán. Az utca közepén található
élelmiszer ABC előtti személygépkocsi
parkolók kismértékű átépítése szükséges. A végszelvény a település közepén
található autóbusz forduló. A szakasz
hossza: 560 m.
5. szakasz: Alkotmány utca dél (Árpád utca – Temető között): A meglévő
burkolat felhasználásával kismértékű
forgalomtechnikai beavatkozással kijelölhető a két oldali kerékpáros nyom.
A burkolatra felfestett tartós burkolati
jel piktogramokat 50m-ként, továbbá a
csomópontok közepén szükséges felfesteni. A szakasz hossza: 1150 m.
A Magyar Államkincstár 2016. május
4-i levelében tájékoztatott arról, hogy
támogatási kérelmünk megfelelt, a felhívásban meghatározott jogosultsági
szempontoknak, ezért a támogatási kérelmet döntésre terjesztette fel.
A pályázat támogatási igénye 366 millió forint, támogatás intenzitása 100 %.
Nyertes pályázat esetén városunk kerékpáros hálózata hatalmas fejlődésen
megy át, biztosítva ezzel a korszerű,
biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeit.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

Minden
várakozást
felülmúlt
az operett show sikere, melyet a
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár, a
negyedik alkalommal megrendezett
Kultúra Éjszakája rendezvénysorozat alkalmából szervezett.
Oszvald Marika személyében egy
országosan elismert, Kossuth-díjas,
Jászai Mari-díjas, Érdemes művész lépett színpadra. Elkísérte őt Udvarhelyi
Boglárka operaénekes, énekművész,
s ketten együtt fergeteges hangulatot varázsoltak. Felcsendültek a leg- a közönséget, s nem maradt el a közös aki június 22-én, az esti zenés műsoismertebb operett slágerek, mindez tánc sem. Mosoly, nevetés kísérte végig runkat választotta a magyar-portugál
focimérkőzés helyett!
látványos koreográfiával színesítve. az előadást.
Reméljük, mindenki jól érezte magát,
Strifler Károlyné
Udvarhelyi Boglárka megénekeltette
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Kulturális, sport, és vidám játékos programok a majálison

2016. május 1-jén, mint már több
éve, idén is megrendezésre került
Mezőkovácsházán a sokak által kedvelt majálisi rendezvény.
A szervezőknek ugyan sopánkodásra
adtak okot az időjárási viszonyok, hogy
vajon az idő megajándékozza-e majd a
majálisozni vágyókat egy kis napsütéssel, vagy esőre kell számítani? Ám, szerencsére a várva várt vasárnapon kellemes volt az idő. A Kalocsa Róza művelődési ház fiataljai újdonságként színes
májusfát is állítottak, hogy vidámabbá
varázsolják a résztvevők hangulatát.
A főzőversenyre jelentkezők közül többen már korán megjelentek a
helyszínen, hogy elfoglalják helyüket
és előkészüljenek, kipakoljanak, meggyújtsák bográcsuk alatt a tüzet. Egymást követték a csapatok és lassan az
egész művelődési központ mögötti teret belengte a bográcsok alól felszálló
füst és az emberek vidám beszélgetése. A csapatok összedolgozva, egymást
instruálva próbálták összehozni a nap

legjobb pörköltjét, hiszen - mint minden évben - a legfinomabb ételt készítőknek ajándék járt.
A kulturális műsort a művelődési
központ teraszán lehetett megtekinteni, ahol modern táncot és néptáncot mutattak be a gyerekek az érdeklődők és
a látogatók számára. A gyerekek eközben ügyességi játékokat próbálhattak
ki Mariann nénivel, az elmaradhatatlan kézműves állomásokon anyáknapi
és tavaszhoz kapcsolódó ajándékokat,
mágnest, üdvözlőkártyát, ablakdíszt
készíthettek. A virgonckodni vágyók
kétféle ugrálóvárban lelhették örömüket, valamint a bátrabbak egy új trambulint is kipróbálhattak. A legnépszerűbb játéknak idén a pingpongozás bizonyult, míg az arcfestő állomásoknál
reggeltől késő délutánig hosszú sorok
kígyóztak. Az egész napos jókedvről
és hangulatról Orsós János zenész gondoskodott, illetve Kati bohóc, aki kedves, színes lufikat hajtogatott a gyerekeknek. A vállalkozó szellemű gye-

rekek pedig az aszfaltrajzversenyen
mutathatták meg magukat. Akit a jó
idő és a hangulat felpezsdített, az kiadhatta magából az adrenalint a Kovácsházi Hárompróba futóversenyén,
ahol felnőttek és gyerekek egyaránt
szép eredménnyel szerepeltek. Aki
nem bírta kivárni, hogy elkészüljenek
a pörköltek, az meleg kenyérlángost is
vásárolhatott a Napközi Konyha kínálatából.

A Kovácsházi Hárompróba tavaszi sorozata május elsején a futóversennyel
folytatódott. A napsütéses időben 41
futó választotta ezt a programot vasárnap délelőttre.
A Piactértől a Deák utca végéig és
vissza tartó 3,2 kilométeres futás végén a résztvevőket a Kalocsa Róza
Művelődési Központ munkatársai frissítőkkel várták. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a művelődési központ
teraszán, a majális keretein belül került sor, ahol a díjazottak okleveleket,
valamint a résztvevők egy–egy ingyenes fürdőbelépőt vehettek át.
Eredmények: 14 év alatti fiúk: I. Körömi János Pál, II. Vastag Martin, III.
Castillo-Tamás Joaquin. 14 év alatti
lányok:I. Almási Adél, II. Buvár Csenge,
III. Buvár Emese. 14-50 év közötti férfiak: I. Sarus Zoltán, II. Makhajda Bence,
III. Malya Gergő. 14-50 év közötti nők:I.
Buvár Eszter, II. Skorcz Erika, III. Dr.
Buvárné Fári Andrea. 50 év feletti férfiak: I. Varga Gusztáv. 50 év feletti nők:
I. Virág Mihályné és Pelle Pálné, II. Sipos
Zoltánné.
A tavaszi forduló utolsó próbájára,

a kerékpártúrára június 4-én délelőtt
került sor. A regisztrációt követően a
művelődési ház előtti téren 57-en álltak rajthoz az egészséges életmód jegyében.
A jelentkezők két útvonal közül választhattak: vagy a MezőkovácsházaNagybánhegyes-MagyarbánhegyesMezőkovácsháza
25
kilométeres
szakaszt, vagy a MezőkovácsházaMezőheg yes-Tót komlós-KaszaperMezőkovácsháza 45 kilométeres útvo-

nalat. Ez utóbbi távot 22-en teljesítették.
Mint korábban is megírtuk, érdemes részt venni a programsorozaton,
hisz azok között, akik legalább ötször
választják a mozgást népszerűsítő
eseményt egy kerékpárt sorsolnak
ki a szervezők. Mindkét rendezvényt
az Egészségfejlesztési Iroda és a
Mezőkovácsházi Atlétikai Szabadidő
Klub támogatja.
H. M.

Az egészségért futottak,
kerékpároztak

Végül elkészültek a jól beízesített
pörköltek, amelyeket a 4 tagú zsűri
(Szekeres Lajosné, Magyar Valéria,
Lipták Ferenc és Szénási István) kóstolta végig és értékelte. A várva várt
eredményhirdetésen az is kiderült,
hogy a nap legjobb pörköltjét a Napi
munka szociális szövetkezet főzte. A
II. helyet a Refi Baráti Kör, míg a III-at
a Szivárvány Nyugdíjasklub csapata
érdemelte ki. A Mozgáskorlátozottak
csapata különdíjban részesült.
Farkas Heléna
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Kistérségi vetélkedő
a Hunyadi János
Középiskolában
A Mezőkovácsházi Hunyadi János Középiskola az idén 13. alkalommal rendezte meg a „Madarak és Fák Napja”
vetélkedőt a térség általános iskoláiból
érkező 4 fős csapatoknak két nappal
„péntek 13” előtt. (Még jó, hogy nem vagyunk babonásak!) A tematika a korábbi
évek gyakorlatát követte: hazánk nemzeti parkjai, a Körös-Maros Nemzeti Park
részterületei, az „Év fajai” (most a mezei
szil, haris, lila tönkű pereszke, …) valamint további, több mint 40 faj ismerete
volt a feladat a gimnázium honlapjáról
letölthető szakirodalom alapján.
Sándor Zoltánné, az intézmény igazgatója köszöntötte a versenyzőket a zsűri
elnökének, Domokos Tamás muzeológusnak a megnyitója előtt. A program részeként mutatta be Dobó Csilla 9. C osztályos tanulónk „Begubózva” (gubacsokról szóló) 5 perces kiselőadását, amit az
ősszel, a „Kitaibel” biológia verseny országos döntőjében ad elő „élesben”.
A jó hangulatú, másfél órás küzdelemben – ahol volt kockáztató, „Legyen Ön
is 8+8 pontos”- (rablással tarkított) feladat - Mezőkovácsháza lett az első, nem
sokkal megelőzve Mezőhegyes és Dombegyház csapatát. A pontokat tekintve
Kaszaper, illetve Medgyesegyháza tanulóinak sem kellett szégyenkeznie, utób-

biak különösen szerencsések voltak
ezen a napon, hiszen ők is meghívást
kaptak a dobogósoknak meghirdetett
jutalom kirándulásra.
A májusi időjárás végre megemberelte
magát 19.-én, amikor elindultunk Szabadkígyósra az Ybl Miklós tervei alapján épített Wenckheim kastély megtekintésére. Akik már jártak itt korábban
örömmel látták: rendezettebb, szebb
lett az épület - egyelőre belülről, de várhatóan kívülről is megújul a közeljövőben. Élmény volt a kilátás a toronyból a
francia és angol parkra, ahol a százados
tölgyfák, mocsári ciprusok, vadkacsás
kis tó – szigettel és híddal – megannyi

fotó készítésére csábított bennünket.
Békéscsabán a Munkácsy múzeum állandó kiállításain kívül időszaki bemutatást láttunk térségünk vadászatáról:
megannyi kitömött állat, trófea, a terem
közepén kipróbálható magasles.
A napot Tompapusztán, a Körös-Maros Nemzeti Park fokozottan védett
löszpusztarétjén,
terepgyakorlattal
zártuk. Az itt található 200 féle növény közül sok most nyílott: a mirígyes
kakascímer, apácavirág, magyar szegfű,
macskahere, szennyes ínfű, koloncos legyezőfű - csupa érték és ritkaság!

A második nap témái voltak a siker, pénz és önismeret. Sápi Ákos, az
Econventio elnöke, Metz Ferenc, az
Állami Számvevőszék munkatársa, és
Német Benedek, az Econventio trénere
tartott előadást.

Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara tematikus napja volt, ahol dr.
Kovács Péterrel, az SZTE GTK dékánhelyettesével, majd dr. Salamon Károl�lyal, az MKB biztosító elnök-vezérigazgatójával beszélgettünk.

Sarkadi László szervező tanár

Hunyadisok a Balatonon

Hat éve vesz részt iskolánk az Econvetio
teszt kitöltésében, melyben a 14-20 éves
korosztály pénzügyi ismereteit vizsgálják. Idén közel 14 000 diák töltötte ki országszerte. Az Econventio Teszten résztvevő 133 iskola közül a Békés Megyei Hunyadi János Középiskola immár második
éve 100%-os részvételi eredményt ért el.
Ennek eredményeképp öt diák és egy pedagógus meghívást kapott az Econvetio
június 20-25 között Balatonbogláron
megtartott nyári táborába.
- Az Econventio Kerekasztal Közhasznú Egyesületnek köszönhetően
lehetőségünk nyílt hat napot eltölteni
Balatonbogláron, ahol rengeteg színes
program várt bennünket. Az első napon megnéztük az öt másik iskola diákjainak bemutatkozását, majd ismerkedési programok következtek.

A harmadik nap témái a közpénzügyek voltak. Domokos László, az ÁSZ
elnöke tartott előadást, majd különböző költségvetési játékokat játszottunk
Metz Ferenccel és Pályi Katalinnal, az
ÁSZ munkatársaival.
A negyedik nap témája az adózás volt,
ekkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
munkatársainak előadásait hallgattuk
meg. Délelőtt interaktív programokon
vettünk részt, s egy kábítószer-kereső
kutya életébe nyertünk betekintést, illetve a lövészet rejtelmeibe avattak be
bennünket. Az ötödik nap az Szegedi

A hatodik nap megnéztük Kálmán
Melitta meglepetés videóját, melyben
a legszebb emlékeink elevenedtek fel.
A hat nap feledhetetlen élményekkel
telt, új barátokat szereztünk, rengeteg ismerettel lettünk gazdagabbak, és
láthattuk Magyarország egyik leggyönyörűbb helyét.

Bevezető: Kovács Katalin informatika szakos tanárnő

Szabó Petra 12.C osztály
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A Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
végzős nyolcadik évfolyamos diákjai, immáron ifjú felnőttekként búcsúztak 2016.
június 18-án az öreg iskola falaitól.

Búcsúzó a ballagó Csanád Vezéres diákoktól

Számukra ez a nap az örömé, s mégis
egyben a szomorúságé is volt. Valaminek
a vége és mégis valami új és nagyszerű
dolog kezdete. A sikeres bizonyítvány, a
szorgalom, a kitartás, a munka gyümölcse. Amikor a szülők kézen fogva először
vezették be az első osztályba a gyermekeiket, az iskolánk pedagógusaira bízták
legféltettebb kincsüket, büszkeségüket,
a Gyermeket. A pedagógusaink óvták
őket, féltő gondoskodással vigyáztak rájuk. Gyermekeik végül második otthonra
találtak itt a Csanád Vezér Általános Iskola falai között. S így vált ez az otthon
az évek során a Mi közös otthonunkká.
S mindeközben a gyermekek ifjúvá érettek. Ennek a csodának mi mindannyian,
együtt voltunk a részesei.
Ahogyan a madárfészek kiürül, s a
kismadarak egyszer csak kirepülnek
a biztonságot adó otthon melegéből, a
nagyvilág megannyi új kihívást rejtegető
rengetegébe; úgy most Ti is, kedves ballagó diákok elhagyjátok a nyolc éven át
titeket óvó–védő iskola falait. Szárnyaljatok, mint megannyi kismadár a természetben! Fedezzetek fel új csodákat,
gyarapítsátok a tanítóitok, tanáraitok
által meglapozott tudásotokat! De ne feledkezzetek el a gyökerekről, pedagógusaitokról, akik itthonról kísérik figyelemmel fejlődéseteket! Tekintsetek vissza is,
hiszen a fészek üresen áll, s visszavár
benneteket legyetek bárhol, országunk
bármely pontján!
Havancsák Piroska, intézményvezető

Sárospataki óvodapedagógusok látogattak intézményünkbe

Budapesten az áprilisban megrendezett 2. „Életrevaló” országos konferencián
részt vettek intézményünk témaszakértői,
Ale Zsuzsanna, Pintér Zoltánné, Pintér
Andrea, akik egy prezentáció keretében
mutatták be a „7 szokás” óvodai bevezetésének kezdeti tapasztalatait.
Az intézményünk témaszakértői által
elkészített anyagot a résztvevők átadták
dr. Jakab Julianna Franklincovy tanácsadó, pszichológusnak, aki az anyagot tanulmányozva érdemesnek tartotta arra,
hogy eljuttassa Sárospatak önkormányzati fenntartású óvodájába. Itt most
kezdték az óvodapedagógus kollégák a
bevezetést. Az óvodapedagógusok, látva
a prezentációs anyagot, személyesen is

szerették volna megismerni az óvodáinkban elindult folyamatot. 2016.06.09-én
vendégül láttuk őket
óvodánkban
egy
szakmai műhelymunkára. Az óvodapedagógus kollégák és dr.
Jakab Julianna a látogatás és beszélgetés
után elismerésüket
fejezték ki az eddigi „7 szokás” bevezeté- kormányzati fenntartású 11 csoportos
sével kapcsolatosan. Sok ötlettel, tapasz- óvodájába, amellyel a következő nevelési
talattal gazdagodtak, amelyeket majd ők évben élni is szeretnénk.
is meg szeretnének valósítani. IntézméSzedlacsekné Farsang Margit,
nyünk meghívást kapott Sárospatak önintézményvezető
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A Békés Megyei Önkormányzat
HÍREI
Ősztől épül az M44 középső,
leghosszabb szakasza
Ősszel kezdődik az M44-es gyorsút
Tiszakürt-Kondoros közötti szakaszának
kivitelezése, az erről szóló pályázat már
megjelent a Közbeszerzési Értesítőben.
A közel 62 kilométer hosszú út csak külön szintű csomópontokkal rendelkezik
majd, 2x2 forgalmi sávos, osztott-pályás
gyorsút lesz. A munkaterületet várhatóan októberben adják át a kivitelezőnek.
Az összesen 111 km hosszú M44
gyorsforgalmi út építése három ütemben valósul meg: a 40 kilométer hosszú
Kecskemét - Nagykőrös – Tiszakürt, a
62 kilométer hosszú Tiszakürt – Kondoros és a 18 kilométer hosszú Kondoros
– Békéscsaba – országhatár szakasz. A
középső, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyét átívelő, Tiszakürt Kondoros
közötti leghosszabb szakasz kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési felhívás
már megjelent. Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a kivitelezés 2016 év
végén megkezdődhet. Az M44 Nagykőrös-Tiszakürt és Kondoros-Békéscsaba
közötti szakaszainak ajánlati felhívása

Székely Értéktár – Békés

Tamás Sándor Kovászna megyei elnök,
Zalai Mihály Békés megyei elnök, Hegedűs Csilla, az Erdélyi Magyar Értéktár
Bizottság elnöke és Szabó Ákos, Hargita
megye képviselője nemrégen Kolozsváron
döntött arról, hogy a Békés Megyei Önkormányzat közreműködésével a Bálványosi
Nyári Szabadegyetemen alakul meg július végén a Székelyföldi Értéktár.
A cél az, hogy Székelyföld kiemelkedő értékeit dokumentálják, megőrizzék,
széles körben megismertessék és népszerűsítsék.
A megbeszélésen a
résztvevők megállapodtak annak a Földművelésügyi
Minisztérium
által kiírt pályázatnak a
részleteiről is, amelyet
a Békés Megyei Önkormányzat és az Élő Erdély Egyesület közösen
bonyolít le, és ami a székely értéktár létrehozá-

Önkormányzatok
szerepe a
vállalkozásfejlesztésben
A Vállalkozásfejlesztési Alapítvány már
22 éve foglalkozik mikrohitelek kihelyezésével, amely kezdő és működő vállalkozásoknak ad lehetőséget beruházásaik megvalósításához, kamata mindössze 4,9%.

2015. év végén merült fel ötletként,
hogy a BMVA és a települési önkormányzatok összefogásával kedvező kavárhatóan 2016 végén jelenik meg,
matozású hiteleket lehetne kiajánlani
eredményes eljárás esetén mindkét szabékés megyei kezdő-, kis- és középválkasz építése 2017-ben elindulhat.
Az új nyomvonalon, 2×2 forgalmi lalkozásoknak.
sávos kiépítésű gyorsforgalmi úton 4
- Megkerestük valamennyi Békés mekülönszintű csomópontot, 44 alul- és gyei önkormányzatot, kívánnak-e élni a
felüljárót, Cserkeszőlőnél és Kondo- lehetőséggel, szeretnék-e ilyen módon
rosnál egyszerű, Szarvasnál komplex támogatni a településükön vállalkozni
pihenőt alakítanak ki. A Kőrös folyó szándékozókat, vállalkozásukat fejleszfelett a Kőrös építészet hagyományait tőket. Három önkormányzat döntött
megőrizve egy 450 m hosszú acél ívhíd
eddig úgy, hogy segítené a helyi vállalépül díszvilágítással. Emellett a szakakozásokat, ezek: Újkígyós, Szeghalom
szon két kisebb híd épül: egy a Dögösés Orosháza. A jelen összefogás lényege,
Kákafoki csatorna felett, valamint egy
háromnyílású híd a Mezőtúr-Orosháza hogy a települési önkormányzatok egy
vasútvonal felett. Kardosnál üzemmér- bizonyos keretösszeget biztosítanak az
Alapítvány által kezelt alapba, amelyből
nökségi telep létesül.
Az M44-es autóút Kecskemétet köti kizárólag csak az adott településen fejössze Békéscsabával, majd a tervek sze- lesztést létrehozó vállalkozások hiteleihez nyújthat kamattámogatást – tudatrint folytatódna a román határ felé.
ta Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke.
megyei közreműködéssel
A kamattámogatás mértéke 1,4% és
sát célozza. A pályázat keretében egy ki3%
között lehet, a támogatásban részeadvány is készül, ami a székely értékeket
sülő
vállalkozó így akár 1,9%-os kamatmutatja be.
ra
is
vehet fel hitelt.
Békés Megyei Önkormányzat szeptember elején először rendez megyena- A kamattámogatás mértékének
pot, amelyen a Székelyföldi Értéktár is
meghatározására három konstrukció
bemutatkozik. A Székelyföldi Értéktár
készült. Alap esetben 1,4 %-os kamatBizottság első ülését ünnepélyes keretek között Székelyföldön tartják az ősz támogatásról beszélünk, ekkor a kritéfolyamán, ahol több székelyföldi értéket rium csak az, hogy az adott településen
kell megvalósulnia a beruházásnak. Ha
beemelnek az értéktárba.
helyi vállalkozótól történik a beszerzés,
akkor 2% a kamattámogatás. 3%-os kamattámogatás pedig akkor igényelhető,
ha a beruházni kívánó vállalkozás 6 hónapnál nem régebben alakult vagy 35 év
alatti a többségi tulajdonosa és csak úgy
mint, a 2%-os kamattámogatás esetén
itt is egy helyi vállalkozótól történik a
beszerzés – mondta Szász Zsolt, a BMVA
ügyvezető igazgatója.
A kamattámogatási alaphoz továbbra
is lehet csatlakozni, a BMVA várja a települések jelentkezését.
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Megyegyűlés Orosházán
Tájékoztatókkal kezdődött a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének orosházi ülése. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság múlt évi tevékenységéről, a Békés Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztályának vezetője
Békés megye munkaerőpiaci helyzetéről, a KLIK Békéscsabai Tankerületének
vezetője a megye oktatási helyzetéről, a
szakképzési centrumok vezetői a szakképzési helyzetről, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal helyi illetékese a
migráció megyei helyzetéről informálta
a testületet. A Békés megyei nemzetiségi önkormányzatok: a szlovák, a roma,
a román és a német nemzetiségi önkormányzat is tájékoztatást adott múlt évi
munkájáról. A képviselők egyetértettek
abban, hogy az összeállított anyagok
kivétel nélkül részletesek, kimerítőek
voltak, és valamennyi szervezet alapos
munkát végzett a saját területén.
Módosította a testület Békés Megye
Integrált Területi Programját. Korábban
a hátrányos helyzetű mezőkovácsházi és
sarkadi kistérség élvezett előnyt a pályázatok terén, most a legiparosodottabb
orosházi és szarvasi kistérség számára
két 4 milliárdos lehatárolásról döntött
a testület, valamint arról, hogy a gyulai,
a gyomaendrődi, a békési és szeghalmi
kistérségnek is – amennyiben elkészül-

nek a döntés szakmai alátámasztásához
szükséges dokumentumok – területi lehatárolásokat hoznak majd létre.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának előrehaladásáról is tájékozódott a testület. Az
látható, hogy szinte valamennyi felhívás
kapcsán 3-4-szeres túljelentkezés realizálódik, ami mutatja, hogy a települések
nagyon aktívak. De ez azt is jelenti, hogy
csupán a beadott pályázatok harmada
nyerhet el támogatást. A Békés Megyei
Önkormányzat a településekkel közösen 133 pályázatot nyújtott be 22 milliárd forint értékben.
A Békés Megyei Értéktár Bizottság
2015. évi és idei első félévi munkájáról is hangzott el beszámoló. Az új
tagokkal újraszervezett megyei érték-

tár bizottság alakuló ülésén döntött a
szakemberekből álló nyolc albizottság
létrehozásáról. Az albizottságok javaslatára a megyei értéktárba 11 új értéket emeltek be a jelenlegi 11 érték és 2
hungarikum mellé. A megyében eddig
43 önkormányzat hozta létre települési
értéktárát és állította fel helyi értéktár
bizottságát, a települési értéktárakban
összesen több mint 450 helyi érték szerepel. A megyegyűlés bejelentésekkel
zárult, ezek között elhangzott, hogy a
Békés Megyei Önkormányzat szeptember 3-án tartja első Megyenapját,
amelyre minden képviselő és jelenlévő
meghívást kapott. Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének soron következő ülése szeptemberben lesz.
Sztahovics Zsuzsa

ügyességüket is bizonyíthatták. A Vöröskereszt munkatársai és önkéntesei
folyamatosan rendelkezésre álltak ingyenes szűrővizsgálatokkal, vércukor-,
vérnyomás-, koleszterin-, húgysavszint
méréssel. A versengésben kifáradt emberek, tizenegy órától kóstolhatták meg
az előzetesen összeállított és elkészí-

tett ételeket. Volt gyümölcssaláta, saslik, zöldséges vitamin saláta, valamint
frissítőnek édesítőszerrel készült limonádé. A visszajelzések alapján a résztvevők jól érezték magukat és egy emlékezetes, kellemes délelőttöt töltöttek a
Borostyán strandfürdőben.
Tóth Zoltán

Strandos nyári program nyugdíjasoknak

Nem csak a húsz éveseké a világ címmel az egészséges életmód jegyében
szervezett szabadidős rendezvényt a
nyugdíjasok részére az Egészségfejlesztési Iroda és a Kalocsa Róza Művelődési
Központ 2016. június 24-én a Borostyán
Strandfürdőben.
Az idén első alkalommal megtartott
eseményre meghívást kaptak a kistérség nyugdíjas klubjai, egyesületei, valamint a Mezőkovácsházán nyilvántartott
60 év feletti polgárok. A regisztráció
után egész napos ingyenes fürdőhasználatra is lehetőségük volt a vendégeknek. Szénási István alpolgármester
úr köszöntője után megkezdődtek az
egészség jegyében összeállított programok, így először Hoffman Lászlóné
tartott kellemes gyógytornát az érdeklődőknek. Tíz órától 4 fős csapatok
szálltak ringbe, hogy megmérkőzzenek
egy egészségügyi szellemi vetélkedőben, ahol nem csak a tudásukat, de az
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Kovácsháza idén is
megmozdult!
Több száz résztvevő a
sport- és családi napon

Idén május 28-29-én zajlott a Békéscsaba-Arad-Békéscsaba Szupermaraton a
Budapest Bank szervezésében, melyhez a
hagyományokhoz híven, Mezőkovácsháza
város is csatlakozott.
Az első napon a Strandfürdő előtti
területen fogadtuk a versenyzőket. A
kerékpárosoknak településünk volt az
első pihenőállomás a 100 kilométeren.
A Hagyományok Nyomában Egyesület
közreműködésével frissítő italokkal és
csemegékkel (kürtöskalács, gyümölcsök, szendvicsek) vendégeltük meg a
résztvevőket, valamint kulturális programokkal színesítettük a 3 órás pihenő-

jüket. A színpadon felléptek a Csanád
Vezér Általános Iskola és a Hunyadi
János Közoktatási intézmény diákjai. A
mezőkovácsházi csapatból közel 100an (versenyzők és amatőrök) vettek
részt a Békéscsaba - Arad - Békéscsaba
Szupermaratonon.
A második nap a Mozdulj Kovácsháza! sport- és családi nap keretein belül
fogadtuk kovácsházi lakosokat és az
Aradról érkező, Békéscsaba felé haladó futókat és kerékpárosokat. A versenyzők ezen a napon csak áthaladtak
városunkon, de biztosítottuk nekik a
frissítőállomást. A kilátogató városlakókat rengeteg érdekes programmal
vártuk. Egészségügyi mérések, óriás
sakk, ici-pici maraton, futóverseny, gyalog- és kerékpártúra, kicsik Nagy motoros versenye, extrém kerékpárosok
bemutatója, horgászjátékok, arcfestés,
népi játékok készítése, sétakocsikázás.

A mozgás éjszakája Szent Iván éjjelén
Mezőkovácsházán, az előző két évhez
hasonlóan, 2016. 06. 24.-én került megrendezésre a Mozgás éjszakája elnevezésű rendezvényünk, melynek különlegessége, hogy az idei évben Szent Iván éjjelére
esett.
A rendezvényünk este 6 órakor kezdődött, melynek az első fellépője Zengő
Dezső - Egészségfejlesztési Iroda által
támogatott - Fitness Szakosztálya volt.
Jó volt látni, hogy április óta sokat fejlődtek a gyerekek, hisz ez volt az első
fellépésük. Hencz Gyula a Békés Megyei
Birkózó Szövetség elnöke és tanítványai
18:30-tól mutatkoztak be. Ezt követően
Jankó Andrea sportoktató által tartott
aerobik ,,óráján” a vállalkozó kedvűek
is megmozgathatták magukat. Lipták
János BSI futónagykövet, Nyerges Anett
és Béni Attila a Dél-Békés Bike képviselői
köszöntötték a 6 kilométeres útra vállalkozó futókat és kerékpárosokat. Kilenc
órától indult a rajt, s mintegy háromnegyed órát vett igénybe a táv leküzdése. A

futók között legkiemelkedőbb résztvevő
egy 5 éves kisfiú volt, aki apukája mellett,
megállás nélkül lefutotta a 6 kilométert.
A visszaérkezés pillanatában meggyújtottuk az ilyenkor szokásos tábortüzet, s
mellette hangulatosan és kellemesen telt
az idő. Ezt követően éjfélig tartó közös
éjszakai fürdőzés vette kezdetét a Borostyán Camping és Strandfürdőben.
A legnagyobb örömünk, hogy nem csak
mezőkovácsháziak vettek részt ezen a
programon, még Csongrád megyéből is
érkeztek résztvevők.
A délután folyamán
a TKKI IOKK fitness
eszközeit is kipróbálhatták az érdeklődők.
Emellett pingpong,
tollaslabda is lekötötte az érdeklődőket.
Gál Tünde 18 órától
ingyenes arcfestéssel
várt mindenkit.
Köszönjük mindazok

A nap folyamán a Szivárvány Nyugdíjas
Egyesület biztosította a palacsintát a
résztvevőknek. Jelen volt Kádár Ferkó
Fotószínháza, ahol élményfotózásra lehetett jelentkezni. A kicsiknek-nagyoknak gólyalábas lufi hajtogató bohóc kedveskedett, aki a gyerekek kérése szerint
hajtogatott. Az UNIQA Biztosító jóvoltából a sportpályán az UNIQA-kamionban
fittségi állapotfelmérés és személyre
szabott életmódtanácsadás állt rendelkezésre. A TKKI IOKK fitnesz- és gyermekfoglalkoztató sátorában kínált sportolási lehetőséget, valamint a gyerekek
egész nap ingyenesen használhatták az
ugráló várat. A rendezvény jól sikerült,
nagyon sokan megjelentek. A szervezők
jövőre is tervezik az esemény megvalósítását, hisz ötödik születésnapját ünnepli a program.
Szentesi Sándor

segítségét, akik a rendezvény szervezésében, lebonyolításában közreműködtek,
hozzájárultak a programok sikeres megvalósításához.
Köszönjük a Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata, Kalocsa Róza Művelődési Központ, Borostyán Camping és
Strandfürdő, Türr István Képző és Kutató Intézet, Mezőkovácsházi Atlétikai
Szabadidő Klub támogatását és a Polgárőrség munkáját!
Kocsis Anita és Némethné Jegyinák Tímea
Egészségfejlesztési Iroda munkatársai
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Százötven fellépő a dél-békési
Százszorszép gálán
A mezőhegyesi József Attila Művelődési
Központban megrendezett Százszorszép
gálával 2016. május 7-én lezárult az idei
Mutasd Magad Dél-Békés kistérségi amatőr kulturális rendezvénysorozat, amely
ezúttal is egyének és csoportok számára
kínált bemutatkozási lehetőséget. A jeles
napon az elődöntők legjobbjai közül 34
produkcióban 150 fellépő mutatkozott
be.
A Dél-Békési Kistérség Közkincs
Kerekasztala által fémjelzett és a Kalocsa Róza Művelődési Központ által
koordinált programot immár 7. alkalommal rendezték meg és négy helyszínen (Mezőhegyes, Kevermes, Almáskamarás, Mezőkovácsháza) került sor a
,,szemezgetőkre”. A mikrotérségekben
összesen 129 produkcióban 329 fellépőt láthattunk, és a zsűri 22 arany, 33
ezüst és 34 bronz minősítést ítélt oda.
A gálára az arany minősítettek, illetve
a legjobbnak ítélt ezüst minősítettek
kaptak meghívást. A mezőhegyesi seregszemlét Krcsméri Tibor, a helyi önkormányzat kulturális bizottságának

Hunyadisok
Lengyelországban

A mezőkovácsházi székhelyű Hunyadi
János Középiskola tanárai és diákjai Lengyelországban jártak 2016. május 14-én
és május 15-én. Az út az iskolai Európa
túrák keretében valósult meg. Kulturális
és történelmi tekintetben is fontos volt
diákok és tanárok számára egyaránt.
A túra Zakopane gyönyörű hegyei között kezdődött. Ezt követően utunkat
Wieliczka sóbányájában folytattuk, végül
a szállás elfoglalása után, Krakkó történelmi városát látogattuk meg. Történelmi szempontból kiemelhető Auschwitz
– Birkenau koncentrációs táborának,
emlékhelyének megtekintése. Mindenkiben mély nyomot hagyott a látogatás,
kiegészíthettük az érettségi témakörrel
kapcsolatos ismereteinket az ott hallottakkal, tapasztaltakkal. Az egész út során
fejleszthettük nyelvi kompetenciáinkat,
hiszen leginkább angolul kommunikálhattunk és az idegenvezetés is ezen a
nyelven zajlott. Az utazás jól sikerült,
az eső sem vette el kedvünket, nagyon
jól éreztük magunkat és hasznos ismeretekkel gazdagodtunk a vendégszerető
lengyelek körében.
Acsai Éva, történelem szakos tanár

elnöke nyitotta meg, majd Jankó Erzsébet a mezőkovácsházi Kalocsa Róza
Művelődési Központ vezetője a rendezvényhez kapcsolódó ,,Kistérségi Kincskereső” Fotópályázat” eredményeiről
tájékoztatta a résztvevőket és adta át
a díjakat. A fotópályázat I. helyezettje a
hódmezővásárhelyi Tóth Endre István
lett Mezőhegyes agráriumáról készített
képeivel, II. a mezőkovácsházi Olajos
Nikolett Klaudia a dél-békési ,,makro
térség mikro értékeit” bemutató fotóival. Különdíjban részesült Perlaki Edit
és Horváth Zsolt egy-egy alkotása. A
díjazott fotókat a művelődési ház aulájában tekinthették meg az érdeklődők.
A gála látványosságait színesítette a
mezőkovácsházi Németh Ilona divattervező, női szabómester a magyar népi,
nemzeti viseletek újragondolásával készített mai, modern ruháit reprezentáló
mini-kiállítás is.
A jó hangulatú bemutatón a lelkes
közönség nagy tapssal jutalmazta a
látványos műsorszámokat. A fellépők
egy-egy ajándékbögrét kaptak a gála

emlékeként, valamint a szünetben – a
mezőkovácsházi
Egészségfejlesztési
Iroda jóvoltából – a fizikai és szellemi
felfrissülést szolgáló gyümölcsöket és
frissítőt fogyaszthattak a résztvevők.
Az amatőr kulturális rendezvénysorozat vitathatatlan értéke, hogy az eltelt
hét év alatt több mint 4000 fellépő ,,mutatta meg” magát kistérségi szinten. A
szereplőknek lehetőségük nyílt szakmai
továbbfejlődésre, közülük többen mára
már megyei, országos rendezvényeken
is bizonyították rátermettségüket, tehetségüket.
Halasi Mária

10. JUBILEUMI MŰVÉSZETI GÁLA A HUNYADIBAN

Hagyományaihoz hűen, ebben az évben immáron 10. alkalommal rendezte
meg a Hunyadi János Középiskola kiválóra minősített Alapfokú Művészeti Iskolája az év végi művészeti gálát, melyen több mint 100 növendék mutatkozott be és adott számot tudásáról.
A változatos és közel 3 órás gálára az
iskola díszudvarán került sor, ahol több
száz néző csodálhatta meg a kiváló produkciókat ezen a kellemes nyári kora estén. A művészeti gálán bemutatkoztak az
iskola társastáncos, moderntáncos, színjátékos, valamint zenei tanszakos diákjai.
A képzőművészeti tanszak az előtérben
rendezett kiállítást az év legsikeresebb
alkotásaiból.
A gála megható és vidám perceket is
tartogatott, ahol szemtanúi lehettünk a
legkisebbek első önálló színpadi lépéseinek, a felsőbb évesek magabiztosabb kiállásának. Láthattuk az évben művészeti
versenyeken kiemelkedő eredményt elérő fiatalok versenyprodukcióit, valamint
tanárok és növendékek közös fellépését.
A gálával véget ért a diákok munkája
ebben a tanévben, de a művészeti rendezvények terén a nyár még tartogat
meglepetéseket, hiszen augusztus 12-én
ünnepli a Dél-Békés Színház és Tehet-

séggondozó Alapítvány PRIMA és Békés
Megyéért díjjal elismert DUMA’Színháza
fennállásának 25 éves jubileumát, melyen egykori és mai társulati tagok, művészeti növendékek közösen állnak majd
színpadra, s ahol újra rádöbbenhetünk,
hogy a tehetségek igen is köztünk élnek.
A munka tehát nyáron is folytatódik,
szeptembertől pedig ismét várja a művészet iránt érdeklődő fiatalokat a Hunyadi.
Jelentkezni már most lehet!
Hunyadi János Középiskola

mezőkovácsháza
Kiadja:
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal
Szerkesztő: Dajka Tímea
Felelős szerkesztő:
Dr. Szilbereisz Edit jegyző
Szerkesztőség címe:
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176
Tel.: 06 68/ 381-011
E-mail:
titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu
Nyomtatás: Yes-Press 2001. Bt. - Tótkomlós

20

2016. július

Innen – Onnan
A XIX. Sinka István Vers -, Énekelt Vers
– és Prózamondó Versenyt 2016. május 27én Vésztőn rendezték meg, amelyen Király
Enikő 9.A, Matuz Ádám 9.b osztályos tanuló
és Fekete Beáta tanárnő vettek részt. A versenyre egy kötelező és egy választott verssel
lehetett nevezni. Az eseményt Vésztő polgármestere, valamint Sinka István fia, Sinka
Zoltán nyitotta meg. A verseny szünetében
koszorúzásra került sor Sinka István szobránál, ahol a résztvevők és kísérőik egy-egy szál
virággal tisztelegtek a költő emlékének. Az
eredmények alapján Király Enikő az ifjúsági
kategóriában különdíjas lett, így meghívást
kapott az országos döntőre, az Illyés Gyula
VIII. Nemzeti Vers- és Prózamondó Versenyre, mely a Petőfi Irodalmi Múzeumban kerül
megrendezésre november 5-én.
***
Harmadik alkalommal került megrendezésre 2016. május 26-án mezőkovácsházi
a Hunyadi János Középiskolában a Népdaléneklési Verseny, amelyen 47 versenyző vett
részt a térség több településéről. A versenyen Pitvaros, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza
(2 iskola), Medgyesegyháza, Dombegyház,
Battonya, Békéssámson, Tótkomlós, Gyula
iskolái képviseltették magukat. A fellépők öt
korcsoportban versenyezhettek, s a dalokat
3 tagú szakmai zsűri értékelte. A kötelező dal
eléneklése után a zsűri választott egy népdalt

a 3 szabadon választottból. A versenyzők
műsorlapot készítettek, melyek közül a zsűri
kiválasztotta a legszebbet és jutalmazta. Minden résztvevő emléklapot kapott plusz egy
hunyadis toll emlékezteti őket a vendéglátó
iskolára.
***
A mezőkovácsházi Sporthorgász Egyesület
2016. május 1-én 7.00-13.00 óráig rendezte
meg, hagyományos nemes halfogó versenyét.
52 fő felnőtt és 1 fő ifjúsági nevezés érkezett.
A város határától 500 méterre található Bányatóban fogható halak: ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, keszeg, kárász, balin, busa,
törpeharcsa. A bányató intenzíven telepített,
ezért fajlagos fogási tilalom nincs. A versenyben következő eredmények születtek: Felnőtt
I. helyezett Deák Sándor - 19,06 kg, II. helyezett Tasi János - 14,33 kg, III. helyezett Balogh
Sándor - 13,48 kg. Ifjúsági kategóriában nem
hirdettek eredményt. Az Új Alkotmány Termelőszövetkezet különdíját Balogh Sándor
nyerte meg. Az egyesület tagjait illetve a meghívást elfogadó személyeket borjúgulyással
vendégelték meg.
***
A Hunyadi János Középiskola három fős
csapata (Gari Imola, Matuz Ádám, Villim Erzsébet) első helyezést ért el a 2016. május
19-én Békéscsabán megrendezett megyei
csecsemőgondozó versenyen. A megmérettetésen két tesztet és egy gyakorlati feladatot
kellett megoldani, melyet sikeresen teljesí-

A nyakönyvi események

Születések
Gyermek neve:

Szülő neve:

Szülő neve:

Izsák Ádám Endre
Csordás László
Kovács Mihály Ákos
Ruskó Erik
Kunu Dominik Brendon
Almási Vencel
Kardos Vivien
Csősz Dávid
Sipos Levente
Túri Léna
Zima Tamás
Balogh Ádám
Gyüre Petra
Sárközi Rella Mónika
Radics Jázmin
Almási Emília
Szegedi Áron

Duma Zita
Dévai Andrea
Jakab Mariann
Lavkó Klára
Kunu Alexandra
Hajdú Magdolna
Knap Edit
Mag Kármen
Szlovák Dóra
Farkas Gabriella
Szöllősi Diána
Dalicsek Nikolett
Heim Helga
Pajkó Bernadett
Radics Rebeka
László Anett
Kovács Aranka

Izsák Endre
Csordás László
Kovács Mihály
Ruskó László Szilárd
Molnár Attila
Almási Gyula
Kardos Sándor
Csősz Attila
Sipos Károly
Túri Tibor
Zima Tamás
Balogh György
Gyüre Csaba
Sárközi László
Nagy Erik
Almási Csaba
Szegedi András

Házasságkötések 2016. 01.01-től 2016. 07.09-ig
Házasuló neve
Oláh Péter
Tinti Zoltán Erik
Bali Ildikó
Kohulák József
Bohus-Magyar Mátyás
Hegedűs Attila Béla
Kovács Mihály

Lakóhelye
Budapest
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Nagybánhegyes
Mezőkovácsháza
Kondoros
Mezőkovácsháza

tettek. Mint az eredményhirdetésen kiderült,
18 ponttal utasították maga mögé a második
helyezettet, így továbbjutottak a június 4-i
kaposvári döntőbe. A csapatot Tóthné Bomba Bernadett védőnő készítette fel, köszönet
érte!
***
Békéscsabán rendezték meg 2016. június 9-én a megyei elsősegélynyújtó versenyt.
A Hunyadi János Középiskola felnőtt csapata, Dobó Judit, Szabó Petra és Ruck Ditta
Vanessza 12. c., illetve Nagy Ábel és Fodor
Lívia 13. c. osztályos tanulók első helyezést
értek el Vöröskeresztes ismeretekből. Az első
sorban gyakorlati feladatokat, életszerű szituációkat felvonultató verseny dobogós helyezésével ők képviselhetik Békés megyét az
országos elsősegélynyújtó versenyen, melyet
2016. szeptember 10-én, Veszprémben rendeznek meg.
***
A Madarak és fák napja alkalmából 2016.
május 11-én került sor a szokásos vetélkedőre
a Hunyadi János Középiskolában. A program
szervezője és játékmestere Sarkadi László tanár úr volt. Öt általános iskolai csapat versenyzett. Érkeztek diákok Mezőkovácsházáról,
Mezőhegyesről, Medgyesegyházáról, Kaszaperről és Dombegyházról. Az első három helyen Mezőkovácsháza, Mezőhegyes és Dombegyház csapatai végeztek. Minden csapat jól
felkészült és eredményesen szerepelt.
***

Házasuló neve
Kádár Katinka
Poszt Krisztina
Ale József
Papp Mária
Dús Éva
Zámbori Emese
Jakab Mariann

Halálesetek

Lakóhelye
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Nagybánhegyes
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza

Elhalálozott neve

születési éve

Talpai Istvánné
Nagy Lajosné
Zacsok Istvánné
Borbás Tibor Zsolt
Janovics Teréz
Boldog Pálné
Török István
Abrincsák István
Szántó Gyula
Szedlacsek Istvánné
Simonka Jánosné
Hajdú Mihály
Varga Istvánné
Fekete András István
Oláh Andrásné
Tóth Mihály
Varga Mihály
Hedvig Lajos Imréné
Sztasák István
Hajdu Gyula Sándor
Mészáros Gábor Ferenc

1930
1925
1945
1972
1951
1927
1944
1934
1954
1933
1938
1933
1939
1941
1921
1929
1952
1927
1956
1955
1954

