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Hatvan éve történt

Karácsonyi programok

Dél-békés mi vagyunk!

2. oldal

6. oldal

13. oldal

Kedves Kovácsháziak!
Az advent időszakában, karácsonyra várva, legtöbbünket jó érzések töltenek el.
2000 éve történt csoda az, ami máig hat, ma is befolyásolja életünket.
Lélekben mindannyian betlehemi pásztorokká válunk, akik meghallják az angyalok szavát, és el hisszük, el akarjuk hinni, hogy nem vagyunk egyedül a világban, van, aki a mi kéréseinket is meg hallgatja, a mi bajainkra is ad gyógyírt.
Ugyanakkor „Három királyokká” is válunk, akiket a betlehemi csillag elvezet az
üdvözítő jászol bölcsőjéhez, hogy hálát adjunk, hogy megköszönjük azt a sok jót,
ami velünk, szeretteinkkel történt. Igazából ettől szép a karácsony, ezért várjuk
évről évre jobban, mint bármelyik más ünnepet.
Szilágyi Domokos költő szavaival:
„Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony.”

Azt kívánom minden mezőkovácsházinak, hogy készüljön, használja ki az adventi időszakot! Legyen a szívünkben karácsony! Ezzel együtt azt is remélem, hogy
minél többünknél az ünnepi asztal, a díszített fa is emeli az ünnep hangulatát. Önkormányzatunk igyekszik ezt a hangulatot a maga eszközeivel – díszkivilágítás, az
egyes korosztályok köszöntése – megteremteni. A csodát azonban saját magunknak kell átélnünk.
A képviselő-testület nevében minden mezőkovácsházi lakosnak áldott, békés és
szeretetteljes karácsonyi ünnepet kívánok!
Varga Gusztáv, polgármester

Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorúan nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen,
S ne csak így decemberben.
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Szociális munka napja – 2016
Minden év novemberében a közösség és a társadalom megbecsülésének jeleként Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata nevében köszönetet
mondunk és elismerésünket fejezzük
ki a szociális munkával és gyermekvédelemmel foglalkozó szakembereknek, munkatársainknak, akik felelősségteljesen, áldozatkészen és alázattal végzik munkájukat városunkban.
Az idei évben vacsora keretében Varga Gusztáv polgármester köszöntőjével,
Major András általános iskolai tanuló
előadásában magyar népmesével, valamint Márta Vivien főiskolai tanuló előadásában musical részletekkel köszöntöttük és köszöntük meg egész éves
munkájukat az ágazatban dolgozó szakembereknek, az ő munkájukat és az intézmény működését segítő és az étkeztetésben részt vevő munkatársaknak.
Az ünnepségen példaértékű és magas
színvonalú szociális munkája elismeréséül Kovács Éva az Idősek klubja klubvezetője „Polgármesteri elismerő oklevélben” részesült.
A Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ intézmény vezetője, Kovalik
Angéla az ünnepség alkalmával intézményi elismeréseket adott át Varga
Gusztáv polgármester úrral és Szénási
István alpolgármester úrral az alábbi

munkatársainak:
Herjeczki Ferencnének és Izsákné
Földi Máriának, akik mindketten az
iskolában takarítónők, ők azok, akik
mindig „hadra foghatóak”. Valamennyi
családi és sport napon, késő este, s ha
kell hétvégén is helyt állnak, türelemmel viselik valamennyi sportkör edzéseit, kívánalmait. Herjeczkiné Erzsike
2017-ben nyugállományba vonul, s ezúton is köszönik munkáját.

Debreceni Szilviának, aki a házi segítségnyújtásban gondozónő, de ha
kell gépkocsivezető, karbantartó, festő.
Valamennyi városi rendezvényen segíti
az intézmény munkáját, ő az első és az az intézmény, a kollégák munkaügyei
utolsó távozó is a rendezvények előké- és mindenféle ügyes-bajos ügyintészítésénél és elpakolásánál.
zései. Nincs olyan kérés, feladat, amit
Kovács Évának, az Idősek Klubja maximálisan ne végezne el. Rendkívül
klubvezetőjének, aki az ebben az évben alapos, körültekintő és alázatos mind a
benyújtásra került pályázatoknál – me- munkatársak, mind a hozzá fordulókkal
lyek érintették az intézményt – végig szemben.
jelen volt, éjjel-nappal aktív, a Város és
az intézmény érdekeit képviselve tartott kapcsolatot a projektírókkal. A klub
vezetője, az egyre nehezebben kezelhető idősekkel és sok esetben hozzátartozóikkal való kapcsolattartásokat magas
szakmai színvonalon látja el.

Az elismerésben részesülteknek és
valamennyi ágazati dolgozónak a jövőre
nézve jó egészséget, további sikeres, kitartó és eredményes munkát kívánunk!
Végül álljanak itt megszívlelendőn Teréz anya igaz szavai: „A kedves szavak
rövidek és könnyen kiejthetőek, de visszNovákné Vágási Gizellának, aki nem hangjuk valóban végtelen.”
kíméli magát, 24 órában első a hivatása,
Majorné Balla Ildikó

Hatvan éve történt

Ne felejtsük el soha, akik az elnyomás ellen, a szabadságunkért
harcoltak!
Sokan vettek részt a mezőkovácsházi
Kalocsa Róza Művelődési Központ melletti emléksétányon október 23-án, az
1956-os forradalom kitörésének 60.
évfordulóján tartott városi rendezvényen. A műsort az általános iskolások
8. évfolyamának diákjai adták, akiket
Chovan Erzsébet és Sándor Mária készített fel a színvonalas előadásra.
,,1956-ban a budapesti eseményekhez
a nagyvárosok, kisvárosok, községek és
falvak is csatlakoztak. Mezőkovácsházán
is összefogtak az itt élők. Hisz számukra
is jól ismertek voltak a kiszolgáltatottság,
a beszolgáltatások több féle formája, az
állandó félelem.” – mondta elöljáróban
Jankó Erzsébet a művelődési központ
vezetője, a rendezvény narrátora, majd
az általános iskolások emlékműsora kö-

vetkezett. Ezután Varga Gusztáv polgármester úr mondott beszédet. ,,A magyar
a szabadság népe. Többször bizonyítottuk ezt már történelmünk folyamán, és
különösen bizonyítottuk 1956-ban…Az
ünnepet arra is kell használnunk, hogy

önmagunkat, és a nálunk fiatalabbakat
is emlékeztessük: milyen nagy dolgot
vittek végbe 56-os őseink. Megmutatták,
hogy nem kell belenyugodni a rabságba,
az elnyomásba. A szabadság megszerezhető.” – emelte ki a polgármester úr.
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Elmondta, hogy az ünnepséget megelőző testületi ülésen határozatot fogadtak
el, melyben elismeréssel nyilatkoznak
a forradalom céljaiért küzdők hősiességéről, különösen azokéról, akik a forradalomban életüket áldozták, vagy az
azt követő megtorlás során bárminemű
üldöztetést szenvedtek. Javasolja, hogy
minden kerek évfordulón fogadjanak el
hasonló határozatokat, ám ezek tartalmazzanak konkrét neveket is, akiknek
hősiessége példaértékként állhat minden
mezőkovácsházi előtt. Itt említette meg
Fülöp Dezső nevét, akinek augusztus
20-án díszpolgári címet adományozott a
város, s aki az 1956-os események alatt a
település vezetője volt. Tettei, áldozatos
tevékenysége és kitartása példaadó.
Az önkormányzat az esemény hatvanadik évfordulóján egy új táblát is felavatott az emlékoszlopon, a forradalom
mezőkovácsházi résztvevőinek emlékére. Ezután a nap rendhagyó módon egy
időkapszula elhelyezésével folytatódott,
amit – a tervek szerint – harminc év múlva, 2046. október 23-án nyitnak fel az
utódaink. A fém tárolóba minden intézmény helyezett el emlékeket. Az elkövetkezendő időszakra a polgármester úr és
Albertus László a Mezőkovácsházi Városi
Könyvtár vezetője helyezte el az emlékoszlop mellett kialakított ,,gödörben” az
időkapszulát.
A beszédek után a civil szervezetek és
az intézmények képviselői koszorúkat
helyeztek el az emlékmű előtt.

Október 23-án az1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulóján az emléksétányon elásott időkapszulába az önkormányzat nevében
küldött üzenet:
Kedves Mezőkovácsháziak 2046-ban!

2016 őszén írom ezt az üzenetet, és kíváncsian találgatom, milyen élet folyik majd városunkban 30 év múlva.
Ha átolvassák az újságjainkat, megnézik a fényképeket, láthatják, hogy
Mezőkovácsháza 2016-ban is egy kedves kisváros volt.
Működtek, és nagyon is jól működtek azok az intézmények, szolgáltatások,
amelyek egy városi léthez szükségesek. Természetesen van javítanivalónk.
Rosszak az útjaink, kevés bérlakás áll rendelkezésre, közösségi tereinken van
felújítani való. Fogy a népesség, nincs elegendő munkahely, a kovácsháziak szegényebbek, és rosszabb egészségi állapotban vannak, mint az ország szerencsésebb vidékein élő honfitársaink. De teszünk a jobbítás érdekében, és remélem,
hogy 2046-ban Önök már a mi munkánk eredményeit is érzik. Például most vásároltunk egy elhagyott üzemet, hogy ott ipari parkot alakítsunk ki.
Kedves Utódaim!
Mi tiszteljük elődeinket,
nagyon szeretjük városunkat
és nagyon vigyázunk rá.
Kérem, tegyék Önök is
ugyanezt!
Őszinte szeretettel
Varga Gusztáv polgármester

Halasi Mária – Tóth Zoltán

Segített a kormány
Van olyan helyzet, amikor az önkormányzatunk eszközei nem elegendőek
a feladataink ellátásához, céljaink megvalósításához. Ilyenkor segítségre van
szükség. Örömmel tájékoztatom az olvasókat, hogy Magyarország kormánya két
ízben is a hónunk alá nyúlt.
Az adósság konszolidáció óta az önkormányzati hitelek felvételéhez kormány engedélyre van szükség. A testület korábban úgy döntött, hogy ipari
park kialakítása céljából megvásárolja a
volt Mezőgép területét.
A 90 millió Ft + Áfa vételárat hitelből
tudjuk kifizetni. Kérelemmel fordultunk
a kormányhoz. (A kérelemben alaposan
meg kell indokolni a hitel felvételének
szükségességét, be kell mutatni, hogy a
cél – ipari park – megvalósul, és kiter-

meli a hitel árát.) A kormány támogatta gyon ritkán – Mezőkovácsháza esetében
elképzelésünket, a hitelt felvettük, az még soha sem – kerül sor.) A döntésnek
adásvételi szerződést aláírtuk.
köszönhetően nem kerültek veszélybe a
bér kifizetések, nem kellett megszorító
Ha városunk kiadásai meghaladják
intézkedéseket életbe léptetnünk, sőt a
tervezett bevételeit, kiegészítő támoköltségvetés elfogadásakor zárolt ös�gatásért fordulhatunk a belügyminiszszegeket (háromhavi étkezési utalvány
tériumhoz. Egy járási székhelyű önkoraz önkormányzat alkalmazottainak,
mányzatnak több olyan feladata is van,
hozzájárulás a számlavezetés költségeamelyet az állami normatívák nem feihez, a jól dolgozó köz-foglalkoztatottak
deznek teljes mértékben. Emiatt nálunk
jutalmazása, a Kalocsa Róza Kft. kiegéis kifizetetlen számlák halmozódtak fel.
szítő támogatása, stb…) is felszabadítMásrészt, a korábbi Vízmű Kft.-nk muhattuk.
lasztása miatt, egy 8 millió Ft-os bírKöszönettel tartozunk Simonka György
ság, az előző képviselő-testület által, az
országgyűlési képviselőnek, aki tolmáAditus Kft.-nek fizetendő 19 millió Ft-os
csolta, képviselte az önkormányzatunk
számla jogossága ellen indított, s elveérveit a döntéshozók előtt.
szített per miatt 34 millió Ft-os költséAzért dolgozunk, hogy a város feladagünk keletkezett.
tait saját erőből el tudjuk látni, de jó
Önkormányzatunk 75 millió Ft kiegéérzés volt megtapasztalni, hogy, ha baj
szítő támogatásra adott be pályázatot,
van, tudunk kihez segítségért fordulni.
amelyet a minisztérium jogosnak ítélt,
és kiutalta a teljes összeget. (Ilyenre naVarga Gusztáv polgármester
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Változások
a háziorvosi
ellátásban
Tájékoztatom a tisztelt mezőkovácsházi lakosokat, hogy szeptember elsejétől változások történtek a háziorvosi ellátásban, és ezek a változások
még tavaszig folytatódnak.
A II. sz körzetben, Dr. Fritz Izabella
doktornő, a III. sz (refi) körzetben, Dr.
Rónavölgyi Erzsébet doktornő kérte,
hogy szerződésüket közös megegyezéssel bontsuk fel. Fritz doktornő szerződése augusztus 31-én megszűnt,
Rónavölgyi doktornőé február 28-án
szűnik meg.
Információim szerint Dr. Fritz Izabella, a családi életében bekövetkezett változás miatt döntött így, Dr. Rónavölgyi
Erzsébet pedig, tanulmányai befejeztével, a gyógyítás – megelőzés egy másik
területén szeretné kipróbálni magát.
Augusztus 1-től Dr. Páll Viktor sebész orvos kezdte el a helyettesítést a
II. körzetben. (A praxis tulajdonjoga
február 28-ig a Fritz doktornőé, addig
az önkormányzat csak helyettesítéssel
tudja biztosítani az ellátást.) Őt végleges megoldásnak tekintettük, mert úgy
volt, hogy a Gyulai Kórház mezőhegyesi
intézménye (amelynek a doktor úr a vezetője) január elsejével megszűnik. (A
jogszabály megváltozott, az intézmény
marad, így doktor úr is eddigi állását választotta.) Ezért november elsejével úgy
módosítottunk, hogy havi váltásban háziorvosaink, Dr. Tatár Márta, Dr. Fodor
József, Dr. Rónavölgyi Erzsébet helyettesítenek a körzetben. (Köszönöm, hogy
segítenek a betegellátásban!)
Az új orvosok kinevezésére március
1-től lesz lehetőségünk. Ennek előkészületeit decemberben megkezdjük.
(Érdeklődők már vannak.)
Megnyugtatom a kovácsházi betegeket (és az egészségeseket is), hogy ellátásuk nem volt, nincs és nem is lesz
veszélyben. Önkormányzatunk, házi
orvosaink, a polgármesteri hivatal szakemberei tudják a kötelességüket, és biztosítják a megszokott, magas színvonalú
orvosi segítséget.
Varga Gusztáv polgármester

Települési Értéktár felhívása

A bizottság feladata a települési értékekre érkező javaslatok elbírálása
és a Települési Értéktár gondozása.
A Nemzeti értékek Települési Értéktárba történő felvételét, a jogszabályban
meghatározott formanyomtatványon
(megtalálható az önkormányzat www.
mezokovacshaza.hu honlapján Települési Értéktár főmenüben) bárki kezdeményezheti a polgármesterhez címzett
(titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu)
elektronikus és papír alapon benyújtott
javaslatában.
A bizottság egy éves működése alatt
6 települési érték került fel az Értéktárba. Ezek: Az egészség és életmód
szakterületi kategóriában a „Borostyán
gyógyvíz”, a turizmus kategóriában a
„Mezőkovácsháza gyalogos és kerékpártúra útvonalai”, a kulturális örökség
kategóriában a „Városközpont köztéri
szobrai” és Jankó Mihályné munkássága, a természeti környezet kategóriában a „Helyileg védett löszgyepsáv” és
a „Mezőkovácsháza és környéke élővilága állandó kiállítás”. Az értéktár
nyilvános, megtekinthető, és a felvett
értékek részletesen megismerhetők az
önkormányzat honlapján.

Folyamatosan várjuk a helyi értékekre tett javaslatokat a következő kategóriákban:
a) agrár- és élelmiszergazdaság
b) egészség és életmód
c) épített környezet
d) ipari és műszaki megoldások
e) kulturális örökség: nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi
helyszínek
f) sport
g) természeti környezet
h) turizmus és vendéglátás
Ha ismer olyan, Mezőkovácsházán
fellelhető értéket a fenti kategóriák bármelyikében, amit kiemelkedőnek tart és
szeretné, hogy része legyen a Települési
Értéktárnak, kérjük jelezze a bizottság
felé vagy nyújtsa be javaslatát. A városi
könyvtár segítséget nyújt a javaslat elkészítéséhez.

Mucsi Tiborné
Települési Értéktár Bizottság elnöke

Tisztelt Lakosság!

Városunkban a háztól történő elszállítás mellett
megkezdődött a gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtés is. Szelektív hulladékgyűjtő edényzetek kerültek kihelyezésre a Piac
téren, Reformátuskovácsházán a volt postánál, az Ifjúsági lakótelep Deák
utcai részén valamint az Ady utca elején. Lehetőség van a műanyag pet palackok, egyéb műanyag hulladék, papír valamint üveg hulladék (külön a fehér
és külön a színes üveg gyűjtője!) lerakására. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
csak az arra kijelölt gyűjtőbe helyezzék kizárólag szelektív hulladékukat.
Egyúttal tájékoztatjuk a lakosságot, hogy lehetőség van biológiailag lebomló
gyűjtőzsákok díjmentes átvételére a Polgármesteri Hivatal portáján.
Egy ingatlan legfeljebb 5 db gyűjtőzsákot vehet át, de ha ez kevés akkor lesz
lehetőség további zsákok átvételére.
Kérjük csak annyi zsákot igényeljen amit 2 hónapon belül ki tud helyezni,
mert a zsákok 2-3 hónap után bomlásnak indulnak és már semmi nem helyezhető ki bennük.
Folyamatosan biztosítani fogjuk a lakosságnak a szükséges lebomló zsákokat amibe
az összegyűjtött falevelet, majd tavasztól a
fűnyesedéket havonta
egyszer kihelyezhetik.
A zöldhulladék legközelebbi elszállítása
2016. december 22.
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Kovácsházi Napok-2016 – Békés Megyei Vadásznap
Az idei Kovácsházi Napok különlegességét nem csak az immár 30 éves város jubileuma fémjelezte, hanem a 70 éves Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság évfordulója
alkalmából a Békés Megyei Vadásznapok Mezőkovácsházán történő megrendezése
is. A jeles események emlékezetessé tétele érdekében a szervezők is igyekeztek kitenni magukért. A visszajelzések alapján a rendezvénysorozat sokkal színvonalasabbra
sikerült, mint a korábbi években.
Az első napon, augusztus 18-án „Kön�nyű álmot hozzon a szél” című előadást
láthatták a vendégek a Kalocsa Róza
Művelődési Központban. A kellemes estét köszönhetjük Csomor Csilla színművésznőnek és Sás Páter színművésznek.
Augusztus 19-én reggel a Humánszolgáltató Központ szervezésében
ismét egy remek és hasznos egészségnapnak lehettek részesei kis városunk
lakói. Rengeteg zöldség, gyümölcs került terítékre, emellett egészségügyi
méréseket végeztek, valamint egészségügyi és szépségápolási szolgáltatásokat próbálhattak ki a látogatók. Este,
Reformátuskovácsházán folytatódott a
mulatság, amit a Mezőkovácsháza Roma
Nemzetiségi Önkormányzat rendezvénye előzött meg a kulturális és gasztronómia seregszemlével, azaz a hagyományok ápolását célzó nemzetiségi találkozóval Mezőkovácsházán. Fellépett a
Csanádapácai Dalkör, akik jó hangulatot
varázsoltak a rendezvénynek helyet adó
SZGYF Békés megyei IOKK központba. Idén ismét megrendezésre került a
parasztolimpia, ami az eddigi évekhez
mérten is nagy sikerrel végződött. Este
hét órakor megérkezett az UFO együttes hozzánk, fergeteges bulit csináltak.
Ezt követően Tolvai Reni fellépése következett, amely szintén hangulatosra
sikeredett. A fellépések alatt folyamatosan igénybe lehetett venni különféle
programokat: az Egészségfejlesztési
Iroda méréseket végzett, volt ugrálóvár,
kirakodóvásár,míg az IOKK fitness- és
gyermekfoglalkoztató eszközök kipróbálásának lehetőségét kínálta. A programok végeztével, másnap folytattuk az
ünneplést.
A szombat reggel véradással kezdődött a camping ebédlőjében. Reggel
nyolc órától az immár hagyományos
főzőverseny vette kezdetét, mely most
kiegészült a vadásztársaságok versengésével. Mivel Mezőkovácsháza idén a
Megyei Vadásznapnak is otthont adott,
sok érdekességet hoztak városunkba.
Például ejtőernyősök ,,hullottak alá az

égből”, s ők hozták a 30 éves város emlékzászlóját. A délelőtt folyamán érkeztek meg a Fussunk össze augusztus 20án! elnevezésű jótékonysági futás résztvevői, akik az állatok védelmét segítették. Ezen kívül folyamatosan zajlottak
a vadászok által szervezett programok:
street fighter show, vadászkutya bemutató, hagyományőrzők bemutatója, megyei koronglövő bajnokság döntője, Nóniusz fogatos sétakocsikázás. Emellett a
művelődési házban Valaczkai Erzsébet
festőművésznő vadászfestmény kiállítása volt megtekinthető a Széchenyi
Zsigmond Vadásztársaság emlék-kiállításával egybekötve, illetve Balog István

vadász élménybeszámolóját hallgathatták meg az érdeklődők. A délutánt a
Duma’Színház zenés táncos műsora nyitotta meg, majd 16 óra előtt MC Hawer
és Tekknő mozgatta meg a mulatós
zene kedvelőit. Ezt követően kistérségi
és helyi fellépők, Réti Szabina és Gaudi
Anita énekeltek. Őket követte egyik
sztárfellépőnk Kozsó és az Ámokfutók,
akik hatalmas bulit csaptak a Borostyán
Camping és Strandfürdő előtti téren.
Kora este a KoneZone koncertje alapozta meg a hangulatot a SuperStereo-nak,
akik egészen a tűzijátékig zenéltek a
nagy számú közönségnek. A tűzijáték
után szabadtéri disco party vette kezdetét, házigazdája dj Halasi volt. A nap
folyamán kirakodóvásár, szakmai kiállítás, ugrálóvár, kézműves foglalkozás, és
egészségügyi mérések voltak még elérhetőek a látogatók számára.
Hudák Dóra-Gonda Gábor
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KARÁCSONYI PROGRAMOK
2016. DECEMBER
06-án: VÁROSI MIKULÁS (egész nap!)

07-én 09:30 Újszülöttek köszöntése
Helyszín: Bölcsőde
08-án 09:30 1-3 évesek köszöntése
Helyszín: Bölcsőde

08-án 09:30 Tudásnap: Kattints rá!
Ismerkedés az internet világával
Helyszín: Refi Innovációs,
Oktatási és Közösségi Központ
11-én 10:45 III. Adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Katolikus templom előtt
13-án 10:00
14:00
17:00
		

Tücsök Peti műsora óvodásoknak
Luca napi kézműves foglalkozás
Nosztalgia show
Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita
műsora - Helyszín: Mezőkovácsházi
Városi Könyvtár

15-én
Ünnepi képviselő-testületi ülés
Helyszín: Polgármesteri hivatal

16-án 18:00 Csanád Vezér Általános Iskola
karácsonya
Helyszín: Mezőkovácsházi Csanád Vezér
Általános Iskola
16-án 17:00 Sportolók köszöntése
Helyszín: Polgármesteri hivatal

18-án 10:45 IV. Adventi gyertyagyújtás
Helyszín: Katolikus templom előtt
19-én 09:00 Óvodások karácsonya
20-án 09:00 Alsósok karácsonya

21-én 09:00 Felsősök karácsonya

19-21-én 09:00 Kézműves vásár
Helyszín: Kalocsa Róza Művelődési Központ
21-én 17:00 Csanád Vezér Általános Iskola
karácsonyi hangversenye
Helyszín: Római Katolikus Templom

21-én 18:00 Jóga Jankó Andival
22-én 14:00 Refi Baba-Mama-Kisgyermek
Klub - Helyszín: Refi Innovációs, Oktatási
		
és Közösségi Központ
22-én 10:00-15:00 Adománygyűjtés
			
/adományosztás
Hagyományok Nyomában Egyesület,
Adományok Háza
Helyszín: Reformátuskovácsháza,
		
régi posta épülete
24-én 00:00 Éjféli szentmise
Helyszín: Katolikus templom

25-én 10:00 Ünnepi karácsonyi szentmise
Helyszín: Katolikus templom

25-én 09:00 Ünnepi Úrvacsorás Istentisztelet
Helyszín: Református templom
26-án 09:00 Családi Istentisztelet
Helyszín: Református templom

29-én 09:00-15:00 Kreatív Szilveszter gyerme
keknek - Helyszín: Refi Innovációs,
Oktatási és Közösségi Központ

31-én 09:30 Szilveszteri futás - Indulás a Kalocsa
		
Róza Művelődési Központ elől

31-én 19:00 Garabolyos Szilveszter
Helyszín: Kalocsa Róza Művelődési Központ
Jelentkezni lehet 2016. 12. 27-éig személyesen a
Kalocsa Róza Művelődési Központban és a
Papír-Írószer Üzletben
(Mezőkovácsháza, Árpád u. 188.),
valamint telefonon a
06-30/904-61-53; 06-30/417-33-58-as számon.

pkpk pkpk pkpk pkpk pkpk
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Kiskarácsony, nagykarácsony

A december minden óvodában az adventi előkészületekről szól, gyermekek
és felnőttek nagy izgalommal várják
az ünnepet. Elkészülnek a kültéri dekorációk, feldíszítjük a csoportszobák
ablakait és a termeket, mézeskalácsot
sütünk, ajándékok, karácsonyi díszek
készülnek. Már hagyománnyá vált, hogy
a városi adventi koszorú egyik gyertya
gyújtási ünnepsége alkalmával az óvodások adnak rövid műsort. Idén december 4-én, vasárnap az ünnepi szentmise után rövid műsort ad az 1. sz. óvoda
Kékvirág csoportja. Szertettel hívunk és
várunk minden érdeklődőt!
A bölcsődében kerül sor december
7-én délelőtt az újszülöttek, december
8-án az 1-3 éves korú gyermekek köszöntésére. Mindkét napon műsort ad a
2. sz. óvoda Napsugár csoportja. Ide is
szertettel várjuk a korcsoporthoz tartozó gyermekeket és szüleiket! Ezt az
alkalmat szeretném megragadni, hogy
intézményünk felnőtt és gyermek kö-

Óvodai programok a város
30 éves évfordulója
tiszteletére
A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda
és Bölcsőde kollektívája Mezőkovácsháza
várossá nyilvánításának 30. évfordulója
tiszteletére 7 olyan rendezvényt valósítottak meg, melyben az egész város lakosságát sikerült megszólítaniuk. Ezek
egyike a Versfolyam volt.

Csatlakoztunk a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár Költészet napi versfolyam felhívásához, ahol óvodásaink 30
gyermekverset mondtak, illetve a 30
év történéseit kis versikében örökítettük meg. Megtekinthető a YOUTUBE-on
ezen a linken https://www.youtube.
zössége nevében kívánjak a város mincom/watch?v=YR8JAFy0AKY
den lakosának:
Szeretetteljes, békés, karácsonyi
Ovi vers
ünnepeket és örömökben, sikerekben
bővelkedő újévet!
Egyszer volt, hol nem volt, elmeséljük,
Szedlacsekné Farsang Margit
hogy is volt.
intézményvezető

Tizennyolcadik Óvodabál

30 éve lettünk város, sorra vesszük mi is volt!
Réges-régen 5 kiskertben játszottak a gyerekek,
csilingelő kacajuktól visszhangoztak a terek.
Eltelt pár év, s egy óvoda sajnos bezárt,
újra kellett gondolnunk, hogyan legyen tovább.

Óvó nénik tanakodtak, gondolkodtak jó sokat,
s megírták, egy jól működő programot az ovinak.
Készült egy szép csoportnapló, jöttek ám az
ötletek,
azóta is könyvecskékben összegyűjtve terjesztjük a kincseket.
Óvónénik nem fáradnak, óvodabált szerveznek,
mindenki, ki jótékony, oda bizony el is megy!
Városszerte kidoboltatik, idén lesz a 18.!
Sportolni is szeretünk, vetélkedőt szervezünk.
S mi ezért a jutalom? Vándor Gomba!
Úgy bizony!

Gomba napon tornasorba szerveződve,
figyelünk a szervezőre.
Állomások sora, hada, küzdelmeink sava borsa.
A 30 éves évfordulóra szervezett ren- tivitást, a mindenre kiterjedő gondos Küzdött is hát mindenki, gomba kupát elnyerni!
dezvényeink méltó lezárása az idén 18. szervezést, a fáradhatatlan munkát! Nagy volt ám a sivalkodás, mikor a Gomba
alkalommal megrendezésre kerülő óvo- Rendezvényeink támogatóinak a segítgazdára talált.

dabál, ahol a Napraforgó csoport műsora Mezőkovácsháza várossá nyilvánításának 30. évfordulója előtt tiszteleg.
Örömünkre szolgál, hogy e jubileumi
évben elkészült 13. kiadványunk, melynek első példányát átadhattuk Varga
Gusztáv polgármester úrnak.
Köszönöm munkatársaimnak az ak-

séget, a szülőknek és a város lakóinak a
támogatást! Úgy gondoljuk, a lokálpatriotizmus kialakításának remek példája
volt ez a rendezvénysorozat, s bízunk
benne, hogy aki részt vett programjainkon jól érezte magát. Találkozunk 2026ban, a 40 éves évfordulón!
Szedlacsekné Farsang Margit

Tehetséged kincs nekünk, kutassuk és keressük.
És ha végre megleljük, sok örömmel fejlesztjük!
Eddig tartott írásunk, aki tovább kíváncsi,
jöjjön hozzánk játékosan tanulni!
Sz. F. M.
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„Óvodáink

1986-ban és 2016-ban”
kiállítás
Az „Óvodáink 1986-ban és 2016-ban”
című kiállításunk megnyitóját 2016. november 08-án tartottuk a Mezőkovácsházi
Kalocsa Róza Művelődési Központ emeleti
kiállító termében.
A kiállításra sok-sok tárgy, fénykép,
játékeszköz került begyűjtésre. Kiállításunk Sárkány Tiborné Gabika óvó néni
irányításával kapott végleges formát. Az
összegyűlt képek, tárgyak gyűjtésében
szinte a teljes nevelőtestület részt vett.
Nagy gonddal és alapossággal válogatták össze munkatársaim a kiállításunk
anyagát. Köszönöm volt óvodásainknak
és munkatársainknak, hogy a régi, féltve őrzött fényképeiket, emlékeiket kölcsön adták. Vendégeinket Varga Gusztáv
polgármester úr köszöntötte, majd Bíró
Vilmosné nyugalmazott óvodapedagógus, volt általános helyettes nyitotta meg
a kiállítást. Óvodai rendezvény nincs
gyermekek nélkül, így volt ez a kiállítás
megnyitásának napján is, ahol három
munkatársunk gyermeke invitálta a jelenlévőket a kiállítás megtekintésére.
Szedlacsekné Farsang Margit

Városi Gyalogló Nap

Sikeres volt a Városi Gyalogló Napunk
is, ahol 30 városi intézményt, egyesületet
és civil szervezetet invitáltunk egy közös
gyaloglásra. A legkisebb gyermekek 3 x
300 métert, azaz 0,9 kilométert sétáltak,
a többi résztvevő útvonala 3 kilométer
volt. 91 fő 0,9 kilométert, 284 fő 3 kilométert sétált. A megtett távot 375 fő
teljesítette, a résztvevők összesen 933,9
kilométer sétát tettek meg.
Az időjárás is kegyes volt hozzánk, kellemes időben gyalogolhattunk. A megtett
kilométerek után mindenkinek jólesett a
zsíros kenyér hagymával, paprikával, valamint a forró tea. Az ajándék sem maradt
el, minden résztvevőnek hűtőmágnessel
és müzli szelettel kedveskedtünk. A rendezvény zárásaként a megjelent intézmények, egyesületek, civil szervezetek
képviselőinek emléklapot adtunk át. Köszönjük, hogy velünk gyalogolt!
Külön köszönjük rendezvényünk megvalósulásának támogatását, segítését Varga
Gusztáv polgármester úrnak, Csepreghy
Elemér alpolgármester úrnak a felaján-

lott kenyeret; Mezőkovácsháza városi önkormányzat EFI irodájának a müzli szeleteket, a hűtőmágneshez és emléklapokhoz
szükséges anyagokat és a teához szükséges alapanyagokat; a Hagyományok Nyomában civil szervezet tagjainak a zsíros
kenyerek elkészítését; a Kalocsa Róza Kft.
munkatársainak a hangosítást; a Békés
Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és

Kollégiumnak a gyerekek buszos beszállítását; A Humán Szolgáltató Központ
napközi konyha munkatársainak a finom
teát; a Polgárőrség és a Mezőkovácsházi
Rendőrkapitányság munkatársainak a
balesetmentes gyaloglás biztosítását; a
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és
Bölcsőde közreműködő munkatársainak
segítségét.
Sz. F. M.
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Az 1986-ban ballagók meghívása

Őszi óvodai élet a
4-es számú épületben
A Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda
és Bölcsőde 4. sz. épületében az elmúlt
időszakban a gyermekek számára több
izgalmas esemény került megrendezésre.

Az elmúlt nevelési év végén zajlottak óvodáinkban az évzáró - ballagási ünnepségek. Mezőkovácsháza várossá nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából meghívtuk az 1986-ban ballagó volt óvodásainkat. Több, volt nagycsoportos óvodásunk megtisztelte jelenlétével ünnepségeinket, néhányan dupla szerepben, mint
meghívott, és mint szülő is részt vett. A résztvevőket emléklappal köszöntöttük. Jó
volt emlékezni, jó volt újra találkozni!
Sz. F. M.

„Tehetségek Magyarországa”

Gondolkodásfejlesztés táblajátékkal az óvodában
2016. október 28-án Szedlacsekné
Farsang Margit, a Mezőkovácsházi
Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője a Tehetségfejlesztő
munkaközösség vezetőjével pályázatot
nyújtott be csoportos képzésre az EFOP
3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú
„Tehetségek Magyarországa” című kiemelt projekt 1. képzési felhívására.
A formai és szakmai szempontok
alapján történt elbírálást követően benyújtott pályázatunk bekerült a támogatottak körébe.
A Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetsége
megvalósításában a Gondolkodásfejlesztés
táblajátékkal c. képzésen az
óvoda teljes nevelőtestülete részt vesz.
A képzés sikeres elvégzésével az óvó nénik és a pedagógiai asszisztensek megismerik a logikai- és táblajátékok sokszínűségét, a különböző táblás játékok
fajtait, szabályait, illetve alkalmazásának lehetőségét az értelmi képességek
fejlesztésében, a szabadidő igényes, tartalmas eltöltésében, a társas élet erősítésében, a rendszeres megmérettetésre

és a versenyzésre való kondicionálásában. Az együttműködési megállapodás
aláírását követően a kihelyezett képzés
megvalósítására előre láthatóan 2017.
január 13-14-én kerül sor.
Új utakat keresve a tehetségfejlesztésben óvodánk szakmai és pedagógiai
munkaközösség-vezetői a Polgár Judit
nemzetközi sakknagymester nevével
fémjelzett Sakkpalota programmal is
megismerkedtek. A „Képességfejlesztő
Sakk” 2013 áprilisától választható általános iskolai tantárgy. „A tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz” akkreditált továbbképzés és tematika már
óvodapedagógusok számára is elérhető,
így egyre több óvoda alkalmazza ezt az
utat a kreatív gondolkodás fejlesztésére.
Csányi Judit szaktanácsadó segítségével
az első lépést már mi is megtettük.

Októberben a védőnők az Egészségfejlesztési Irodai (EFI) rendezésében az
egészséges életmódról, a tisztálkodás
fontosságáról, az egészséges táplálkozásról és a megelőzés módjáról beszélgettek a gyermekekkel. A Vackor csoportban a helyes fogmosás technikájával
ismerkedtek, a Napraforgó csoportban a
hallásvizsgáló készüléket próbálhatták
ki. A Vackor csoportban az érzékelés és
észlelés témakör feldolgozásakor Ácsné
Borsos Mária óvó néni és Hagyáné Takács Ibolya kertész a gyógynövényekkel
ismertette meg a gyermekeket. Megtudták, hogy melyik növény milyen gyógyhatású, majd az udvarunkon található
gyógynövényekből gyűjtöttek és teát
főztek, amit megkóstolhattak. November 2-án az EFI Ifjúsági Klubja egy vetítéssel egybekötött falatozásra hívta az
óvoda közösségét a SZGYF Békés Megyei
Kirendeltség IOKK épületébe, ahol őszi
gyümölcsökkel és gyógyteával várták a
gyerekeket. Az óvodások különleges játékokat próbálhattak ki.

Mezőkovácsháza várossá avatásának
30. évfordulója alkalmából fásítási akciót hirdettünk. Felhívásunkra felajánlás érkezett Seben Ildikó, Szűcs Judit és
Zábrák Istvánné részéről, akik maguk
ültették el a növényeket az óvoda udvarán. Ennek eredményeképp három gyümölcsfával és három bogyós növénnyel
gazdagodott az Ehető Játszókertünk.
Reméljük, a jövő óvodásai élvezhetik
majd a most elültetett növények termését. Köszönettel tartozunk minden
szervezőnek, adakozónak, közreműködőnek! December 6-án az óvodai Mikulás ünnepséget a IOKK épületében rendezzük, ahol filmvetítés, játszóház és
természetesen a Mikulás várja majd a
gyerekeket. Az adventi időszak kínálkoSzűcs Judit zó lehetőségeit igyekszünk kihasználni
Tehetségfejlesztő munkaközösség és a városi programokra eljutni.
vezetője
Minden kedves Olvasónak Boldog,
Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet
Kíván a 4. sz. épület gyermek és felnőtt közössége!
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Országos Könyvtári Napok
Az októberhez mára éppen úgy hozzátartoznak az Országos Könyvtári Napok rendezvényei, mint a beköszönő ősz.
Könyvtárunk ebben az évben is csatlakozott a rendezvénysorozathoz, különös
figyelmet fordítva arra, hogy minél szélesebb réteget, korosztályt szólítson meg.
A nyugdíjas klub tagjait kulturális sétára invitáltuk. Ennek az „időutazásnak”
a célja volt, hogy az érdeklődők megismerjék a helyi értékeket.
A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár
vezetője Albertus László kalauzolta a
résztvevőket, akik megtekinthették a
város nevezetességeit, várostörténeti
ismertetőt hallgathattak meg, majd a
tájház használati és dísztárgyaiban gyönyörködhettek. A séta végén kemencé-

ben sült túrós pogácsával és forró teával
köszöntük meg a lelkes csapat hősies
kitartását, akik a zord idő ellenére sem
veszítették el lelkesedésüket.
Az általános iskolásoknak hét fordulóból álló Mesevetélkedőt szerveztünk. A
győzelem mellet a királylány kiszabadítása volt a tét, akit a hétfejű sárkány tartott „fogságban” a könyvtár olvasótermében. Minden forduló után a győztes csapat vághatta le a gonosz sárkány egy-egy
fejét. A rabságából kiszabadult királylány
sem maradt hálátlan, minden nap finom
tortával kínálta a lelkes kiszabadítóit. Az
ovisoknak interaktív játékokkal kedveskedtünk.
Október 6-án a kétszeres Aranykönyvdíjas író Lakatos Levente volt a vendé-

A Mezőkovácsházi Városi Könyvtár az
idei évben „Éljünk egészségesen!” címmel
hirdetett nyári olvasótábort a térségben
élő 6-14 éves korú gyermekek számára. A
44 fős csoport 2016. július 25 és 30-a között
hat napon keresztül élvezhette a gazdag
programokat, melyek helyszíne ismét a
mezőkovácsházi Babó Kastély Panzió volt.
Az ünnepélyes tábornyitó, majd a „Gyümölcs-csoportok” (Alma, Szilva, Körte,
Eper) megalakulása után Csajbók Anett
és Deák Andrea védőnők látták el az
egészséges életmóddal kapcsolatos hasznos tanácsokkal a táborlakókat. Délután
Pelyva-Nagy Zsuzsanna vezetésével a
Szivárvány Néptánccsoport néhány tagja
tartott táncházat és hangszerbemutatót
a gyerekeknek. Este minden résztvevő
„kiállta” az éjszakai egyéni (önkéntes) bátorságpróbát, így mindenki igazi „táborlakóvá” vált.
Kedden a makói Maros Kalandparkban
próbálhatták ki ügyességüket, kitartásukat a gyerekek. Sajnos az idő nem kedvezett, ezért a kiszombori Kukorica-útvesztő bejárása elmaradt. Szerdán a fiatalok
és kísérőik egy jó hangulatú délelőttöt
töltöttek a reformátuskovácsházi Tájházban, ahol kézműves foglalkozáson vettek
részt. Megtekintették a „Refi öreg kutat” is,
melynek vizét régen kádas népfürdőként
használták az emberek, majd látogatást
tettek a reformátustemplomban. Visszatérve a táborba, Virágné Fülöp Mária kozmetikus adott tanácsokat a gyerekeknek
a helyes haj- és bőrápolásról. A bátrabb
kislányok sminket is csináltathattak maguknak. Este Hevesi Imi bácsi koncertjén

mindenki jól érezte magát. A hangulatot
Magyar Vali néni alkoholmentes koktélcsodái fokozták.
Csütörtökön egész napos kirándulás
várta a táborlakókat. Először az óbudai
CsoPa PlayBarba látogattak el, ahol érdekes kísérleteket mutattak nekik, emellett
izgalmas, tudományos játékokkal játszhattak a fiatalok, majd az egy órás sétahajózáson megtekintették fővárosunk Duna-parton elhelyezkedő látványosságait.
Pénteken a Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub tartott bemutatót. A
négylábú fellépőket gazdáik irányították,
és különböző engedelmességi, ügyességi
feladatokkal kápráztatták el a táborlakókat. A legnagyobb népszerűsége az éjszakai bátorságpróbának volt, mely sötéte-

Olvasótábor az egészséges életmód jegyében

günk. A fiatal író megosztotta az érdeklődőkkel, hogyan vált sikeres szerzővé,
kérdésekre válaszolt, dedikált, majd jöhetett a közös selfie Leventével.
Strifler Károlyné

dés után indult, de a heti programsorozat
részét képezte az esti sportverseny, a
színek háborúja, strandolás, drámapedagógiai csapatjátékok is. Végül a szombati
gyermekjóga foglalkozás igazi pihentető
felüdülés volt minden résztvevő számára.
Bízunk benne, hogy az olvasótáborban
megvalósult programok hozzájárultak a
táborlakók személyiségének fejlődéséhez, szabadidejük hasznos eltöltéséhez,
az egészséges életmód kialakításához.
A tábor nem jöhetett volna létre
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Irodája, a Balogh György Honismereti Egyesület, valamint a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és a Balogh György Honismereti
Egyesület „Fogadj örökbe egy könyvet”
jótékonysági program támogatása nélkül, amit ezúton is nagyon köszönünk.
Strifler Károlyné
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Hatvan év emlékezete
1956-2016
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére 2016. október 19-én „Szép
vagy, Magyarország” címmel irodalmi emlékestet szervezett a
Mezőkovácsházi Városi Könyvtár.
Irodalmi művek, dalok révén emlékezett meg a forradalomról Udvarhelyi Boglárka operaénekes,
énekművész és a Zenés Színpad Társulatának tagjai. Az 1956-os emlékév a ma fiataljainak is szól.

A szabadságharc hőseinek emlékezete csak akkor maradhat fent, ha
történetüket továbbadjuk. Október
20-án az „Azok az ötvenes évek” című
emlékműsort kifejezetten a fiatal
generációnak szántuk.

Az október 23-i városi ünnepségen az
A programokat az 1956-os for1956-os forradalom és szabadságharc radalom és szabadságharc 60.
60., valamint Mezőkovácsháza várossá évfordulójára létrehozott Emléknyilvánításának 30. évfordulója alkal- bizottság támogatta.
mából ünnepélyes keretek között IDŐStrifler Károlyné
KAPSZULA került elhelyezésre, melynek felnyitására 30 év múlva kerül sor.

Európai tehetségpontként a
Mezőkovácsházi Járás központjában

A Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
pedagógiai hitvallása, küldetésnyilatkozata magában foglalja 2005 óta a tehetséggondozás iránti feltétlen elkötelezettséget
az általános iskolai nevelés – oktatás területén. Az intézmény a tehetségfejlesztő
tevékenység megvalósításában élen jár, s
Békés megyében kimagasló, példa értékkel bíró tevékenységet folytat.

kooperatív órákon biztosító szakmai
fejlesztést mérések igazolják.
2016. október 1-én a mintegy 12 éve
folyamatosan fejlődő tehetségsegítő tevékenységének elismeréseként, Budapesten vehette át az iskola vezetése az
országos elismertségnek tekintett Európai Tehetségpont címet.
A mezőkovácsházi általános iskola így
része lett az Európai Tehetséghálózatnak. Az intézmény bekapcsolódott, s ezA 2005/2006-os tanévben bevezetésre
zel az Európai Tehetségsegítő Hálózat
került az intézményben az úgynevezett
Komplex Tehetséggondozó Program.
Kidolgozói arra törekedtek, hogy komoly
szakmai támogatottságot adjanak a megyei és országos szinten is egyedülálló
programnak, s ezt a Debreceni Egyetemmel fenntartott, kiemelt pedagógiai és
pszichológiai szakmai alapokat nyújtó
tudományos háttér is biztosítja.
A program kiemelten kezeli a rejtett tehetségek, azaz a hátrányos
szociokultúrális környezetben élő,
ugyanakkor jó, illetve kiváló képességű, tehetségek feltérképezését és
fejlesztését. E tevékenységközpontú,
a modern pedagógia újszerű módszertanát alkalmazó, a foglalkozásokon, a
diákok fejlesztéséhez differenciálódó,

részeként más országok tehetségpontjaival történő szakmai kapcsolattartásba, Európa más országainak tehetségpontjaihoz történő tanulmányutak,
cserediákprogramok megvalósításának
részese lett. E kimagasló eredmény az
iskola pedagógusainak, dolgozóinak, a
szülőknek és gyermekeknek megérdemelt közös munkája révén vált valóra.
Havancsák Piroska, intézményvezető
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A legnagyobb öröm mosolyt adni másoknak

Kicsik és nagyok ,,versengése” az elsősegélynyújtás népszerűsítéséért

A Magyar Vöröskereszt mezőkovácsházi területi szervezete az
Elsősegélynyújtás Világnapja jegyében szervezett 2016. október
28-án rendezvényt, melynek a Hunyadi János Középiskola adott
otthont. A megemlékezés célja az elsősegélynyújtás népszerűsítése volt Mezőkovácsházán, és az óvodásoktól a nyugdíjasokig igyekezetek minél több lakost bevonni a programba.
Az esemény az öt vöröskeresztes alap- meg. Ezzel igyekeztek jelképezni mindazt,
szervezet és a három bázisintézmény ami talán a Vöröskereszt tevékenységei
közreműködésével valósult meg. Mindez során a legfontosabb, hogy mosolyt adjunk
garantálta, hogy a fiatalok és a legkisebbek másoknak és mi magunk is kapjunk.
is megjelenjenek a rendezvényen, elsajáA megnyitó záró pillanataként kiválasztítsák az alapvető elsősegélynyújtó isme- tottak hét olyan személyt, akik sokat tetreteket, bővítsék a Vöröskereszt eszméi- tek Mezőkovácsházán a Vöröskeresztért,
vel kapcsolatos tudásukat. Az ünnepélyes a programok megvalósításáért, az eszme
megnyitón elhangzott, hogy milyen fontos terjesztéséért a fiatalság körében, valamint
az elsősegélynyújtás, hiszen október 16- rendszeres tevékenységükkel hatékonyan
án világszerte az Újraélesztés nemzetközi elősegítették további önkéntesek bevonapját ünneplik. Emellett a Magyar Vörös- nását és felkeresését. Ők a Vöröskereszt
kereszt 135., és a Magyar Ifjúsági Vöröske- hét alapelve közül egyet-egyet tartottak
reszt 95. évfordulójáról, születésnapjáról a kezükben a héliummal töltött léggömbis megemlékeztek ezen a napon.
höz rögzítve. Egyesével került sor ünneA programon részt vett Tóth Zoltánné, a pélyesen a léggömbök, vagyis az alapelvek
Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szer- (emberiesség, pártatlanság, semlegesség,
vezetének igazgatónője, aki beszédében függetlenség, önkéntesség, egység és egyehangsúlyozta, hogy mennyire örül annak, temesség ) felengedésére. A léggömbökön
hogy ilyen sokan részt vesznek a Vörös- üzenetet is elhelyeztek a Magyar Vöröskekereszt munkájában Mezőkovácsházán. reszt Békés Megyei Szervezetének e-mail
A köszöntők után a rendezvény megható címével. Aki megtalálja, lefotózza az alapeseményeként meggyújtották az emberi- elvet és elküldi a kártyán szereplő e-mail
esség lángját, mely a Vöröskereszt egyik címre, ajándékban részesülhet. Ezután a
alapelvére emlékeztetett.
programban résztvevő önkéntesek és a diA találkozó az udvaron folytatódott, ahol ákok bevonásával villámtanfolyamok keza már hagyományos élőláncot alakítottak dődtek, melyeken a résztvevők elsajátítki, ám ezúttal rendhagyó módon, ugyanis hatták a betegvizsgálatot, az újraélesztést
egy mosolygós arcot (szmájlit) formáltak és az alapvető kötözési ismereteket. Izgalmas élmény volt látni, amint a legkisebbek
Másodszor is partnerség egy babán és plüss kabaláikon tanulták,
gyakorolták a szakszerű elsősegélynyújKétszeresen Akkreditált Kiváló Te- tást. A rendezvény kicsiknek és nagyoknak
hetségpontként tavaly novemberban játékos feladatokkal folytatódott. Az egészkapta meg a Csanád Vezér általános séges életmód, a sport népszerűsítése érIskola és Alapfokú Művészeti Iskola dekében közös futást is szerveztek, mely
első alkalommal a Pécsi Tudomány- az idei évhez kapcsolódva 2016 méter táegyetem Partnerintézménye címet.
vot jelentett. Végül vidám sorversenyeken
Egy év elteltével az eredményes mérhették össze tudásukat a jelentkezők.
együttműködés további partnerséget A játékos feladatok is az elsősegélynyújtás
hozott az intézmény számára. A szak- és a Vöröskereszt eszméinek népszerűsímailag is alátámasztott pályázathoz.
tését szolgálták. A rendezvény ideje alatt
2016. november hónap a Partner- a résztvevőket megvendégeléssel várták,
intézményi szerep elnyerését hozta valamint az Egészségfejlesztési Iroda inismételten iskolánk számára. Számos gyenes szűrővizsgálatokat tartott és népelőre mutató törekvés indult meg az szerűsítette az egészséges életmódot és
irányba, hogy az egyetem és más fel- táplálkozást. Végül az Elsősegélynyújtás
sőoktatási intézmények pedagógus Világnapja eredményhirdetéssel zárult,
hallgatói pedagógiai gyakorlatukat az ahol a legjobban teljesítő csapatok mellett
mindenki jutalomban részesült.
intézményünkben teljesíthessék.
Merényiné Szentmiklósi Etelka
Havancsák Piroska, intézményvezető
Területvezető

2016. december

Alakulóban a
Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat
Kovácsházán
Mezőkovácsházán a 2015-ben kezdeményezett Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatot előkészítő munkacsoport
2016 november végén tartotta alakuló
ülését. A szervezet kezdeményezője és a
csoport vezetője Matuz Ádám, a Hunyadi
János Középiskola tanulója.
- A munkacsoport vezetőjeként az
alábbiakban számolhatok be az eddig
végzett munkáról és az elképzelésekről:
Kezdve a 2015. decemberi I. Közös
Karácsonyfadísz-készítéstől a 2016 tavaszán megtartott történelmi klubokon
át, egészen az ősszel ismét felsűrűsödött
programajánlatokig, összesen 10-15 rendezvényt szerveztünk a mezőkovácsházi
fiatalságnak. Idén októberben helytörténeti klubokon emlékeztünk meg 1956
mezőkovácsházi történéseiről és az
1920-as évek Mezőkovácsházájáról. Egymás véleményének megismerésére vitaklubokat tartottunk, majd november 11én nagy sikerű Márton-napi Mulatságot,
december közepén pedig várhatóan a
Városi Ifjúsági Napon vehetik ki a részüket a fiatalok a rendezvényszervezésből.
Bár az előkészítő munkacsoport megalakulását november végére datáljuk, mi
már korábban is igyekeztünk aktívabbak
lenni. Rögtön az alakuló ülésünkön előterjesztettem a Reformátuskovácsházi
Gyermek– és Ifjúsági Részönkormányzat
előkészítő munkacsoportjának létrehozását, miután öt reformátuskovácsházi
fiatal keresett meg ez ügyben, Kiss Anikó
Andrea vezetésével. Mindemellett, szervezzük a járás településein a gyermek
- és ifjúsági önkormányzatokat, ugyanis
a terveink között szerepel a Járási Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, ezt követően pedig a Dél-Békési Gyermek- és
Ifjúsági Tanács életre hívása is.
Ezzel a két érdekképviseleti szervezettel még hatékonyabban tudjuk
majd képviselni a térség, ezen belül is
Mezőkovácsháza fiataljainak érdekeit is.
Ám, hogy ne csak mindig a szórakozáson
legyen a hangsúly, ügyelünk a tanulmányokra is: nem csak a saját jegyeinkre gondolok most, hanem arra, hogy a
munkacsoportunk rövidesen életre hívja
a városi irodalmi-, a természettudományos- és az idegen nyelvi kört, amelyek
elsősorban fiatalokat, másodsorban
örökifjúkat vár a soraiba.
Matuz Ádám 10.B osztályos tanuló
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Dél-békés mi vagyunk! – A köz szolgálatában másképp is
Elsőként a 30 éves város, Mezőkovácsháza mutatta be értékeit

„Mindenki azt látja milyennek mutatod magad, s csak kevesen értik milyen
vagy valójában.”
/Nicolo Machiavelli/

A Mezőkovácsházi Járási Hivatal
2016. szeptember 15-től nemcsak a
hivatali ügyeik intézésével, hanem a
szokásostól eltérő módon,18 hónapon
keresztül kiállítás sorozattal kívánja
a térségben lakókat szolgálni.
A Mezőkovácsházai Járási Hivatal
célul tűzte ki, hogy a hivatalba érkező
ügyfelek várakozási idejét tartalommal
igyekezzen megtölteni, hiszen az ügyfelek minőségi kiszolgálása nem csak
a magas színvonalon végzett hivatali
munkával teremthető meg. A köz szolgálatának sok más módja is van. Bár a
hely adott és kötött, a lehetőség korlátozott, de megfelelő partnerekkel egy
jó ötlet megtalálhatja az utat a megvalósuláshoz. Ötlet pedig van.
Hisszük, hogy könnyebb élhetőbb
környezetet építeni úgy, ha tudjuk,
hogy azt kivel tesszük. Akit megismerünk, azt elfogadhatjuk. Akit elfogadunk, azt megszerethetjük. Akit megszeretünk, azzal szívesen dolgozunk,
alkotunk, működünk együtt. Így lesz
jobb jövő az összefogásból. A járásnak
minden települése úgy gondolta, hogy
eljön a járási hivatal épületébe és egy
kiállítás keretében megmutatja magát úgy, ahogy esetleg még nem láttuk
őket. Megmutatja sajátosságát, azt,
amitől más, mint a többiek. Megmutatja ismert, kevésbé ismert, vagy egyáltalán nem ismert értékeit. Ekképpen
válik az ötletből lehetőség. Lehetőség
arra, hogy a kiállítás többes célt valósítson meg. Azoknak, akik betérnek a
hivatalba, szabad perceiket hasznosan
szórakoztatóvá teszi, s egyben segít a
körzet községeit, hagyományait, különlegességeit, lakosait, mindennapjait
megismerni. A kiállítás a hivatal földszintjén és emeletén nyitvatartási időben bárki számára látható, 2016. szeptember 15. és 2018. február 15. között.
A tematika szerint minden hónapban
más-más település mutatja meg magát.
A rendezvénysorozat alapgondolata
szerint mindenki jó valamiben, mindenki számít és fontos. Látunk, ismernünk kell egymást ahhoz, hogy tisztában legyünk valódi értékeinkkel. Bé-

kés megyében a mezőkovácsházi járás
székhelye Mezőkovácsháza, és egyben
a területén belül a legnépesebb város.
A járásban, saját magát is beleértve 18
települést szolgál ki. Ezért is esett a választás a kiállítás-sorozat első bemutatkozójaként Mezőkovácsházára.
A várost megmutató kiállítás széles
spektrumon mozgott. A bemutatók között megtalálhattuk Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde saját szellemi termékeit,
kiadványait, a 70-ik fennállását ünneplő Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság
történeti könyvét és trófeáit, a Kalocsa
Róza Művelődési Központot és az abban
helyet kapó gyermek és felnőtt szakkörök remek kézműves munkáit, a 25-dik

alapítási évfordulóját ünneplő Duma’s
Színház életképeit. Amatőr festők és
Szabó Ákos fotós gyönyörű munkái
mellett a Városi Könyvtár Tájházának
időszaki tárlatát is megtekinthették
az érdeklődők. Mindemellett ízelítőt
kaphattak a város jelentős foglalkoztatóinak tevékenységéből is. A komoly
érdeklődést kiváltó mezőkovácsházi
bemutatkozást Dombegyház követte
október és november 15-e között, továbbá Almáskamarás bemutatója december 15-ig látható. Ezután Battonya
város mutatkozik be, amelynek anyagát január 15-ig tekinthetik meg az érdeklődők.
Szakál Magdolna

Családi Nap a „Jövőnk Zálogaiért”

A Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola Jövőnk Záloga Alapítványa
legfőbb törekvése a város általános iskolás gyermekeinek segítő támogatása a
tanulmányi, a művészeti, a sport területén egyaránt. Mindemellett az alapítvány
hosszú idő óta, hagyományt teremtő módon, kiemelt figyelemmel fordul a gyermek, a család és az iskola közös programjai felé.
Idén a Kuratórium 2016. december 3-ára tűzte ki a Jövőnk Záloga Alapítvány
Családi napi rendezvényét. Ezen a délutánon két gyerek és két felnőtt együtt
teljesíti a feladatokat, gyűjti a pontokat, hogy hazavihesse a vándorkupát. A
délután folyamán mindenki megmutathatja ügyességét, kreativitását. A rendezvény első részében számos feladatot kell a családoknak teljesíteniük. A második
részben sorversenyen bizonyíthatják a csapatok ügyességüket. A délután nem
telhet el hagymás zsíroskenyér nélkül, mellyel az elégetett kalóriákat pótolhatják a versenyzők. Az est fénypontja az eredményhirdetés, ahol minden versenyző ajándékot kap, a győztes csapat pedig hazaviheti a kupát, melyet egy évig
őrizhet. Legyen ez a nap Advent idején, a család napja, amely azonban tartogat
még számos meglepetést a gyermekek és szülők számára egyaránt.

Hoffmann Lászlóné
intézményvezető-helyettes
Jövőnk Záloga Alapítvány Kuratóriumi Elnök
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Határtalanul VÁR-cool-TÚRA osztályfőnök szemmel
A Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói egyedülálló lehetőségek kaptak határon túli
kultúrák megismerésére. A Nemzeti Tehetségprogram „Határtalanul” pályázatnak köszönhetően négy csodálatos napot
töltöttünk Erdélyben. Pályázatunkban
egy komplex, a gyermekek fantáziáját
megmozgató és a kulturális értékeket sok
oldalról bemutató, szép erdélyi körtúrát
álmodtunk meg, keresztül a csodálatos
Délvidéken.
Elmondhatatlan élményekben és szépségekben volt részünk. A látnivalók kiválasztása során arra törekedett a szakmai
team, hogy azok a gyermekek életkori

sajátosságaihoz, történelem, irodalom,
földrajz tananyagához kapcsolódjanak, s
azt a későbbi tanulmányaikban is hasznosítani tudják. Elképzelésünk olyan
túra megvalósítása volt, ahol megmutathattuk az érintett települések nevezetességeit, építészeti ritkaságait. Különösen
fontosnak tartottuk a nemzeti történelmünk várainak bemutatását, amelyek
mindegyikét a magyar történelem egyegy históriájához, eseményéhez kötöttünk. A következő utat járhatták be gyermekeink a vártúra során: Nagyszalonta,
Arany János családjának háza, Nagyvárad, Kolozsvár nevezetességi, a Fellegvár,
Mátyás király szobra, a Tordai-hasadék,

a sóbánya (melynek méretei elképesztően nagyok), Gyulafehérvár, Vajdahunyad,
Déva. Aradon október 6-án - a központi
ünnepség helyszínén - a vértanúk emlékére helyeztünk el koszorút. Mindenki
rendkívül jól érezte magát, gyermek s
felnőtt egyaránt. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, minthogy volt olyan kisdiák, aki
jövőre is szívesen visszatérne Erdély
csodás vidékeire.
Köszönet illeti a segítő kollégákat, s
mindazokat, akik lehetővé tették e felejthetetlen utazást!

A mezőkovácsházi önkormányzat
2016. október 5-én délután a Kalocsa
Róza Művelődési Központban tartotta a
város Idősek Napi rendezvényét, melyre
a település nyugdíjas korú polgárai voltak hivatalosak.
Az ünnepi eseményen Szedlacsekné
Farsang Margit, a Négy Évszak Óvoda
intézményvezetője méltatta a szépkorúak példaadó, több évtizedes munkáját és további jó egészséget kívánva
köszöntötte a jelenlevőket.
A nap házigazdája, narrátora Jankó
Erzsébet, a művelődési ház vezetője
volt. Ezt követően Leblanc Győző és
Tóth Éva opera és operett énekesek
színvonalas, vidám, jó hangulatú előadással varázsolták el a közönséget.
A műsor után a város legidősebb polgárait köszöntötték. Idén a nők közül
a 99 éves Szutor Andrásnét, a 96 éves
Hanreich Gyulánét, a 95 éves Vindics
Gábornét, a férfiak közül a 92 éves
Hetényi Györgyöt, a szintén 92 éves Mezei Sándort és a 91 éves Belák Istvánt
üdvözölték az önkormányzat nevében.
Az ünnepeltek közül Belák István volt
jelen a rendezvényen, így ő személyesen vehette át Szénási István alpolgármester úrtól és Kovalik Angélától, a
Humán Szolgáltató intézményvezetőjétől az önkormányzat oklevelét és az

ajándékcsomagot. A többi érintettnek
az Idősek Világnapját követő napokban
az otthonukban adták át az oklevelet
és ajándékot.
A városi rendezvény a továbbiakban
kötetlen beszélgetéssel és megvendégeléssel folytatódott. A Hagyományok

Nyomában Egyesület tagjai palacsintát
sütöttek, a Humán Szolgáltató Központ
forralt borral, teával, míg az Egészségfejlesztési Iroda gyümölccsel kedveskedett a résztvevőknek.
Halasi Mária

Idősek világnapja
hangulatos
kulturális műsorral

Festőné Szabó Erika, Szivós Tibor
osztályfőnökök
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Itthon vagy! Magyarország szeretlek!

Szent Mihály napjához kötődően
és az országos kezdeményezéshez
csatlakozva idén is megrendezésre
került Mezőkovácsházán az Itthon
vagy! Magyarország szeretlek! elnevezésű programsorozat. Helyszínéül
a Mezőkovácsházi Innovációs, Oktatási és Közösségi Központ szolgált
Reformátuskovácsházán.
Délelőtti programként a Roma Kisebbségi Önkormányzat színes kulturális és gasztronómiai seregszemlére csábította az érdeklődőket. A szándékuk
a hagyományok ápolását célzó nemzetiségi találkozó megvalósítása volt,
melyhez ínycsiklandó falatokat kínáló
,,kóstolóudvar” társult. A ropogós malacsült mellett pacal és sertéspörkölt is
készült.
A délutáni programot – civil kezdeményezésként – egy, a szeretetet kifejező LAKATFAL avatása nyitotta meg a
Sétakert előtt. Az ötlet megálmodója Gál
Tünde, a mezőkovácsházi Tündérkert
Virágbolt tulajdonosa volt, aki köszöntötte a megjelent érdeklődőket. A fal
alapanyagait felajánlotta a Molonit Kft.,
amiből a kész művet Szedlacsek István
helyi vállalkozó készítette el. Az avatón
Varga Gusztáv polgármester úr mondott beszédet, majd a jelenlevők közül

néhányan az elsők között helyezték fel a
szeretetet, szerelmet jelképező gravírozott lakatjaikat.
Az események folytatásaként Reformátuskovácsházán kicsivel négy óra
után arcfestés, kézműves foglalkozások, egészségügyi mérések kezdődtek,
melyek és az esti programok szervezésében a Kalocsa Róza Művelődési
Központ működött közre. A színpadon
Gaudi Anita énekes-zenés műsora volt a
nyitószám, amit (a korábban meghirde-

tett Nótár Mary előadó betegsége miatt
– szerk.) az utolsó pillanatban beugró
Romantic együttes követett. A zenekar
ismert tagja Győzike nem hazudtolta
meg magát és igazi showmanként egy
hatalmas bulit csapott a közönségnek.
Később Réti Szabina énekes fellépése
alapozta meg a hangulatot a KoneZone
helyi zenekar élőkoncertjéhez. A jó hangulatú estet közös tűzgyújtás zárta a
rendezvénytéren.
Tóth Zoltán

Korunk önkéntes hősei a véradók

A Magyar Vöröskereszt 2016-ban lett 135 éves. Számos rendezvénnyel ünnepeltük ezt a szép évfordulót. A Magyar
Vöröskereszt Bázisintézményeinek - Négy Évszak Óvoda, Csanád Vezér Bázisiskola, Hunyadi János Gimnázium - több
rendezvényébe beleszőtte a múlt és a jelen eseményeit, eredményeit, és a vöröskereszt alapelveit (Emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség, önkéntesség, egység, egyetemesség) tudatosította.
A mezőkovácsházi szervezet az elmúlt 135 év szellemében végezte alapfeladatait, köztük kiemelten a véradásszervezést. Idén eddig kilenc kiszállásos véradás volt, közülük kiemelkedő megjelenést tapasztalhattunk (58 fő) május 28-án a
Vöröskereszt Világnapja jegyében szervezett országos rendezvényen, a Humanitárius Települések Találkozóján, valamint
a már hagyományos Kovácsházi Napok Keretében megszervezett augusztus 20-i véradáson, ahol 81 fő vett részt. Nagy
öröm, hogy a többi, a Kalocsa Róza Művelődési Központban, a Rendőrkapitányságon, az általános és a középiskolában
szervezett véradásokon is szép számmal megjelentek a segíteni szándékozók. A Csanád Vezér Általános Iskolában szeptemberben „Véradószervező Versenyt” hirdettek, hogy a gyermekek és a felnőttek figyelmét még jobban ráirányítsák a
véradás fontosságára. A kilenc véradáson 373-an jelentek meg, közöttük 43 új véradó volt. Nagyon köszönjük!
Idén még november 30-án a művelődési házban és december 5-én 8-12-ig a Hunyadi János Gimnáziumban vár(t)ják
a véradószervező önkéntesek a sok jó szándékú embert. A Magyar Vöröskereszt VII Kongresszusa (1987. XII. 5-6) úgy
határozott, hogy november 27-e legyen a véradók napja, és adjon lehetőséget a véradók társadalmi megbecsülésének
kifejezésére. Azóta Mezőkovácsházán is mindig megszerveztük a véradók napja ünnepséget, melyet november 30-án
tartottunk és ünnepeltük korunk azon hőseit a véradókat, akik egy egység vérrel akár három ember életét is megmenthetik. Szervezetünk továbbra is várja a tisztelt véradókat, támogatókat, érdeklődőket, akik talán bátorságot merítenek,
hogy belépjenek az önzetlen, segíteni tudó véradók táborába.
Merényiné Szentmiklósi Etelka, Területvezető
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Sikeresen zárultak a Kovácsházi Hárompróba idei fordulói

Kellemes, napsütötte időben gyalogtúrával zárult 2016. november 19én a Kovácsházi Hárompróba idei őszi
fordulója.
A Kovácsházi Hárompróba első őszi
megmérettetését, a 25 km-es kerékpártúrát 2016. szeptember 10-én 57-en teljesítették, illetve október 1-jén 21 futó
áll rajthoz az Alkotmány utcában a régi
Match épülete előtt, hogy megtegyék a 3
és 6 km-es távot.
A legutóbbi gyalogtúrán, november
19-én 22-en regisztráltak a Kalocsa
Róza Művelődési Központban, mely
start és célállomása is volt az idei záró
programnak. A vállalkozó kedvű sportolni vágyók ezúttal dr. Buvár István túravezető kalauzolásával járták be a város
határában célul tűzött mintegy 14-15
kilométeres távot. Miközben a fiatalok
és idősek a környék nevezetességeivel
ismerkedtek a művelődési ház dolgozói előkészítették az eredményhirdetés
ajándéktárgyait és a kisorsolásra szánt
kerékpárt. Az Egészségfejlesztési Iroda
támogatásával a résztvevők kis, műzlis
uticsomagot, visszaérve pedig gyümölcsöt kaptak energiapótlásként.
A kellemesen elfáradt túrázókat vis�szaérkezésükkor meleg tea, frissítő és
apró sütemény várta. Némi pihenő után
az eredményhirdetésre került sor, melynek házigazdája Jankó Erzsébet a művelődési központ vezetője volt.

Az összesítés alapján 2016-ban a
hárompróbának 111 résztvevője volt,
akik közül 16-an tettek eleget legalább
5 vagy 6 alkalommal a felhívásnak, így
közöttük került kisorsolásra a kerékpár. A tizenhat résztvevő egy-egy hűtőtáskát (benne pólóval, törölközővel),
a négyszer résztvevők törölközőt, füzetet, ceruzát, illetve a legalább 3-szor
megjelentek füzeteket, ceruzát kaptak
ajándékba.
A sorsoláson Fortuna Sipos Zoltánné
tanárnőnek kedvezett, aki családi elfoglaltsága miatt, hétfőn vette át nagy
örömmel a megérdemelt kétkerekűt és
az ajándékát. Gratulálunk és további jó
egészséget kívánunk neki!
Halasi Mária

Évfordulók körzeti
sakkversennyel

A mezőkovácsházi Kalocsa Róza Művelődési Központ felnőtt sakk szakköre az
1956-os forradalom és szabadságharc
hatvanadik évfordulóján, 2016. október
23-án rendezte meg az immár hagyományos felnőtt körzeti csapat sakk bajnokságot a művelődési házban.
Az esemény különlegességét jelezte, hogy az idei sakkversenyt
Mezőkovácsháza várossá válásának 30.
évfordulója tiszteletére hirdették meg a
szervezők. A meghívásra hat csapat nevezett, akik 4-4 fővel, körmérkőzés keretében vívták meg csatáikat a fekete-fehér
harcmezőkön. Mezőkovácsházát ezúttal 3 csapat (két felnőtt és egy ifjúsági)
képviselte, akiknek tagjai között új versenyzőket is üdvözölhettek a résztvevők.
A bajnokság versenybírája Kovalcsikné

Borombós Edit tanárnő volt. A megmérettetés fej-fej mellett, szoros küzdelemben zajlott. A fordulókon megszerzett pontok alapján végül az I. helyezést
Battonya, a II. helyezést Kardoskút, míg a
III. helyezést Mezőkovácsháza I. (Ürmös
Gyula, Oláh Tibor, Gonda László, Rezi Zol-

tán) csapata érdemelte ki. A nyertesek
oklevelet, a résztvevők emléklapokat és
ajándékokat vehettek át. A művelődési
központ munkatársai szendviccsel, kávéval és frissítővel kedveskedett a résztvevőknek.
H. M.
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Hagyományteremtő szavalóverseny a Hunyadiban
2016. október 12-én került megrendezésre a Hunyadi János Középiskola I. Szavalóversenye.
Rendezvényünk
műsorvezetője
Krajcsi Viktória volt. Sándor Zoltánné
intézményvezető asszony megnyitó
beszédét követően az általános iskola
2. osztályos tanulója, Almádi Lili varázsolta el szép versével a közönséget. A
zsűri elnöke, Németh Gyuláné, mindannyiunk Valika nénije, a Csanád Vezér
Általános Iskola tanítónője mondott
köszöntőt, akit munkájában Jankó Erzsébet, a művelődési központ vezetője
és Sókiné Hajdara Ágota óvodapedagógus segített.
A 27 versenyző négy kategóriában
(5-6; 7-8; 9-10 és 11-12. osztály) verselt. Az I. kategóriában első helyezést
ért el Dóczi Orsolya, míg a második helyet Veres Marcell, a harmadik helyezést Nyerges Ildikó vitte el. Különdíjat
kapott Nyegota Vivien ügyes versmondásáért. A II. kategóriában egy különdíjat osztottak ki, melyet Bali István vihetett el. A III. kategóriában a győztes
Király Enikő lett, az ezüstérmet Varga

Innen-Onnan

A magyar népmese napján, szeptember 30-án, a Hunyadi János Középiskola
10. A osztály humán csoportjának diákjai
felkeresték városunk óvodáit, ahol meséket olvastak a kicsiknek. Az ovisok a mesemondók köré gyűltek és érdeklődve
hallgatták a királyfiról, királylányról, állatokról szóló meséket. A kezdeményezést mind a gyerekek, mind az óvónők
nagy szeretettel fogadták. Bő egy órára
kicsik és nagyok, idősek és fiatalok eggyé
váltak, átadva magukat a mesék kortalan
tanításainak. Mindenki csodás élmén�nyel gazdagodott. A mesemondókat a
gyerekek versekkel, rajzokkal, dalokkal
és sok szeretettel bocsátották útjukra,
bízva egy szép hagyomány születésében,
s a jövő szeptemberi találkozásban.
***

A Hunyadi János Középiskola diákjai
és tanárai 2016. szeptember 30-án a
Kutatók éjszakájára látogattak Szegedre.
Az előadások közül a tanulók a biológiai, fizikai, nyelvészeti és egészségügyi
témákat választották. Ennek megfelelő-

Dominik, míg a bronzérmet Tóth István, illetve a különdíjat Matuz Ádám
érdemelte ki. A IV. kategóriában első
helyen Medve Gábor, másodikon Szemők Alexandra, harmadikon Vasvári
Márk végzett.
Valamennyien győztesek lettünk,
ugyanis a művészet bearanyozta nemcsak a verseny délelőttjét, hanem egész
létünket is. Köszönjük minden szavaló-

en kisebb csoportokban látogatták meg
a különböző helyszíneket, melyek évről
évre újabb izgalmas témákat és feladatokat tartogatnak. A programot mindannyian a csillagok vizsgálatával zárták.
A szép őszi időnek köszönhetően eléjük
tárult az összes csillagkép, megcsodálhatták azokat. Mindenki jól érezte magát, ismét kellemes időt tölthettek együtt
Szegeden. A kísérő pedagógusok Sallainé
Kovalik Krisztina, Sallai István és Acsai
Éva voltak.
***
Budapesten, a Szent László Gimnáziumban 2016. október 8-án került sor a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt VI. kongresszusára. A küldöttek közül Békés megye 6 főt delegálhatott a rendezvényre. A
mezőkovácsházi Hunyadi János Középiskola, mint bázisiskola diákjai és pedagógusai ismét részt vehettek a programon.
Domonkos Illésné két évig a bázisiskolai
tanárelnökök képviselője volt a Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt elnökségében. Örömünkre ismét megválasztották őt erre a
pozícióra. Gratulálunk, és jó munkát kívánunk a következő két évre!
***

nak az eredményes részvételt. Hálásak
vagyunk a felkészítő tanároknak és a
szülőknek, akik idejüket, energiájukat
nem kímélve felkészítették, s elhozták
a gyerekeket a versenyre. Bízunk benne, hogy jövőre is találkozunk a II. Szavalóversenyen!
Matuz Ádám, 10. B osztályos tanuló
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A n yakön y vi e s e mén y e k
Házasuló neve:
Kovács Károly
Metál Dávid
Csalár Roland
Krisztóf György
Márkus István
Kiss Norbert
Petrásovits Gábor
Szemők László
Szrenka Zoltán Bálint
Lovas Zsolt
Zatykó Attila
Farkas Norbert
Magda Lajos
Szabó János
Szász Sándor Gábor
Kardos Norbert
Radics Sándor
Zelenyánszki György

Lakóhelye:
Szeged
Mezőkovácsháza
Patvarc
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Kunágota
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőtúr
Mezőkovácsháza
Kaszaper
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza

Házasságkötések

Házasuló neve:
Frank Edit
Dudaszeg Ildikó
Ménesi Melinda Julianna
Laskai Jolán
Kocsis Anita
Papp Anikó
Hanzel Nelli
Avramucz Julianna
Deák Annamária Terézia
Veszprémi Mária
Mika Szabina
Pávleti Ágnes
Farkas Natália
Almádi Edit
Császár Ildikó Zsuzsanna
Hégely Tünde
Kovalcsik Rita
Rekettyés Éva

Születések:

Lakóhelye:
Szeged
Mezőkovácsháza
Almáskamarás
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Kunágota
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza

Gyermek neve

Szülő neve

Szülő neve

Névery Csaba
Szabó Krisztián Dominik
Csikos Bence
Szőke János Róbert
Almási Zsófia
Blahó Csaba
Bús Zorka Janka
Andrési Gergő
Tinti Krisztina Zafira
Micsik Nimród
Horváth Zselyke
Temesi Ádám
Bába Noel
Halász Fanni
Velicskó Linetta
Lisztóczki Zoé

Koncz Tímea
Zsótér Klaudia
Raczkó Enikő
Zábrák Éva
Almási Réka
Bányai Gyöngyi
Pócsik Bettina Rita
László Nelli
Poszt Krisztina
Németh Mónika
Horváth Dóra
Mészáros Andrea
Skrován Éva
Medve Zsuzsanna
Horváth Vivien
Jakab Erika

Névery Csaba
Szabó Krisztián
Csikos Imre
Szőke János
Roik József
Blahó Csaba
Bús László
Andrési Gábor
Tinti Zoltán Erik
Micsik Pál

Elhalálozott neve

Születési éve

Balogh Alpár László
Agócs László György
Hetényi Györgyné
Bari Istvánné
Óvári Mihály
Bajkán Györgyné
Szalai Józsefné
Takács József
Fekete Lászlóné
Belák Mihályné
Kotulák András

1943
1654
1926
1932
1968
1940
1942
1951
1943
1950
1966

E ltávozottak:

Temesi István
Bába Szabolcs
Halász Andor
Velicskó László
Lisztóczki István

Elhalálozott neve

Születési éve

Gerely Gyula
Szeles Sándor
Máthé László
Sódar József
Lenti János
Dr. Bertók Ferencné
Braun Andrásné
Dús Jánosné
Bomba János
Nadicsán Mihályné

1947
1927
1929
1941
1944
1939
1927
1944
1937
1938

