


KÖZÉRDEKŰ CÍMEK, TELEFONSZÁMOK 
SZÁLLÁS GYÓGYSZERTÁR 
Dobó Panzió, Hársfa u. 11. 
Tel: 68/451-341 
Középiskolai kollégium, Hősök 
tere 1. 68/381-144 
Kemping a Parkfürdő mellett 
Tel.: 68/381-908 
Babó Kastély Panzió, Babó-major 
Tel: 30/965-2043, Fax: 68/451-700 
E-mail: olahtibor@mezokabel.hu 
Weblap: www.babokastely.hu 
Kuliga-horgásztó és kemping 
7i?/.:68/381-510, 68-381-500 
E-mail: kuliga@globonet.hu 

Cukrászüzem, Árpád u. 205. 
Tel: 68/381-414 
Park Vendéglő, Alkotmány u.81. 
Tel: 68/381-766 
Pöttyös Ételbár, Alkotmány u.46. 
Tel: 68/381-841 
Farmer Csárda, Táncsics u.2. 
Tel.\ 68/381-596 
Korona Presszó, Alkotmány u.52. 
Tel: 68/381-273 
Aranykacsa Kifőzde és Gyorsbü-
fé, Árpád u. 194. Tel: 30/399-1703 
Bier Burger-Bár, Árpád köz 
Tel: 30/514-3700 
POSTA 
Magyar Posta Zrt., Árpád u. 
166/168. Tel: 68/381-833 
ORVOSI ÜGYELET 
Árpád u. 167. Tel: 68/452-908 

Tília Patika, Árpád u. 161. 
Tel: 68/381-855 
Zöld Arany Patika, Alkotmány u. 44. 
Tel: 68/381-420 
Állatgyógyszertár, Árpád u. 209. 
Tel: 68/451-451 
E-mail: drbuvar@gmail.com 
PÉNZINTÉZETEK 
K&H Bank Nyrt, Árpád u. 160. 
Tel: 68/590-320 
OTP Bank Nyrt., Árpád u. 177. 
Tel: 68/550-250 
Kevermes és Vidéke Takarék-
szövetkezet, Árpád u. 188/192. 
Tel: 68/590-070 
MENTŐK 

Mentőállomás, Árpád u. 107. 
Tel: 68/381-453 
R ^ f l N t ö É l i f l H f l H H H 
Rendőrkapitányság, Árpád u. 
196/198. Tel: 68/381-190 
1 € z o l t ő 8 á g H • H 
Tűzoltóparancsnokság, Árpád u. 1. 
Tel: 68/381-411 
BENZINKÚT 
Gy-Mobil, Vásárhelyi S. u. 1. 
Tel: 68/381-718 
MOL Nyrt., Végegyházi út 
Tel: 68/381-844 
KÖZLEKEDÉS 

MÁV Zrt., Személyszállítási 
csomópont, Hunyadi u.5. 
Tel: 68/381-540 
Volán Autóbuszközlekedési Zrt., 
Hársfa u. 18. Tel: 68/590-090 

VENDÉGLÁTÁS 
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A település már a VII. 
századi avarkorban is lakott 
terület volt, a XI. században 
temploma épült, mely a te-
lepüléssel együtt a tatáijárás 
áldozatául esett. A város neve 
a hagyomány szerint Hunya-
di János fegyverkovácsaitól 
származik. A település másik 
név eredettörténete a török 
harcok utáni elnéptelenedő 

korból való. A pusztán vezetett keresztül az az út, melyen az 
Erdélyen túli részeken tartott szarvasmarhákat hajtották a bécsi 
vásárokra eladni. Az út mellett egy élelmes kovácsmester házat 
épített, ahol a marhahajtók megpihentek. Hamarosan a kovács 
háza mellé újabb házak is épültek, s innen kapta a település a 
Kovácsháza nevet. 

1463-ban Mátyás királytól mezővárosi rangot kapott az ak-
korra újra benépesült település. A virágzó mezőváros 1552-ben, 
a török elleni harcok időszakában ismét pusztulásnak indult. 
A török kiűzése után a terület teljesen elnéptelenedett, és kincs-
tári tulajdonba került. A kincstártól - a korra jellemző szabályok 
szerint - különböző bérlők vették ki bérbe a pusztát. 

A Bittó nevezetű család - a puszta főbérlőjeként - 1814-
ben, az akkori Észak-Magyarországról származó magyar és 
szlovák telepesekkel népesítette be Kovácsházát, mint szerző-
déses dohánykertész telepítvényt. Ez az újratelepítés képezi a 
mai Mezőkovácsháza alapjait. 

1883-ban készült el az Arad-Csanádi vasútvonal, s ez 
Mezőkovácsházát is bekapcsolta az országos közlekedés vér-
keringésébe. 

Az I. és II. világháború, mérhetetlen viszontagságaival, bor-
zalmaival és pusztításaival kitörölhetetlen nyomokat égetett a 
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túlélők és a község életébe. Mezőkovácsháza 1950-től kezdő-
dően tartozik Békés megyéhez. Az 1945 és 1970 közötti mér-
sékelt fejlődési periódust követően, 1971-től a község fokozott 
mértékben fejlődött. 1971-ben a Kormány döntése alapján az or-
szágos településfejlesztési koncepció Mezőkovácsházát közép-
fokú központnak, vidéki ipartelepítési centrumnak jelölte ki. 

Városi rangot 1986-ban kapott. A település arculatán az el-
múlt két évtizedben a kisvárosi jelleg egyre markánsabbá vált. 
A fejlesztések eredményeképpen a belterületi úthálózat 90%-a 
szilárd burkolatú, teljes kiépítettségű a víz-, gáz- és szenny-
vízhálózat. Kiépítésre került a kábel tv, korszerűsítették a köz-
világítást. Megvalósult a biológiai szennyvíztisztító telep, a 
Művelődési Központ előtt kialakításra került a Történelmi Em-
léksétány. Emlékszobrot emeltek a II. világháború hősi halottai 
és a millennium tiszteletére. Elkészült a katolikus és református 
templom éjszakai díszkivilágítása, valamint felújították a kato-
likus templomot. 

Reformátuskovácsháza központjában egy helyi védettségű 
épületben került kialakításra a Roma Közösségi Ház. 
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INTEZMENYEK 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. 
Elérhetőség: 68/381-011 
E-mail: 
titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu 
Weblap: www.mezokovacshaza.hu 

CSANÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 

Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 184. 
Elérhetőség: 68/381-366 
E-mail: iskola5800@gmail.com 
Weblap: www.csanadvezersuli.uw.hu 

1977-ben kezdődött meg az új, 
8 tantermes iskola építése, mely-

nek átadására 1980. szeptember 12-én került sor. 1981-ben fel-
épült a tornaterem, és négy tanteremmel bővült az intézmény. 
1985-ben újabb 8 tantermet vehettek birtokba a tanulni vágyók. 
Az iskola esztétikus, kulturált környezetet biztosít a gyermekek-
nek a tanuláshoz, akikkel tapasztalt, gyermekcentrikus, innova-
tív pedagógusok foglalkoznak. Tehetségfejlesztő foglalkozások 
elégítik ki a jó képességű, érdeklődő nebulók kíváncsiságát, tu-
dásvágyát. A tanulók sokszínű szabadidős elfoglaltságok közül 
választhatnak a szaktárgyak, illetve a sport területén is. 

mailto:titkarsagpolghiv@mezokovacshaza.hu
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NÉGY ÉVSZAK ÓVODA 

Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Ifjúsági ltp. 1. 
Elérhetőség: 68/381-852, 30/515-7113 
E-mail: ovimezo@mezokabel.hu 

Városunkban jelenleg az óvoda 
négy épületben működik: az Ifjú-
sági lakótelepen, az Alkotmány u. 18. szám, a Petőfi u. 8. szám, 
valamint a Táncsics u. 38. szám alatt. Az óvodák legfontosabb 
feladata a családi nevelést kiegészítve a gyermekek egészséges 
életmódra való nevelése, valamint az értelmi és érzelmi neve-
lés. A cél az, hogy a gyerekek testi, szociális, értelmi érettség 
terén is alkalmassá váljanak az iskolai életre. 

VÁROSI KÖNYVTÁR 

Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 162. 
Elérhetőség. 68/381-576 
E-mail: mkhazkvt@freemail.hu 
ffeA/ű/?: www.mkkonyvtar.uw.hu 

Könyvtárunk a térség egyik leg-
régebbi és legnagyobb könyvtára. 

1953-tól járási feladatokat is ellátott, 2007-től a kistérség moz-
gókönyvtári ellátásában vesz részt. Mostani helyére, egy 400 m2 

alapterületű épületbe, 1990-ben került a könyvtár. Az épület ki-
fejezetten könyvtári célokra került átalakításra. 2005-ben meg-
valósult az épületbe való akadálymentes bejutás. A könyvtár 
küldetése: „A könyvtár a településre és a térségre kiterjedően 
információs központi szerepkör betöltésével lehetővé teszi az 
általa gyűjtött, feldolgozott és megőrzött dokumentumokhoz és 
információkhoz való szabad hozzáférést, mely által az egyének 
vagy közösségek fejlődéséhez is hozzájárul." 
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KALOCSA RÓZA KULTURÁLIS KHT. 

Cím: 5800 Mezőkovácsháza, 
Alkotmány u. 63. 

Elérhetőség: 68/381-457,30/904-6153 
E-mail: kalocsaroza@vipmail.hu 
Weblap: www.kalocsaroza.uw.hu 

1960. január 30-án avatták fel és 
adták át a község, illetve a járás lakóinak az új Járási Műve-
lődési Központot. Az emeletes épület magába foglal egy 650 
férőhelyes nézőteret, a színpad előtt süllyesztett zenekari árok-
kal. 18 év után, 1977-ben új parkettát kapott a színházterem, 
korszerűsítették a fűtést és a vizesblokkot. A Művelődési Köz-
pontban a lakosok közösségi művelődéséhez, alkotó tevékeny-
ségéhez megfelelő, esztétikus környezet áll rendelkezésre. Az 
intézmény 2004. január 1-től működik közhasznú társaságként. 

TŰZOLTÓSÁG 

Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 1. 
Elérhetőség: 68/381-411,68/381-790, 
20/911-4495 
E-mail: tuzoltosagmkh@alfold.net 
Weblap: www.mkhazatuzoltok.atw.hu 

A Mezőkovácsházi Városi Önkor-
mányzati Tűzoltóparancsnokság 

jelenlegi helyén 1953 óta működik. Megnevezése korábban 
járási, majd városi jogú nagyközségi tűzoltó-parancsnokság 
volt. Mai formájában 1995. július 3. óta működik. Napjainkra 
jellemzően dinamikus fejlődést regisztrálhatunk a tűzoltási és 
műszaki mentési szakfelszerelésekben és az azokat kezelő sze-
mélyzet tudásszintjében is. 
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HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 

Székhelye: 5800 Mezőkovácsháza, 
Hősök tere 6. 

Elérhetőség: 68/381-616 
E-mail: humanl@citromail.hu 

Az intézmény 2007. január 1. óta 
látja el a szociális és egészségügyi 
szolgáltatásokat: nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyúj-
tás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, védőnői szolgálat. 
Tevékenységük kiterjed a Mezőkovácsháza, Kunágota és Vég-
egyháza közigazgatási területén élőkre. 

HUNYADI JÁNOS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY 

Cím: 5800 Mezőkovácsháza, 
Sármezey u. 63. 

Elérhetőség: 68/550-170 
E-mail: 
hjgszk@hunyadi-mkov.sulinet.hu 
Weblap: www.hunyadi-mkov.sulinet.hu 

A Hunyadi János Közoktatási In-
tézmény, amelynek fenntartója a Békés Megyei Önkormányzat, 
a helyi középiskola, a Magyarbánhegyesi Speciális Szakisko-
la Kollégium és Lakásotthon, valamint az Orosházi Egységes 
Módszertani Intézmény egyesítésével jött létre. Az intézmény a 
magyar közoktatás szinte minden szegmensét képviseli, a hat-
osztályos gimnáziumi oktatástól, a művészeti képzésen, a piac-
képes szakmák oktatásán át az enyhe- és középsúlyosán sérült 
gyermekekről való gondoskodásig. 
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KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM 
ZŐKOVÁCSHÁZI TAGINTÉZMÉNYE 

Telephely címe: 

5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 184. 

Fenntartó: 

Sziltop Oktatási Kht., Budakalász 

Elérhetőség: 70/229-4649 

* j S Z I L T 0 P 
OKTATÁSI KHT. 

>ZŐ ISKOLA 

Telephely címe: 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 63. 

Fenntartó: Szegedi Oktatási Alapítvány 

Elérhetőség: 62/424-116 

Weblap: www.szkoa.hu 

STÍLUS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA 

Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 169. 

Fenntartó: Hangsor Alapítvány 

Elérhetőség: 30/680-8928 

E-mail: stilus@hangsor.hu 

JÉtÉJgllHJVESZETI 
SZAKKÖZÉPISKOLA 
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Strand, camping 
A Parkfürdőben a szigorú elő-
írások miatt egyelőre csak a 
gyógymedence került meg-
nyitásra. A fürdő zöldterületeit 
mindenki látogathatja és hasz-

nálhatja, azonban a gyógy-
medencében gyermekek nem 
fürödhetnek. 
Mezőkovácsháza Déli Park-
erdeje és a Parkfürdő közé 
ékelődve helyezkedik el a Bo-
rostyán kemping. Csodálatos, 
rendezett környezetben vár-
ja a pihenni, kikapcsolódni, 
gyógyulni vágyó vendégeket. 
A kempingben 50 férőhelyes 
lakókocsi, lakóbusz álláshely, 
30 sátorhely és 3 db apartman 
szoba található. Közös étkező, 
valamint részben már felújí-
tott vizesblokkok biztosítják a 
mindennapok kényelmét. 

Horgásztó 
A mezőkovácsházi homokbá-
nyató kiváló horgászhely. Az 
1,5 ha vízterületen tervszerű 
halgazdálkodás folyik. Itt ke-
rül évente megrendezésre a 
május elsejei horgászverseny. 

Kuliga horgásztó 
Kellemes időtöltés, nyugodt 
pihenés, kempingezési lehe-
tőség és biztos fogás várja az 
idelátogatókat. 

Babó kastély 
Nyolc, fürdőszobával, televí-
zióval ellátott szoba, 50 fős 
rendezvényterem, külső úszó-
medence, gyermekjátszótér, 
lovaglási lehetőség áll az ide-
látogatók rendelkezésére. Fél-
panziós illetve teljes ellátás 
vehető igénybe. Lakodalmak, 
és házi disznótorok lebonyolí-
tására van lehetőség. 



Emlékművek 
A világháborúk áldozatainak a 
Főtéren állítottak emlékművet: 
a nőalak a II. világháború ál-
dozataira emlékezik, Corvus-
Kora Róbert munkája. 

Az I. világháború halottainak 
emlékműve a kettős kereszttel 
díszített gúla. 

Életének legeredményesebb 
évtizedeit a város és Kunágota 
határában töltő Bereczki Máté 
gyümölcsfa-nemesítő, 1848-
as honvédtiszt (1824-1895) 
emlékoszlopa a Művelődési 
Ház előtt áll. 

Csanád vezér délcegen álló 
bronzalakját Széri-Varga Géza 
szobrászművész mintázta meg 
az államalapítás ezredik év-
fordulója alkalmából. A szo-
bor az általános iskola előtti 
téren látható. 
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elősegítése, az önkormányzat feladatellátó képességének javí-
tása. A tevékenységi körei gyakorlása során biztosítja, hogy a 
város és a térség lakosai részesülhessenek a közalapítvány ki-
emelkedően közhasznú szolgáltatásaiból. 

Mozgáskorlátozottak Helyi Szervezete 
5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 6. 
Csoportvezető: Szekeres Lajosné 
Tel.: 68/451-739 

A csoport 1994-ben alakult meg. Fő feladata: képviselni a tag-
ság érdekeit és a fogyatékkal élő emberek közösségbe való tar-
tozását, orvos-betegtalálkozók, a szervezeti élettel kapcsolatos 
rendezvények szervezése. 

Oktatást segítő szervezetek 

Jövőnk Záloga Alapítvány 
OvimezöA lapítvány 
Alapítvány a Mezőkovácsházi Hunyadi János Gimnáziumért 
és Szakközépiskoláért 
Dél-Békési Óvodák Kistérségi Szövetsége 

Karitatív civil szervezetek 

Mezőkovácsházi Mentőalapítvány 
Szelíd Szavak Alapítvány 
Magyar Karitasz mezőkovácsházi csoportja 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat mezőkovácsházi csoportja 
Református Egyesület 
Mezőkovácsházi Szivárvány Nyugdíjas Egyesület 
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Sportegyesületek 

Mezőkovácsházi Kyokushin Karate Sportegyesület 
Tel.: 30/676-9315 
E-mail: szollosip@freemail.hu 
A sporttagok számára a karate nem egyszerűen sport, nem egy-
szerűen a küzdőtechnikák gyakorlását jelenti, hanem életfor-
mát, életfelfogást, életstílust, művészetet és mozgáskultúrát. 

Naphajnal Lovasíjász Hagyományőrző Honismereti 
Kulturális és Sportegyesület 
Tel.: 70/941-6090 
E-mail: naphajnal@gmail.com 
Elnök: Birtyik Csaba 
Az egyesület 2003 májusában alakult. Fő tevékenységi körük 
a tradicionális magyar harcművészeti irányzat gyakoroltatása, 
melyből felkérésre szívesen tartanak bemutatókat. 

Mezőkovácsházi Torna Egylet 
5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 62. 
E-mail: mezokovacshazite@freemail. hu 
A labdarúgó szakosztály 1920 óta folyamatosan működik. Ez 
idő alatt többször ért el komoly sikereket. A Torna Egylet fel-
nőtt, ifjúsági és serdülő csapattal rendelkezik, ahol a helyi lako-
sok edzenek, sportolnak amatőr szinten. 

Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság 
5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 56. 
E-mail: agoston@mezokabel.hu 
Tel.: 30/299-1447 
Elnök: id. Kovalik István 
A társaság 1946-ban alakult. 2 fő hivatalos vadász intézi az ön-
fenntartó társadalmi szervezet mindennapos ügyeit. Jelen pilla-
natban 8700 hektár területen 42 taggal gazdálkodik a társaság. 
Fő bevételi forrásuk az őzbakvadásztatás bel- és külföldiek szá-
mára, a mezei nyúl élő befogása és eladása külföldre. 
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• 

Mezőkovácsházi Postagalambsport Egyesület-R37 
5800 Mezőkovácsháza, Dózsa u. 90. 
Székhely: Széchenyi Itp. 8. 
Elnök: Cselényi Péter 
A 2000-ben alakult egyesület a versenyéleten kívül a társszervek-
kel tartja a kapcsolatot, és minden olyan rendezvényen, amelyre 
felkérik őket, galambröptetéssel színesítik a programot. 

Sporthorgász Egyesület 
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. 
Elnök: Dalicsek Zoltán 
E-mail: sporthorgasze. mkhaza@gmail. com 
Az egyesület teljes tagságának köszönheti sikereit. Évente meg-
rendezik a május elsejei horgászversenyt és majálist, mely vá-
rosi rendezvénnyé nőtte ki magát. 

Mezőkovácsházi Fitness Club 
5800 Mezőkovácsháza, Alkotány u. 39. 
Elnök: Takács József 
E-mail: takacsjozsef@gmail.com 
Tel.: 30/445-3148 
A fitness club a rekreáció érdekében a kardió típusú mozgások 
elsajátíttatásával és a szükséges eszközökkel várja minden ide-
látogató kedves vendégét. 

Mezőkovácsházi Unió Kulturális és Sport Egyesület 
Elnök: Dr. Turcsán Zsolt 
Az egyesület 2003 decemberében kezdte meg működését. Fő 
tevékenységi körüknek a testépítést tekintik, de több sportágat 
és kulturális tevékenységet is támogatnak. 

Calgary Lovas Egyesület 
5800 Mezőkovácsháza, Béke u. 10. 
E-mail: janigacsalad@freemail. hu 
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GAZDASÁGI ÉLET 

Környezeti adottságait tekintve Mezőkovácsháza jó hely-
zetben van, hiszen a település természeti környezetének meg-
lévő adottságai jól fejleszthetők. Mezőkovácsháza alapvetően 
mezőgazdasági település, az ipari-mezőgazdasági létesítményei 
is meghatározóan a mezőgazdasági termékfeldolgozáshoz kö-
tődnek. 

A térségben a fő mezőgazdasági tevékenységet a növényter-
mesztés jelenti. A mezőgazdasági vállalkozók száma 20 fő, az 
őstermelőké 170. Az állattenyésztés a korábbi évekhez képest 
jelentősen visszaesett, úgy a sertés, mint a szarvasmarha-te-
nyésztés. Néhányan foglalkoznak csirke- és libatartással. 

A városban a vállalkozások száma összesen 295. 
A legjelentősebb üzemek a térség jellegéből adódó-

an a mezőgazdasági termékfeldolgozáshoz kapcsolódóak: a 
víziszárnyasok feldolgozásával foglalkozó Pannon Lúd Mező-
gazdasági és Szolgáltató Kft., a tollfeldolgozó Pannon-Federn 
Kft., a seprűcirok feldolgozását és forgalmazását, valamint ci-
rokseprűk gyártását végző Zengő Ipari és Kereskedelmi Kft. 
Tradicionális növénytermesztő és állattenyésztő cég az Alkot-
mány Mezőgazdasági Szövetkezet. A kommunális szolgáltatást 
végző Rekom-Bau Kft. a város legnagyobb vállalkozásainak 
egyike. 

Célunk, hogy a település gazdasági potenciálja növeked-
jen, a piaci hatékonyság javuljon. Szükséges a kistérség gaz-
dasági szerkezetének átalakítása, a mezőgazdasági termékek 
feldolgozottsági fokának növelése, ezen termékek piacra jutá-
sának elősegítése, vállalkozások létrehozása és fejlesztésének 
segítése. 
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TERVEZETT FEJLESZTÉSEK 
A szükséges infrastrukturális fejlesztésekkel, a zöldterüle-

tek, illetve zöldterületi intézmények bővítésével, fejlesztésével 
a természetes környezet értékei megóvhatóak. 

- Regionális gazdasági fejlesztés a munkahelyteremtés érde-
kében.: mezőgazdasági felvásárló-, feldolgozó- és kiszerelő 
központ, logisztikai központ, vágóhíd és húsfeldolgozó lét-
rehozása. 

- Közlekedési infrastruktúra-fejlesztés a gazdaság élénkítése 
érdekében. 

- Humán infrastruktúra fejlesztés: felnőttképző központ kiala-
kítása, foglalkoztatási stratégia kialakítása. 

- Turisztikai célú fejlesztés az itt élők és idelátogatók pihenése 
érdekében: parkerdő bővítése, túraútvonalak létesítése, Park-
fürdő és kemping fejlesztése, geotermikus adottságok kihasz-
nálása. 
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Mezőkovácsháza ist eine typische Kleinstadt von der Tiefebe-
ne, und liegt in der südlichen Fláche des Komitats Békés. Natür-
liche, klimatische und geographische Gegebenheiten versichern 
vorteilhafte Bedingungen fíir landwirtschaftliche Produktion. 

Die Einwohnerzahl der Stadt ist gegenwártig 6800. Die Stadt 
kann ihre Bevölkerung nur so bewahren, wenn die Qualitát der 
Umgebung verbessert wird, und neue Arbeitsplatze erschafft 
werden. 

Aus dem Charakter des Bezirks ergibt sich, dass sich hier die 
bedeutendsten Unternehmen mit der Produktion und Verarbei-
tung von landwirtschaftlichen Produkten beschaftigen: die Pan-
non Lúd GmbH, die Wassergeflügel verarbeitet, die Pannon-Fe-
dern GmbH (Federverarbeitung) und die Zengő GmbH, die die 
Verarbeitung und Verkauf von Besenkraut und die Herstellung 
von Besen anstellt. 

Eine traditionelle Firma fiir Pflanzenbau und Tierzucht ist 
die Alkotmány landwirtschaftliche Genossenschaft. Die Kom-
munaldienst verrichtende Rekom-Bau GmbH ist eines der 
grössten Unternehmen der Stadt. 

Die Schöpfung der Arbeitstplátze ist ein unentbehrlicher 
Gesichtspunkt. Deshalb ist es auszunützen, dass die Siedlung 
das Zentrum der Kleinfláche ist, und fíir die Selbstverwaltung 
solche Flachen verfiigbar sind, wo Industrieanlagen ausgebaut 
werden können. 

Mit dem wachsenden Niveau der Bedingungen des Unter-
richts und der Kultur wird Kapital fíir die Erreichung dieses 
Zieles versichert. 

Mezőkovácsháza bietet folgende Programmöglichkeiten: 
Theatervorstellungen von Amateurgruppen, Tanzgelengen-
heiten, Pferderennen, Anglerwettbewerbe, Wanderungen und 
Fahrradtouren in den Wáldern und in die umliegenden Stadte. 
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Mezőkovácsháza is a typical small town of the Great Plain 
situated in the Southeastern sector of Békés county. Its natural 
geographic fundamentals, its soil and good climatic conditions 
are ideál for agricultural production. 

The number of the town's inhabitants is presently 6800, 
which can only be preserved by with the improvement of the 
environment's quality and with the creation of new work-
places. 

Due to the area's agricultural nature, the most significant fac-
tories are connected to agricultural product processing: Pannon 
Lúd Agricultural and Supplier Ltd. processing aquatic poultry, 
Pannon-Federn Ltd. processing feather, Zengő Industrial and 
Commercial Ltd., which processes and sells milo and alsó pro-
duces milo brooms. The Alkotmány Agricultural Cooperation 
is a traditional plánt grower and animal breeder establishment. 
The Rekom- Bau Ltd., which provides communal service, is 
one of the town's biggest businesses. 

The creation of workplaces is a crucial factor. It is necessa-
ry to benefit from the fact that the settlement is a small-region 
centre and there are areas available for the local council where 
there is a possibility to establish industries. 

Concerning its environmental conditions, Mezőkovácsháza 
is in good situation since the settlements' environmental con-
ditions can be developed well. Mezőkovácsháza is basically 
an agricultural settlement, its industrial-agricultural establish-
ments are determinatively attached to agricultural product pro-
cessing. 

Transit travelers may enjoy the town's fare for visitors: ama-
teur theater performances, horse racing, dancing and fishing 
contests, tours to the Pipes forest or the nearby towns. 
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