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ár meg sem lepődök, ha átvágnak
egy boltban. Nem egyszer tapasztalhattam, hogy az eladó néhány tíz forinttal
megrövidít.. Sokszor észre sem veszem, mert
nem állok neki számolgatni az aprót, ha mégis
látom a tévedést, nem cirkuszolok. Főleg akkor
nem garasoskodok, amikor két-háromszáz forintot ötösökben adnak vissza, mert nincs más
váltópénz. Csak tíz percig bosszankodom akkor
is, amikor a kedvenc pékségemben átvernek.
Mivel a kollégák is leadták a rendelést, sok és
sokfajta péksüteményt vettem, így csak később
tűnt fel, hogy egy sajtossal kevesebb van a
szatyorban. Egy ember éhen maradt. Nem
tettem szóvá az esetet a boltban, mondván,
úgyse tudom bizonyítani az igazam. Szóvá
tette viszont az eladó, aki, amikor legközelebb
mentem vásárolni, sűrűn elnézést kért az eset
miatt és visszaadta a pénzt. Így kell megtartani
egy korábban csalódott vevőt.
F. G. K.
BMH

Temetői buszjárat
Mezőhegyes Város Önkormányzata április 26-ától
november 1-jéig minden hónap utolsó vasárnapján
ingyenes temetői buszjáratot biztosít a lakosság részére a következő útvonalakon:
- 1500 18-as major (volt trafik);
- 1503 Polgármesteri Hivatal;
- 1505 Volt cukorgyári buszmegálló;
- 1510 Benzinkúti buszmegálló;
- 1515 Ságvári és Mátyás Király utcai kereszteződés;
- 1517 Ságvári utca és a Komlósi út kereszteződése;
- 1520 Szakképző Intézet (volt Csikósbolt)
A busz 1630-kor indul vissza a temetőből a fenti
útvonalakon.

Koszorúzási ünnepség

Tovább működik az alapítvány

A tűzkár enyhítésére használták

Ahogyan azt Soós Attila egykori igazgató, A József Attila Általános Művelődési Központ Gyermekeiért Alapítvány kuratóriumának elnöke 13
éve megálmodta, tovább segíti a mezőhegyesi
gyerekeket az alapítvány, kirándulásaikban,
táborozásaikban, egyéb kulturális programjaik
megvalósításában. Az elmúlt évben az adózók
felajánlott 1%-ából befolyt 195 572 Ft is éppen
a táborok támogatására került felhasználásra!
Ezúton köszönjük meg mindenkinek, aki az
Alapítvány javára rendelkezett! Kérjük továbbra is a segítségüket!
A Kuratórium nevében:
Maczák Andrásné

A József Attila ÁMK az elmúlt évben 459 333
Ft támogatást kapott a város adózói jóvoltából!
Ez az összeg is hozzájárult a 2008. szeptember
elején pusztító tűz okozta károk helyreállításához, eszközpótláshoz! Hangtechnikai eszközök ( mikrofonok, duplakazettás deck, erősítő)
került a felújított, korszerűsített stúdióba!
A támogatást tisztelettel megköszönjük!
Az Igazgatótanács nevében:
		
Dénes Mária
általános igazgatóhelyettes

Október 23-án 1000 órától rendezik meg az
1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 54. évfordulója alkalmából a Centrál épülettel szemben lévő kopjafánál a koszorúzási
ünnepséget. Az önkormányzat nevében Csomós Zsuzsanna és Dobi Ferenc képviselők helyeznek el koszorút az ’56-os hősök emlékére.

Közérdekű telefonszámok
Polgármesteri hivatal: 466-001; 466-002
Helyi rendőrőrs: 466-019; 107 (ingyenes)
Az orvosi ügyelet mobiltelefonon a
06(30)228-11-89-es számon hívható
Tanyagondnokok:
1. sz.. körzet: Mitykó József 30/635-83-76
2. sz. körzet: Pósa István 30/742-34-89
3. sz. körzet: Hanczik Tibor 30/421-82-73
Folyékony és szilárd hulladékszállítás:
Verik Gábor 30/662-43-24
Elhullott állatok elszállítása:
Gáspár Tamás 30/645-00-35
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Gyalogtúra útvonalak hálózata a Marosháton

Igazi, aktív kikapcsolódásra alkalmas térséggé változik a Maroshát térsége. A 2009.
március 31-én indult projektben gyalogtúra
útvonalak hálózata létesül a turisztikai kistérségben, és lehetőség lesz a tájat bejárva
a kihelyezett tájékoztató táblák alapján a terület alig ismert vagy rejtett természeti és
kulturális kincseinek felfedezésére is. Tavaszig pihenésre vagy éppen piknikezésre
is alkalmas pihenőhelyeket alakítunk ki az
útvonalak mentén.
A gyalogtúra útvonalak a Marosháti Kistérség
Turizmusáért Egyesület gesztorságával hat
konzorciumi tag részvételével valósul meg. A
konzorciumi tagok: Mezőhegyes Város Önkormányzata, Tótkomlós Város Önkormányzata, Mezőkovácsháza Város Önkormányzata,
Békéssámson Nagyközség Önkormányzata,
Nagyér Község Önkormányzata, Petőfi Vadásztársaság Pitvaros.
A turisztikai fejlesztés során a térséget feltáró, több mint 100 km-es túraútvonal hálózat
kialakítása történik meg kül- és belterületen.
Az utak mentén pihenőhelyeket hozunk létre,
melyeknél információs tájékoztató táblán az
adott terület fontosabb turisztikai látnivalóiról
adunk tájékoztatást, szöveges és térképi megjelenítéssel. A projekt részeként az útvonalhálózatról honlap is készül http://www.maroshat.
hu címen, melyen hamarosan a térség minden
fontos információt megtalálják a túrázásra készülők. A honlap anyaga rövidített formában,
nyomtatott kiadvány alakjában is elkészül. A
projekt keretében új külsőt és funkciót kap a
tótkomlósi ún. Kisbirtokos épület, mely Természet Háza néven a kistérség bemutató

központjává válik. A fejlesztés várhatóan 2010
tavaszára készül el.
A projekt az Új Magyarország Fejlesztési
Tervben szereplő Dél-alföldi Operatív Program
- Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés - Aktívturisztikai fejlesztések tárgyú
felhívásra benyújtott, DAOP-2.1.1/E-20080027 azonosítószámú, „Gyalogtúra útvonalak
hálózata a Marosháton” c. nyertes pályázat
keretében, az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A beruházás
összköltsége 193.667.350 Ft, melynek 84,95
%-ára (164.520.414.-Ft) vissza nem térítendő
pályázati támogatást nyertünk.
Ehhez a fejlesztéshez számos turisztikai potenciált emelő ötlet megvalósítása társul. Terveink között szerepel az útvonalak határon
átnyúló bővítése éppen úgy, mint egyéb aktív
turisztikai lehetőségek bővítése, legyen szó
vadászatról vagy horgászatról.

Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület
5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
Tel/Fax: +36-68/466-830
Mobil: +36-30/33-77-142
e-mail: maroshat01@freemail.hu és
mezohegyes@tourinform.hu

A demonstrációkon minél nagyobb számban jelenjenek meg

Élhető térségek vasút nélkül?

térségek” címmel. A fórum célja, hogy neves
közlekedési szakemberek, a vasút iránt elkötelezett országgyűlési képviselők emeljék fel
hangjukat a vidéki vasúti szárnyvonalak megmentése érdekében.

Vajon a szárnyvonalak is történelemmé válnak ?

A Vasúti Települések Szövetsége (VTSZ) és
a Magyar Közlekedési Klub (MKK) szervezésében a Parlament felsőházi termében a
közeljövőben közlekedési fórumot szerveznek
„Regionális közlekedési rendszerek, élhető

Csanádi István, a VTSZ elnöke lapunknak elmondta: - Amennyiben Mezőhegyest, mint vasúti csomópontot és a térséget, illetve a megyét
hasonló vasútvonalak bezárása fenyegetné,
csak a közös összefogás segíthetne a vasutat
használók, a térségben élő lakosok közösségi
közlekedéshez való jogának megvédésére.
Az erre vonatkozó felhívást – tette hozzá -, a
Városi Önkormányzat, illetve a VTSZ a szokásos módon értesíti. – Kérjük a lakosságot
– hangsúlyozta -, hogy ezeken a demonstrációkon minél nagyobb számban jelenjenek meg
a hatékonyabb érdekérvényesítés céljából.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb médiafigyelője az
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1084 Budapest, VIII. ker. Auróra u. 11.
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Városrendezési terv
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 27-én 1600 órától tartja soron következő ülését a Centrál épület
emeleti dísztermében. Főbb napirendi pontok: 1.) Az Alapszolgáltatási Központ tevékenységének, munkájának értékelése, ezen
belül: a.) Tájékoztató az intézményen belül
lefolytatott ellenőrzés tapasztalatairól. Előadó: Hupucziné Györki Julianna jegyző. b.)
Az intézmény szakmai munkájának eredményessége. Előadó: Kunné Horváth Izabella, az
Alapszolgáltatási Központ vezetője. 2.) Az önkormányzati főépítész összefoglaló jelentése
a város rendezési tervének hatályosulásáról,
tapasztalatairól. Előadó: Jeney Lajos D.L.A.
városi főépítész. 3.) Mezőhegyes, Hild János
u. 2. szám alatti ingatlan hasznosításának
lehetőségei. Előadó: Településfejlesztési- és
Környezetvédelmi Bizottság..
Mezőhegyesen látogatott az államtitkár

Projektnyitó rendezvény

Szeptember 24-én a Nóniusz Szálloda emeleti
díszterme, illetve a komlósfecskéspusztai Sovák
tanya adott otthont a „Gyalogtúra útvonalak hálózata a Marosháton” című pályázati projekt megvalósítása nyitórendezvényének. A találkozón
Lőrincz Tibor a Marosháti Kistérség Turizmusáért
Egyesület elnöke ismertette a projektet. A rendezvényen részt vett dr. Újhelyi István, a MEH
államtitkára, aki mint a Nemzetközi Turisztikai
Egyesület elnöke is üdvözölte a kezdeményezést. A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.-t dr. Madarász Lajos jogi igazgató képviselte. A rendezvény
résztvevői sétakocsival jutottak el a rendezvény
színhelyére, ahol Sovák Péterné kalauzolásával
a lovastanyával is megismerkedhettek a meghívott vendégek.

Nem csökken a létszám
A városi közmunka program keretében újabb
csoportokat hívnak be munkavégzésre a már
lejárt munkaszerződésű dolgozók pótlására.
Így továbbra is száz fő foglalkoztatása és ellátása valósulhat meg Mezőhegyesen.
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Murinyi József:
Szeptember
Szeptembernek kezdenek őszülni
a falevelek, színeket váltanak.
Így búcsúzik a nyár…
szerelmes levelek gyűrötté válnak.
Mennyi és mennyi nyár tűnik el
s amik egyszer éltek-lengedeztek,
kiálltak fényleni zöldes szívvel,
azok most sárgás-barnán üzengetnek.
Az őszi szépség, így őszre hajtja fejét
amint az élet és halál közti száguldás.
Búcsúznak kedvesek, búcsú halálzenét
muzsikál a szél, rozsdaszínűvé változás.
Bíztatom őket a feltámadásra…
mely tavasszal rügyezik a fákon.
De ők sírnak, virágzásban nem bíznak:
ők tudják, én tudom,
jő egy ifjú zöldülő rokon!
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A felújítással megoldódik az akadálymentesítés is

Új köntösbe öltözik a városháza

Mezőhegyes Város Önkormányzata 2008.
évben pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Alföldi Operatív Program Támogatási rendszeréhez a
DAOP-5.1.2/B-2008-0024 azonosítószámú
pályázati kiírásra. A kiírás alapján a Mezőhegyes, Kozma F. u. 11. sz. alatti városháza felújításának és akadálymentesítésének
költségeire lehetett pályázni.
Az összesen 55.550.000- Ft-ba kerülő beruházás 90 százalékát sikerült a pályázaton
elnyerni. A projekt nagyságrendje közbeszerzési eljárás lefolytatását igényelte. A képviselő-testület a lefolytatott közbeszerzési eljárás
nyerteseként Angyal László egyéni vállalkozót
hirdette ki.

Filmforgatás
A 47-es majori volt iskolaépületben és környékén
az ősz folyamán 15-17 perces rövid játékfilmet forgatnak. Az alkotás témája: egy esküvő története
egy elhagyott kastélyban. A filmforgatás irányítása,
a mezőhegyesi kötődésű Zomborácz Virág, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rendező szakának
végzős hallgatója nevéhez fűződik.

Harruckern Szakmai Nap
A Harruckern János Közoktatási Intézmény szakképzési napot tartott október 8-án. A jeles eseményen megnyitót mondott Domokos László, a megyegyűlés elnöke az intézményt Zámbó András igazgató
képviselte. Ezt követően ünnepélyes keretek között
átadták a mezőhegyesi felújított épületegyüttest és
közösségi teret. A programban szerepelt lövészverseny, szakképzési fórum általános iskolai igazgatók,
tanárok részére, melyet szakmai bemutató egészített
ki az érdeklődő általános iskolások számára. Felléptek a Harruckern Alapfokú Művészetoktatás tanulói,
valamint a Harruckern Táncegyüttes.

Kulturális tanácskozás
Október első hetében a József Attila ÁMK-ba látogatott dr.. Biernaczki Károly és dr. Berta Tibor a
Csongrád Megyei Levéltár igazgatója és helyettese
(Szeged), valamint dr. Halmágyi Pál a József Attila
Múzeum igazgatója (Makó). A küldöttséget Hollós
László igazgatóhelyettes fogadta. A tárgyalófelek
több órán keresztül ismerkedtek városunk bel-és külterületein található nevezetességeivel, helytörténeti
kuriózumaival. A településséta alkalmával ifj. Kerekes
György kalauzolta a prominens személyeket. Hollós
László elmondta, hogy döntés született arról, hogy a
közeljövőben Mezőhegyesen egy olyan kiállítást tekinthet meg a nagyközönség, amely a magyar - lengyel nép történelmi kapcsolatát mutatja be. Továbbá
megállapodás született arról, hogy 2010-ben városunkban kerül lebonyolításra egy ún. „levéltéri nap”,
melynek keretén belül a szakmai előadásokon túlmenően a Csongrád Megyei Levéltár, Békés Megyei
Levéltár (Gyula), Munkácsy Mihály Múzeum (Békéscsaba), József Attila Múzeum és természetesen, mint
házigazda Mezőhegyes értékei is bemutatásra kerülnek.
Mitykó Zsolt

Az 1894-ben épült Nőtlen Tisztilak már évtizedek óta a Polgármesterei Hivatalnak ad helyet.
A projekt szükségességét elsősorban az épület leromlott fizikai állapota indokolta, továbbá az, hogy az épület nem biztosít optimális
munkakörnyezetet, ügyfélbarát fogadóteret a
közigazgatási feladatok ellátásához, és nem
utolsó sorban jelen állapotában a fogyatékkal
élők akadálymentes kiszolgálását sem teszi
lehetővé.
A fejlesztés során a városháza épület teljes
külső homlokzati felújítása, részben a belső
tér felújítása, a pince szigetelése, vakolat-felújítása, pinceszint teljes burkolatcseréje, mozgáskorlátozottak számára alkalmas felvonó és
lépcsőjáró kialakítása, homlokzati nyílászárók
cseréje, javítása, mozgáskorlátozott WC kialakítása, fűtéskorszerűsítés, tetőszerkezet
részleges javítása, homlokzatfestés, mázolás,
belső javító festés, fafelületek mázolása valósul meg.
A beruházás célja, hogy a város egyik legreprezentatívabb műemléki épületét felújítsuk, az
ügyfelek, a fogyatékkal élők számára az ügyintézést biztosítsuk, a köztisztviselők munkakörülményeit javítsuk. A beruházás az akadálymentességre vonatkozó, jelenleg érvényes
valamennyi előírásnak megfelel.

A kultúra helyi zenei nagykövete
Farkas Major Annamária művésznő közelmúltban is több programon szerepelt helyben és
vidéken egyaránt. Szent István király ünnepe
alkalmából például az Alapszolgáltatási Központban tartott irodalmi előadást. Ezt követően
bejelentette, hogy dr. Spiák Ibolya országgyűlési képviselő és Csanádi István polgármester
Mezőhegyes lakosainak részére egy kisbuszt
biztosít térítésmentesen a mezőkovácsházi
Vis Medica egészségügyi centrumba történő
betegszállításhoz.
Szeptember 26-án a gádorosi falunapon képviselte városunkat, ahol a mezőhegyesi származású Kádas György zeneszerző nótáiból,
és operett részletekből összeválogatott csokrot
nyújtott át a község lakosainak számára. Sikerét mi sem bizonyítja jobban, hogy a településre egy karácsonyi műsorral is visszavárják.
Szeptember 30-án, a Zene Világnapja alkalmából ugyancsak az alapszolgáltatási központban lépett fel, ahol többek között a már
Mezőhegyesen is vendégszereplő, világhírű,
magyar származású kanadai zeneszerző és
zongoravirtuóz: Szentiványi György által kül-

dött „Seprő, seprő, kéményseprő” című csárdást is tolmácsolta a jelenlévőknek. Másnap
Gyulán, az Erkel Ferenc Művelődési Házban
tartott másfél órás előadást, ahol férje: Farkas
Csaba fagott művész, zeneszerző emlékezett
meg a Zene Világnapjáról.
Október 15-ére a mezőkovácsházi Szent István Idősek Otthonának vezetősége kérte fel
szereplésre, s még az idén a békéscsabai
Trianoni Társaság elnöke: Barcs Anikó felkérésének eleget téve ad koncertet Tóth Flóra
közreműködésével.
A művésznő november 21-én az orosházi Petőfi Művelődési Központban ad önálló estet az
Orosházi Körház jótékonysági rendezvényén
Tóth Flóra zongoratanárnővel, melynek bevételét a kórház javára fordítják.
Az idén karácsonyra készül még egy Karádydalokból összeállított meglepetésműsor is,
melyet a békéscsabai Farkas András zongoratanárral készítenek elő, s a gyulai Erkel Művelődési Központban láthatja, hallhatja először
az érdeklődő közönség.
M. Szabó Mihály

Húszéves a Génbank-Semex Magyarország Kft.
A Génbank-Semex Magyarország Kft. október
8-án ünnepelte alapításának huszadik évfordulóját., melynek keretében színes szakmai
programok, tenyészállat bemutató és szakmai
előadások szerepeltek. A száz százalékban
privatizált mezőhegyesi cég az elmúlt húsz év
folyamatos fejlődésének eredményeképp a város egyik legdinamikusabb vállalkozása lett.
Ügyvezető: Veres Zoltán
Cím: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 30.
5820 Mezőhegyes, Külterület 0646/15. HRSZ.
Levelezési cím: 5820 Mezőhegyes, Pf. 24.

Telelefon: 06(68) 467-931, 06(68) 566-200
Fax: 06(68) 566-209
Mobiltelefon: 06(30) 337-7650
e-mail: info@genbank.hu , info@semex.hu

Mindenki saját maga sikerének a kovácsa

Mezőhegyesen járt a tuskirály!
Mezőhegyes önkormányzata és birkózó
szakosztálya jeles személyiséget fogadott
nemrégiben. Dr. Hegedűs Csaba világ,olimpiai,- és többszörös Európa bajnok birkózó, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke
látogatott el a parkvárosba. Fő célja a birkózó szakosztály működésének, tevékenységének megtekintése volt.

Mindenkivel kezet fogott a tuskirály

Az edzőteremben a „birkózó palánták” eleinte
megilletődve fogadták nemzetünk büszkesé-

gét, sokunk példaképét, azt, aki nemcsak a világot győzte le, hanem a halált is, hiszen többször is dacolva velel, egy súlyos autóbalesetből
épült fel és ismét a csúcsra tudott jutni.
Nagy érdeklődéssel hallgattuk élménybeszámolóját és hasznos, megszívlelendő tanácsait.
Elmondta, hogy ő is egy vidéki kis egyesületben, Sárváron kezdett sportolni. Már fiatalon
legfőbb álma az volt, hogy legyőzi a világot.
Hangsúlyozta, hogy minden azon múlik, hogy
valamit mennyire akarunk. Mindenki saját
maga sikerének a kovácsa.
Egy életre szóló élmény volt hallgatni a kiváló
sportembert. Szinte izzott körülötte a levegő
olyan hevülettel és lelkesedéssel beszélt a
birkózásról. Minden jelenlévőt magával ragadott személyes varázsa. Talán a legnagyobb
élmény az volt a gyerekeknek, amikor befejezésként mindenkivel kezet fogott és sok sikert
kívánt a tuskirály..
		

Dékány Sándor
szakosztályvezető

Szeptember végén adták át a mellékhelyiségeket

Felújították az MSE sportlétesítményét
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat útján 2 millió 50 ezer forintot nyert a sportlétesítmény felújítására - tudtuk
meg Uj Zoltántól, az MSE elnökétől. A grémium
az MSE vezetőségére bízta, hogy a szűkös ös�szeget tekintetbe véve milyen felújításokat hajtson végre a létesítményen.
A vezetőség úgy döntött, hogy a szurkolói vendégek részéről régóta elvárt modern mellékhelyiség
kialakítására költi a pénzt. A régi WC-t lebontották, s
a helyét parkosították. A meglévő sportlétesítménybe bekerült a férfi, a női és a mozgáskorlátozottak
részére kialakított mosdó. A mellékhelyiségeket
szeptember végén adták át, melynek kivitelezését
Madarász Lajos helyi építészvállalkozó végezte.

A sportlétesítmény előtti teret díszburkolattal látták
el, s folyamatban van az épületrészek külső és belső festése is. Természetesen mindezen felújítások
elvégzésére a pályázaton elnyert összeg kevés volt.
Az MSE vezetősége ezúton is köszönetet mond a
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt.-nek, a Városi Önkormányzatnak, valamint Madarász Lajosnak, aki
rengeteg munkát díjtalanul végzett el, és Szatmári
Gábor vállalkozónak, aki a tető, illetve az ereszcsatorna kijavításában segített.
Uj Zoltán hangsúlyozta, hogy a vezetőség tervbe
vette a helyi szennyvízcsatornát rácsatlakoztatják a
központi csatornarendszerre, kicserélik a szurkolói
padok faszerkezetét, s szeretnék felújítani a sportpálya körüli korlátokat is.
M. Sz. M.

A pszichiátriai visszaéléseket vizsgálják
Speciális jogvédelemmel foglalkozik egy alapítvány
Magyarországon: azoknak nyújt segítséget, akik egy
pszichiátriai osztályon, pszichiátriai kezelés következtében szenvedtek sérelmet. Az alapítvány egy
nemzetközi jogvédő szervezet hazai csoportjaként
működik Magyarországon, kiemelten közhasznú
szervezetként. Az alapítvány által vizsgált pszichiátriai visszaélések igen sokfélék, és számos ügyben
sikerült már hatékony jogi segítséget nyújtani a kárt
szenvedettek számára. Egy esetben például egy nő
azzal kereste fel az alapítványt, hogy édesanyja kis
híján belehalt a pszichiátriai „gyógyszerezésbe” egy
vidéki kórházban; életét csak a családtagok beavatkozása és a gyors orvosi segítség mentette meg. Az
alapítvány munkájának eredményeképpen a gondatlanságból kis híján halált okozó pszichiátert a bíróság elítélte. A szervezet évek óta kampányt folytat
annak érdekében is, hogy feltárja a „hiperaktívnak”,
„figyelemzavarosnak” tartott gyermekek pszichiátriai
gyógyszerezésének veszélyeit. Az alapítvány úgy
találta, hogy ezek a gyógyszerek, kezelések nem
oldják meg a gyermek problémáit, csupán elnyomják
a tüneteket, az izgága gyermeket letompítják. Ezért
igyekszik felhívni a figyelmet ennek veszélyeire, illet-

ve hogy mi lehet a megoldás ilyen probléma esetén.
Az alapítványhoz a következő ügyekben lehet fordulni ingyenes segítségért:
- Ha úgy érzi, a pszichiátriai kezelés során jogtalanul
bántak Önnel vagy családtagjával,
- Ha úgy érzi, túlgyógyszerezték vagy félrekezelték,
és a pszichiátriai kezeléstől rosszabbul lett, mint előtte volt,
- Ha akarata ellenére szállították a pszichiátriára, és
úgy érzi, ez jogtalan volt,
- Ha fizikai bántalmazás érte a pszichiátrián vagy
erőszakosan bántak Önnel,
- Ha pszichiátriai gyógyszerkísérlet során károsodást
szenvedett,
- Ha gyermekét „hiperaktívnak” vagy „figyelemzavarosnak” nyilvánították és gyógyszert kellett szednie,
de semmi nem lett jobb, vagy a gyermek mellékhatásoktól szenvedett,
- Ha a fenti témákkal kapcsolatban információra van
szüksége.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Telefon: 06 (1) 342-6355, Postacím: 1461 Budapest,
Pf. 182, E-mail: info@cchr.hu

Lomtalanítás
A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. tájékoztatja Mezőhegyes Város lakosságát, hogy
november 7-én (szombat) lomtalanítást végez
a város területén. A lomtalanítás zavartalan
lebonyolítása érdekében kérjük a lakosokat,
hogy az elszállításra szánt lomot legkésőbb
reggel 600 óráig helyezzék ki az ingatlan elé
úgy, hogy az ne akadályozza a közlekedést.
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a
lomtalanítás kizárólag a lomok elszállítására szolgál. (pl. nagyobb méretű berendezési
tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezés
és készülék, rongy, edény, eszköz stb.) A későn kihelyezett hulladékok, valamint az építési
törmelékek, komposztálható hulladékok, állati
trágyák, veszélyesnek minősülő hulladékok
(pl. akkumulátorok, vegyszerek, üzem- és kenőanyagok, gépjármű kerékköpenyek stb.) elszállítása nem áll módunkban.

Csúszik a megvalósítás
A 2009-ben megnyert pályázatok közül a közút
és járdaépítés megvalósítására, a téli időjárás
miatt, csak 2010 tavaszától nyílik lehetőség.

Hálaadó istentisztelet
Szeptember 26-án hálaadó istentiszteletet
tartottak a mezőhegyesi Református templomban a templom átadásának századik évfordulója alkalmából és a gyülekezet 125 éves
fennállásának megünneplésére. Igét hirdetett:
dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református
Egyházkerület püspöke. Ugyanez alkalomból
nyílt kiállítás a hittanos gyerekek munkáiból,
valamint a régi és az újkori gyülekezeti emlékekből. Az ünnepség szeretetvendégséggel
zárult a református parókia udvarán.

Hangok és színek
„Hangok, színek” címmel rendezték meg október 1-jén a Zene Világnapját a József Attila
Általános Művelődési Központban. Beszédet
mondott Mitykó Zsolt művelődésszervező, aki
többek között Joseph Haydn halálának 200.
évfordulójáról is megemlékezett. Az alapfokú
művészeti iskola zenetagozatos hallgatóinak
előadása után Szabó Ákos és varga Viktória
fotóival, valamint Kolozsi Réka képzőművészeti alkotásaival ismerkedhetett meg az érdeklődő közönség.

Új energiaforrás
Mezőhegyesen minden évben jelentős men�nyiségű falevél, nyesedék, levágott fű halmozódik fel a 24 hektárt felölelő parkövezetek
gondozása során. A képviselő-testület keresi
annak lehetőségét, hogy ezen hulladék anyagok felhasználásával a háztartásokban a fa- és
egyéb energiahordozókat az ún. pellet (préselt
fahulladék) eltüzelésével váltsák ki részben
vagy egészben.
Információikat és észrevételeiket az alábbi címen várjuk: „Mezőhegyes” szerkesztősége,
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 11.

