Mezőhegyes / 4

Az egyén, vagy családja legyen mezőhegyesi?

Platán-díj és könyvbemutató
December 8-án a József Attila Általános Művelődési Központban immár tizenegyedik
alkalommal került sor a Mezőhegyesi Város- és Környezetvédő Egyesület kiadásában, Kovácsné dr. Faltin Erzsébet szerkesztésében a legújabb „Mezőhegyesi Füzetek”
bemutatására, mely ezúttal a „Családtörténetek” címet viseli.
Mint az már hagyomány, a könyvbemutatóval
egy időben osztják ki a Városvédő Egyesület
által 2000-ben alapított Platán-díjat, azzal a
szándékkal, hogy a lakóhelyünk, településünk
rendezettsége, tisztasága érdekében kifejtett
kimagasló, példamutató tevékenységet értékelje, díjazza. A szervezet minden évben három magánlakást és egy közületet, munkahelyet jutalmaz.
- Az elmúlt évek alatt azért panaszkodtunk,
hogy nem kaptunk a lakosságtól elég jelölést e
díjra. Az idén jobb volt a helyzet. A Platán-díjra
jelölő bizottság tagjai végigjárták a kapott 23
címet. Így elmondhatom, hogy a város lakosaival együtt adjuk oda a díjat - húzta alá megnyitójában Kerekes György, az egyesület elnöke.
2009-ben Hanczik Tibor és felesége (Munkácsi

Mihály u. 1.), Garai András és felesége (István
király u. 1.), Molnár László és felesége (Alkotmány u. 21.), valamint dr. Varga Sándor és felesége - Gyermekorvosi rendelő - (Hild János
u. 5.) vehették át az emlékplakettet.
Krucsóné Gergely Erzsébet egyesületi titkár
könyvbemutatójában a következő kérdésekkel bocsátotta útjára a „Családtörténetek”
című füzetet: - Az egyén vagy családja legyen mezőhegyesi? De ki tekinthető igazán
mezőhegyesinek? Aki itt született, vagy aki
élete nagy részét itt élte le, vagy aki tevékenységének csúcspontját e kis városhoz köti, netán aki mezőhegyesinek vallja magát?
- A másik elvárás: legyen olyan személyiség,
aki sokat, jelentőset tett településéért. A vékony kötet írásaiban más-más a történet, mégis vannak közös vonások. Ami markánsabban
kiolvasható ezekből az életrajzi vázlatokból, az
a Mezőhegyeshez való kötődés - folytatta. Végül hozzátette: - Az egyesület alapszabálya a
lokálpatriotizmus erősítése, s ebbe az is belefér, hogy Mezőhegyesben ne csak épületeket,
parkokat, történelmet lássunk, hanem a mindenkori érző, alkotó embert.
M. Szabó Mihály

Elszármazott előadók a kincses városból: Kolozsvárról

Vendégszereplések, kanadai turnésorozat
Farkas Major Annamária a kincses városból elszármazott mezőhegyesi operett primadonna valamint férje Farkas Csaba Elek
nyugalmazott egyetemi zenetanár, zeneszerző és fagott művész a közelmúltban is
tovább folytatta kulturális misszióját.

A művésznő november 9-én kapott meghívást
a békéscsabai „Esély Pedagógiai Központ”ba, ahol a Bartók Béla Zeneiskola tanáraival
adott közös hangversenyt a zene világnapja
alkalmából.
November 13-án a Dombiratosi Művelődési
Házba voltak férjével hivatalosak egy jótékonysági estre, ahol Farkas Csaba Elek a zene világnapjának jelentőségéről beszélt, majd a
jelenlévőkkel megosztotta a több mint másfél
évezredes kulturális emlékünket: a Hun imát,
mely Kr. u. 410-460 között keletkezett, s egy
hun ezüstveretes szíjvégen rovásírással rög-

zítve maradt meg az utókornak. Jelenleg a Kijevi Nemzeti Múzeumban őrzik. Farkas Major
Annamária népdalokkal, műdalokkal, operett
részletekkel szórakoztatta a közönséget. A
bevételt a dombiratosi általános iskolai tanulók
kirándulására ajánlották fel.
December 1-jén a Végegyházi Idősek Klubja
nyitotta meg kapuit, ahol a megnyitó ünnepségen a művész házaspár is fellépett. A művésznő nemrég járt Kanadában, így elhozta az ottawai magyarság jeles képviselőinak ajándékát.
Operett műsora nagy sikert aratott.
December 8-án a Békéscsabai Ifjúsági Ház
vendégei voltak, ahol Farkas Csaba Elek a magyarságról, a hazaszeretetről tartott előadást,
Farkas Major Annamária operett részleteket,
verseket és népdalokat adott elő.
December 15-én a művésznő a Mezőkovácsházi Idősek Klubjában adott elő karácsonyi
dalokat és operett részleteket, december 17én pedig a mezőhegyesi Alapszolgáltatási
Központban szerepelt, ahol többek között egy
lakodalmassal is megörvendeztette az idős
embereket.
Előadásaik technikai hátterét Bertók Edina
rendszergazda, valamint Török Tamás és Hájas Gábor technikusok biztosították.
Mint munkatársunk megtudta, Farkas Major
Annamária januártól egy kanadai turnésorozaton vesz részt.
M. Sz. M.

Karácsonyi hangverseny
December 17-én az Alapfokú Művészeti Iskola
növendékei, valamint az újonnan alakult általános iskolai énekkar tartottak karácsonyi hangversenyt a József Attila Általános Művelődési
Központ aulájában. Többek között felcsendültek Beethoven, Bach, Purcell, Marcello, Seitz
és Carcassi művei. Kiemelkedő teljesítményt
nyújtottak: Megyesi Dávid (gitár), Rehák Ádám
(trombita), Szász Tünde (hegedű). Érdekes
színfoltja volt az előadásnak az intézmény
rézfúvós kvintettjének bemutatkozása: Bakos
Tamás (tenorkürt), Bakos András (kürt), Rehák
Ádám (trombita), Rajos Viktor (tuba), Szubin
Martin (trombita). Zongorán közreműködött:
Tóth Flóra. Felkészítő tanárok voltak: Pécsiné
Pánczél Mária, Demény Lajosné, Krcsméri
Tiborné, Tóth Flóra, Kelemen Kinga, Mátó Mátyás, Forró Gyula, Varga Zsolt.

Közérdekű telefonszámok
Polgármesteri hivatal: 466-001; 466-002
Helyi rendőrőrs: 466-019; 107 (ingyenes)
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

Megtekinthető a beszámoló
A képviselő-testület a december 14-ei ülésén
tárgyalta „A lakosság tájékoztatása Mezőhegyes környezet állapotának elemzéséről, értékesítéséről” című beszámolót. A tájékoztatás
megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Általános Művelődési Központ
portáján, illetve a Városi Könyvtárban.

Orvosi ügyelet
A háziorvosok esetleges elfoglaltsága, szabadságolása, betegsége miatt nincs előre elkészített ügyeleti rend. Ezért felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy a rendelésen kívüli készenléti,
illetve a hétvégi ügyeletet mindig a 06(30)22811-89-es telefonszámon hívják, melyen az épp
ügyeletes háziorvos jelentkezik.

Tisztújítás
A Mezőhegyesi Sporthorgász Egyesület december 13-án tartotta tisztújító ülését, melyen
Farkas Csaba Eleket választották elnöknek.
Vezetőségi tagok: Csajó Attila titkár, Dankó
Gyula gazdasági vezető, Kemény János horgászmester.
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A Ménesbirtok Zrt. 2009-ben is nyereségesen gazdálkodott

Nem változik az alaptevékenység
„Semmitől sem kell annyira félni, mint magától a félelemtől” - idézte Kun Mihály, a
Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. vezérigazgatója a december 18-ai év végi nagygyűlésen
Franklin Delano Rooseveltnek, az Amerikai
Egyesült Államok 32. elnökének az első beiktatási beszédében elhangzott mondatát,
mellyel az amerikai elnök az 1932-es világválságot követően arra utalt, hogy Amerika
erőforrásai elegendőek lesznek a válság
legyőzéséhez.
Kun Mihály évértékeléssel kezdte beszédét,
melyben felhívta a dolgozók figyelmét arra,
hogy a vállalat immár hatodik éve, hogy nyereséges évet zár. Arra a kérdésre „Hogy vagyunk?”, a következő bon-mot-val válaszolt:
- Jobban mint az irigyeink szeretnék, rosszabbul, mint ahogy lehetnénk!
- Az ünnepi év méltóságát sajnos a magyar
mezőgazdaság „környezete jelentősen csorbította - hangsúlyozta. - Hiába az évszázados
rekordot felállító búzatermés, hiába a kiemelkedő repcehozam, értékesítési nehézségek és
forráshiány jellemzi a piacokat. Érthetetlen és
felháborító az a tény, hogy Európában a tejtermékpályán képződött jövedelem 87 százaléka a kereskedőkhöz kerül, míg a maradék 13
százalékon osztozik a termelő és a feldolgozó
- fejtette ki véleményét. - Mindezek ellenére a
Ménesbirtok Zrt. 2009-ben is nyereségesen

gazdálkodott, a terveit teljesíteni tudta - nyomatékosította.
A 2010-es évvel kapcsolatban kijelentette: - A
Ménesbirtok alaptevékenysége, fő ágazatai
nem változnak, továbbra is a hibridkukorica-vetőmag jelenti a termelés és a nyereség
gerincét. Terveink közt szerepel a szántóföldi
körülmények javítása, az öntözés bővítése és
korszerűsítése, valamint a vetőmagüzemben
egy új fogadó és csöveskukorica-szárító megépítése.
- Az a víziónk, hogy a következő 5-10 éven
belül Mezőhegyes stabilan tartani tudja helyét
az ágazat szereplői között - húzta alá végezetül Kun Mihály.
A nagygyűlésen Ménesbirtokért Életmű-díjjal
jutalmazták dr. Sümeghy László állattenyésztési főágazati igazgatót. Ménesbirtokért-díjban
részesült Biri Istvánné fejős és Balogh László
növénvédőszer raktárkezelő. A Ménesbirtokért
Ifjúsági-díjat Turcsán István számítógép programozónak ítélte oda a kuratórium. Elismerő
oklevelet vehettek át: Bárdos Lászlóné borjúgondozó, Boros Zoltán traktoros, Csontos Béla
rakodógép kezelő, Jeszenka Mihály műszakvezető, Kiss Attila szerelő, Kolozsi Jánosné
raktáros, Korda Károly targoncás, Mikula
Jánosné bérelszámoló, Popon Csaba raktáros
és Uborkity János targoncás.
M. Szabó Mihály

Habsburg Eilika: „Mezőhegyes ma is a lótenyésztés központja”

A 225 éves Ménesbirtokot ünnepelték
A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. gazdasági
tevékenysége, vagyona, szakmai munkája és
a 225 év erkölcsi értéke makulátlan, egyetlen
fekete pont sem található benne. Ezekre az értékekre kell építeni a következő időszakban is
- kezdte beszédét Gráf József földművelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter december 19-én,
Mezőhegyesen. A társaság 225 éves születésnapjára rendezett konferencián a szakminiszter kijelentette, a mezőgazdaságot szakmaként
kell kezelni és távol kell tartani tőle a politikai
érdekeket.

Az ünnepségen megjelent több megyei országgyűlési képviselő, polgármester, Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, illetve
az egykori birtokalapító Habsburg-Lotaringiai
uralkodócsalád képviseletében Habsburg Eilika
hercegnő.
- Európában egyedülálló birtokrendszer a
mezőhegyesi, mely ma is meghatározó szereplője a magyar mezőgazdaságnak - jelentette ki köszöntőjében Kun Mihály vezérigazgató. A cégvezető a gazdálkodással kapcsolatban hangsúlyozta
a termőföld védelmét. Bírálatként elhangzott, hogy
a mezőgazdaságban dolgozó társaságok jövedelmezőségét erősen meghatározza a kereskedelem. „Nem támogatást kérünk, hanem megfelelő
jövedelemmegoszlást” - mutatott rá Kun Mihály.
Hollós László önkormányzati képviselő, helytörténész a 225 év történelmi áttekintésében a
Ménesbirtok és Mezőhegyes együttfejlődését
emelte ki, mint mondta, a település kiépülésében,
arculatában meghatározó szerep jutott a gazdaságnak.
(Folytatás a 2. oldalon)

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb médiafigyelője az
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Első forduló
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete január 26-án 16 órától tartja soron
következő ülését a Centrál épület emeleti dísztermében. Főbb napirendi pontok: 1.) A 2010. évi
költségvetés - első forduló. 2.) A köztisztviselők
2010. évi teljesítmény alapját képező kiemelt célok meghatározása. 3.) Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006-2010.
évi programtervében lévő feladatának időarányos
végrehajtásának értékelése. 4.) Az „Üt a munkához” program foglalkoztatási terve.

Köszöntötték őket
Az Alapszolgáltatási Központ dolgozói 2009-ben az
alábbi 90. életévüket betöltött mezőhegyesi lakosokat köszöntötték: Vörös Lajos (99), Mohácsi Tamásné
(98), Király Sándorné (97), Hrubos Györgyné (94),
Joó Ferencné (94), Molnár Györgyné (93), Faragó
Jánosné (93), Czúth István (93), Kulcsár József (91),
Simon Jánosné (90), Erdősi Istvánné (90), Kerekes
Sándorné (90), Pecza Antónia (90), Kis Istvánné (90),
Vida István (90). A jókívánságokon túl emléklapot,
virágot és ajándékcsomagot adtak át az ünnepelteknek.
Kunné Horváth Izabella

Megváltozott
A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a társaság
székhelye 2010. január 1-jétől megváltozott. Új
cím: 6728 Szeged, Városgazda sor 1. sz.

Nyugdíjba vonult
Roczkov Frigyes, a mezőhegyesi önkormányzat
műszaki referense, 17 éves mezőhegyesi szolgálat után, egészségi okok miatt nyugállományba vonult. Január 5-én bensőséges hangulatú
ünnepség keretében vett búcsút a volt munkatársaktól.

Eredményekben és sikerekben gazdag
boldog új esztendőt kíván a „Mezőhegyes”
szerkesztősége minden kedves olvasójának!
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Januári mozi műsor
Január 03. (vasárnap) - korhatár: 16 év
2012 című
Magyarul beszélő amerikai katasztrófafilm
Rendezte: Roland Emmerich / 158 perc
Fsz.: John Cusack, Amanda Peet, Thandie
Newton
Január 10. (vasárnap) - korhatár: 12 év
Páros mellékhatás című
Magyarul beszélő amerikai romantikus vígjáték
Rendezte: Peter Billingsley / 113 perc
Fsz.: Vince Vaughn, Jason Bateman, Jon Favreau
Január 17. (vasárnap) - korhatár nélküli
Fel! című
Magyarul beszélő amerikai animációs film
Rendezte: Pete Docter / 90 perc
Gyártó: Walt Disney Pictures és a Pixar Animation
Studios
Január 24. (vasárnap) - korhatár: 16 év
Gamer - Játék a végsőkig című
Feliratos amerikai akciófilm
Rendezte: Mark Neveldine, Brian Taylor / 95 perc
Fsz.: Gerard Butler, Amber Valletta,
Michael C. Hall, John Leguizamo
Január 31. (vasárnap - korhatár: 16 év
Zombieland című
Feliratos amerikai akció vígjáték
Rendezte: Ruben Fleischer / 90 perc
Fsz.: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg,
Emma Stone, Bill Murray
Az előadások kezdete: 19 óra
A jegyek ára: 300,- Ft.
A mozi címe:
József Attila Általános Művelődési Központ
5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
Tel.: +36-68-466-103 / +36-30-445-5432

Újévi koncert Mezőhegyesen
Tizennegyedik alkalommal tartott közös újévi
hangversenyt január 2-án a József Attila Általános Művelődési Központ színháztermében a
mezőhegyesi és a tótkomlósi Ifjúsági Fúvószenekar, mely alkalomból - a hagyományokhoz híven a Gyöngyszemek Egyesület mazsorett csoportjai
is felléptek.
A rendezvényen részt vett többek között dr.
Karsai József országgyűlési képviselő, aki 100
ezer forintot adott át a mezőhegyesi zenekar képviselőjének, hogy - mint fogalmazott - az együttes
továbbra is működni tudjon, Csanádi István, Mezőhegyes polgármestere, Hupucziné Györki Julianna jegyző, dr. Garai Rita, Tótkomlós polgármestere és Tonka István Jánosné, Kisdombegyház
polgármestere.
Csanádi István megnyitó beszédében köszöntötte a koncerten részt vevő lakosságot, elismeréssel
szólt a mezőhegyesi zenekar munkájáról, külön kitérve arra, hogy nem csak a helyi rendezvényeken
képviseltetik magukat, hanem a környékbeli településeken és külföldön is öregbítik Mezőhegyes
hírnevét. Köszönetet mondott a szponzoroknak,
hogy anyagilag is segítik a zenekar munkáját. Végezetül hozzátette: - Nem tudom, mit hoz a 2010.
év, de kívánom, hogy a mezőhegyesi alapfokú
művészeti oktatás legalább az elmúlt évi, vagy
még magasabb színvonalon folytatódjon.
M. Sz. M.
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Habsburg Eilika: „Mezőhegyes ma is a lótenyésztés központja”

A 225 éves Ménesbirtokot ünnepelték

(Folytatás az 1. oldalról)

A korábbi állami gazdaság 2004-es privatizációját követően a tevékenység ketté vált, a mezőgazdasági tevékenységet a Mezőhegyesi
Ménesbirtok Zrt. folytatta, míg a lótenyésztés állami tulajdonban maradt. Ezt a feladatot a Mezőhegyesi Állami Ménes Kft. látja el,
melynek ügyvezető igazgatója, Kovács János
ismertette a társaság tevékenységét. Előadásában kiemelte, hogy a ménes állományába
tartozó lovak vérvonala az 1700-as évekig vezethető vissza.
Azoknak az alapvető feladatoknak, amelyek
a valamikori állami gazdaságra hárultak a
Ménesbirtok szakemberei, vezetői ma is eleget tesznek. A mai magyar mezőgazdaságnak
nagyon sok problémája volt, de az elmúlt hét
év fontos mérföldkövet jelent. A magyar mezőgazdaságban soha nem látott technikai váltás
valósul meg, több mint 2000 milliárd forintos
műszaki szakmai fejlesztésből 2000 állattenyésztési központ újul meg - fogalmazott Gráf
József előadásában.
A mezőgazdaság lehetőségeiről szólva a tárcavezető elmondta, Európában a legnagyobb
agrárország Németország, ahol a nemzeti
termelés mindössze egy százalékát adja az
agrárium, a foglalkoztatottak 0,9 százaléka

dolgozik a mezőgazdaságban. „Nem lehet ködös és lila vágyakat teremteni” - jelentette ki.
Hozzáfűzte: akik a szakmát irányítják, azoknak
mindig a jövőt kell figyelembe venniük és nem
engedhetnek be a döntések közé politikai érdekeket.
Csanádi István polgármester a vállalat és a
város kapcsolatáról beszélt. - A Ménesbirtok
a település legnagyobb cége és adófizetője.
Szerencsés egybeesés, hogy 2009-ben ünnepelhettük a birtok alapításának 225. és a várossá nyilvánítás 20. évfordulóját - húzta alá.
A múltra utalva elmondta, ha a birtoknak jól
ment, a lakosság sem panaszkodhatott. - A jelenben pedig jelentős mecénási szerepet vállal
- hangsúlyozta Csanádi István.
A születésnapi konferencián bemutatkozott
az év borásza, Lőrincz György is. Végezetül
Habsburg Eilika hercegnő köszöntötte a jelenlévőket, aki II. József birtokalapító okleveléből
idézett, majd a lótartás, a lovassport fontosságáról beszélt, kiemelve, hogy Mezőhegyes ma
is a lótenyésztés központja.
Az ünnepségen adta át Kun Mihály a Gluzek
Gyula-díjat, melyet az idén Szaxon J. Attilának,
a bábolnai IKR Zrt. vezérigazgatójának ítélt
oda a kuratórium.
(Tudósítónktól)

A beruházás 90 százalékát sikerült pályázaton elnyerni

Átadták a felújított városházát
A közeljövőben visszaköltözik a DÉMÁSZ
épületből a városháza a volt nőtlen
tisztilakba. A polgármesteri hivatal kívánalmainak nem felelt meg az épület, amely a
település egyik legszebb műemléke.
- Mezőhegyes Város Önkormányzata 2008ban pályázatot nyújtott be az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Dél-alföldi Operatív Program
támogatási rendszeréhez, a DAOP 5.1.2/B2008-0024 azonosító számú pályázati kiírásra.
A kiírás alapján a Mezőhegyes, Kozma Ferenc
u. 11. sz. alatti városháza felújításának és
akadálymentesítésének költségeire lehetett
pályázni. Az összesen 55 millió 550 ezer Ftba 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
mezőhegyesi egyéni vállalkozót hirdette ki
- mondta Csanádi István polgármester a de-

cember 21-ei sajtótájékoztatón.
Az 1913-ban épült nőtlen tisztilak már évtizedek óta a polgármesteri hivatalnak ad helyet. A
projekt szükségességét elsősorban az épület
leromlott állapota indokolta, továbbá az, hogy
az épület nem biztosított optimális munkakörnyezetet, ügyfélbarát fogadóteret a közigazgatási feladatok ellátásához, és nem utolsó
sorban a fogyatékkal élők akadálymentes kiszolgálását sem tette lehetővé.
A fejlesztés során a városháza épület teljes
külső homlokzati felújítása, részben a belső
tér felújítása, a pince szigetelése, vakolat-felújítása, mozgáskorlátozott WC kialakítása,
fűtéskorszerűsítés, tetőszerkezet részleges javítása, homlokzatfestés, mázolás, belső javító
festés, fafelületek mázolása valósult meg.
Dr. Karsai József országgyűlési képviselő
hangsúlyozta, a megye legtöbb műemlékkel
rendelkező városa hamarosan tovább szépül.
A városközpont rehabilitációjára is sikerült forrást nyerni - emelte ki.
M. Sz. M.

Hangok, árnyak, illatok
Különleges élményben volt részük a mezőhegyesi
gyermekeknek december 9-én. Már délelőtt elkezdődött egy különleges, nagy zenedoboz építése.
A felhúzókart „János úr” a gyerekek segítségével
„kurblizta zenére”. Csajkovszkij: Diótörő című művére
János úr (Berta János) és társa Erzsébet (Csortán
Erzsébet) betessékelte a gyerekeket a zenedobozba. Tíz-tizenöt gyerek fért be egyszerre a zenedobozba. Bent zene, korom sötét és vanília-fahéj illat
várta a nézőket. Majd felnyílt a mini mozi függönye
és régi karácsonyi képeslapok segítségével előadott
árnyjáték varázsolt meghitt hangulatot. János úr és
Erzsébet, a zenedobozhoz illően, XIX. századi külsőt
öltöttek, és beszédük, mozdulataik is ehhez igazod-

tak. A maroknyi gyermekcsoport, akik végignézték a
hóesést, a karácsony történetét, az angyalok érkezését, a család meghitt melegségét szimbolizáló fények
kigyúlását a mini moziban Csajkovszkij zenéjére, átszellemülten léptek ki a zenedobozból.
Ezután kézműves foglalkozáson vehettek részt. Legnagyobb sikere talán a mézeskalácsírásnak volt. Sok
mézes bizony nem sokáig élvezte a díszítést; alkotója
megette.
A programot a Kukucska Színháznak köszönhetjük. A
költségek nagy részét pedig egy sikeres pályázatnak,
melyet a Békés Megyei Ibsen Kht. nyújtott be a NKA
Közművelődési Kollégiumához.
Krucsóné Gergely Erzsébet

Magas szakmai színvonalon végzik munkájukat

„A köz szolgálatáért”
Mezőhegyes Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a december 14-ei ülésén 2009-ben Kovács Istvánné köztisztviselőnek és Hollósné Havasi Helén vezető
óvónőnek adományozta „A köz szolgálatáért” kitüntető díjat és oklevelet.
Kovács Istvánné Battonyán született 1952ben. A battonyai általános iskolai tanulmányi
után a Battonyai Mikes Kelemen Gimnáziumban érettségizett.
Egy évig a MÁV-nál dolgozott, majd 1978-ban
a Mezőhegyesi Cukorgyárnál helyezkedett el.
A Cukorgyári évek alatt anyagkönyvelőként,
állóeszköz könyvelőként, főkönyvi könyvelési
csoportvezetőként, majd számviteli osztályvezetőként dolgozott, és elvégezte a mérlegképes könyvelői felsőfokú tanfolyamot.
A Cukorgyár bezárása és ezzel a munkaviszonya megszűnése új élethelyzetet produkált. A
termelőszektorban eltöltött közel 20 év után, a
közszolgálat területén folytatta munkáját, 1998.
augusztusától a Polgármesteri Hivatalnál helyezkedett el. Vállalkozó számviteli ismereteit a
pénzügyi csoportnál költségvetési számvitelre
kellett cserélnie. Szakmai ismeretei bővítése
érdekében mérlegképes könyvelői felsőfokú
szakmai képzettséget szerzett, államháztartási szakon.
Szakmai ismereteit, tudását folyamatosan továbbképzéseken, értekezleteken gyarapítja,
melyet maximálisan hasznosít, segítve ezzel a
pénzügyi csoport és a csoportvezető munkáját. A munkában való jártassága, pontossága,
felelősségérzete, és szorgalma átlag feletti.
Tevékenységére a magas szakmai színvonalon végzett, pontos munkavégzés a jellemző.
Munkáját nagy igyekezettel, kiemelkedő hivatástudattal, felelősséggel látta és látja el, fontos szempont számára a pontosság, a precíz
munkavégzés.
Megbízható munkatárs. Nyugodtságára, megértésére, segítségére mindig lehet számítani. A
pénzügyi terület sok esetben nem nyolctól négyig tartó munkavégzést igényel. Munkaszeretetére jellemző, hogy ez évben betegségéből
történő felépülése időszaka alatt otthon is kontírozta a kiadási és bevételi tételeket.
Munkája és családja mellett ellátja a
Mezőhegyesi Sportegyesület, a Sporthorgász
Egyesület valamint a Birkózó Alapítvány könyvelői feladatait. Elhivatottsága, megbízhatósága, felelősségérzete, korrektsége, kollegalitása
példamutató lehet minden köztisztviselő számára.

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a közigazgatás területén kifejtett tartósan kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként „A köz szolgálatáért” kitüntető díjat
és díszoklevelet adományozza számára.
Hollósné Havasi Helén 1953-ban született
Mezőhegyesen. Általános iskolai tanulmányai
után a battonyai Mikes Kelemen Gimnáziumban érettségizett.
Egy évig Végegyházán dolgozott képesítés
nélküli óvónőként. 1974-ben végzett a Szarvasi Felsőfokú Óvónőképző nappali tagozatán.
Másfél évig dolgozott a mezőhegyesi Kendergyár óvodájában, illetve népművelési előadóként tevékenykedett a Művelődési Házban.
Később a Mezőhegyesi Mezőgazdasági
Kombinát óvodájában dolgozott óvónőként,
majd vezető óvónőként. 1991 szeptemberétől
a „Cuki-Ovi” vezető óvónője, majd a 2005-ös
intézményi átszervezés óta, három telephely
óvoda intézményegység-vezetőjeként látja el
feladatait.
Munkájában pontos, precíz, nyitott az új ismeretek iránt, és munkatársait is erre ösztönzi.
Fontosnak tartja a folyamatos önképzést. Több
intenzív továbbképzésen vett részt, majd számítógépes alapismereteket szerzett.
Az elsők között vett részt a Lépésről lépésre
program továbbképzésén, és alkalmazta azt
sikerrel a gyakorlatban, majd 2000-ben vezető
óvodapedagógus szakképesítést szerzett.
Kiemelkedően látja el feladatait a minőségbiztosítás terén is, harcol az óvodák fejlődéséért
és fejlesztéséért, minden erejével azon munkálkodik, hogy a kis csöppségeknek a lehető
legideálisabb környezetet teremthessen.
Rendszeres kapcsolattartásra törekszik a szülőkkel, partnerekkel, bemutató órákat és közös
rendezvényeket szervez. Féltő gondoskodással veszi körbe a kisgyermekeket, akik áhítattal hallgatják Hédike néni szavait, és szeretetét
még felnőttkorban is emlegetik, de nemcsak
ők, hanem a szülők is. Kollégáit is segíti, támogatja.
Az Aprónép Alapítvány megálmodója és létrehozója. Szívügyének tekinti, hogy Mezőhegyesen ismét elindulhasson a bölcsődei gondozás.
Érdemei elismeréseként Mezőhegyes Város
Képviselőtestülete, az óvodai oktatásban és
nevelésben kifejtett, több évtizedes, kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként „A köz
szolgálatáért” kitüntető díjat és díszoklevelet
adományozza számára.
(Munkatársunktól)

Ifjú labdarúgóink sikere Medgyesegyházán
A medgyesegyházi Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ december 13-án, első alkalommal rendezte meg az U11
korosztályos focisták számára a
Mikulás Kupa elnevezésű kispályás labdarúgó tornát.
A megmérettetésen négy csapat
vett részt: Csanádapáca, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Szabadkígyós.
A felfokozott hangulatú mérkőzéseken túljutva,
településünk lelkes focistái az igényes felkészítésnek köszönhetően az első helyen végeztek. Ezen

túlmenően az egyéni felkészülés
is olyan jól sikerült, hogy a torna
Legjobb játékosa címet Molnár Botond személyében mezőhegyesi
játékos nyerte el.
Az elért eredményhez ez úton is
gratulálunk a csapat edzőjének,
Ács Leventének és a csapat tagjainak: Lovász Bencének, Balotai Balázsnak, Isaszegi
Máténak, Papp Balázsnak, Molnár Botondnak,
Iványi Attilának, Rajos Viktornak, Balázs Máténak,
Kiss Bencének, Miklós Ádámnak, Bor Rolandnak.
Mitykó Zsolt

Hirdetmény
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete pályázat útján értékesíti a Mezőhegyes, Május 1. tér
6/2 szám alatti 2 szobás, 62 m2 alapterületű
komfortos komfortfokozatú bérlakását. A pályázat január 31-éig nyújtható be Mezőhegyes
Város Polgármesteréhez (Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 11.). A pályázatot zárt borítékban, feladó megjelölése nélkül kell benyújtani.
A lakás megtekinthető.
Kikiáltási ára: 3 000 000 forint. A pályázatról
bővebb felvilágosítást a Polg ármesteri Hivatalban Szentmihályi Ferenc aljegyző ad.
Mezőhegyes Város Jegyzője

Karácsonyi ünnepség
December 16-án a Diákotthon lakói tartottak
fenyő ünnepséget. A műsor után Dénes Mária,
az intézmény vezetője beszélt a karácsony
üzenetéről: a szeretetről, mely a manapság oly
elterjedt elmagányosodás legjobb ellenszere.
Hangsúlyozta, fontosnak tartja, hogy a gyerekek át tudják élni az ünnep örömét. Végezetül
megköszönte a támogatók, s munkatársai segítségét, hogy létrejöhetett a bensőséges hangulatú ünnepség.

Ítéletidő Dél-Békésben
December 22-én intenzív havazással és hófúvással párosuló rendkívüli időjárás sújtotta
Dél-Békést, melynek következtében Mezőhegyesen a Békés Megyei KPM által kezelésében lévő utak, illetve az ezekről leágazó majori
bekötő utak közlekedése lelassult, illetve járhatatlanná vált.
A sűrű havazás megindulását követően az önkormányzat hóekéi megkezdték a
hóeltakarítást, azonban a lehullott nagy men�nyiségű téli csapadék eltakarításához a gépjárművek mennyisége és teljesítménye, az
erőfeszítések ellenére is, kevésnek bizonyult.
Felkérésre, a Ménesbirtok 2 db nagyteljesítményű erő- és munkagépet biztosított az elsősorban megyei üzemeltetésű közutak hótól
való megtisztítására.
A legnagyobb gond a Battonya-Mezőhegyes
útszakaszon az 57-es majori, illetve a gránici
részen adódott, melyet két oldalról, egymással szembehaladva, a ménesbirtoki gépek,
Battonya felől pedig a dr. Karsai József által
irányított munkacsapat tagjai tisztítottak meg.
Mezőhegyes külterületén a 28-as, a 21-es és
a 6-os major kiszabadítását az önkormányzat
gépei, míg a 47-es, az 52-es, az 57-es és a 39es major megtisztítását a Ménesbirtok gépei
végezték el délelőtt 11 órára.
- Tekintettel arra, hogy ez a nagy fokú havazás és hófúvás csak kimondottan Dél-Békést
sújtotta, érthetetlen számunkra, hogy a megyei
közúti felügyelet több óra elteltével sem biztosított egyetlen járművet sem a hótól járhatatlan utak megtisztítására - hangsúlyozta Csanádi István polgármester. Majd így folytatta:
- Szeretnénk ezúton is megköszönni a város
lakói nevében, hogy a Ménesbirtok vezetése
és dolgozói együttműködve az önkormányzat
dolgozóival, áldozatos munkával, gyorsan és
hatékonyan helyreállították a normál közlekedési helyzetet.

