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Jegyzőkönyv
Készült Mezőhegyes Város Képviselőtestületének 2009. április 25-én Mezőhegyes
várossá nyilvánításának 20. évfordulója alkalmából megtartott ünnepi üléséről.
Az ülésen megjelentek: Csanádi István polgármester, Erdődi Zoltán alpolgármester,
Antal János, Csomós Zsuzsanna, Dobi Ferenc, Hollós László,
Dr.Kerekes György, Krcsméri Tibor, Krucsóné Gergely Erzsébet,
Soós Attila, Szűcs Sándor, Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását előzőleg bejelentette: Agonás János, Dr.Szegvári Péter képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Varga Zoltán önkormányzati és területfejlesztési
miniszter,
Dr. Karsai József országgyülési képviselő,
Hupucziné Győrki Julianna Mezőhegyes város jegyzője,
Dr.Madarász Lajos, a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt
igazgatási és jogi igazgatója,
Szentmihályi Ferenc aljegyző,
Garamvölgyi Lászlóné csoportvezető, Kolozsi József
csoportvezető, Molnárné Bozó Ildikó titkárságvezető,
Posztósné Papp Erzsébet csoportvezető
A képviselőtestület ünnepi rendkivüli ülését a HIMNUSZ hangjai nyitották meg. Ezt
követően a mezőhegyesről elszármazott Laczó András operaénekes és barátai az
„Operaházi borlovagok” ünnepi műsora következett.
Soós Attila képviselő, a Művelődési és Sportbizottság nevében az ünnepi műsor
főszervezőjeként köszöntötte a várossá nyilvánítás 20. évfordulója és a Ménesbirtok Zrt
alapítása 225 .évfordulója alkalmával megtartott ünnepi rendkívüli képviselőtestületi
ülésen a képviselőtestület tagjait, meghívott volt képviselőket, és a „Városért” emlékérem
kitüntettjeit, és az ülés résztvevőit. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte Varga
Zoltán önkormányzati és területfejlesztési miniszter urat, Dr.Karsai József országgyűlési
képviselő urat, Csanádi István polgármester urat, Dr.Madarász Lajos urat, a Mezőhegyesi
Ménesbirtok Zrt igazgatási jogi igazgatóját, Hupucziné Győrki Julianna úrhölgyet,
Mezőhegyes város jegyzőjét.
A vendégek köszöntését követően bemutatta az „Operaházi borlovagokat”, Kuncz László
operaénekest, és Sztankovics Béla Magyar Állami Operaház lantművészét,
kik 2004-ben Magyarország Európai Uniós csatlakozásakor képviselték Brüsszelben
Magyarországot, és 2006-ban az 1956-os forradalom 50. évfordulója tiszteletére
rendezett ünnepségen.
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operájából a pezsgőáriát Laczó András adta elő
Soós Attila képviselő, Művelődési és Sportbizottság nevében, az ünnepi műsor
főszervezőjeként felkérte Sás Péter színművész urat, versének előadására.
Soós Attila képviselő, Müvelődési és Sportbizottság nevében megköszönte
a fellépő művészek közreműködését.
Felkérte Csanádi István polgármester urat a rendkívüli testületi ülés megnyitására
és a napirendek ismertetésére.
Csanádi István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy
a rendkívüli testületi ülés határozatképes, azt megnyitotta.
A képviselőtestület 2009. február 17-i ülésén döntött arról, hogy a mai ünnepi testületi
ülést, az ünnepi ülésre kiadott meghívón szereplő alábbi napirendekkel összehívja:
1. Várossá nyilvánításhoz vezető út
Előadó: Csanádi István polgármester
2. A Ménesbirtok 225 éve
Előadó: dr. Madarász Lajos, a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt
igazgatási és jogi igazgatója
Kéri, hogy aki a napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 12 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendeket
elfogadta.
Soós Attila képviselő, Művelődési és Sportbizottság nevében, az ünnepi műsor
főszervezőjeként tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a testületi ülés megnyitója alatt a város
múltjáról és jelen emlékeiről szóló rövidfilmet láthatták, melyet ifj Kerekes György, a
Város és Környezetvédő Egyesület elnöke készített.
Soós Attila képviselő, Művelődési és Sportbizottság nevében, az ünnepi műsor
főszervezőjeként felkérte az Alapfokú Művészeti Iskola növendékeit ünnepi műsoruk
megtartására.
Soós Attila képviselő Művelődési és Sportbizottság nevében, az ünnepi műsor
főszervezőjeként felkérte Csanádi István polgármester urat, a várossá nyilvánításhoz
vezető út címmel ünnepi beszámolója megtartására.
Csanádi István polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Őt érte az a megtiszteltetés,
hogy a település várossá nyilvánításának 20.évfordulója polgármesterként köszönheti a
város lakosságát. / Ünnepi beszámoló jegyzőkönyv mellé csatolva/

-3 Soós Attila képviselő, Művelődési és Sportbizottság nevében, az ünnepi műsor
főszervezőjeként felkérte dr. Madarász Lajos urat, a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt
igazgatási és jogi igazgatóját, ünnepi tájékoztatója megtartására.
dr.Madarász Lajos, a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt igazgatási és jogi igazgatója:
Kun Mihály, a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt vezérigazgatója nevében köszöntötte
a megjelenteket. Tájékoztatott arról, hogy vezérigazgató úr hivatalos úton
külföldön tartózkodik, ezért az ünnepi tájékoztatót Ő terjeszti a testület elé.
Polgármester úr a várossá nyilvánítás kapcsán a város történeti részére már utalt, arra,
hogy a település létrejötte a Ménesbirtok alapításával egyidejű, ezért a Ménesbirtok
225.évéről kíván szólni, arról, hogy történetét a történelem sorsfordulói nagyban
befolyásolták és meghatározták, ezért fejlődését nemcsak az itt dolgozó kiváló
szakemberek munkája határozta meg. Utalt arra, hogy 1786-ot, az alapítást követő 20
évben lótenyésztése, növénytermesztése, révén világhírű gazdasággá vált, mely két
kíváló embernek, Kozma Ferenc igazgatónak és Gluzek Gyula jószágigazgatónak az
érdeme. Ekkor vált ketté a Ménes és a Birtok, 1875-től polgári alkalmazottakat
foglalkoztatnak. A birtok a századfordulóra fejlődése csúcsára ért, a növénytermesztés,
annak feldolgozása terén amit nem tudott ezt követően túlszárnyalni, az I. világháború
rettenetes pusztítása, a megszállás miatt. A 20 –as évek elején a villamosítással elindult a
fejlődés mely a 30-as évek végig tartott, majd ismét világhírű gazdasággá vált. A
II.világháború alatt a fejlődés a rendkívüli pusztítás miatt megtorpant. A birtok területét
csökkentette az 1945-ös földosztás, majd ezt követően 1950-től újra indult szinte a
nulláról, csekély állatállománnyal. 1965-től elindul a szocialista nagyüzemi fejlődés.
1975-től Mezőgazdasági Kombinát, ekkor kerül a gazdasághoz a bánkúti, dombegyházi
állami gazdaság majd a 80-as években a Mezőhegyesi Cukorgyár. Ez a nagy vertikum
folytatta a hagyományt, a lótenyésztést, növénytermesztést. 122 állami gazdaság között
dobogón volt, és akinek ez köszönhető, az itt ül a vendégek között, Supala Pál, aki a
Kombinát vezérigazgatója volt. Üdvözölte és jó egészséget kívánt neki. 1987-ben a
Mezőgazdasági Kombinát árbevétele 3 milliárd forint volt és 246 millió forint a
nyeresége. 1990. a rendszerváltás éve, elveszítették a keleti piacot, és a kamat 44%-volt
amit nem tudtak fizetni. Ez csődtárgyaláshoz vezetett 1992-ben..Ez rendkívül nehéz időszak
volt. 1993 rendkívül aszályos év volt, a csődegyezségben vállaltakat nem tudták teljesíteni.
Felszámolási helyzet alakult ki. A veszteségek mindig objektív okok miatt keletkeztek, és
nem az itt dolgozók munkáján múlottak, ez éppen az aszály miatt következett be, és ahhoz,
hogy 500 milliós állami garanciát kapjanak, az akkori országgyülési képviselőnek, Remport
Katalinnak köszönhető aki itt ül a vendégek között. Az Ő közbenjárása kellett ahhoz, hogy
ne számolják fel a birtokot. 1992-ben részvénytársasággá alakult át, ennek nagy ára volt,
létszámcsökkentést kellett végrehajtani. Ahhoz, hogy 1993-ban ne ismétlődjön meg a
csődközeli állapot, szükségessé vált az öntőzőrendszer kiépítése, ehhez a víz biztosítása.
Ebben a szintén vendégek között ülő id.Miskucza Péternek nagy szerepe volt.
A következő szakasz 2004. A Ménesbirtokot privatizálták. A privatizáció a mezőhegyesin
kívül még 9 társaságot érintett. Ennek következtében az állami tulajdon jelenleg 10%
amit a Ménes Kft képvisel. Összegzésként elmondta, hogy a privatizációt követően
működik a Ménesbirtok Zrt, csak a lámpás szerepe amiért ezt birtokot létrehozták, kicsit
halványul, de azért világít. A privatizációs szerződésben vállalt kötelezettségüket teljesítik.
A bevételek tükrében úgy gondolja, nincs okuk panaszra, a nehézségek ellenére bizakodnak.

.- 4 Az ünnepi megemlékezések kapcsán kiemelte, hogy 2007-ben Csekonics Józsefről
emlékeztek meg,2009.május 4-én pedig Budapesten Vajdahunyadvárban lesz kiállítás. A
kiállítást összeállítók munkáját, ezúton köszöni meg.
Soós Attila képviselő, Művelődési és Sportbizottság nevében, az ünnepi műsor
főszervezőjeként felkérte Csanádi István polgármester urat, hogy a várossá nyilvánítás
20. és a Ménesbirtok alapításának 225. évfordulójának emlékére veretett érmék közül a
201-es sorszámú ezüstérmét Varga Zoltán önkormányzati és területfejlesztési miniszter
úrnak nyújtsa át.
Csanádi István polgármester: Átnyújtotta Varga Zoltán miniszter úrnak
a várossá nyilvánítás 20. évfordulója és a Ménesbirtok alapításának 225.évfordulója
emlékére veretett emlékérmék közöl a 201-es sorszámú ezüstérmét, melynek egyik
oldalán a Városháza épülete, a másik oldalán II.József császár arcképe látható.
Varga Zoltán önkormányzati és területfejlesztési miniszter: Megköszönte
az emlékül adományozott érmét. Megköszönte az ünnepi testületi ülésre szóló meghívást.
Mezőhegyes mindig is tip-top település volt. Igazgató úr Vajdhunyadvárba invitálta, Ő
azt kéri, hogy a Szentendrei skanzenbe látogassanak el, ahol a mezőhegyesi
vasútállomás mása tekinthető meg Sok sikert kíván a településnek.
Dr.Karsai József országgyülési képviselő: A város 20 éves évfordulóján országgyűlési
képviselőként úgy gondolta, hozzá kell szólnia. Tisztelettel köszönti Ő is miniszter urat.
Azt szeretné elmondani, hogy miniszter úr az elmúlt 7 évben, mint a Dél- Alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács elnöke mindig azon volt, hogy a térség a pályázati
támogatásokat megkapja. Ezirányú tevékenységét utólag is megköszöni.
Tájékoztat arról, hogy ebbe a térségbe közel 4 milliárd forint pályázati forrás került.
Azt örömmel jelenti, hogy Mezőhegyes városnak jó esélye van a 270 millió forint
pályázati pénz elnyerésére, a város központ rehabilitációjára. További jó hír, hogy a
kistérség keretében létrehozandó uj szociális intézmény központjává válhat.
Mindenkinek sok sikert kívánt munkájához. Kéri miniszter urat, hogy a térség
számára megítélt 4 milliárd forint pályázati pénz miharabb leutalásra kerüljön.
Soós Attila képviselő, Művelődési és Sportbizottság nevében, az ünnepi műsor
főszervezőjeként megköszönte miniszter úr, és országgyűlési képviselő úr hozzászólását.
Soós Attila képviselő, Művelődési és Sportbizottság nevében, az ünnepi műsor
főszervezőjeként kéri, hogy akinek a jelenlévők közül véleménye van, tegye meg.
Farkas Annamária Mezőhegyes, Kórház u.14.sz.alatti lakos: Nagy megtiszteltetés,
hogy résztvehet az ünnepi testületi ülésen. Szeretné elmondani, hogy Kanadában a Torontói
Magyarok Házában több alkalommal lépett fel. Legutóbbi fellépésekor átadta Csanádi
István polgármester úr ajándékát, hazajövetele előtt pedig a Torontói magyarok Csanádi
István polgármester úrnak és Mezőhegyes városának küldtek ajándékot.
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Kelemen Veronika festőművészek küldték, melyet ezúton ad át polgármester úrnak.
Csanádi István polgármester: Megköszönte Farkas Annamária művésznőnek a
Torontói Magyarok Háza által küldött ajándékokat és jó kívánságokat, és hasonlókat kívánt
a Torontói Magyarok Házának és az ott élőknek..
Soós Attila képviselő, Művelődési és Sportbizottság nevében, az ünnepi műsor
főszervezőjeként szavalatra kérte fel Sás Péter szinművész urat.
Sás Péter színművész Ady Endre „Értől az óceánig” című versét adta elő.
Soós Attila képviselő, Művelődési és Sportbizottság nevében, az ünnepi műsor
főszervezőjeként tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy a várossá nyilvánítás 20.
évfordulója és a Ménesbirtok alapításának 225.évfordulója emlékére veretett emlékérme
Lapis András szobrászművész munkája, és az állami pénzverdében készült.
Az emlékérmék az ünnepséget követően helyben megvásárolhatók, azt követően pedig a
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportjánál.
A képviselőtestület döntése alapján az 1-es sorszámú érmék jelen ülésen árverésre
kerülnek.
Felkéri Csanádi István polgármester urat az árverés lebonyolítására.
Csanádi István polgármester: A képviselőtestület az 1 sorszámú árverezésre
bocsájtandó réz-nikkel érme árát 3600,-Ft-ban az ezüst érme árát 12.000,-Ft-ban
állapította meg. Ez a licit alapja.
Elsőként a réz-nikkel érmét bocsátja árverésre.
Dr.Karsai József országgyülési képviselő: Ajánlata 10 e Ft.
Dr.Guti Pál Mezőhegyes, Kölcsey u.1./a sz.alatti lakos, volt önkormányzati képviselő.
Ajánlata 11 e Ft.
Dr.Karsai József országgyülési képviselő: Ajánlata 50 e Ft.
Csanádi István polgármester: Kérdezi van-e más ajánlat. Más ajánlat nem volt.
Csanádi István polgármester: Az utolsó ajánlatot Dr.Karsai József országgyülési
képviselő úr tette, ezért 50 e Ft vételáron az 1. sorszámú réz-nikkel érme az Ő
tulajdonába került.
Csanádi István polgármester: Árverésre bocsátja az 1 sorszámú ezüst érmét. A licit
alapja 12 e Ft.
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Malya András Mezőhegyes, Zala ltp. 7.sz.alatti lakos: Ajánlata 30 e Ft
Uj Zoltán képviselő: Ajánlata 40 e Ft.
Dr.Karasai József országgyülési képviselő: Ajánlata 50 e Ft.
Uj Zoltán képviselő. Ajánlata 60 e Ft
Dr.Karsai József országgyülési képviselő: Ajánlata 70 e Ft
Uj Zoltán képviselő: Ajánlata 80 e Ft.
Dr.Karsai József országgyűlési képviselő: Ajánlata 100 e Ft
Csanádi István polgármester: Kérdezi, van-e más ajánlat. Más ajánlat nem volt.
Csanádi István polgármester: Megállapította, hogy az utolsó ajánlatot dr. Karsai József
országgyűlési képviselő úr tette , ezért 100 e Ft vételáron az ezüst érme az Ő tulajdonába
került.
Dr.Karsai József országgyülési képviselő: Az árveréssel tulajdonába került ezüst és réznikkel érméket Mezőhegyes város helytörténeti gyűjteményének adományozza.
Soós Attila képviselő, Művelődési és Sportbizottság nevében, az ünnepi műsor
főszervezője: Gratulált és megköszönte országgyűlési képviselő úrnak a felajánlást. Kéri
a meghívott vendégeket, hogy az ÁMK-ban lévő „Korona és kard” című kiállítást együtt
tekintsék meg, ezt követően vegyenek részt a Centrál étteremben megrendezésre kerülő
állófogadáson.
Csanádi István polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítésre felkérte Soós Attila és Hollós
László képviselőket.
Csanádi István polgármester. Megköszönte a jelenlévő vendégeknek a megjelenést,
és az ülést berekesztette.
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