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„Leállt fogaskerekeket kell most újraindítani…”
Mezõtúr város önkormány-
zata azon dolgozik, hogy 
Mezõtúron ismét beindul-
hasson a felsõoktatás. Így 
került kapcsolatba a Gál 
Ferenc Hittudományi 
Fõiskolával. Az elképzelé-
sekrõl és a jövõrõl beszél-
gettünk Dr. Kozma Gáborral 
a fõiskola rektorával, 
Herczeg Zsolt polgármester-
rel és Dr. Dávidházy Gábor 
professzor úrral.

– Hogyan került kapcsolatba az 
önkormányzat a fõiskolával?

H. Zs.: – Az elsõ pillanattól 
kezdve kerestük a hasznosítás 
lehetõségeit, de õszintén szólva 
nem igazán reménykedtünk 
abban, hogy újra beindulhat 
Mezõtúron a felsõoktatás, viszont 
fontosnak tartottuk, hogy valami-
lyen oktatási intézmény kerüljön 
ide. A keresésben igen nagy segít-
ségünkre volt Dr. Dávidházy 
Gábor professzor úr, a mezõtúri 
fõiskola volt tanára.

Dr. D. G.: – Közel negyven éve 
kezdtem el itt Mezõtúron a felsõ-
fokú oktatási tevékenységemet és 
különösen mélyen érintett 
engem, hogy a fõiskola 
Mezõtúron bezárt. Az intéz-
ményt egyébként még korábbról, 
1962 óta ismerem, mivel annak 
technikumi tanulója voltam. A 
végsõ elkeseredés indított el, 
hogy egy budapesti barátommal 
együtt még egy utolsó kísérletet 
tegyünk a mezõtúri fõiskola meg-
mentésére. Miután a kezdeti 
lépéseink nem csupán meghall-
gatásra, hanem támogatókra is 
találtak, kerestem meg  nyár ele-
jén Herczeg Zsolt  polgármester 
urat elképzeléseimmel. Benne jó 

partnerre találva, ezt követõen 
már együttes összefogással és 
erõvel folytathattuk elõkészítõ, 
szervezõ munkánkat. 2011 
augusztusában így találtunk egy-
másra a Szeged–Csanádi 
Egyházmegyével, illetve a Gál 
Ferenc Hittudományi Fõiskola 
rektorával Dr. Kozma Gáborral.

Dr. K. G.: – Ez egy szûk féléves 
kapcsolat és elõkészítõ munka, 
amirõl most beszélgetünk, 
augusztustól decemberig min-
denképpen rögzült az együttmû-
ködés szándéka, valamint az a 
szándék, hogy a mi intézmé-
nyünk részt vesz a mezõtúri fel-
sõoktatás újraszervezésében. Ez 
természetesen nem azt jelenti, 
hogy a korábbi intézmény indul 
újra, hanem olyan képzést szeret-
nénk útjára bocsátani, ami a 
2000-es éveknek szól. Mi olyan 
partnere tudunk lenni ebben a 
munkában Mezõtúrnak, ami 
képes a nulláról felépíteni valami 
újat, korszerût, hiszen nekünk az 
oktatás nem a profitszerzésrõl 
szól, hanem a küldetésünk része.

– A döntés mindkét oldalon meg-
született, ezek után milyen lépé-
sek következnek azon az úton, 
amelynek végén ismét beindul-
hat a felsõoktatás?

H. Zs.: – Jelen pillanatban a 
Szolnoki Fõiskola térítésmente-
sen használatba adta Mezõtúrnak 
a Petõfi tér 1-et és a Szolnoki úti 
tanüzemet, valamint lemondott a 
használati jogáról. Ezzel párhu-
zamosan az önkormányzat beje-
lentette az igényét a tulajdonba 
vételre. Amint a mi tulajdonukba 
kerül az épület, és azt követõen, 
ahogy a fõiskola elkezdi itt a 
mûködését,- itt elsõsorban nem a 

felsõoktatásra kell gondolni-, a 
fenntartó egyház és az önkor-
mányzat együttmûködve újítják 
fel az épületet. Ehhez mindkét fél 
keresni fogja a pályázati lehetõsé-
geket. Nagyon fontosnak tartjuk 
azt, hogy ezeket a lehetõ legjob-
ban ki tudjuk használni.

Dr. K. G.: – Nekünk, mint okta-
tási partnernek az lesz a meg-
nyugtató, ha ez az épület valóban 
az önkormányzat vagyonává 
válik, tehát szóba sem kerül, 
hogy maga az egyház, vagy 

annak bármelyik intézménye itt 
vagyonhoz jutna, ez nem is fogal-
mazódott meg bennünk. Hanem 
megfelelõ partner kíván lenni 
ahhoz, hogy a közös célok meg-
valósulhassanak. Ami unikum itt 
Magyarországon az az, hogy 
mezõgazdasági képzés nincsen 
egyházi felsõoktatási intézmé-
nyekben, más világi képzéseink 
természetesen nekünk is vannak, 
például tanár szakunk. Itt olyan 
szakok indítását készítjük elõ, 
amely már a termelõmunkára 
alkalmas felsõfokú szakember-
képzésre vállalkozik. Sajnos 
egyre kevesebb a magyar felsõok-
tatásban az ilyen szak. Ahhoz, 
hogy a felsõoktatás létrejöhes-
sen, elölrõl kell kezdeni. 
Természetesen nem várhatjuk 

meg azt a néhány évet, amíg egy 
új akkreditáció lezajlik, hiszen 
nekünk a jelenlétet mielõbb el 
kell érni. Ez a felnõttképzés bein-
dítását és vidékfejlesztést jelent. 
Ennek érdekében decemberben 
létrehoztuk Mezõtúri Mezõgazda-
sági és Vidékfejlesztési Inté-
zetünket, amelyet Dr.Dávidházy 
Gábor professzor úr vezet. 
Vidékfejlesztési programra van 
szükség ahhoz, hogy a családok 
ismét a mezõgazdaság felé for-
duljanak. Ennek már most a 

tavasszal vagy a nyáron eredmé-
nyeket kell felmutatnia, akár kép-
zési programokban, akár ezek-
hez kapcsolódó egyéb közösség-
fejlesztõ, -szervezõ tevékenység-
ben.

Dr. D. G.: – Egyelõre csak egy 
irodát fogunk mûködtetni, az 
elsõ lépések megtétele után ter-
mészetesen kijelölésre kerül a 
telephely, remélhetõleg addig a 
polgármester úr által említett 
ingatlanok kérdésében döntés 
születhet. Mindenesetre oktatás 
céljára nem csak a Petõfi tér 1. 
alkalmas, hanem a tanüzem is. 
Két célja van az intézetnek. Az 
egyik, hogy amíg felfuttatjuk az 
intézetet, addig felnõttképzési 
tevékenységet kell, hogy folytas-
sunk. A másik feladat pedig az, 

Petõfi tér 1.

Folyt. a 2. old.
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hogy felfejlesszük az intézetet 
karrá. Ez eléggé nagy és komoly 
feladat, amelynek személyi és 
tárgyi feltételei is vannak és 
nagyon szigorúak az akkreditációt 
illetõ szabályozások is.

– Milyen képzések indulnak 
majd az intézményen belül?

Dr. K. G.: – Ahogyan a most 
létrejött Mezõgazdasági és 
Vidékfejlesztési Intézet neve is 
mutatja, az itt szervezett képzé-
sek is olyanok lesznek, amelyek a 
mezõgazdaságban való helytál-
lásra készítenek fel, olyan szak-
embereket, szakmérnököket, 
akik akár mûszaki képzésben, 
akár pedig a mezõgazdaság 

egyéb területein, nem csak a ter-
melésben, hanem a feldolgozó 
iparban és más kapcsolódó terü-
leteken is egy korszerû végzettsé-
get kaphatnak.

– Milyen infrastrukturális hátte-
ret hagyott itt a Szolnoki 
Fõiskola, ami segítheti ezt a 
munkát?

H. Zs.: – Egy ingatlanról még 
nem beszéltünk, amely nagyon 
fontos a mezõgazdasági képzés 
tekintetében, méghozzá a tangaz-
daság. Ezzel kapcsolatosan fel-
vettük a kapcsolatot és kértük 
többek között a vidékfejlesztési 
miniszter segítségét is, hogy jár-
jon el az érdekünkben és meg-

kaphassuk Szolnoktól ezt az 
ingatlant, hiszen a Fõiskola 
ehhez az ingatlanhoz elég erõsen 
ragaszkodik. De azt látni kell, 
hogy a tangazdaság nélkül a mi 
elképzeléseink, illetve a fõiskola 
elképzelései, a képzési struktúra 
kialakításához nem vihetõek vég-
hez, hiszen egy olyan helyrõl van 
szó, amely állattartásra alkalmas, 
tehát a gyakorlati oktatásnak az 
egyik alapvetõ helyszíne lehet. 
Úgy gondolom, hogy a miniszter 
úr ezt a kérésünket támogatta és 
az utóbbi minisztériumi megbe-
szélésünkön arról esett szó, hogy 
ez tulajdonképpen már eldõlt, 
tehát az önkormányzat ezt is meg 
fogja kapni. Így az alapvetõ inf-

rastruktúra rendelkezésre fog 
állni, ami segíti majd a képzése-
ket.

Dr. D. G.: – Az innen Szolnokra 
került bemutató anyagokat és 
eszközöket lehet pótolni,s erre 
megfelelõ tervvel rendelkezünk. 
A beépített berendezések nagy 
része itt maradt és használható 
állapotban van. Leállt fogaskere-
keket kell most újra indítani, ami 
nagyon-nagyon nehéz, de min-
den remény megvan arra, hogy 
ismét egy sikeres intézményt 
hozzunk létre. Az eddig nálunk 
végzett több ezer hallgató lelkes 
támogatása pedig segíteni fog 
bennünket.

Vékony Erzsébet

Rövid hírek

Hozzájárulás az Északi 
Összekötõ út helyreállítá-

sához
A 46-os számú fõútvonal és 

a Túrkevei út között található 
Északi Összekötõ út állapota a 
Mezõtúr-Gyomaendrõd közöt-
ti vasútvonal felújítása során 
romlott meg jelentõsen. A 
beruházás mintegy két éve 
befejezõdött. A teljes vasúti 
beruházás átadás-átvételéhez  
Mezõtúr Város Önkormány-
zata nem járult hozzá, mivel 
az Északi Összekötõ út helyre-
állítását nem végezte el a kivi-
telezõ Viharsarok2 Konzor-
cium. Az önkormányzat hoz-
zájárulásának feltétele az, 
hogy 2012. május 30. napjáig 
az út kerüljön helyreállításra. 
Erre írásban kötelezettséget 
vállalt a kivitelezõ és biztosíté-
kot nyújt a Nemzeti 
Infrastruktúra-fejlesztõ Zrt.

A helyi „tömegközleke-
dés”-rõl

Jövõre átlag 4,8 %-os díj-
emelést javasolt a Jászkun 
Volán Zrt., amelyet a képvise-
lõ-testület elfogadott. A legna-
gyobb mértékû emelést a 
vonaljegy vásárlásakor tapasz-
talhatjuk, amely 190 Ft lesz. A 
jelenlegi járatszám fenntartá-
sához a Jászkun Volán Zrt. 9,2 
millió forint önkormányzati 

támogatást kér a jövõ évre a 
veszteséges tömegközlekedés 
fenntartására. Mivel az utasok 
száma évrõl évre csökken és 
az önkormányzat is nehéz 
anyagi helyzetben van, a kép-
viselõ-testület mégis a támoga-
tás mellett döntött, de össze-
get nem határozott meg. 
Ennek további feltétele annak 
vizsgálata, hogy a buszjáratok 
milyen útvonalon és hány 
alkalommal közlekedhetnek, 
illetve az, hogy hányan utaz-
nak a buszon. 

De minden nehézség ellené-
re, Mezõtúr Város 
Önkormányzata 2012. évben 
is fenn kívánja tartani a tömeg-
közlekedést, amelyet a 
Jászkun Volán Zrt. lát el.

A hulladékszállítás 
A hulladékszállítás díjtétele-

inek emelésére két számítást 
készített a közszolgáltatást 
végzõ Víz- és Csatornamû Kft. 
A képviselõ-testület tekintettel 
a kft. javaslatára a kisebb mér-
tékû emelés mellett döntött. A 
díjemelés mértéke a 110, 120 
literes gyûjtõedény esetén 
kicsivel több, mint 3 %-os lesz, 
ennélfogva jövõre 259 Ft + 
27% ÁFA/ürítés lesz a hulla-
dékszállítás díja. 

A díjemelés többek között 
azért is szükséges, mert a 

kétpói lerakóban a Remondis 
magasabb lerakási díjat kér.

A kommunális és az épít-
ményadó emelésérõl

A képviselõ-testület a 2011 
nyarán a banki folyószámlahi-
tel felvételekor a bank kérésé-
re elfogadott egy intézkedési 
tervet, amelyben kiadáscsök-
kentést és bevételnövelést – 
ezek között helyi adók emelé-
sét - irányzott elõ, mivel ezen 
intézkedések nélkül nem 
kapott volna hitelt és így a 
mûködõképességét, fizetõké-
pességét nem tudta volna 
megõrizni.

A képviselõ-testületnek 
ezért úgy kellett döntenie, 
hogy a 2012. évben emeli a 
helyi adók mértékét. A lakás-
tulajdon és családi ház után 
fizetendõ kommunális adó 
6000 Ft/ ingatlan. Az épít-
ményadó –amely a nem lakás 
céljára szolgáló épületet, épü-
letrészt, építményt, üdülésre, 
pihenésre alkalmas épületet 
terheli - 380 Ft / ingatlan lesz. 
Az érintett adóalanyok a 
Polgármesteri Hivataltól 
hamarosan megkapják az 
errõl szóló értesítést.

Tárgyalások a Telekivel 
kapcsolatban

A decemberben elfogadásra 

került új köznevelésrõl szóló 
törvény az általános iskolai és 
a középiskolai képzést állami 
feladatként jelöli meg. A terve-
zet szerint 2013. január 1. nap-
jától az önkormányzati isko-
lák állami fenntartásba és az 
épületek állami tulajdonba 
kerülnek.

Mezõtúr Város Önkormány-
zata meg kívánja vizsgálni azt, 
hogy a Teleki Blanka 
Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 
mûködése állami vagy esetle-
ges egyházi fenntartásban lát-
szik stabilabbnak. Ezért a 
2011. december 23-i soron 
kívüli ülésen úgy döntött, 
hogy tárgyalást kezdeményez 
a Szeged–Csanádi Egyházme-
gyével az intézmény fenntar-
tói jogának átadásával kapcso-
latban. A tárgyalásokban részt 
vevõ delegációt is kijelölte a 
képviselõ-testület, amelyben 
politikusok és szakemberek 
vesznek részt. A tárgyalásokat 
követõen kötelezõ egyeztetést 
kell, hogy folytasson az önkor-
mányzat a törvényben megje-
lölt szervekkel (pl: szülõi 
munkaközösség, pedagógusi 
közösség, szakszervezet), 
majd ezek véleményének 
ismeretében hozhat a képvise-
lõ-testület döntést a fenntartó-
váltással, a katolikus egyház-

Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2011. decemberében soros ülést valamint több soron kívüli ülést tartott, amelyeken a meghozott 

fontos döntések közül az alábbiakat emelem ki. 
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nak történõ átadással kapcso-
latban. Amennyiben az intéz-
mény nem lesz egyházi fenn-
tartású, úgy a jelenlegi jogsza-
bályok alapján állami irányítás 
alá kerül.

Döntés a szennyvíztisztí-
tó telep fejlesztésének 

kivitelezõjérõl
Mezõtúr város szennyvíz-

tisztító telepe sajnos már évek 
óta nem felel meg a környezet-
védelmi elõírásoknak. Ezért 
Mezõtúr Város Önkormány-
zata már 2009-ben pályázatot 
nyújtott be a Környezet és 
Energia Operatív Program 
(rövidítve  KEOP) 1.2.0 pályá-
zati alapra, a szennyvíztisztító 
telep korszerûsítése céljából. 
A fejlesztés keretében egy-
részt megújul a jelenlegi 
szennyvíztisztító, másrészt a 
jelenlegi szennyvíztisztító 
telep melletti területen, más 
jellegû, modernebb technoló-
gia megvalósításával bõvítésre 
kerül a jelenlegi telep. 

A képviselõ-testületnek a 
projekt megvalósítása során 
több, a projekt egyes feladata-
ihoz kapcsolódó közbeszerzé-
si eljárást kellett kiírnia, illetve 
ezekben döntenie. A képvise-
lõ-testület 2011. december 
27-én megtartott soron kívüli 
ülésén - a korábban kiírt köz-
beszerzési eljárás alapján - a 
fejlesztés kivitelezõjének kivá-
lasztásáról hozott döntést. Ez 
alapján a „VS Mezõtúr 
Konzorcium” végezheti majd 
el a kivitelezést, amelynek tag-
jai a Veolia Zrt. és a Sade Kft. 
(1094 Budapest, Tûzoltó u. 
59.; 1117 Budapest, Budafoki 
út 72-74.). A konzorcium által 
megadott - és a képviselõ-tes-
tület által elfogadott - ajánlati 
ár: 548 millió 432 ezer forint.

A kivitelezést 2012-ben 
kezdi meg a vállalkozó és 
annak befejezését követõen - a 
tervek szerint - a városban 
kibocsátott kommunális 
szennyvíz teljes mennyisége 
megtisztításra kerül.

dr. Szûcs Attila

jegyzõ

Év végi összefogás a mezõtúri gyerekekért

A polgármester még kará-
csony elõtt közzé tett egy 
adományozásra szólító 
jótékonysági felhívást, 
amihez sokan csatlakoz-
tak. A lakossági adakozás 
eredményeként az ünne-
pekre a közösség részérõl 
több mint harminc rászo-
ruló család részesülhetett 
nem várt karácsonyi meg-
lepetésben.

- Mi volt a célja ennek a városi 
szintû kezdeményezésnek?

- Karácsony a jócselekedetek 
idõszaka is. Polgármesterként 
kiemelt szívügyem a nehezebb 
helyzetben lévõ családok segí-
tése, ezt szándékoztam kiter-
jeszteni közösségi szintû gon-
doskodássá. A célom az volt, 
hogy egy kis odafigyeléssel, jó 
szándékkal együttesen is hoz-
zájárulhassunk minél több 
nehéz körülmények között élõ 
mezõtúri gyermek ünnepi örö-
méhez.

- Pontosan kik részesülhettek 
az ajándékozásban?

- Elsõsorban az olyan mezõ-
túri családok, ill. azoknak 
gyermekei, akik az önkor-
mányzattól év közben is 
nagyobb odafigyelést, több 
törõdést igényelnek és kapnak, 
akik nehezebben jutnak hozzá 

az alapvetõ szükségleteikhez.

- Kik voltak az adományozók, 
honnan jöttek a felajánlások?

- Az adakozók szinte teljes 
egészében magánszemélyek, 
úgy nagyjából harmincan, ami 
az összlakossághoz mérten 
igen szerénynek mondható, de 
még így is sok családnak tud-
tunk segíteni.

- Úgy tudni, hogy a polgármes-
ter önálló akcióba kezdve sze-
mélyesen adományozott 
rászoruló családoknak...

- Valóban, de nem egyedül. 
Herceg Antal kezdeményezé-
sével – amihez Boldog István is 
csatlakozott – a városi összefo-
gáson belül mi szerettünk 
volna egy külön kis összefo-
gást is megvalósítani. 
Karácsony alkalmából, önhibá-
jukon kívül hátrányos helyze-
tû, nagyon szegényen élõ csa-
ládokat szerettünk volna sze-
mélyesen támogatni. A 3 legin-
kább rászoruló helyi család 
(gyermeküket egyedül nevelõ 
nagycsaládos szülõk) kijelölé-
sében a Családsegítõ és 
Gyermekjóléti Szolgálat volt a 
segítségünkre. A mi dolgunk 
mindössze annyi volt, hogy 
szép nagy meglepetéscsoma-
gokat készítsünk.

- Mit rejtettek ezek a karácso-

nyi ajándékcsomagok?

- Mindent, amit erre az alka-
lomra hasznosnak gondoltunk: 
ünnepi asztalra kijáró enni- és 
innivaló, péksütemények, hús-
féleségek, tartós élelmiszer, 
déligyümölcs, és persze az 
ünnep hangulatához tartozó 
karácsonyfa és szaloncukor. 
Ám még a csomagok mérete is 
(melyek növeléséhez Fórizs 
Sándor is hozzájárult) eltör-
pült a megajándékozott csalá-
dok öröme mellett.

- Hogyan zajlott maga az aján-
dékozás?

- Karácsony elõtti napon az 
irodámban láttuk vendégül a 
három meghívott családot, 
ahol mi ajándékozók velük 
együtt élhettük át a megható 
pillanatokat. Szívmelengetõ 
érzés volt, ahogy mindannyian 
az örömük részesévé váltunk. 
Ezt az érzést szerettem volna 
megosztani minél többekkel, 
ennek szándékával tettem meg 
a jótékonysági felhívást, és 
többszörösen is örülök, hogy 
mindennek kezdeményezõje, 
támogatója lehettem. Ezúton is 
köszönöm minden adományo-
zónak a rászoruló családok felé 
tanúsított együttérzését és 
önzetlen segítését, példamuta-
tó magatartását.

- Máté József-

Tájékoztató a 2012. évi Startmunka programról

Mezõtúr Város 
Önkormányzata a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Munkaügyi Központ 
Mezõtúri 
Kirendeltségéhez pályá-
zatot nyújtott be, a köz-
foglalkoztatás céljából 
Startmunka programra. 
Az önkormányzat öt 
támogatott programra 
pályázik. 

Ezek az alábbiak:
- belvízelvezetõ csatornahá-

lózat karbantartása bel- és kül-
területen 15 illetve 10 km hosz-
szúságban 12 fõvel, a pályá-
zott összeg: 12,6 millió forint; 

- 10 db illegális hulladéklera-
kó felszámolása 22 fõvel, a 
pályázott összeg: 20,79 millió 
forint;

- közúthálózat karbantartá-
sa: 35 km út kátyúzása, lokális 
hibáinak javítása, padkázása, 
300 fm járda építése 31 fõvel, a 
pályázott összeg: 29,295 mil-
lió forint; 

- a mezõgazdasági projekt 
keretében 5 ha erdõtelepítés, 
45 ha önkormányzati terület 
mezõgazdasági hasznosítása, 
részleges kézi mûvelése 20 
fõvel 16,8 millió forint összeg-
ben;

- téli karbantartási feladatok 
ellátása 10 fõvel 4,2 millió 

forint összegben.
A Startmunka programban a 

foglalkoztatást helyettesítõ 
támogatásban részesülõ, ille-
tõleg a munkaügyi központ 
nyilvántartásában szereplõ 
személyek vehetnek részt. A 
támogatást – a pályázat pozitív 
elbírálását követõen – a 2012. 
évben megvalósuló munkák-
hoz kapcsolódó személyi és 
dologi kiadások, valamint az 
indokolt eszközök, anyagok 
beszerzésére használhatja fel 
az önkormányzat.

Mezõtúr, 2011. december 
16.

dr. Szûcs Attila 

jegyzõ
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Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2011. december 
15-ei soros ülésén önkormányzati rendeletet alkotott 

- Mezõtúr város menetrend szerinti helyi autóbusz-közleke-
dés díj tételeinek megállapításáról 

- a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módo-
sításáról

- Mezõtúr Város Önkormányzata a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról szóló 22/1994.
(IX.30.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésérõl 

- a helyi adókról szóló 24/2010.(XII.10.) önkormányzati ren-
delet módosításáról

- az átmeneti gazdálkodásról
- Mezõtúr Város Önkormányzata a köztisztviselõk közszol-

gálati jogviszonyának egyes kérdéseirõl, vezetõi illetménypót-
lékáról, illetménykiegészítésrõl szóló 31/2003.(X.31.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról

- Mezõtúr Város Önkormányzata a köztisztviselõk szociális, 
jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociá-
lis és kegyeleti támogatásról szóló 30/2003.(X.31.) számú 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérõl

- Mezõtúr Város Önkormányzata 17/1995.(VIII.1.) számú 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 
13/1997.(V.9.) számú és a választási plakátok elhelyezésérõl 
szóló 5/2004.(II.6.) számú önkormányzati rendeletek hatá-
lyon kívül helyezésérõl

- Mezõtúr Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének 
módosításáról.

A rendeletek teljes szövege megtekinthetõ a polgármesteri 
hivatal szervezési irodáján, valamint a városi könyvtárban.

A rendeletekrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a 
Városháza portáján lehet igényelni.

Mezõtúr, 2011. december 29.
dr. Szûcs Attila sk.

jegyzõ 

Tisztelt mezõtúri polgárok!

2011. november 27-én az elsõ adventi vasárnapon 
vehettük kézbe a még nyomda illatú programajánló 
füzetet, amelyet Mezõtúr Város Önkormányzatának 
támogatásával a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport 
KKN. Kft. készített el. 

A kiadványban egy csokorba foglaltuk össze a városunkban 
megrendezésre kerülõ a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport 
KKN. Kft. és mások által szervezett programokat. 

Engedjék meg, hogy ezúton mondjunk köszönetet mindazon 
szervezeteknek, intézményeknek, önkéntes segítõknek, akik 
színvonalas programjaikkal várták a látogatókat így téve szebbé 
a karácsony-várás, ünnepi készülõdés pillanatait mindannyi-
unk számára. Rendezvényük ajánlójával pedig hozzájárultak a 
programfüzet széles kínálatához. Bízunk benne, hogy a prog-
ramfüzetben ebben az évben is hasonlóan tartalmas, színes és 
színvonalas rendezvényeket kínálunk majd Önöknek. 

Köszönettel: Herczeg Zsolt polgármester,

Bordács László ügyvezetõ.

Nagykunsági Fõcsatorna mellettes
területeinek vízrendezése

Európai Uniós támogatás-
ból elindult a Nagykunsági 
fõcsatornát kísérõ övcsa-
tornarendszer (szivárgó) 
fejlesztése a Mezõtúr-
Törökszentmiklós térség-
ben. A Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság a 
beruházást 358 968 463 
forintból valósítja meg, 
melyet teljes egészében a 
Magyar Állam és az 
Európai Unió (Észak-
Alföldi Operatív Program) 
finanszíroz. A fejlesztéssel 
kapcsolatos kérdéseinkre 
Horváth Béla, a KÖTI-
VIZIG mûszaki igazgató-
helyettese válaszolt.

– Miért van szükség a fejlesz-
tésre?

– Amikor 
1978-ban - 
azért, hogy a 
Körös-térségbe 
átvezessék a 
Tisza vizét - 
üzembe helyez-
ték a Nagykunsági Öntözõ 
Fõcsatornát, egy nagyon fontos 
lépés, a belvíz elvezetéséhez 
szükséges csatornahálózat fej-
lesztése elmaradt. Közismert 
tény, hogy egy öntözõrendszer 
mûködtetése csak akkor kielé-
gítõ, ha a területen keletkezõ 
többlet vizek (belvizek) elveze-
tése is megoldott, erre azonban 
mindezideig nem volt lehetõsé-
günk.

A Nagykunsági fõcsatornából 
az altalajon keresztül elszivár-
gó vizeket ún. övcsatornák 
gyûjtik össze és vezetik el, illet-
ve elvezetés hiányában szivaty-
tyútelepek segítségével jut a víz 
vissza az öntözõcsatornába, de 
ide érkezik a víz a környezõ 
mezõgazdasági területekrõl is. 
Ráadásul az elmúlt évtizedben 

az idõjárás szélsõségeire vála-
szul a térség települései elkezd-
ték a belterületi csapadékvíz-
elvezetõ rendszerek fejleszté-
sét, aminek eredményeként a 
Nagykunsági fõcsatorna övcsa-
tornáit terhelõ víz mennyisége 
egyre megnövekszik, hiszen 
néhány településnek jelenleg 
ez az egyetlen belvízelvezetõ 
útvonala. A csatornák az elmúlt 

20 év alatt 
feltöltõdtek 
iszappal, a 
vízi növény-
zet elburján-
zott, így a 
terület vízel-

vezetését szolgáló rendszer már 
csak igen korlátozottan tudja 
ellátni feladatát.

– Milyen megoldással vezetik 
el a belvizet a területrõl és mit 
várnak a fejlesztéstõl?

– Elsõ lépésben megvizsgál-
tuk a Nagykunsági Fõcsatornát 
övezõ szivárgó rendszert, mire 
képes jelenlegi állapotában és 
milyen fejlesztési lehetõségei 
vannak, hiszen már korábban is 
az volt az elképzelésünk, hogy 
elsõsorban a meglévõ hálózat 
átalakításával segítsük a terület 
belvízmentesítését. Figyelembe 
vettük az elmúlt évtized szélsõ-
séges idõjárási eseményeinek a 
következményeit, hatásait, 

ÉAOP-5.1.2/DI-09-2010-0003

Kivitelezés idõtartama:

2011. november – 2012. július

Folyt. az 5. old.
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valamint fõleg Kétpó, Örményes 
és Kuncsorba belterületérõl a 
jövõben érkezõ belvizek befo-
gadási lehetõségét is.

E vizsgálatok eredményeként 
alakult ki a végleges, jelen pro-
jektben testet öltött mûszaki 
megoldás. Ennek röviden a 
lényege a következõ:

Az egyes szivárgó szakaszok 
folyásirányának szükség sze-
rinti megváltoztatása;

A csatorna szelvényméretei-
nek megnövelése;

A gravitációs elvezetéshez 
szükséges új nyomvonalak 
kiépítése;

Az új üzemrendhez illeszke-
dõ vízkormányzás eszközeinek 
a megépítése.

A munkálatok keretében a 

parti és a vízi növényzet eltávo-
lítását, csatornakotrást, a szi-
vattyúk és a zsilipek fejlesztését 
és újak megépítését végezzük 
el a csatorna mintegy 80 km 
hosszú szakaszán

A projekt megvalósulásával, 
annak eredményeképpen a 
területrõl biztonságosabban és 
az eddigieknél energiatakaré-
kosabban lehet majd elvezetni 
a belvizet, a Nagykunsági fõcsa-
tornából elszivárgó víz helyben 
tartásával pedig az öntözésre 
alkalmas vízkészletként fog 
aszályos idõszakokban is ren-
delkezésre állni. A fejlesztés 
komplexitását jelzi, hogy meg-
valósulásával egyszerre lesz 
biztosítható a mezõgazdasági 
és a természetvédelmi tevé-
kenységhez szükséges megfele-
lõ mennyiségû és minõségû 
vízkészlet.

Szécsi Kata

A Teleki Almamáter 
Alapítvány kuratóriumának 
nevében ezúton is tájékozta-
tom, hogy 2010. évi jövedelem-
adójuk 1 %-nak felajánlásával 
437.464,- Ft bevétellel segítették 
munkánkat.

Támogatásukat ezúton is 
köszönjük!

Tisztelettel tudatjuk Önökkel, 
hogy a felajánlott összeget 
2012-ben kívánjuk felhasználni 
a Teleki Blanka Gimnázium, 

Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium fennállásának 115. 
évfordulója méltó megemléke-
zéséhez kötõdõen.  

Részletes beszámolónkat a 
2010-es esztendõrõl, valamint 
az intézménnyel kapcsolatos 
egyéb, hasznos információkat 
megtalálják az intézmény hon-
lapján: http://server.teleki-
mezotur.sulinet.hu/ .

Hegedûsné Szabó Erzsébet

a kuratórium elnöke

Kedves Olvasó! Tisztelt Adományozó!

Tizedik!

2011. december 08-án 
immár 10. alkalommal került 
megrendezésre a Nagykunsági 
Református Egyházmegye 
általános iskoláinak komplex 
tanulmányi versenye isko-
lánkban. A megnyitón 
Mihalina László lelkész-
fõigazgató úr és Bodorikné 
Aszódi Ágnes igazgatóhelyet-
tes asszony köszöntötte a ven-
dégeket. A verseny elsõ fele 
45 perces elméleti feladatla-
pok kitöltésébõl állt. Itt meg-
mutathattuk tudásunkat 
magyar és angol nyelvbõl, 
matematikából, kémiából, 
földrajzból, történelembõl, 
hon- és népismeretbõl, hittan-
ból és fizikából. A feladatok 
gondolkodtató jellegûek vol-
tak. A verseny második fele a 
gyakorlati rész volt. Itt min-
den csapatból hatan a tornate-
rembe mentek, és ügyességi 
játékokban próbálták ki magu-
kat. Egy tanuló technikán 
ismerkedett meg a papírvar-
rással és készített egy karácso-

nyi üdvözlõlapot, egy másik 
pedig az informatika feladat-
sor gyakorlati részét oldotta 
meg. 

Amíg a tanárok kijavították 
a feladatokat és összeadták a 
pontjainkat, addig mi egy 
rendhagyó fizika- és kémia-
órát láthattunk. Sipos-Vajda 
Edit tanárnõ és férje, Sipos-
Vajda István tanár úr rengeteg 
érdekes és különleges kísérle-
tet mutatott be nekünk. 

Megtudtuk, hogy a szap-
panbuborékok lebegnek szén-
dioxidban, és hogy a mély 
hangú fiúk is cérnahangocs-
kát kaphatnak a hélium segít-
ségével. Nagyon különleges 
volt, minden bizonnyal a ver-
seny legemlékezetesebb 
része.

Méltó lezárása volt ez ennek 
a jubileumi vetélkedõnek.

Berecz Katalin

8. évfolyam

Mezõtúri Református 

Kollégium

Új nyílászárók az iskolán

A Belügyminisztérium által a társult formában mûködtetett, 
kötelezõ önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejleszté-
sének, felújításának támogatására kiírt pályázata segítségével 
felújították a Rákóczi Úti Általános Iskola külsõ nyílászáróit, 
melynek átadása 2011. december 8-án volt, ahol Herczeg Zsolt 
polgármester mondott beszédet.                       Vékony Erzsébet
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Tisztelt Érdeklõdõk!
Irodánkban az alábbi termé-

kek megvásárolhatók:
• Mezõtúri fazekasok által 

készített kerámiák,
• Mezõtúri képekkel ellátott 

hûtõmágnesek,
• Mezõtúri Helytörténeti 

Füzetek, Mezõtúri képeskönyv,
• Dísztárgyak, pólók,
• Koncertjegyek (www.jegy.

hu weboldalon található ren-

dezvényekre)
Ingyenes belföldi kiadvány-

ok:
• Országos térképek (kerék-

páros-, borutak-, vízitúrák-, 
kempingtérkép, stb.)

• Várostérképek (Mezõtúr, 
Budapest, Abádszalók, Tisza-
tó, Pécs, stb.)

• Prospektusok
• Szálláskatalógusok

Csikósné Vida Viktória

Énekes sikerek

A Mezõtúri Református 
Kollégium diákjai országos zsol-
táréneklõ, dicséreténeklõ, vers- 
és mesemondó versenyen jártak 
Budapesten illetve Kunhegyesen.

Eredményeink a budapesti 
országos református zsoltárének-
lõ versenyen:

Biró Szabina 8. osztály arany 
minõsítés és I. helyezés

Csányi Réka 1. osztály arany 
minõsítés és különdíj

Borsi Nikolett 6. osztály ezüst 
minõsítés

Mihalina Máté 3. osztály ezüst 
minõsítés

Csuka Laura 5. osztály bronz 

minõsítés
Felkészítõ tanár: Seres Attiláné
Eredményeink a kunhegyesi 

országos  református vers-és 
mesemondó, dicséreténeklõ ver-
senyen:

Biró Szabina - dicséretének 
8. osztály I. helyezés

Szabó Viktória-dicséretének 5. 
osztály I. helyezés

Tóth Krisztina-dicséretének 6. 
osztály III. helyezés

Klenyár Martina- versmondó 6. 
osztály III. helyezés

Felkészítõ tanárok: Seres 
Attiláné és Bodorikné Aszódi 
Ágnes

Luca-napi népszokásokról, a középkori boszorkányüldözésrõl és a 
modern- kori boszorkány praktikákról esett szó sok mókázás mellett 
december 13-án a gyermekkönyvtárban, a tinédzser lányok részére 
szervezett Boszorkány partin. A jó hangulatért köszönjük a segítséget 
Papp Ferencné Marikának, Székely Orsolyának és a mezõtúri 
Tûzoltóságnak!

Gózon Judit és Némethiné T. Edit könyvtárosok

Egy kis boszorkányság

Színház

Értesítem a Szolnoki Szigligeti Színházba szóló Gózon-bérlet 
tulajdonosait, hogy az évad következõ elõadására január 19-én, 
csütörtökön kerül sor.  Mûsoron: Molnár Ferenc: Liliom (dráma)

Indulás: 17.30-kor a Közösségi Ház elõl.
Papp Erika

Meghívó
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 

A Magyar Kultúra Napja  tiszteletére rendezendõ 
Himnuszmondó versenyre

Diákok (általános – és középiskolások), valamint felnõttek (fia-
talok és idõsek) egyaránt résztvehetnek. 

Hallgatóságot is örömmel fogadunk - kérjük, minél többen
tiszteljék meg ezt a szép napot részvételükkel!

Versmondásra jelentkezni az 56/352-400-as telefonon illetve 
annak üzenetrögzítõjén, valamint a városi könyvtárban személye-

sen, illetve  az  56/350-171-es telefonon lehet. 
Az irodalmi délután helye: Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

Idõpontja: 2012. január 26. (csütörtök) 15.30

Meghívó!
A Mezõtúri Népi Díszítõmûvészeti Szakkör
ezúton meghívja Önt és kedves családját a

Magyar Kultúra Napja alkalmából
megrendezésre kerülõ kiállítására.

2012. január 18-án 16 órakor
a Közösségi ház nagytermében

Tíz éves lett a Mezõtúri Túr-Tû Foltvarró szakkör. Ez alkalomból  
november 16-án jubileumi kiállítást rendeztek a Közösségi Ház 
nagytermében. Az évfordulóhoz ezúton gratulálunk!

Vékony Erzsébet

Tourinform hírek
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Kedves Tini Olvasó!

Ismét olvasópályázatot hirde-
tünk.

A közelmúltban nálunk járt 
egy kedves, fiatalos magyar 
írónõ, akivel többen jó barátság-
ba kerültünk.

Most az õ érdekes, mulatságos 
történeteit ajánljuk figyelmedbe:

Bosnyák Viktória: Tündér-
boszorkány-trilógia

Az ajánlott irodalmi kötetek 
megtalálhatók a gyermekkönyv-
tárban, és tekintettel a korlátozott 
példányszámra, rövid határidõre 
kölcsönözhetõk.

A pályázaton minden olvasni 
tudó és szeretõ könyvtártag részt 
vehet, aki még nem töltötte be a 
15. születésnapját.

A könyvekhez tartozik egy-egy 

feladatlap, melyet a könyv, ill. 
könyvek figyelmes olvasása után 
gond nélkül kitölthetsz. A fel-
adatlapon az adott válaszok pon-
tokat érnek, melyeket április 5-ig 
összesítünk, majd jutalmazunk.

Az ünnepélyes eredményhir-
detésre ápr. 13-án kerül sor.

Ez egy olyan pályázat, ahol 
mindenki nyer! Az élmény, a 
gondolatok, a történetek veled 
maradnak!

Minden olyan gyereknek ajánl-
juk a Tündérboszorkány-trilógia 
könyveit, akik valami rejtélyes 
módon vagy rá sem szoktak, 
vagy leszoktak a könyvek olvasá-
sáról:

Szeretettel: Albert Zsófi és 

Edit néni

Sportévzáró

A hagyományoknak meg-
felelõen minden évben 
megrendezik a sportévzá-
rót, ahol a szakosztályok 
számot adnak eredménye-
ikrõl. A Mezõtúr 
Sportjáért, utánpótlás 
neveléséért elnevezésû 
városi sportünnepség díja-
zottjai:

Atlétikai szakosztály: 
Balogh Ádám, Máté Barbara, 
Nagy Csaba Olivér, Herbály 
Máté, Kun Péter, Uzsoki Virág, 
Baráth Ádám, valamint a szak-
osztály edzõi: Bagdán Sándor, 
Barta Gyula és Uzsoki János.

Úszó szakosztály: Király 
Imre, Király Benedek, 
Karapancsev Kristóf, Lengyel 
Norbert, valamint a szakosztály 
edzõi: Dévay László, Csipes 
Andor.

Triatlon szakosztály: Ozvald 
Maja, Geszti Ágota, Molnár 
Laura, valamint a szakosztály 
edzõje: Seres János. 

Labdarúgó szakosztály: 
Sáfár Zsolt, Bilédi Péter, Orosz 
Krisztián, Karsai Bálint, Hegyi 
Attila, Dávid Viktor, valamint a 
szakosztály edzõi: Tõke Imrén, 

Hegyi Attila, Dávid Tibor. 
Kézilabda szakosztály: Ács 

István, Baracsi István, Farkas 
Csongor, Molnár Martin, Somlai 
Ádám, Szonda Zoltán, valamint 
a szakosztály edzõi Tokács 
Anikó és Szûcs Dániel.

Asztalitenisz szakosztály: 
Papp Dávid, Deák László, Tóth 
Norbert, valamint a szakosztály 
edzõje: Galáth Ferenc.

Mezõtúri Wing Chung Kung 
Fu Harcmûvészeti 
Sportegyesület: Márki Bence, 
Boldog Róbert, Pápai Zsanett, 
valamint edzõjük Pápai Károly. 

Mezõtúri Kick &Tahi-boksz 
Klub: Katona Attila, Rácz 
András, valamint edzõjük: Bíró 
László. 

Ászok Judo Club: Juhász 
Attila, Juhász Dávid, valamint 
edzõjük: Juhász Attila.

Mezõtúri Református 
Kollégium Gimnázium, 
Szakközépiskola és Általános 
Iskola Kosárlabda szakosztá-
lya: Szûcs Laura, Simon Emília, 
Nagy Dóra valamint a szakosz-
tály edzõje: Gulyás László.

Triatlonisták: Seres Flórián
GRATULÁLUNK!

NBIII. Férfi asztalite-
nisz mérkõzések

Mezõtúr (2011. 12.14.)
Mezõtúri AFC II. 

Hajdúszoboszlói ATK (8-10)
Mezõtúri pontszerzõk: 

Kovács Sándor (3), Papp Dávid 
(3), Gelei Sándor (2)

Debrecen (2011. 12.17.)
TEVA- Debrecen SE I.- 

Mezõtúri AFC II. (11-7)
Mezõtúri pontszerzõk: Papp 

Dávid (3), Kovács Sándor (1), 
Gelei Sándor (1) és Kovács-
Papp, és Gelei – Tóth párosok.

Búzi Lajos

Ott porosodjon örökre...

Átadták december 14-én azt a mobil defibrillátort, amely adott 
esetben életet menthet a Városi Sportcentrumban. Az eszközt 
magánemberek és vállalkozások közös összefogásából sikerült 
megvásárolni. A beszerzésben és az eszköz használatának oktatá-
sában Dr. Babák Bernadett, a sürgõsségi osztályvezetõ fõorvosa 
segített. Az elhelyezésében a Mezõtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelõ KKN Kft és a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport 
KKN Kft. is közremûködött.

Az adományozók: Herczeg Zsolt, Batta Attila Viktor, Zsibó Imre, 
BBB-Glas Kft., Túrszol Kft., Dr. Csellár Zsuzsanna, Patkós Éva, 
Patkós Lajos, Szûcs Dániel, Tóth Péter, Zuppán Zoltán, Szabó 
András, Nagypál Ferenc, Papp Antal, Agrohíd Kft., Dobos Imre, 
Szûcs Lajos és Harmat Mihályné.                          Vékony Erzsébet

Ismét Csere-Bere börze a 
Közösségi Házban

Január 2-én szombaton
9-17 órig

Minden érdeklõdõt szeretettel 
várunk!
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Készenléti gyógyszertár
Január 12-19-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Január 20-26-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Január 14-15-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
Január 21-22-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, Józsf A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936

Ü G Y E L E T E K

Barhács Osszián Gujdó
(Ecseki Margit Anna)

ELHUNYTAK Nyugodjanak békében.

Miskolczi Imréné Rácz Terézia élt 89 évet,
Cserép Ilona élt 90 évet,
Baráth Lajos élt 71 évet,

Berczeli Gyuláné Ugrai Ilona élt 92 évet,
Patkós Gáborné Fási Emília Klára élt 86 évet,
Metzger Lászlóné Szûcs Gizella élt 62 évet,
Tóth Istvánné Simon Julianna élt 84 évet,

Sánta Istvánné Hegyi Ilona élt 82 évet,
Borbély Sándor élt 63 évet,

Kalmár Imre élt 86 évet.

Olajos Kitti és Olajos Alexandra
(Szõke Andrásné)

Busi Lilla Rita
(Rudolf Barbara)

Csurgó Lídia
(Nyitrai Veronika)

Lukács Áron
(Kovács Gabriella)

Rácz Brendon András
(Luka Renáta)

Szecsei Nimród
(Szabó Adrienn)

JÖN! JÖN! JÖN!
Ismét Mesés Hétfõk! Január-február hónapokban óvó-

nõk, tanítónõk, könyvtárosok mesélnek hétfõnként 
17 órától a gyermekkönyvtárban!

Ha szeretitek a mesét, gyertek közénk mesét
mondani és mesét hallgatni.
„Csodaország jaj de messze,
mégis ott van a szívünkben!”

F A R S A N G !
A Közösségi Ház 2012. február 18-án

farsangi bulit rendez!
A programok között

jelmezverseny is szerepel.

Aki kedvet érez ötletes, bolondos jelmezek
készítésére-viselésére ezen a jeles napon,

kérjük jelezze e szándékát a
Közösségi Ház portáján, vagy az

56/350-075-ös telefonszámon.
Szervezõk

2012. január 
25-én

8-13 óráig a 
Közösségi Ház

emeletén!
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