LXXXVIII. évfolyam 04. szám

2016. február 26.

Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Gál Ferenc Főiskola Mezőtúron
Az elmúlt hetekben a Gál
Ferenc Főiskola kapta a főszerepet Mezőtúr városának
közéletében. Bejelentésre
került, hogy 2016 szeptemberében agrár-mérnöktanár
képzés indulhat a Városi
Campuson, majd aláírták a
Regionális Duális Képző és
Technológiai KutatóFejlesztő Központ
Konzorciumának alapító
okiratát.
Az események sorát az agrármérnöktanári képzés elindításának
bejelentése nyitotta meg. Először
Békéscsabán, majd Szolnokon a
Megyeházán tartott sajtótájékoztatóból tudhattuk meg, hogy a Gál
Ferenc Főiskola szarvasi Pedagógiai
Kara levelező tagozaton 4 féléves
agrár-mérnöktanár mesterképzést
indít a Mezőtúri Campuson, melynek gyakorlati hátterét a GFF mezőtúri tangazdasága adja. A képzésre
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, mezőgazdasági mérnök,
mezőgazdasági szakoktató végzettségű jelentkezőket várnak. A szolnoki sajtótájékoztatón jelen volt Berec
Zsolt Miklós a Jász-NagykunSzolnok Megyei Közgyűlés alelnöke,
Dr. Kozma Gábor rektor, Dr. Lipcsei
Imre a GFF-PK dékánja, Dr. Sziráki
András a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke, valamint Herczeg Zsolt
Mezőtúr város polgármestere.

Nagyon hosszú munka előzte
meg az 50 éves múlttal rendelkező
mezőtúri mezőgazdasági felsőoktatás folytatását, hangzott el a sajtótájékoztatón. A mezőtúri agrároktatás
70. évfordulóján fordulóponthoz
érkezett a mezőtúri fejlesztés ügye.
– Öt év sok munkával telt el. Az
alapok tisztázása után felmértük a
helyi társadalom képzési igényeit.
– mondta Dr. Kozma Gábor rektor.
- Ez egy történelmi pillanat. Amit
mi elindítunk, az elvárásokra, igényekre támaszkodik. Így a létrehozott konzorcium több száz képzési
igénynek tud eleget tenni.
Dr. Sziráki András a Mezőtúri
Városi Televízió kérdésére elmondta, hogy a mezőtúri intézményre
szükség van a térségben, hiszen az
agrárgazdaságnak meghatározott
súlya van:
– Be kell vallani, hogy az
agráriumban nagyon alacsony színvonalú a szellemi potenciál.
Mezőtúrnak e tekintetben rendkívül
komoly feladata van, hiszen ezt az
erőforrást pótolni kell rövidtávon;
mert a világpiaci versenyképességünk, a vidék megtartó képessége
mind amellett szól, hogy ne néptelenedjen el a térség, hanem képzett
emberek álljanak rendelkezésre.
Sajnálatos módon általánossá vált a
szakképzett munkaerő hiánya.
Egy széles körű konzultációs
munka eredményeként született

meg az a lista, amely a térségi szakember hiányt térképezi fel.
Kijelenthető, hogy az igények 25
százaléka agrár jellegű. Több országos konferencián már megtették azt
a
megállapítást,
hogy
az
agráriumnak nem elsődlegesen a
forráshiány a problémája, hanem, a
szakképzett munkaerő hiánya.
Nem képzelhető el szakképzés
magasan kvalifikált pedagógusok
nélkül.
Február 10-én Mezőtúron ünnepélyes keretek között került sor a
Regionális Duális Képző és
Technológiai Kutató- Fejlesztő
Központ Konzorcium alapító okiratának aláírására. Ezt a régióban
működő
profitorientált
vagy
nonprofit alapon működő mezőgazdasági, agrárgazdasági, gépipari, elektronikai, oktatási, kutatásfejlesztési oktatási intézmények,
szervezetek és önkormányzatok
hozták létre. Ennek küldetése a
Tiszazug térségének agrárgazdaságához, gépgyártásához, járműgyártásához, kreatív iparához kapcsolódó duális képző, technológiai kutató-fejlesztő és innovációs központ
létrehozása, amely a piaci versenyképességet hivatott erősíteni.

későbbiekben kerül sor. Az ünnepélyes eseményen részt vett Dr.
Kiss-Rigó László szeged-csanádi
püspök, Dr. Kozma Gábor rektor,
Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere, Boldog István országgyűlési képviselő, Kerekes Miklós a
Települési
Önkormányzatok
Országos Szövetségének társelnöke, Berec Zsolt Miklós a JászNagykun-Szolnok
Megyei
Közgyűlés alelnöke, valamint Dr.
Sziráki András a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke.
A köszöntők sorát Herczeg Zsolt
az esemény házigazdája nyitotta
meg. Beszédében elmondta, hogy
az iskolarendszerű mezőtúri agrároktatás alapja 1945 utáni időszakra
vezethető vissza. – 2010-ben az
agrár gépész felsőoktatás 50. éves
jubileumát ünnepeltük Mezőtúron
és sajnos ebben az évben a főiskola
bezárta a kapuit. Ettől az évtől kezdődően elsődleges célunk volt az,
hogy ezt az ingatlanegyüttest újra
az oktatás számára hasznosítsuk.
2011-ben Dr. Kiss-Rigó László püspök úrral és Dr. Kozma Gábor rektor úrral elhatároztuk közösen azt,
hogy a magyar vidék fellendítésé-

A konzorcium tagjai

A képen: Fórizs Zoltán, Herczeg Zsolt, Dr. Kozma Gábor, Berec Zsolt Miklós, Dr.
Sziráki András, Dr. Lipcsei Imre

A mezőtúri Városháza dísztermében 41 alapító tagból 33 tag képviselője látta el kézjegyével a dokumentumot, a többiek aláírására a

ért, a régió fejlesztése érdekében
együttműködünk. A most aláírandó
dokumentum azt jelképezi, hogy a
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térség jelentős szereplői össze
kívánnak fogni annak érdekében,
hogy a kialakult helyzeten változtassanak. Bízom abban, hogy el
tudjuk érni azt, hogy a régiónk a
Gál Ferenc Főiskola oktatói tevékenysége által jelentősen fejlődjön.
Dr. Kiss-Rigó László püspök úr
beszédében kiemelte, hogy a negatív cél érdekében hamar létrejön az
összefogás, de korán fel is bomlik,
míg a pozitív cél érdekében felálló
összefogások kitartóbbak, bár lassabban érik el céljukat, de mégis
eredményesebbek. Így van ez a
jelen konzorciumban is, nem csak
erkölcsileg, de gazdaságilag is a jó
cél érdekében jött létre. – A helyi
összefogás a helyi felsőoktatás
érdekében mindenképp példaértékű – hangsúlyozta püspök úr.
– A társadalom megerősítésére is
szolgál az aláírt konzorcium mondta Dr. Kozma Gábor. – A főcél
nem a konzorcium létrehozása volt,
de ez egy rendkívül fontos eszköze
a megoldások megtalálásának. – A
konzorcium feladata, hogy összehangolja mindazt, ami szakképzésben, felnőttképzésben rendelkezésre áll, részt vegyen a jó, duális képzés feltételeinek kialakításában, fejlessze ezeket a képzéseket. Jelenleg

több, mint 2000 munkaerőre szóló
igényt fogalmaztak meg a konzorciumi szerződésben részt vevő gazdasági szereplők, ez azt jelenti,
hogy már most munkába tudnának
ennyien állni, ehhez kell alkalmassá tenni a képzési rendszert. A konzorcium szak- és felnőttképzéseket,
felsőoktatást és kutatásokat fejlesztő, koordináló szerepet kíván betölteni a Tisza-völgy régióban.

si intézmények igazgatói, a mezőtúri Református Kollégium igazgatója
és fenntartóként a Református
Egyházközség képviselője.

lesztésére vonatkozott a harmadik
megállapodás, melyet a Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
Mezőtúri Tankerületének nevében

A konzorcium megjelent tagjai

Dr. Kiss-Rigó László püspök aláírás
közben

A megállapodás első példányát a
Gál Ferenc Főiskolát fenntartó
Szeged-Csanádi
Egyházmegye
részéről Dr. Kiss-Rigó László püspök
írta alá. Az alapító tagok között szerepelnek mezőgazdasági, ipari, szolgáltató cégek vezetői, önkormányzatok, kamarák képviselői, békéscsabai és gyomaendrődi szakképzé-

A mezőtúri Városháza dísztermében további három stratégiai megállapodás aláírására is sor került. Az
Európai Tisza Régió Stratégia
Intézetével való együttműködés
keretében a Gál Ferenc Főiskola és a
Települési
Önkormányzatok
Országos Szövetsége között jött létre
megállapodás. Ezt aláírta Dr. Kozma
Gábor rektor és Kerekes Miklós a
TÖOSZ társelnöke, Ajak város polgármestere. Majd a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kereskedelmi
Iparkamara, valamint a Gál Ferenc
Főiskola között jött létre a megállapodás, melyet Dr. Kozma Gábor és
Dr. Sziráki András a kamara elnöke
írt alá. A Szakmaorientációs
Köznevelési Pedagógiai Program fej-

Sági István igazgató írt alá.
Békéscsabán is két megállapodás
született a Békéscsabai Szakképzési
Centrum és a Gál Ferenc Főiskola
Szarvasi Pedagógiai Kara között. Az
egyezmény a szakképzés megújulásában szerepet vállaló konzorcium,
valamint az agrár-mérnöktanári
képzést érintő lehetséges együttműködést foglalja magában.
Az alapító okiratok és a megállapodások aláírása után felállításra
kerül a Konzorcium szervezete,
azon belül a munkát végző bizottság, annak érdekében, hogy hatékonyan tudják végezni a gazdasági- és
képzésfejlesztési elképzelések megvalósítását.

Bodor Márta

Levél a kertbarátokhoz
A Kertészeti Kistermelők Szövetkezetének vezetősége értesíti a tisztelt kertbarátokat a tavaszi munkákkal
kapcsolatos teendőkről.
A metszést mindenki önállóan végzi, valamint el
kell távolítani a kiszáradt fákat és a vadrózsabokrokat.
A lemosó permetezést és a soron következő permetezéseket, továbbá a gyümölcsfasorok közötti ápolást/
szárzúzás/ időben elvégzi a szövetkezet.
Lehetőség van gyümölcsfa pótlásra / kajszi , meggy,
szilva. / Ára : 1 200 Ft/db. Kertbarátok irodáján igényelhető térítés ellenében. Az ültető gödrök kifúrását a
szövetkezet elvégzi. Igénylés esetén a fák beöntözése is
megoldható.
A parcellákat jól látható módon és időt állóan meg
kell nevesíteni minden aktív tagnak . Aki nem jelöli be
az nem rendelkezik parcellával. A vezetőség javasolja
az egységes jelölési módot. A szolgáltatás költsége változatlanul 7 000 FT/ parcella/ év. amely összeget 2016
március 31-ig be kell fizetni a szövetkezet pénztárába a
Szabadság téri irodán csütörtöki napon du. 14-17 óra
között.
A Vezetőség felülvizsgálta a kert őrzésének rendjét
és hathatós intézkedésekkel - más „ őrzési” munkarenddel szabályozza a kert őrzését.
A kert bejáratai le lesznek zárva - sorompós megoldással- lakattal. A bejárás módja mindenkivel tudato-

MEGHÍVÓ

sítva lesz. Illetéktelen behatolás magántulajdon sértést
jelent. Parcella igénylést az elnöknél kell bejelenteni.
Továbbá a tagoknak segíteni kell a vezetőség által kezdeményezet tulajdon viszonyok rendezést.
Vezetőség kérése, a tagokhoz ,hogy jobb hozzáállással , szervezettséggel, határidők betartásával , kulturáltabb kert megteremtésével igyekezzenek segíteni a
szövetkezeti munkát.
Sok sikert és jó egészséget minden gyümölcstermesztő kertbarátnak.

Ha szeretnéd megtudni, mi az a
sajátos út, amit az amazóniai indiánok találtak maguknak, hogy harmóniában tudjanak együtt élni a
félelmeikkel, a mindennapi kihívásaikkal, a többi emberrel, az állatokkal és a növényekkel, szeretettel
várunk az

A Szövetkezet elnöke és vezetősége

TÁJÉKOZTATÁS

AMAZÓNIA ELBŰVÖLŐ
VILÁGA
című úti élmény beszámolóra.
Előadó: Vass Éva
Helyszín: Közösségi Ház,
124-es terem,
március 3-án csütörtökön
18 órától.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a közvilágítási hibák bejelentése az üzemeltetést
végzõ KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálatán tehetõk meg, amelynek elérhetõségei:
e-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu, telefon: 06- 40 / 200-817
A bejelentéshez a hiba pontos címének (esetleg oszlopszám) megadása szükséges. Egész
körzetet, utcát érintõ hibák közvetlenül az E.ON hibabejelentõ részére is jelezhetõek,
hivatkozva a szakaszhiba jellegére. Telefon: + 36 80 / 210-310.
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Herczeg Zsolt polgármester, Mezőtúr Város Önkormányzata képviseletében - csatlakozva
Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott „A legszebb konyhakertek” –
Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz - meghirdeti a helyi
„A legszebb konyhakertek” - Mezőtúr programot
A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki
konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő részvétel feltételei:
• konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy bérelt földterületen.
Nevezési kategóriák:
• Balkon:
Erkélyen kialakított
• Mini:
50 m2 alatt
• Normál:
50 m2 felett
• Zártkert 1.:
Zöldség
• Zártkert 2.:
Gyümölcsös
• Zártkert 3.:
Vegyes (zöldség és gyümölcs)
• Közösségi:
Csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által megművelt kertek
Jelentkezési határidő:
2016. április 30.
Jelentkezés módja:
A Jelentkezési lap kitöltése és leadása, vagy online: www.alegszebbkonyhakertek.hu
Jelentkezési lap kérhető és leadható:

• A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal főportáján

Meghívó
Mezőtúr Város
Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és
családját
2016. március 15-én az
1848/49-es Forradalom és
Szabadságharc évfordulója
alkalmából rendezett
ünnepségre.
Ünnepi programok:
10.00 órakor:
ÜNNEPI ISTENTISZTELET
Igét hirdet:
Mihalina László lelkészelnök
Helye:
Belvárosi Református
Templom, Kossuth Lajos tér
valamint

(5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.)

• Letölthető: www.mezotur.hu városi honlapról
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszünk fotók készítését a balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különböző konyhakerti növény termesztése történjen
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelően
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően gondozott, gyommentes, és egyben
hasznos
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló
7. Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/esővíz használata, a
madárbarát kert kialakítása: található benne madáretető, madáritató, és madárodú, illetve ha a kertben minél
több féle fűszer és gyógynövény található.
8. Külön előny – ha több generáció műveli együtt a kertet, a legkisebbtől a legidősebb családtagig.
Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történő jelölésre
minden kategória első helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri ajánlása alapján.
Országos díj – Györfi Sándor Munkácsy díjas szobrász, Magyarország érdemes művésze által készített bronz kisplasztika és egy Elismerő Oklevél, melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között Dr.
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr ad át Kovács Szilvia programigazgatóval.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 01 - augusztus 15-ig) történik előzetes időpont egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: 2016. 09. 29.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!
Mezőtúr, 2016, február 18.

Mezőtúr Város Önkormányzata

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen
jelezzék közterületi fogadóóráimon: március 20., április 17.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától -10 óráig.
Továbbá az alábbi új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek bizalommal!
E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com		
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)
						
Boldog István Országgyűlési Képviselő

10.00 órakor:
SZENTMISE HAZÁNKÉRT
Helye:
Római Katolikus Templom,
Szabadság tér
Misét mutat be:
Ondavay Tibor pápai prelátus
11.00 órakor:
VÁROSI ÜNNEPSÉG
Ünnepi köszöntőt mond:
Ondavay Tibor pápai prelátus
A műsorban közreműködnek:
A Szent István Katolikus
Általános Iskola és Óvoda diákjai
Helye: Kossuth Lajos tér

Emlékezzünk együtt
március 15. hőseire!

Véradás
2016. március 23-án Véradás
lesz a Közösségi Házban.
Szükséges iratok: Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt
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„Nem tisztséget, hanem feladatot és kihívást kaptam”
A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzat munkája igen összetett. A megyei
közgyűlésben betöltött szerepéről, aktuális munkafolyamatokról Berec Zsolt alelnökkel beszélgettem.

– 2014 őszétől új szerepkörben, a
megyei közgyűlés alelnökeként
ismerhettük meg Berec Zsoltot.
Milyen alapvető feladatai vannak
a megyei önkormányzatnak?
– 2012-ben a megyei önkormányzatok feladat-ellátási köre nagyon
megváltozott, megszűnt az intézményfenntartó szerep, feladatköröket
vontak el, ezáltal jóval csökkent a
költségvetés és az apparátus is.
Elsődlegesen – törvényi szabályozás
által – a megyei önkormányzatok a
területfejlesztési politika centrumaivá
váltak. Sokat hallhat a lakosság mostanában a Terület és Településfejlesztési Operatív Programról (röviden csak: TOP), amely szintén a
megyei önkormányzat – mint területi
szereplő- koordinálása alá került.
Leegyszerűsítve, ez egy uniós pályázati forrás, amely Jász-NagykunSzolnok Megyének 53,78 milliárd
forintot jelent különböző célokra, kb.
15 prioritástengelyen (pályázható fő
célirányokon) keresztül a 2014-2020as fejlesztési ciklusban. De emellett
azért több önként vállalt feladat is
van a megyei önkormányzat profiljában, amely munkát ad számunkra a
hétköznapokban.
Kiemelt feladat a területfejlesztésen belül az előbb már említett 20142020-as uniós ciklusban a megyénkre dedikált TOP forrás sikeres lehívása. Ahhoz, hogy ez megtörténjen az
előkészítési szakaszban nagyon sok
operatív jellegű teendő volt és jelenleg is van. A pályázati rendszer,
ezzel együtt az általános keretek, a
feltételek, az elvárások, 2014 végétől

teljesen átalakultak ahhoz képest,
amire a megyei önkormányzat az
előző ciklusban felkészült a településekkel. Ha nem is nulláról, de szinte
majdnem teljesen előröl kellett kezdeni a megyei tervezést és az egyeztetést a településekkel 2014 végén.
Ezekhez a megváltozott körülményekhez igazodva kellett megalkotnunk a pályázatokhoz a megyei specifikumokat és meghatározni a fejlesztési irányelveket, amelyek globálisan jók Jász-Nagykun-Szolnok
Megyének és a településeknek is.
Szakmai nevén az Integrált Területi
Programot, ami a megyei fejlesztéspolitika szakmai vezérfonala.
A közgyűlés elnökségében, a területfejlesztés és az operatív programmal kapcsolatos teendőket többek
között földrajzi alapon osztottuk fel,

A pályázat-előkészítő szakaszban, amellett, hogy a települések
felé segítő kezet nyújtva csiszoltuk
a projekteket, nekünk, mint területi
szereplő, az Irányító Hatóság, azaz
a Nemzetgazdasági Minisztérium
irányába is folyamatos, napi szintű
feladataink voltak és vannak. Újra
kellett írni az Integrált Területi
Programot, véleményezni kellett az
összes pályázati kiírás-tervezetet,
létre kellett hozni a TKKR-t, azaz a
Területi Kiválasztási Kritérium
Rendszert, amely a pályázatok értékelése és pontozásakor lesz kulcsfontosságú. Röviden egyik irányba
a településvezetőkkel, másik irányban a minisztériummal, közvetve
Brüsszellel kell kommunikálnunk.
A munka azonban most, hogy a
pályázatok megnyíltak, nem áll

úgynevezett „kulcsindikátorokat”
kellett vállalnunk, amelyeknek teljesülniük kell. Ilyen pl. az iparterületek nagyságának növekedése, a
fejlesztett bölcsődés korú gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma, üvegházhatású gázok
csökkentése, a teljesség igénye nélkül. Ezeket a brüsszeli elvárásokat
szintén zsinórmértékként kellett
figyelembe vennünk a megyei fejlesztési célok meghatározásakor.
Az 54 milliárdból lesznek olyan
prioritások, fejlesztési tengelyek,
ahol szerettük volna azt, hogy a
gazdaságilag elmaradott járások
plusz dedikált kerethez jussanak,
ezért megalkottuk a 40-60-as szabályt, melynek lényege, hogy a források 60%-ának arányaiban ide kell
kerülni, az úgynevezett gazdasági-

így én a megye déli és dél-nyugati
részéért, kibővített értelemben a
Tiszazugért, azaz a MezőtúrTörökszentmiklós - Martfű - Kunszentmárton kör által határolt településekért vagyok felelős. Igyekszem
elősegíteni, hogy a TOP-os pályázatokban minden gördülékenyen menjen –még a nehézségek ellenére is- a
„településeim” számára. Ez megközelítőleg 23 település, de természetesen átfedések mindig vannak, nem
lehet élesen lehatárolni.
– Nem volt ismeretlen 2014-ben ez
a terep elsőre?

lag elmaradottabb részre, mint pl. a
Mezőtúri Járás és a Tiszazug.
– Ezekre a pályázati lehetőségekre
kik pályázathatnak?

– De. Nagyon hamar rá kellett
eszmélnem, ahogy számítottam is
rá, nem tisztséget, hanem feladatot
és kihívást kaptam. De a kihívás
személyiségemből adódóan nagyon
motivált és rengeteg tanulásra sarkallt. A kezdeti hónapokat kormányrendeletek, általános szabályok és persze az eddigi településekre lebontott területfejlesztési irányelvek megismerése, elsajátítása jellemezte. Büszkén mondatom, hogy
kiváló szakmai apparátus dolgozik a
megyei önkormányzatnál, akik hozzám hasonlóan elkötelezettek és
elszántak a megyét illetően. A tanulási folyamatot szinte átfedés nélkül

meg, sőt. Vannak olyan kisebb települések, akiknél méretükből adódóan sem elvárható, hogy olyan szakember gárdával rendelkezzenek,
akik napra pontosan nézik a kormányrendeleteket, vagy épp a pályázati feltételeket. Több esetben projekteket is kell generálnunk a polgármesterekkel és kollégáikkal,
amelyek ideálisak a településnek,
illeszkednek a megyei specifikumokhoz és az uniós elvárásokhoz
egyaránt. Ez az a helyzet, amikor
összhangba kell hozni, a települési
igényt, az uniós/megyei feltételrendszerrel. Kreatív munka. A projektgenerálás után, következhet a
projektfejlesztés. Vallom, hogy csak
precízen kidolgozott tervekkel
pályázhatunk sikeresen, bár a rendszer a „projektötletek” beadását is
engedi, én nem vagyok híve a félmegoldásoknak.
Amikor a fő fejlesztési irányokat
megalkottuk több szempont lebegett a szemünk előtt. Többek
között, hogy a beruházás ahol csak
lehetséges gazdaságélénkítést eredményezzen, új munkahelyek létrejöttét támogassa, segítse elő a családbarát intézkedéseken keresztül a
munkába állást, vagy szolgálja a

azonnal követte az alkotás, amikor a
településekkel leülve, elkezdődött
sok esetben a projektgenerálás,
vagy fejlesztés. Aprólékos munka,
de kijelenthetem, hogy most amikor
kezdünk a megvalósítás, a pályáztatás szakaszába lépni, megérte a
befektetett idő és energia.

biztonságos helyi közlekedést, hozzon újszerűséget a turisztika területén a településeken és hosszan folytathatnám a sort. De fejlesztési irányokat nem csak mi szabtunk. Az
Európai Unió részéről „ára” is van
ennek az 54 milliárd forintnak. A
források lehívásáért cserébe nekünk

Biztos vagyok benne, hogy minden
esetben nehéz, de szakmai és kellően alapos döntések fognak születni.
– Ha visszatérünk az alapfeladatokhoz, mit tudna még kiemelni?

– A TOP elsősorban önkormányzatoknak, egyházaknak és egy kis
része a civil szervezeteknek nyújt
vissza nem térítendő kevés esetet
kivéve, 100%-os támogatású uniós
forrást.
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyében leginkább az önkormányzatok élnek ezzel a lehetőséggel, de
nagy öröm számomra mezőtúriként,
hogy városunkban az önkormányzat
mellett, a Református Egyháznak is
van pályázati szándéka. Egy igazán
komoly, jól előkészített és megalapozott vallásturisztikai projekt van fejlesztési szakaszban, amelyet úgy
alkotunk meg, hogy jól illeszkedjen a
város turisztikai elképzeléseihez is.
– Kik bírálják majd a beérkezett
pályázatokat?
– Feláll az úgynevezett Döntés
Előkészítő Bizottság (DEB), aminek
tagjai lesznek az Irányító Hatóság
(Nemzetgazdasági Minisztérium)
szakemberei, az egyes prioritásokhoz szakreferensek és a megyei
önkormányzatból a megyei közgyűlés elnöke, vagy alelnöke. Ők fognak az egyes pályázatokról dönteni.

– Nehéz így kiemelni. Feladatunk

Folyt. az 5. old.
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még a 2007-2013-as ciklusban megvalósult megyei fejlesztések ellenőrzése és lezárása, ez szinte minden
közgyűlésen is tárgyalandó napirendi pont.
Személyes feladatom a Megyei
Konzultációs Fórumon való részvétel, amely szintén a megyei fejlesztésekkel függ össze. A jogszabály
alapján minden Jász-NagykunSzolnok Megyét érintő és a
Közgyűlés által tárgyalandó napirendi pontot ez a fórum is megtárgyal. Ez Szolnok Megyei Jogú Város
és a Megyei Önkormányzat között
egy konzultációs platform, ahol
egyeztetjük ilyen irányú közös
törekvéseinket.
A turisztikában is igyekszünk a
fejlődés lehetőségeit keresni. A
megyei önkormányzattal szoros
szimbiózisban lévő Alföld Szíve
Turisztikai Egyesület nagyon sok
települést és civil szervezetet magába foglal, mint térségi turisztikai
ernyőszervezet. Ennek a munkája is
szorosan összefügg a JászNagykun-Szolnok
Megyei
Önkormányzattal. 2015-ben pl.
elkészült egy a megyére vonatkozó
komplett turisztikai stratégia.
Ebben összefoglaltuk mindazt, amit
eddig elértünk, valamint azt, hogy
mik azok az irányok, innovációk,
amikben előre kell menni és új dolgokat szükséges megvalósítani.
Igyekszünk nemzetközi kapcsolatokat is ápolni, elsősorban testvérmegyéinkkel. Minden évben a
megye diákjai részt vesznek a test-
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vérmegyék közti „Challange” nevű
sporteseményen. Nagy öröm számomra, hogy Anglia után, idén mi
rendezzük a versenyt, amelynek
Cserkeszőlő fog helyet adni. Ezen
kívül önként vállalt feladatunk a kistelepülések egészségügyi szűrőprogramjának támogatása megyénkben, illetve erdélyi testvérmegyéinkben. Úgy gondolom, fontos az
effajta társadalmi szerepvállalás is.
A Megyei Önkormányzat feladata a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktár munkájának koordinálása is.
Hatalmas büszkeség, hogy a megyei
értéktár gondozásában tavaly megjelent egy nagyon szép kiadvány és egy
film is, ami bemutatja megyénk csodálatos értékeit, ezzel is bizonyítva,
van mire büszkének lennünk.
2016-tól, bár minimális összeggel
ugyan, de újra tudjuk támogatni a
felsőoktatási intézményben tanuló
hallgatókat, akik részt vesznek a
Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerben. Igyekszünk minden pozitív célt támogatni megyénkben.
- Mivel lenne elégedett 2019 végén?
- Akkor leszek és lehetek elégedett, ha sikerül jó karmesterként
levezényelni az uniós források lehívását az utolsó forintig és hasznos,
fenntartható, de leginkább gazdaságélénkítő és az itt élő emberek
hétköznapjait szolgáló célokra
elkölteni. Nincsenek egyéni sikereim. Ha Jász-Nagykun-Szolnok
Megye eredményes lesz munkám
által, az lehet siker egyedül.

Évértékelőt tartott az Intézményellátó Kft.
a közfoglalkoztatásról
A Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit
Kft. február 19-én tartotta meg a közmunkaprogramok évértékelőjét.
Az eseményen Pappné Juhász
Emília, ügyvezető igazgató megköszönte a közfoglalkoztatásban
résztvevők munkáját, majd kitért
arra, hogy a tavalyi év tapasztalatai
alapján nagy tetszést váltottak ki az
elkészült fabútorok és gyermekjátékok, valamint a mini sütöde keretein belül elkészített tájjellegű sütemények is.
Ezután Herczeg Zsolt, Mezőtúr
város polgármestere köszöntötte a
megjelenteket, majd beszédében
kihangsúlyozta; 2015-ben Mezőtúr
Város Önkormányzata a „közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő szakmai
tevékenységéért” miniszteri elismerésben részesült. A megkezdett
munka folytatásához és a mintaprogramok továbbfejlesztéséhez 3
millió Ft összegű támogatást is
kapott Mezőtúr. Polgármester úr
köszönetét fejezte ki mind az

Intézményellátó Kft. dolgozóinak,
mind pedig a START munkaprogramban résztvevőknek. Bartáné
Busi Julianna, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal
Mezőtúri
Járási
Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetője gratulált a közfoglalkoztatásban
elért eredményekhez, majd elmondta, hogy a tavalyi évben 179 fő vett
részt a START munkaprogramban.

A beszédeket követően az évértékelő egy ebéddel zárult, mellyel megköszönte Mezőtúr Város Önkormányzata és a Mezőtúri Intézményellátó
és
Ingatlankezelő
Közhasznú
Nonprofit Kft. a közfoglalkoztatottak
elmúlt egy éves munkáját.

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

Homo et Natura

Bodor Márta

Új számítógépek a Mezőtúri Rendőrkapitányságon
Mezőtúr város Önkormányzata és
a Mezőtúri Rendőrkapitányság szoros együttműködésben áll. A városvezetés törekszik minél szélesebb
körben segíteni a helyi kapitányság
munkáját. A munka elősegítésére
önkormányzatunk 2016. február
11-én 5 darab felszerelt számítógépet
adományozott a kapitányság részére.

Bajári Attila rendőr ezredes, a
kapitányság vezetője elmondta pél-

daértékű a felajánlás, hisz a mai felgyorsult világban, a feldolgozandó
információhalmaz mellett elengedhetetlen a modern eszközök alkalmazása. Nagy segítséget jelentenek
számukra az átvett számítógépek.
Herczeg Zsolt polgármester
kiemelte, hogy hosszú évek óta erős
kapcsolatban állnak a kapitánysággal. A rendvédelmi szervek nem
önkormányzati hatáskörben vannak,
de a városvezetés fontosnak tartja,

Homo et Natura – Ember és
Természet.
Ez
a
Mezőtúri
Képzőművészeti Alkotótelep ars
poetica-ja és ezzel a címmel nyílt
meg a művésztelep 35 éves jubileumát ünneplő kiállítás a szolnoki
Aba-Novák
Agóra
Kulturális
Központ Agóra Galériájában 2016.
február 5-én.
A megnyitón a megjelenteket
köszöntötte a helyszín képviseletében Molnár Lajos Milán ügyvezető

hogy a közös érdekért együtt tegyenek, ezzel is növelve a térségben
élők szubjektív biztonság érzetét.
Polgármester úr köszönetét fejezte ki a rendőrkapitányság elvégzett
munkájáért, kiemelendő dolog, hogy
a kapitányság eredményei folyamatosan javulnak.
Bodor Márti

igazgató úr, míg Mezőtúr Város
Önkormányzata részéről Herczeg
Zsolt polgármester úr. Ezt követően
a Csíderné Csízi Magdolna vezette
Vivace kamarakórus adta elő színvonalas műsorát a látogató közönségnek, majd a kiállítás szakmai
megnyitására került sor. Dr. Egri

Mária művészettörténész nemcsak
a kiállított műveket és alkotóikat
méltatta, hanem a művésztelep történetét is ismertette, hiszen Szolnok
város e szép, új kiállítási terében
első ízben mutatkozott be Mezőtúr
képzőművészeti közgyűjteménye.

A kiállítás 2016. február 28-ig
látogatható. A jubileumi év további
programjairól e lap hasábjain tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Agócs Krisztina
fotó: Soltész Tamás
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Most még kedvezőbb feltételekkel juthatnak
forráshoz az agrárvállalkozások

Születőben egy új kiállítás
A Badár család és Draskovitsné Viski Márta emlékére

Most minden eddiginél kedvezőbb kondíciójú hitelhez juthatnak
hozzá azok a gazdák, akik a „Földet a Gazdáknak” programban szeretnének állami tulajdonú termőföldet vásárolni. Az OTP Bank földvásárlási hitelprogramjának keretében ugyanis 10 évig legfeljebb 1,8 százalékos kamatozás mellett, ezt követően pedig kedvező piaci kamatozás
mellett juthatnak finanszírozáshoz az árveréseken nyertes földművesek. Emellett az új gazdálkodási évben öt százalékkal megnőtt a területalapú alaptámogatás (SAPS), a Zöldítés és a Fiatal gazda támogatások előfinanszírozási mértéke, amely így a 85-90 százalékot is elérheti.
Kibővült továbbá az előfinanszírozható támogatások jogcímeinek köre,
és ebben az évben hektáronként akár 122 ezer forintos hitelösszeghez
is hozzá lehet jutni– hívják fel a figyelmet az OTP Bank szakértői.
Az OTP Bank kifejezetten az állami termőföldek értékesítésére kialakított, a Növekedési Hitelprogram harmadik (NHP3) szakasza forrásait felhasználó hitelkonstrukciója a liciten kialakult vételár maximum 90 százalékáig, 20 éves futamidőre nyújt kedvező kondíciójú finanszírozást: a
hitel kamata az első 10 évben mindössze 1,8 százalékos, ezt követően
pedig kedvező piaci kamatozás mellett vehető igénybe. A hitelt akár kezdő
vállalkozások is igénybe vehetik. A kamatfizetés naptári negyedévente, a

Új kiállító hely nyílik rövidesen,
melynek anyagát dr. Draskovits
Dénes Mezőtúr korábbi polgármestere bocsájtja a köz rendelkezésére.
Ennek történetét meséli el az alábbiakban:
Idős Badár Balázs születésének
160. évfordulóját méltón megünnepelte a város. Az ország minden
szegletéből özönlöttek a fazekas- és
keramikus mesterek megmérettetni
magukat. Izgatottan és kíváncsian
vettem részt én is az eredményhirdetésen, ugyanis vásárlási szándékkal érkeztem. A korábbi versenyen a
győztes Kovács Karolina, most pedig
csak a „külön díjazott” Veres Gyula
pályázati anyagát vásároltam meg.
Számomra ő volt akkor a győztes!

nyörködtünk a „kirakatunkban”,
majd felelevenítettük egy-egy darab
megszerzésének múltját. Nincs
Magyarországon valamirevaló régiségkereskedő, aki nem ismerte Őt, a
feleségemet, ha máshogy nem, csak
úgy, mint a „Vörös Hölgy”.
Halála után nyomasztóvá vált
számomra ez a tömény halmaz,
nincs kivel megbeszélnem az emlékeket és úgy érzem, hogy ezt a látványt, ezt a sok szépséget meg kell
osztanom a mezőtúriakkal, az idelátogatókkal.
Javaslatom termékeny talajra
talált
a
város
vezetőinél.
Megállapodásunk révén gyönyörű
termekben, üvegvitrinekben lesznek kiállítva a város kezelésében az

tőketörlesztés pedig évente egy alkalommal, egyenlő részletekben történik. Az OTP Bank szakértői szerint jelentős mennyiségű földterületet kínálnak majd árverésre a dél-alföldi régióban is, így a hitelkonstrukció iránt
jelentősen megnőhet majd a kereslet a térség gazdáinak körében.
Az OTP Banknál immár 85-90 százalék is lehet a területalapú alaptámogatás (SAPS), a Zöldítés és a Fiatal gazda támogatások előfinanszírozási
mértéke, de ez a SAPS alaptámogatás és a Zöldítés esetében – igénytől függően – akár a 100 százalékot, azaz a hektáronkénti 67.800 forintot is elérheti. Az idei évvel bővült az előfinanszírozható jogcímek köre, így ismét
lehetőség van az Agrár-környezetgazdálkodási támogatások (AKG), a
Natura 2000 gyepterületek kompenzációs kifizetéseinek, továbbá a
Természeti Hátránnyal Érintett Területek (THÉT) kompenzációs kifizetéseinek előfinanszírozására is, 50-70 százalékos mértékben. A különböző támogatások előfinanszírozásához kapcsolódó finanszírozási termékek előnye, hogy közjegyzői okirat és tárgyi fedezet nélkül is igényelhetőek, a hitel fedezete az elnyert támogatás.
A szintén a területalapú támogatások előfinanszírozásához kapcsolódó
OTP Zöldkártya hitel segítségével pedig hektáronként a támogatási összeg
kétszereséhez, akár 122 ezer forintos hitelösszeghez is hozzájuthatnak az
agrárvállalkozások. A gazdálkodók így nem csak kiemelkedően magas
összeghez juthatnak hozzá egyidőben, hanem mentesülnek az alól is, hogy
minden évben új előfinanszírozási kérelmet nyújtsanak be.
„A megújult hitelkonstrukciókkal a gazdák továbbra is gyorsan, egyszerűen és még kedvezőbb feltételek mellett juthatnak hozzá a támogatási
összegek akár kétszereséhez is, ami lényegesen hozzájárulhat a tervezett
beruházások, fejlesztések mielőbbi megvalósulásához, és ezen keresztül a
hazai agrárium fejlődéséhez” – teszik hozzá az OTP Bank szakértői.

Aki járt már nálunk láthatta,
hogy mi a feleségemmel egy múzeumban éltünk. A falon nincs szabad
hely, a vitrinek, a szekrények, a
tálalók és a hűtőszekrény teteje
mind-mind tele van többnyire
Badár vagy népművészeti fazekas
termékekkel. Minden „trófeának”
külön története van és amikor a
TV-ben azok az utálatos reklámok
jöttek, mi a nejemmel mindig gyö-

alkotások.
Hálás
vagyok
Mezőtúrnak, hogy teret adtak
elképzelésemnek és bízom benne,
hogy akik megnézik, majd azután
érzik csak át igazán: mit is hozott
létre a Badár család az ország és a
világ szakértő közönségének!
A kiállítás tervezett megnyitója
2016. március 19-én 11 órakor a
Többfunkciós Kulturális Központ
felújított különtermeiben lesz.

Meghívó
Mezőtúr Város Önkormányzata és a Mezőtúri Közművelődési és
Sport KN. Kft. tisztelettel meghívja Önt és családját
a
Draskovits Kerámiagyűjtemény
anyagából rendezett kiállítás megnyitójára.
A megnyitó helye, időpontja:
Többfunkciós Kulturális Központ (Mezőtúr, Petőfi út 5. - egykori
Ipartestület székháza) - 2016. március 19. (szombat) 11 óra.
A kiállítást megnyitja: Csupor István néprajzkutató
A vendégeket köszönti:
Herczeg Zsolt, Mezőtúr Város polgármestere
Boldog István országgyűlési képviselő
Dr. Draskovits Dénes, a gyűjtemény adományozója
Tárlatvezetést tart Pusztai Zsolt muzeológus, a kiállítás rendezője.
Közreműködik: Szivárvány Citerazenekar

Diákolimpia

Játékos Sportverseny Országos döntő
Mezőtúr, 2016
Szeretettel meghívjuk Önt a Játékos Sportverseny Diákolimpia Országos Döntőjének ünnepélyes megnyitójára.
2016. március 6-án (vasárnap) 09:45 órakor, illetve az eredményhirdetésre, várhatóan 13:30 órakor a Gál Ferenc Főiskola sportcsarnokába.
( Mezőtúr, Petőfi Tér 1. )
Amennyiben ideje engedi, kérjük, tekintse meg a versenyt.
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Új épülettel bővült a Bárdos Lajos Alapfokú
Művészeti Iskola
Ünnepélyes keretek között adták
át február 18-án Mezőtúron a
Damjanich u. 48. szám alatti épületet a Bárdos Lajos Alapfokú
Művészeti Iskola számára. Új táncteremmel és két szolfézs teremmel
bővült az intézmény.
Az eseményen Karapancsevné
Jász Ildikó, tagintézmény-vezető
köszöntötte a megjelenteket, aki
kihangsúlyozta, hogy mind a tanulók, mind pedig a tanárok számára
nagy öröm, hogy új épülettel gazdagodott a művészeti iskola, megkön�nyítve ezzel az ott folyó munkát.
Ezt követően Herczeg Zsolt,
Mezőtúr város polgármestere
beszédében elmondta, hogy mivel a
háziorvosok és a védőnői szolgálat

latokat a Mezőtúri Intézményellátó
és Ingatlankezelő Közhasznú
Nonprofit Kft. végezte el.
Az átadó ünnepséget megtisztelte jelenlétével Boldog István,
országgyűlési képviselő is, aki szót
ejtett a közoktatás jelenlegi helyzetéről, emellett pedig kiemelte, hogy

beköltözött az Egészségházba, így
felszabadult a Damjanich utcai
ingatlan.
Mezőtúr
város
Önkormányzata ezt az épületet felújítást követően a Bárdos Lajos
Alapfokú Művészeti Iskola használatába adta. A beruházás két millió
forintból valósult meg és a munká-

keinek műsorával zárult. A tanulók
és a pedagógusok az intézményt
már birtokba is vették, így új környezetben folytatódik a pedagógiai
munka.

óriási jelentősége van a művészeti
oktatásnak napjainkban.
Az esemény az iskola növendé-

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

Hajítógép és C-vitamin, avagy
hogy működik a generátor?
Nem, ez nem az új természettudományos rovat talányos címe, hanem
annak a sikeres pályázatnak a témakörei, amelyet a telekisek indítottak
útjára az idei tanév elején.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdette meg a pályázatot a
Nemzeti Tehetség Program keretében „A matematikai, a természettudományos, a technikai, a digitális valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben” címmel.
Nyertes pályázati programunk: Fedezd fel újra! Híres találmányok

természettudományos háttere és mindennapi felhasználása
A program ebben a tanévben zajlik, 15 diák részvételével, akik a gimnázium vagy a szakközépiskola 9-12. évfolyamára járnak. A programban
résztvevő diákok kiválasztása nem volt egyszerű feladat, hiszen – szerencsére – egyre több diákunkban kelthető fel a természettudományok iránti
érdeklődés. Így jó néhányan megfelelnek a kiválasztási szempontoknak,
melyek közül a legfontosabbak: motiváció, jó logikai készség, kíváncsiság,
kreativitás, kísérletező kedv, rugalmas problémamegoldó képesség.
A program három téma köré épül:
1. A hajítás története, hajítógép készítése, a hajítás fizikája, matematikája;
2. Generátorok és transzformátorok világa, működési elve, fontossága,
mindennapi előfordulása;
3. A C-vitamin feltalálása, jelentősége.
Így mindenki találhat kedvére valót, hiszen a témák érintik a matematikát, fizikát, kémiát, biotechnológiát.
Természetesen nem maradunk a négy fal között a program végrehajtása
során, lesz budapesti kirándulás, részvétel a Műszaki Egyetem laborgyakorlatain, és a Csodák Palotája felfedezése is szerepel a tervek között.
Ki tudja, lehet, hogy a jövő nagy felfedezői között ott lesz valaki, aki a
kezdetekre visszaemlékezve így mesél majd: „Minden ott kezdődött,
Mezőtúron, a Telekiben, a hajítógéppel…

Álláshirdetés
A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal munkatársat keres az alábbi
pozícióba:

közművelődési, sport- és civil ügyintéző
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű jogviszony
A munkakörben ellátandó főbb feladatok:
- segíti a polgármestert, az alpolgármestert, a jegyzőt és az aljegyzőt az
önkormányzattal kapcsolatos feladatainak ellátásában;
- előterjesztések elkészítése;
- a testvér települési kapcsolatok koordinálása, az önkormányzat nemzetközi kapcsolataiból adódó feladatok irányítása, összehangolása;
- a nemzetközi delegációk fogadásában, a külföldi utazások szervezésében történő közreműködés, a protokoll feladatokból adódó előkészítő,
szervező és végrehajtó tevékenység ellátása;
- rendezvények szervezésében, lebonyolításában történő közreműködés;
- az idegenforgalom, a turizmus fejlesztésének városi szintű koordinálása;
- a települést és az önkormányzatot bemutató anyagok, kiadványok előkészítése, kiadása és elszámolása;
- Mezőtúr Város Önkormányzatánál esetlegesen felmerülő fordítási feladatok ellátása;
- civil szervezetekkel való kapcsolattartás.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
- a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. Korm.
rendelet 1. melléklet 29. pontja szerinti felsőfokú szakképesítés (felsőoktatásban szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, hittudományi, andragógus, művelődésszervező szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és
andragógus, művelődésszervező felsőfokú szakképesítés);
- államilag, vagy nemzetközileg elismert középfokú C típusú angol, vagy
német nyelvvizsga;
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek;
- alkalmasság önálló feladatvégzésre;
- kiváló problémamegoldó képesség;
- jó kommunikációs készség;
- terhelhetőség;
- precizitás, pontosság.
A munkakör elbírálásánál előnyt jelent:
- hasonló (turisztikai, vagy rendezvényszervezői) területen szerzett
szakmai tapasztalat;
- B kategóriás jogosítvány.
Az illetmény megállapítására, és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselő jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Kezdés várható időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal.
Munkavégzés helye: 5400, Mezőtúr Kossuth Lajos tér 1.
Jelentkezés módja: Fényképes szakmai önéletrajz és rövid motivációs
levél megküldésével a pabar.roland@mezotur.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban további információt dr. Farkasinszki Fanni
aljegyző nyújt a 0656/551-905-ös telefonszámon.
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Farsangi mulatság a Közösségi Házban
Szájüregi szűrővizsgálat jelentősége

2016. február 13-án a Közösségi
Ház sok-sok gyermekkel, szülővel,
nagyszülővel telt meg, hiszen farsangra készülődtünk. Ötletes, egyedi, színes, szorgos kezek által
készült és ki tudja hány fajta jelmezt láthattunk. A zsűrinek – dr.
Farkasinszki Fanni aljegyző, Kalán
Hajnalka és Pusztai Zsolt – nem
volt egyszerű dolga. Ezúton is
köszönjük munkájukat!
A jelmezek bemutatása után isteni fánkokat ehettek a jelenlévők,
hiszen, mint minden évben az
Újvárosi Hagyományőrző Klub hölgyei sütötték ezeket a finomságokat
nekünk.
Miután mindenki megtömte a
pocakját, ivott egy teát a teaházban
és készített magának egy egyedi farsangi maszkot a kézműves sarokban a Mezőtúri Mazsorett és
Akrobatikus Rock and Roll csoport
bemutatóját tekinthettük meg.
Igazán lendületes és fiatalos produkcióban volt részünk. Köszönjük
a táncosoknak és a csoport vezetőjének Szabó Lászlóné Marikának,
hogy itt voltak.
Ezután izgalmas percek következtek, hiszen aljegyző asszony
kihirdette a jelmezverseny helyezettjeit. A zsűri elnöke elmondta,
hogy legfőképp azt vették figyelembe és azokat a jelmezeket részesítették előnyben, amelyek a legötletesebbek voltak és otthon, saját
kézzel készültek.

Különdíj:
Csorba Ibolya és Vida Noémi
(Pillangótesók)
Fazekas Anna (Lego kocka) és
Fazekas Flóra (Mary Poppins)
III. hely:
Cser Noémi (Pillangó)
II. hely:
Bányai Bercel Máté (Superman),
Bányai
Nóra
Blanka
(Tündérhercegnő)
I.hely:
Nagy Martin (Császár), Nagy
Botond (Kiskakas), Nagy Kristóf
(Félkrajcár)

Köszönjük a Tibi Cukrászda támogatását a finom nyereménytortákkal!
A helyezések kihirdetése után
elindult a menet a Szabadság téren,
hogy csörömpöléssel, fáklyákkal és
kiabálással elűzzük a telet. Miután
körbekerültük a teret, elégettük a
Kisze bábot - aminek elkészítését
köszönjük Fehérvári Ildikónak - ,
bízunk benne, hogy már csak annyi
dolgunk van, hogy várjuk a tavasz
közeledtét és reméljük, hamar
eljön a melegebb idő!

Orosz A.

Felhívás
2016. május 01-jén ismét megrendezésre kerül a Városi Majális a
Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. főszervezésében.
A program részeként ebben az évben is lesz gépkarneváli felvonulás,
amelyre várjuk cégek, vállalkozások, magánszemélyek jelentkezését.
Gyülekező helyszíne: volt Főiskola, gyülekező időpontja: 9.00 órától, felvonulás kezdete: 10.00 óra. A felvonulással kapcsolatban az alábbi számon
lehet érdeklődni: 56-350-075, 06-20-243-5807.
A Majálisra várjuk olyan cégek, civil szervezetek, magánszemélyek
jelentkezését, akik szeretnének főzés céljából kitelepülni. Ezen felül azok
jelentkezését is várjuk, akik valamilyen termék árusításával szeretnének
jelen lenni. A rendezvény helyszínén helyet biztosítunk a részvevőknek
mind a főzéshez, mind az árusításhoz.

Bordács László

Hazánkban a daganatos betegségek a második helyet foglalják el a
halálozási statisztikában. Ezen
belül is kiemelt helyet foglalnak el a
szájüregi daganatok. Évente mintegy 3 ezer embernél fedeznek fel
szájüregi rákot.
A szájüreg kóros eltérései pedig a
legkönnyebben felfedezhető daganatos betegségek közé tartoznak,
mivel a szájban lévő tumorok és
daganatmegelőző állapotok hamar
felismerhetőek. Ennek ellenére a
páciensek jelentős része már előrehaladott stádiumban kerül orvoshoz, amikor a daganat már rendszerint kifejezett panaszokat okoz.
Ennek oka összefüggésben lehet a

szuvas fogak, rosszul illeszkedő
protézis)
• rossz általános állapot, alultápláltság
• vitamin és ásványi anyag hiányos állapot
Felmérések szerint erős dohányosnál 4-15-ször nagyobb a szájüregi rák kialakulásának kockázata,
mint nem dohányzóknál. A mértéktelen alkoholfogyasztás is mintegy
hétszeresére növeli a kockázatot.
Olyanoknál, akik egyszerre dohányoznak és mértéktelen alkoholfogyasztók, különösen magas a szájüregi rák kialakulásának kockázata.
Mint minden megbetegedésnél, a
szájüregi daganatos elváltozásoknál

fogak általános rossz állapotával. A
társadalom jelentős része ugyanis
csak fájdalma esetén – vagy akkor
sem – fordul fogorvoshoz. Pedig a
rendszeres fogászati kezelések
alkalmával fény derülhetne az esetleges gyanús, kivizsgálást indokoló
elváltozásokra is.
Szájüregi daganatos elváltozásra utaló jelek:
• fájdalom a szájban, a torokban
vagy a fülben,
• nem gyógyuló, fájdalmas vagy
fájdalmatlan fekély bárhol a szájban
• gyanús, körülírt fehér vagy
vörös elszíneződés, foltok a szájnyálkahártyán, nyelven, ínyen
• csomó vagy duzzanat az ajkakon, a szájüregben
• rágási, nyelési nehézségek
• vérzés
• az állkapocs vagy nyelv korlátozott mozgása
• zsibbadtságérzet bárhol a szájban, torokban,
• érzéskiesés
• szájszárazság
A felsorolt tünetek természetesen
nem csak daganatos megbetegedésre utalhatnak, hanem gyulladásos
elváltozásokra is. Azonban jelentkezésük esetén haladéktalanul

is fontos a megelőzés. A szájüreg
könnyen hozzáférhető a szűrővizsgálatok számára. Egyrészről a rendszeres fogorvosi vizsgálat és javuló
szájhigiéné hozzájárulhat a daganatos megbetegedés gyakoriságának
csökkentéséhez. Valamint a rossz
fogak, protézisek, ínygyulladás
kezelése, ellátása is csökkenti a
daganatképződés
veszélyét.
Másrészről a rendszeres, időszakos
fogorvosi vizsgálat során a kialakuló elváltozások már korai stádiumban, úgynevezett rákmegelőző állapotban észlehetők, és időben megkezdett kezelésükkel jelentősen
csökkenthető rák kialakulásának
kockázata.
Összefoglalva elmondható, hogy
végezzük el a szájüreg havonként
történő önvizsgálatát, mely egyszerűen abból áll, hogy tükör elé állva,
alaposan szemügyre vesszük szájüregünk képleteit. Illetve járjunk
rendszeres fogorvosi ellenőrző vizsgálatokra, ahol alaposan nézessük
át szájüregünket is, valamint végeztessük el a szükséges kezeléseket,
nem csak a daganatos betegségek
megelőzése, hanem általános egészségünk megőrzése érdekében is.

orvoshoz kell fordulni, hogy tisztázni lehessen az okokat, és a minél
előbb megkezdődhessen a kezelés.
Főbb ethiológiai tényezők:
• dohányzás
• rendszeres alkoholfogyasztás
• elhanyagolt szájhigiéne (letört,

Dr. Hák Mária
fogszakorvos
Mezőtúri Kórház és
Rendelőintézet
Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr,
Kossuth L. u. 9-11.
Tel: 06-56-550-427
efi.mezotur@gmail.com
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Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Egészségfejlesztési Iroda (EFI)
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a mezőtúri
kistérségben” című
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0015 program keretein belül

2016. március 05-én szájüregi daganat szűrést tart.
A szűrést végzi: Dr. Hák Mária
fogorvos
Időpontkérés: EFI
(Mezőtúri kórház A épület földszint)
06-56/550-427

MEZŐTÚRI HORGÁSZEGYESÜLET
5400 Mezőtúr, Alsórészi vízköz 430.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Sporttársnő/Sporttárs!
Tisztelettel meghívom Önt a Mezőtúri Horgászegyesület éves közgyűlésére.
Időpont: 		 2016. március 06. 08 óra 30 perc
Helyszín: 		 Katolikus Általános Iskola Tornacsarnok
			
Mezőtúr, Petőfi út

A szűrés: térítésmentes!

FELHÍVÁS
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Egészségfejlesztési Iroda (EFI)
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a mezőtúri
kistérségben” című
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0015 program keretein belül

Napirendi pontok:
1. Elnöki megnyitó és tájékoztató, beszámoló a vezetőség 2015. évi munkájáról, bejelentések – Pongrácz Zoltán, elnök
2. Beszámoló a 2015. évi pénzügyi tevékenységről – Berényiné Gácsi
Valéria, gazdasági vezető
3. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2015. évről – Sáfár Zsolt, F.B. elnök
4. Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2015. évről – Ugrai Zsigmond, F.B. elnök
5. Horgászmester beszámolója a 2015. évről – Legeza György, horgászmester
6. Versenyfelelős beszámolója a 2015. évről – Veres Imre, versenyfelelős
7. Alapszabály módosítása – Dr. Répási János, alelnök
7. Hozzászólások, válasz, határozathozatal

2016. március 31-én Glaucoma (zöldhályog) szűrést tart
A szűrést végzi: Dr. Nagy Attila
Szemész főorvos
Időpontkérés: EFI
(Mezőtúri kórház A épület földszint)
06-56/550-427
A szűrés: térítésmentes!

Amennyiben a Közgyűlés a megjelentek létszáma miatt határozatképtelen, (a résztvevők száma nem éri el a szervezet létszámának több
mint felét) ugyanezen a napon és helyszínen, azonos napirendi pontokkal, megismételt Közgyűlést hívok össze, melynek során az előzőekben
részletezett napirendi pontok tárgyalhatók.

Házassági évfordulósok köszöntése

A mezőtúri Városnap hagyományait követve Mezőtúr Város
Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is szeretné köszönteni a mezőtúri 50 - és 60. házassági évfordulójukat 2016-ban
ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési határideje 2016. július 22. Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri Hivatal
anyakönyvvezetőjénél a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos
okirattal. A polgármesteri köszöntő ideje és helye: 2016. augusztus 14-én délután a Túri Vásárban. További info: Közösségi Ház, 06-56-350-075

Bordács László

Költészet napja

A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
Kistérségi szavalóversenyt hirdet!
A verseny időpontja: április 7-e (csütörtök) 14.ó.
Minden versmondó a korának megfelelő verssel, vagy akár verses
mesével nevezhet a versenyre. Természetesen nagyon fontos, hogy a
versek magyar szerző tollából származzanak, de saját költemény vagy
magyar költő megzenésített műve is választható.
A verseny négy kategóriában kerül megrendezésre, általános iskola
alsó és felső tagozatosai, középiskolai tanulók, és felnőttek.
Jelentkezési határidő: március 23. (szerda)
Jelentkezni személyesen a könyvtárban
( 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17), vagy telefonon 56/350-075,
illetve elektronikusan (zsooka.vekony@gmail.com) is lehetséges.

A megismételt Közgyűlés időpontja: 2016. március 06. 9 óra
Helyszín: 		 Katolikus Általános Iskola Tornacsarnok
		 Mezőtúr, Petőfi út
A megismételt Közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes!
Kérem az esemény fontosságára való tekintettel tiszteljen meg bennünket személyes jelenlétével.
Mezőtúr, 2016. február 16.

Tisztelettel:		
		

Pongrácz Zoltán
elnök

Mezőtúri utcák, házak…..
„ Mezőtúri utcák, házak gyermekkorom szép álom világa,
A vén templom nagy harangja most is int még az időmúlásra!
Most is nyílnak még virágok dalolnak a lányok, legények,
Csak én járok bús egyedül kísérgetnek a régi emlékek.
Céltalanul visz a bánat rég nem látott ismerős utcákon,
Keresem a réges-régen itt felejtett boldog ifjúságom.
Valamikor nékem is nyílt itt egy kertben égő piros rózsa,
Rég volt talán igaz sem volt még is de jó álmodozni róla!”

Meghívó
Fejes Imre
zeneszerző, zenetanár és oboaművész
születésének 119. évfordulójára
emlékezünk
2016. március 18-án 10 órakor
a Kiss János út 64. sz. alatti Mesekert Óvodai emléktáblájánál.
A megemlékezést követően
koszorúk elhelyezésére és közös éneklésre
kerül sor ( Fejes Imre: Mezőtúri utcák, házak…….)
Szeretettel várunk minden emlékezni vágyót,

a Szervezők

2016. február 26.

közéleti lap

mezőtúr és vidéke

ELHUNYTAK
Czakó Józsefné Búsi Ilona élt 94 évet,
Biró Gábor élt 55 évet,
Cs. Nagy Lajos élt 94 évet,
Lovas Mihályné Hévizy Mária Lucia
élt 84 évet,
Varga Károlyné Kiss Ilona élt 60 évet,
Kovács Mihály élt 84 évet,
Pápai Sándorné Erdős Róza élt 85 évet,
Varga Sándor élt 88 évet,
Szűcs Lászlóné Nagy Eleonóra élt 73 évet,
Lévai Lajosné Anka Ilona élt 79 évet,
Jakab Miklós élt 71 évet.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

Bankó Boglárka
(Molnár Barbara)

Horváth Noémi Alexa
(Dorogházi Orsolya)

Horváth Tamás
(Horváth Veronika)

Nagy Regő Gábor
(Mizik Éva)

Pápai Botond Zoltán
(Kriszt Nikolett)

Rafael Ibolya
(Rafael János István)

Nyugodjanak békében.
SZÍNHÁZ

Értesítem a Szolnoki Szigligeti Színházba szóló Gózon-bérlet tulajdonosait, hogy a következő előadásra március 17-én, csütörtökön kerül sor.
Műsoron: Hello, Dolly!
Indulás: 17.30-kor a Közösségi Ház előtti parkolóból.

TESTÜNK A CSODA!

Interaktív kiállítás és játszóház
Mezőtúr, Közösségi Ház, nagyterem
2016. 03. 07.-03. 11., 8.00-16.00 /óránkénti beosztással/
Testünk titkai, ahogy még sohasem láttad! Kiállítás és játszóház óvodásoknak és iskolásoknak.
Előzetes BEJELENTKEZÉS szükséges!
A kiállításra elsősorban iskolás és óvodás csoportok jelentkezését várjuk!
Infó, bejelentkezés: Orosz Annamária, 56/350-075, 20/243-5808.
Belépőjegy: 300,-Ft/fő

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:
Február 26-Március 03-ig
Vasúti Gyógyszertár:
Mezőtúr, Köztársaság út 1.
tel: 06/56-350-637
Március 04-10-ig
Újvárosi gyógyszertár:
Mezőtúr, VII. út 13.
tel: 06/56-350-111.

Állatorvosi ügyelet:
Február 27-28-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József Attila út 9.
tel: 06/30-977-0936, 06/56-352-265
Március 05-06-án
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget út.
tel: 06/20-975-1073

2015. márciusában gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!
Minden szombaton délelőtt 9-12 óráig a Kamilla Gyógyszertár nyitva tart.
A mindenkori ügyeletes gyógyszertár ügyel: szombat délután 16-18 óráig, valamint vasárnap és ünnepnapokon 8-10 és 16-18 óráig. Hétköznapokon az aktuális
ügyeletes gyógyszertár a zárásától 19 óráig tart ügyeletet.
Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu. Felelős szerkesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Bodor Márta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 Mezőtúr,
Dózsa György út 42-44. 		
ISSN 0864-7607

Jász-Nagykun-Szolnok megyei
„Házhoz megyünk”
mezőtúri helyszínek, időpontok:
A program keretében a rendőrök és a közreműködő szervezetek képviselői az információs pontokon tájékoztatják a lakosságot a prevenciós
vagyonvédelmi lehetőségekről.
Március 7-11-ig a Mezőtúr, Közösségi Házban (Szabadság tér 17.)
hétfő, kedd: 9-13 óráig
szerda, csütörtök: 12-16 óráig
péntek: 10-14 óráig
Április 4-8-ig a Mezőtúr, Városháza (Kossuth tér 1.)
hétfő, kedd: 9-13 óráig
szerda, csütörtök: 12-16 óráig
péntek: 10-14 óráig

www.mezoturivtv.hu
Lapzárta: 2016. március 02. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

