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Március hónapban ismét ülé-
sezett Mezőtúr város testüle-
te. Március 2-án soron kívüli, 
majd március 31-én soros 
ülésre került sor, amelyek 
döntéseiről Herczeg Zsolt 
Mezőtúr város polgármestere 
és Batta Attila Viktor alpol-
gármestere tájékoztatta a 
lakosságot. 

– Március 2-án soron kívüli ülést 

tartott Mezőtúr város képviselő-

testülete. Mi indokolta a testületi 

ülés összehívását?

– Két napirendi pontot tárgyal-

tunk, az egyik a Turisztikai 

Fejlesztéseket Támogató Területi 

Operatív Programra benyújtandó 

pályázati felhívásról szólt, a másik 

pedig a kerékpárutakhoz kapcsoló-

dó pályázataink módosítása, ez egy 

technikai módosítás volt. 

Turisztikai projektünk vonatkozá-

sában egy 400 millió forintos beru-

házás van születendőben, ennek a 

benyújtásáról döntöttünk. A pro-

jekt azt célozza meg, hogy Mezőtúr 

a turisták számára még vonzóbbá 

váljék. Természetesen, hogy ha a 

pályázatunk nyerni fog, mindenkit 

tájékoztatni fogunk az érintett terü-

letekről. Egyelőre a pályázat 

benyújtásáról hozta meg a testület 

a szükséges döntést.

A kerékpárutakkal kapcsolatosan 

hangsúlyozni kell, hogy kizárólag 

belterületen tervezünk fejlesztést. 

Nagyon szerettük volna, hogy 

Gyomaendrőd felé vagy a komp irá-

nyába épüljön kerékpárút, de olyan 

fizikális adottságok hiányoznak, 

amelyek ezt nem teszik lehetővé. 

Viszont a közlekedés biztonsága 

érdekében, a belterületünk számára 

is nagyon fontos a további kerék-

párutak kiépítése. 

– Az előterjesztések között szere-

pelt az MVK Mezőtúri Város-

üzemeltetési Kommunális 

Nonprofit Kft. 2015. évi beszámo-

lója és 2016. évi üzleti terve.

– Az MVK Kft. a hulladék köz-

szolgáltatója Mezőtúron és a köz-

szolgálati tevékenység mellett a tár-

saság végzi a bel- és külterületen a 

hulladékok összegyűjtését és 

elszállítását. A társaság a rendelte-

tésének, az elvárásoknak megfele-

lően működött 2015-ben, gazdasá-

gosan végezte a tevékenységét. El 

kell mondani, hogy 2015-ben a bel- 

és külterületekről 91 tonna illegáli-

san elhelyezett hulladékot szállított 

el a társaság, ez nagyon nagy meny-

nyiség. Megdöbbentő ez az adat, de 

az önkormányzatnak kötelessége 

az ilyen módon elhelyezett szemét 

eltávolítása is. Hangsúlyozni kell, 

hogy minden feltétel adott ahhoz, 

hogy a keletkezett hulladékot a 

megfelelő helyre el tudjuk helyezni. 

Bízunk abban, hogy az illegálisan 

lerakott hulladékmennyiség az 

elkövetkezendőkben csökken. 

Kértük ügyvezető asszonyt arra, 

hogy tájékoztassa folyamatosan a 

lakosságot a szelektívgyűjtés fon-

tosságáról. Nagy hangsúlyt kívá-

nunk fektetni arra, hogy lehetőleg 

minél kevesebb hulladékot szállít-

sanak a lerakóba, mivel szeretnénk 

minél több hulladékot hasznosíta-

ni. Terveink között szerepel további 

szelektívgyűjtő szigetek kialakítása 

is a közterületeken.

– Kisméretű műfüves labdarúgó 

pálya építésére vonatkozó pályá-

zat benyújtásáról is szavazott a 

testület. Hova tervezi az önkor-

mányzat ennek a kiépítését?

– Korábban már épült egy ilyen a 

Városi Sportcentrumban, a mostani 

pálya helyszíne az előzetes tervek 

alapján a Rákóczi Úti Általános 

Iskolában lett volna, de mivel a köz-

művek megváltása rendkívül sokba 

kerül, ezért az új helyszín egyezte-

tés alatt áll. A cél az, hogy a gyer-

mekek minél nagyobb számban 

sportoljanak. Reméljük, hogy jó 

eséllyel és eredményesen fogunk 

pályázni. Ebben az esetben egy 

szabvány 20x40 méter méretű 

műfüves pálya, kerítéssel, világítás-

sal valósulna meg. A beruházás 

összértéke durván 30 millió forint, 

amely 2017-ben épülhet meg, ha 

nyer a pályázatunk, ehhez az 

önkormányzatnak 30% önerőt kell 

biztosítania.

– Polgármester úr után Batta 

Attila Viktor alpolgármester úr 

emelt ki néhány napirendi pontot. 

– Napjainkban a Kormány meg-

hirdette az otthonteremtési prog-

ramját. Ez azért fontos, mert akinek 

két gyermeke van az 2,6 millió visz-

sza nem térítendő támogatást kap-

hat, akinek három gyermeke van és 

új otthont szeretne, vagy használtat 

felújítani azok 10 millió forintnyi 

támogatást kaphatnak, illetve ezen 

felül 10 millió forint kedvezményes 

hitelt is igénybe vehetnek. Ez 

nagyon pozitív kezdeményezés és 

ezt támogatja Mezőtúr Város 

Önkormányzata is. Ezért a testület 

úgy döntött, hogy különböző telke-

ket ajánlunk kedvezményes megvá-

sárlásra, azok számára, akik ebben 

a programban részt kívánnak venni. 

Eredetileg három területen jelöl-

tünk ki telkeket, az egyik az 

Alkotmány tér területén lévő ingat-

lanok, az Erkel Ferenc utcán egy 

beépítetlen terület és a volt tüdő-

gondozó területe, ahol több telket is 

kijelöltek a kollégáink. 

A Magyar Kézilabda Szövetség új 

munkacsarnok építésére vonatkozó 

megkeresését is tárgyalta testüle-

tünk. Ez alapján a kézilabda után-

pótlás edzés területének megfelelő 

méretű csarnokot építhetünk. 

Figyelemreméltó, hogy az állam 60 

ilyen munkacsarnok megépítését 

támogatja, amelyből egyet Mezőtúr 

kaphat. Úgy gondolom ez nagy elis-

merés a városunknak, ezen belül a 

városi kézilabda sportágnak. A 

pályázati kiírásoknak eleget téve a 

városvezetés úgy döntött, hogy az 

utánpótlás nevelés céljából a Rákóczi 

úti Általános Iskolában kerülhet fel-

építésre ez a munkacsarnok.

Bodor Márti

Megkérdeztük...

TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton tájékoztatom Önöket, 

hogy a közvilágítási hibák 

bejelentése az üzemeltetést 

végző KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgá-

latán tehetők meg, amelynek 

elérhetőségei:

e-mail:
ugyfelszolgalat@kozvil.hu,  

telefon: 06- 40 / 200-817
A bejelentéshez a hiba pontos 

címének (esetleg oszlopszám) 

megadása szükséges. Egész 
körzetet, utcát érintő hibák 

közvetlenül az E.ON 

hibabejelentő részére is 

jelezhetőek, hivatkozva a sza-

kaszhiba jellegére. 

Telefon: + 36 80 / 210-310. 

MEZŐTÚRI VÁROSI 
TELEVÍZIÓ

Telefon:     06/56 350-075

Email: mvtv@mkskft.hu

Beszámolók, magazinműsorok, 
beszélgetések,

friss hírek, információk!
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Közterületi fogadóóra

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek 

bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon: 

•	 április 17., július 17., szeptember 18., október 16., november 20., 
december 18.

Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.

Mindennapos fogadóóra: email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
tel: 20/380-0709    Boldog István Országgyűlési Képviselő

Toborzó Országfutás 2016
„Fuss együtt a katonákkal az Olimpia évében!”

A Magyar Honvédség 

Hadkiegészítő és Központi 

Nyilvántartó Parancsnokság a fővá-

rost és valamennyi megyét érintő 

2016 km-es váltófutást rendez a 

Magyar Honvédség és a társadalom 

kapcsolatának erősítésére, valamint 

a katonai hivatás, a sport és az 

egészséges életmód népszerűsítésé-

re. A rendezvény keretében meg-

emlékezik a magyar nemzet számá-

ra fontos történelmi eseményekről 

és mindazokról, akik életüket 

áldozták a hazáért.

Az eseménnyel kapcsolatban 

Herczeg Zsolt Mezőtúr város pol-

gármestere és Almási László 

őrnagy, a Magyar Honvédség 

Hadkiegészítő és Központi 

Nyilvántartó Parancsnokság 1. 

Toborzó és Érdekvédelmi Központ 

parancsnoka sajtótájékoztatót tar-

tott 2016. április 4-én Mezőtúron, a 

Városházán. 

Herczeg Zsolt tájékoztatójában 

elmondta, hogy nagy örömmel vet-

ték a Magyar Honvédség megkere-

sését. Megtisztelő Mezőtúr váro-

sának, hogy ebben a programban 

részt vehet. 2016. április 25-én kerül 

sor a mezőtúri rendezvényre, 

amelyre városunk önkormányzata 

szeretettel vár minden érdeklődőt. 

A program az első világháborús 

emlékműnél kezdődik, koszorúzás-

sal tisztelegnek a jelenlévők az 

elhunyt katonahősök emléke előtt. 

Ez alkalommal megszólították az 

iskolákat, civilszervezeteket, sport-

egyesületeket, hogy amikor Békés 

megye futója Jász-Nagykun-

Szolnok megyébe, Mezőtúrra ér, a 

bemelegítést követően közös futás-

ra invitálják őket egy 1,5 km-es sza-

kaszra. Ezzel is jelképezve a közös 

cél iránti összefogást. 

Almási László őrnagy elmondta, 

a „Toborzó Országfutás 2016” ápri-

lis 13-án Budapestről indul és 27 

nap alatt, több mint 200 település 

érintésével 2016. május 20-án ér 

célba Budapesten. Az elhunyt kato-

nahősökre, világháborús hősökre 

több helyszínen is megemlékeznek 

az országban, valamint a program-

sorozatban mind e mellett karitatív 

szerepet is felvállal a Magyar 

Honvédség. Így gyűjtést szerveznek 

a katonaárvák javára. A rendezvény 

ideje alatt, de legkésőbb a futás 

utolsó napjáig (2016. május 20-ig) a 

Magyar Honvédség Szociálpolitikai 

Közalapítvány a Magyar 

Államkincstárnál kezelt számlaszá-

mán fogadja az adományokat: 

10032000-00289304-00000017 a 

közlemény rovatban feltünteten-
dő: TF2016katonaárvák. Az árvák 

részére felajánlott legmagasabb 

összeget adományozó személy 

részére a Magyar Olimpiai Bizottság 

a Magyar Olimpiai Csapat által 

dedikált mezt ajánlott fel.

Nagy megtiszteltetés, hogy Jász-

Nagykun-Szolnok megyében a 

Magyar Honvédség Hadkiegészítő 

és Központi Nyilvántartó 

Parancsnokság 1. Toborzó és 

Érdekvédelmi Központ lesz az, aki 

a futást teljesíteni fogja. 81 km-t kell 

teljesíteni a teljes hosszból. 

Gyomaendrőd felől érkeznek a 

megyébe, az első állomás Mezőtúr 

lesz. Itt átveszi Békés megyétől a 

stafétát Jász-Nagykun-Szolnok 

megye futója. Április 25-e program-

ja 14 órakor kezdődik koszorúzás-

sal, 15 órakor érkezik a futó a város 

főterére és átadja a stafétabotot a 

megyének. Polgármester úr a város 

nevében díszszalagot köt a stafétá-

ra, ezzel is megtisztelve a rendez-

vénysorozatot. Ezután indul a 

közös futás a Földvári út irányába 

körülbelül 1,5 km hosszan. A továb-

bi távot a futó egyedül teszi meg 

Martfűre, majd másnap reggel indul 

tovább Rákócziújfalu, Rákóczifalva 

érintésével Szolnokra. 

Mindenképp érdemes lesz kiláto-

gatni a főtérre, hiszen a futás mel-

lett egy körülbelül 2 órás toborzó 

rendezvény is megtartásra kerül. 

Ennek keretében a Magyar 

Honvédség 2. Különleges 

Rendeltetésű Ezred haditechnikai 

eszközeit és kézifegyvereit tekint-

hetik meg, továbbá várhatóan a 

HMMWV nevezetű katonai gépjár-

mű is rendelkezésre áll, valamint 

egy toborzó sátor is kitelepül. Azok, 

akik szeretnének katonai szolgála-

tot vállalni minden információt meg 

fognak kapni ezen a napon. Aki kel-

lően elkötelezett akár már itt 

regisztrálhatja magát és egy későb-

biekben egyeztetett időpontban a 

toborzó irodában megjelenve 

jelentkezhet is katonai szolgálatra.  

A rendezvény jelentőségét alátá-

masztja az a tény, hogy a futás 

fővédnöke Dr. Simicskó István 

Magyarország honvédelmi minisz-

tere, védnökei Dr. Benkő Tibor 

vezérezredes, a Honvéd Vezérkar 

főnöke és Borkai Zsolt a Magyar 

Olimpia Bizottság elnöke.

A mezőtúri rendezvényen közre-

működik a Magyar Honvédség 

Légierő Zenekara Szolnokról.

Bodor Márta

A
Túri Fazekas Múzeum tisztelettel meghívja Önt

és családját
Elekné Ádám Jolán és Elek Timi

„Hold fonja, Nap szövi…”
című közös kiállításának megnyitójára.

A kiállítás helye, időpontja:
Túri Fazekas Múzeum (Bolváry-kúria, Mezőtúr,

 Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.)

2016. április 9. (szombat) 14 óra

A kiállítást megnyitja: Kissné Mikes Éva rajztanár

A kiállítás május 18-ig tekinthető meg keddtől vasárnapig naponta 10-12 

és 14-17 óra között.

További részletek a múzeum Facebook oldalán.

A TAKÁCS-TANYÁN szabadtéri szoborpark létrehozását, kérjük, 
támogassa adója 1%-ának felajánlásával vagy adományozott összeggel. 

Köszönettel: Mezőtúr Művészeti Közalapítványa
Adószám: 19221764-1-16
Bankszámlaszám: 11745097-20003593
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Mezőtúr Város Önkor-

mányzatának Ideiglenes Bizottsága 

pályázatot ír ki – a 2011. évi CLXXV. 

törvény előírásainak megfelelő – az 

önkormányzat területén működő 

civil szervezetek 2016. évi támoga-

tására.

A pályázat benyújtásának (pos-
tára adásának) határideje:

2016. április 15.

A pályázatok elbírálásának 
határideje: 2016. április 29. 

A pályázat benyújtásának 
módja: 

A pályázat benyújtása az e célra 

készített formanyomtatványon tör-

ténhet, mely letölthető a www.

mezotur.hu weboldalról, valamint 

személyesen igényelhető a 

Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatalban Szabó Sára Eszter civil 

ügyintézőnél.

A pályázati adatlap mellé csa-
tolni kell: 

Igazolást arról, hogy a 2011. évi 

CLXXV. törvény alapján a szervezet 

bejegyzett civil szervezetnek számít.

A pályázati adatlapot hiánytala-

nul kell kitölteni, a pályázat 
benyújtása után hiánypótlásra 
nincs lehetőség. A hiányosan vagy 

késve benyújtott pályázatok nem 

támogathatók.

A pályázat benyújtásának 
helye: 

Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal, Polgármesteri Kabinet 

(5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1.)

A borítékon fel kell tüntetni: 
„Civil pályázat 2016”.

A beadott pályázatok elbírálásáról 

Mezőtúr Város Önkormányzatának 

Ideiglenes Bizottsága dönt, melyről 

a döntést követő 15 napon belül 

értesül a pályázó. A nyertes pályázó 

szervezetekkel az Önkormányzat 

támogatási megállapodást köt. A 

támogatás kifizetésére a szerződés 

aláírását követően kerül sor.

Amennyiben a pályázattal kap-

csolatban valamilyen kérdése 

merülne fel, keresse Szabó Sára 

Eszter ügyintézőt (tel: 56/551-913, 

e-mail: szsara7@mezotur.hu).

Herczeg Zsolt
 polgármester

PályázatFelhívás
tüdőszűrő vizsgálatra

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Mezőtúr városban, 

2016. április 19-től -2016. június 13- ig

tüdőszűrő vizsgálatot végeznek.

A szűrővizsgálaton a Társadalombiztosítási Igazolvány /TAJ kártya/, 

valamint a személyazonosságot igazoló okirat bemutatása szükséges.

Felhívom a 40 éves és ennél idősebb lakosok figyelmét, hogy részük-
re a tüdőszűrő vizsgálat térítésmentes!

A szűrés célja a bakteriális fertőzések megállapításán kívül, a pana-
szokat még nem okozó daganatok, és daganatelőtti állapotok felismeré-
se a későbbi, súlyosabb következmények megelőzése érdekében. 40 és 
70 év között, kiváltképpen a dohányosok esetében 40-szer nagyobb a 
rák kialakulásának veszélye.

 

A szűrés helye:  Mezőtúr, Újváros XIII. utca 11. (Színpados Iskola)

A szűrést az új digitális rendszerű tüdőszűrő géppel végzik el. 

  

A vizsgálat időpontja: 
hétfő   12 –   17-ig

kedd   8   –   13-ig

szerda   12 –   17-ig

csütörtök   8   –   13-ig

péntek               8   –   13-ig 

Az utolsó szűrési napon (2016. június 13.) a vizsgálat 12 – 16 óráig tart. 

Pünkösd hétfőjén (2016. 05. 16.) a szűrés elmarad.   

A saját és mások egészségének megőrzése érdekében kérjük, a szű-
rővizsgálaton megjelenni szíveskedjenek!

14. és 40. éves kor között, akinek munkájához vagy továbbtanulásához köte-

lező a szűrés, foglalkozás egészségügyi /üzemorvosi/ beutaló szükséges.
A szűrővizsgálat árát meg kell téríteni. Ehhez, a beutaló bemutatását 

követően csekket kapnak a helyszínen - megközelítőleg 1.700 Ft-ról - mely-

nek a befizetést igazoló szelvényét fel kell mutatni a szűrővizsgálat elvég-

zését megelőzően. Az előző évek során fel nem használt csekk az idei esz-

tendőben érvénytelen.

18. év alattiaknak a szűrés elvégzéséhez szükség van vagy a szülő/törvé-

nyes képviselő jelenlétére, vagy pedig beleegyezésére. Ezzel egyidejűleg be 

kell mutatni mind a szülő/törvényes képviselő, mind a 18. év alatti személy 

személyi igazolványát és TAJ kártyáját.  A szülő/törvényes képviselő bele-

egyező nyilatkozatát a helyszínen beszerezhető formanyomtatványon 

adhatja meg. 

Akinek szüksége van a leletre, a helyszínen átadott, felbélyegzett válasz-

boríték esetén megkapja azt postán 2-3 hét alatt. (1 boríték-1 név) 

Tegyen egy lépést egészsége megőrzése, a betegségek korai felisme-
rése érdekében!

dr. Enyedi Mihály 
jegyző

Meghívó

A „Búzavirág” Dalkör szeretettel meghív minden szórakozni 
vágyó kedves vendéget

2016. április 16-án 15 órakor kezdődő
MAGYAR NÓTA MŰSORÁRA, 

a Közösségi Ház nagytermébe.

Fellépnek a Dalkör tagjai, 

SZTÁRVENDÉG: KOLTAI LÁSZLÓ magyarnóta énekes

Zenél: Berec Zsolt

A belépés díjtalan

Támogatójegy a helyszínen kapható.

Várjuk kedves vendégeinket.

A Dalkör tagjai

„Mezőtúri utcák, házak”
Magyarnóta est Fejes Imre emlékére

Szeretettel meghívjuk a magyar nóta kedvelőit a

2016. április 24-én 15 órakor 
kezdődő magyarnóta estünkre a Városi Színházterembe

(Mezőtúr, Petőfi út 5.) 

Fellépnek: Madarász Katalin (a Magyar Köztársaság kitüntetett művé-

sze), Farkas Rozika (Életmű díjas művész), Koltai László, Molnár László, 

Sülyi Károly. Kísér: Szalai Antal (Liszt Ferenc-díjas érdemes művész) és 

cigányzenekara.

Műsorvezető-rendező: Petróczki Csaba

Belépőjegyek válthatók 2016. március 1-től a mezőtúri Közösségi Ház 

pénztárában és Petróczki Csabánál (tel: 06/30-413-0007) illetve a helyszí-

nen, a rendezvény napján 1500 Ft-os egységáron. 

A rendezvény főszponzorai: Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúri 

Közművelődési és Sport KN Kft, DAN-TON Művészeti Egyesület.

Mezőtúr, Közösségi Ház előtti játszótér (Szabadság tér)
Fellépnek: Monokini Rock Band, TBC (The Best Company), Rocksystem, 

Memento

A rockszakma 3 zseniális képviselője is emeli jelenlétével az est színvo-

nalát: Som Lajos a Piramis zenekar egykori alapítója, Horváth Attila dalszö-

vegíró és Kalocsai Józsi zenész, valamint Daczi Zsolti a bikini együttes egy-

kori szólógitárosának az anyukája is lelátogat Mezőtúrra.
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Felhívás
A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2016-ban 

is megrendezi a „Gyermeknapi rajzkiállítást”. A versenyre három-– óvo-

dás, alsó tagozatos, felső tagozatos kategóriában – várjuk a gyerekek rajzait. 

Idei témánk: Varázsvilág
Bármilyen technikával készült KASÍROZOTT, az alkotás elejére cím-

kén: név, intézménynév, osztállyal és csoportnévvel ellátott képet küld-

hetnek be a jelentkezők. Kérjük, minden gyermek egy darab rajzzal 

pályázzon!

Az alkotások beérkezési határideje: 2016. április 29. (péntek), 16.00 
óráig.

A beérkezett rajzokból rendezett kiállítás megnyitójának helye és időpont-

ja: Közösségi Ház nagyterme 2016. május 27.(péntek) délelőtt 10.00 óra.

A legjobban sikerült rajzok alkotói díjazásban részesülnek, valamint a 

tavalyi évhez hasonlóan egy darab rajz kiválasztásra kerül, amely a Városi 

Gyermeknap plakátjának alapját fogja képezni.

Bordács László ügyvezető

Az elmúlt évek adatai alapján a 

2015/2016. évi fűtési szezonban 

megnőtt a kéménytüzek száma a 

szilárdtüzelésű tüzelőberendezést 

használó lakóingatlanokban. Ennek 

fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag 

használata és a kémények karban-

tartásának hiánya. A fűtési költség 

csökkentése érdekében sokan tüze-

lőberendezéseikben égetik el a ház-

tartási hulladékot, mely azonban 

nem csak jogszabályba ütközik, de 

környezetszennyező, egészségká-

rosító és a kéményekben életveszé-

lyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégeté-

sét a levegő védelméről szóló 

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 

tiltja, a rendelet alapján háztartási 

tüzelőberendezésben kizárólag a 

papírhulladék és veszélyesnek nem 

minősülő, kezeletlen, száraz fahul-

ladék égethető el. Az előírások 

megsértőivel szemben a környezet-

védelmi hatóság eljárást indít és bír-

ságot szabhat ki.

A szilárd anyagok elégetésével 

füstgáz, korom, hamu és salak 

keletkezik. Az égés során olyan 

mérgező összetevők szabadulnak 

fel, illetve olyan kémiai reakciók 

indulhatnak be, amelyek új mérge-

ző vegyületeket hozhatnak létre, 

levegőbe jutásuk esetén beépülnek 

a környező talajba, növényzetbe, 

élővizekbe, és ezeket a mérgező 

anyagokat lélegzik be a környezeté-

ben élő emberek is. A műanyag, 

gumi, egyéb kőolajszármazék alap-

anyagú hulladék, festékkel, vegyi 

anyagokkal kezelt fa és egyéb hulla-

dékok elégetésekor keletkezett 

égéstermék emberi szervezetbe 

jutása légzőszervi megbetegedések-

hez vezethet, elősegíti a rosszindu-

latú betegségek kialakulását, a 

nehézfémeket tartalmazó por káro-

síthatja a veséket, elpusztítja az 

agysejteket, tüdő- és májkárosodást 

okozhat. 

Az utóbbi években mind többen 

állnak vissza vegyestüzelésre, ill. 

építenek be kiegészítő fűtésként 

kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelő-

anyagok használata során korom- 

és kátránylerakódás képződik a 

kéményekben, a nem megfelelő 

tüzelőanyag használata pedig szű-

külését okozza. 

A kémény leszűkült keresztmet-

szete több veszélyt is hordoz magá-

ban: a tüzelőberendezés nem kap 

elég levegő-utánpótlást a működé-

séhez, ezért szívóhatás alakul ki a 

kéményben és az égéstermék a 

tüzelőberendezésen keresztül visz-

szaáramlik a lakótérbe, füst-, illetve 

szén-monoxid mérgezést okozva 

ezzel. A kéményben lévő nagymér-

tékű korom és kátránylerakódás 

egy intenzív fűtés esetén nagy 

külső- és belső hőmérséklet különb-

ség hatására belobbanhat, kémény-

tüzet okozva ezzel. A kémény 

bekötőnyílásain vagy kitorkollásán 

kinyúló lángnyelvek könnyen átter-

jedhetnek a lakóépület éghető 

anyagú épületszerkezeteire, a kör-

nyezetében lévő bútorzatra.

A hulladékkal vagy nedves fával 

való tüzelés a megspórolt fűtési 

költségekkel szemben sokkal 

nagyobb kárt tud okozni, szennyezi 

a levegőt, károsítja az egészséget, 

veszélyezteti az anyagi javakat és 

az emberi életet is, ezért felhívjuk a 

Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 

légszennyezés, s szén-monoxid-

mérgezés és a kéménytüzek elkerü-

lése érdekében mindenki csak a 

tüzelőberendezésének megfelelő 

tüzelőanyagot használjon, és bizto-

sítsa a kéményseprők részére a 

kémények rendszeres ellenőrzését, 

tisztítását!

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság
Mezőtúri Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Tájékoztató
Tájékoztatom Mezőtúr Város lakosságát, hogy Dr. Matuska László járási 

főállatorvos 

2016. április 02-től április 22-ig
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el Mezőtúr közigazgatási

területén is.

A határozat a www.mezotur.hu oldalon megtekinthető.

dr. Enyedi Mihály 
jegyző

1. A veszettség gyógyíthatatlan, 

embernél, állatnál egyaránt halálos 

kimenetelű betegség.

2. A betegség legfőbb terjesztője 

a RÓKA.

3. A védekezés leghatékonyabb, 

legkorszerűbb módszerét - a rókák 

veszettség elleni vakcinázását - Euró-

pában évek óta sikerrel alkalmazzák. 

1992 októberében hazánkban is meg-

kezdődött a rókák vakcinázása. Első 

alkalommal a nyugati határövezet-

ben, az osztrák határtól számított kb. 

25-30 km-es sávban került kihelye-

zésre a csalétek-vakcina.

4. A vakcinát tartalmazó fólia kap-

szulát az ember számára bűzös, de a 

rókák által kedvelt ízű és szagú csal-

étekbe rejtik, amely kb. 4,0 cm átmé-

rőjű, kb. 1,5 cm magas, szürkésbar-

na színű. A róka, miközben megeszi 

a csalétket, szétrágja a kapszulát is, 

így a vakcina bejut a szervezetébe.

5. A csalétek kihelyezése kis 

magasságból, repülőgépről történik.

6. A csalétekbe helyezett vakcina 

emberre, állatra ártalmatlan, 

VESZÉLYT NEM JELENT. A kihe-

lyezett csalétekhez ennek ellenére 

NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! 
Semmi esetre sem szabad felvágni 

vagy széttörni, mert a vakcina vírus 

a bőrbe, szájba, szembe, orrba, 

sebbe kerülhet. Amennyiben ez 

mégis megtörténik, az alábbi biz-

tonsági élőírásokat kell alkalmazni:

a) ha a vakcina ép bőrfelületre 

kerül, elegendő a jódtartalmú fertőt-

lenítőszerrel vagy 70%-os alkohollal 

vagy ezek hiányában bő szappanos 

vízzel lemosni. Mindkettő beszerez-

hető a gyógyszertárakban. A jódtar-

talmú fertőtlenítőszer használata 

során keletkezett barnás folt szap-

panos lemosással eltávolítható.

Ilyen jellegű érintkezés esetén 

védőoltásra nincs szükség;

b) ha az oltóanyag friss sebbe 

vagy nyálkahártyára kerül, haladék-

talanul ORVOSHOZ KELL 
FORDULNI!

7. A helyi vakcinázási kampány 

megkezdésétől számított huszon-
egy napig az ebeket megkötve, 

vagy zárva kell tartani 

(EBZÁRLAT), és csak pórázon sza-

bad közterületre vinni. A jelzett 

időszak alatt a kezelt területen 

TILOS A LEGELTETÉS!
Ezek a korlátozó intézkedések 

elsősorban a vakcinázás hatékony-

ságát segítik azzal, hogy a kóborló 

ebek vagy legelő állatok ne vehes-

sék fel a rókák számára kihelyezett 

csalétkeket.

8. Aki a vakcinázott területen 

elhullott vadon élő vagy háziállatot 

talál, a tetemet hagyja érintetlenül 

és haladéktalanul ÉRTESÍTSE A 
LEGKÖZELEBBI ÁLLATORVOST, 
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT 
VAGY VADÁSZTÁRSASÁGOT.

9. Kérjük, a fentiekről gyermekét 

is tájékoztassa.

10. További felvilágosítással az 

önök körzetében élő állatorvosok 

és orvosok szolgálnak.

11. A HELYI VAKCINÁZÁSI 

KAMPÁNY IDŐPONTJA: 2016. ápri-

lis 2-7. között.

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal

FELHÍVÁS!
VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS
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Az Italiagro Kft. kapcsolt élelmi-

szeripari partnercége a mezőtúri 

telepen megtermelt bivalytejet - 

elsősorban infrastrukturális, logisz-

tikai és gazdasági megfontolások 

miatt - a Mezőtúrtól mintegy 15 

km-re található, a Földművelésügyi 

Minisztérium fenntartásában műkö-

dő gyomaendrődi Bethlen Gábor 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Szakképző Iskola és Kollégium tan-

gazdaságában bérelt, az olasz gyár-

tástechnológiai igényeknek megfe-

lelően kialakított és felújított tejfel-

dolgozó és sajtkészítő üzemben dol-

gozza majd fel. A tulajdonosi cég-

csoport a feldolgozáshoz és a gyár-

táshoz szükséges technológiai 

berendezéseket, eszközöket és 

anyagokat, valamint a know-how-t 

és a személyzetet maga biztosítja.

A gyomaendrődi sajtüzem kapaci-

tása kb. 600-700 liter tej feldolgozásá-

ra elegendő egy gyártási ciklusban, 

ami kb. 100 db tejelő bivaly napi ter-

melésének felel meg. A befektetők a 

kezdeti termelés során kb. 230-260 

liter tej feldolgozásával számolnak 

naponta, amely mintegy 30-35 db 

tejelő bivalytól nyert tejmennyiséget 

jelent. Ebből hozzávetőleg napi 

60-65 kg mozzarella sajt állítható elő. 

1kg mozzarella előállításához mint-

egy 4 liter bivalytej szükséges.

A tervek szerint a kisméretű 

hűtős-tartálykocsival naponta 

Gyomaendrődre átszállítandó 

bivalytej feldolgozása a betanítás-

betanulás szakaszában egy olasz 

sajtmester iránymutatása mellett 

indul majd el. A start-up (kezdeti) 

szakaszban előállított sajtmennyi-

ség (60-65 kg mozzarella/nap) felve-

vőpiacát nívós éttermek, pizzériák, 

illetve helyi és térségi értékesítési 

pontok képezik. A befektetők a 

későbbiek során a bivalytejből 

készült tejtermékek (illetve a bivaly-

hús és a belőle gyártott élelmisze-

rek) hazai megismertetése, népsze-

rűsítése, és a fogyasztókhoz történő 

rövid láncú eljuttatása érdekében 

előbb Mezőtúron, majd később 

Gyomaendrődön is egy-egy helyi 

termékboltot szándékoznak nyitni. 

Az értékesítés során kiemelt figyel-

met kívánnak szentelni a HORECA 

(Hotel-Restaurant-Catering) szektor-

nak, illetve a hazai kiskereskedelmi 

hálózatoknak is. A termelés volume-

nének növekedésével az előállított 

sajtok és egyéb tejtermékek egy 

részét az exportpiacokon tervezik 

majd elhelyezni. A beruházók a ter-

mék-előállítás mellett az olasz tradi-

cionális sajtkészítési módszer és 

kultúra, valamint a legmodernebb 

sajtgyártási technológiák szervezett 

keretek között történő bemutatására 

és hazai oktatására is lehetőséget 

szeretnének teremteni.

A bivalytermékek piacának alap-

ja a méltán híres mozzarella sajt, 

melyet nemcsak Olaszországban 

fogyasztanak, hanem sok külföldi 

országban is. Magyarországon 

jelenleg csak nagykereskedelmi for-

galomban, illetve egyes multinacio-

nális áruházláncokban kapható – 

alapvetően német és olasz import-

ból származó - bivaly mozzarella, 

hozzávetőleg 6.300-7.900.- Ft/kg 

fogyasztói áron. Nagyobb arányban 

van jelen viszont a hazai piacon a 

Szarvason előállított, tehéntejből 

készült mozzarella, amelynek 

fogyasztói ára a minőségtől függő-

en 2.300-2.900.- Ft/kg körül mozog. 

Az olasz sajtgyártóknál a bivaly 

mozzarella termelői ára napjaink-

ban 10 EUR/kg, ami a nyers bivaly-

tej árának ismeretében már jó meg-

térülést jelent. A bivaly mozzarella 

bolti ára a minőségtől és a szállítási 

távolságtól függően manapság 

Olaszországban 20-30 EUR/kg 

között változik.

A tradicionális, bivalytejből 

készült mozzarella porcelánfehér, 

szálas szerkezetű, gyúrt sajt. A 

gyártás során nem érlelik, tartósító-

szert nem adnak hozzá, és nem is 

ízesítik. Hagyományosan frissen, 

illetve sós lében tárolva, vagy füs-

tölve, kizárólag természetes és 

hagyományos eljárással tartósítva 

értékesítik. Folyamatos gyúrás mel-

lett éri el a végleges formáját. A 

gömbölyű formán kívül megenge-

dett más, a gyártási terület szerinti 

tipikus forma is. Ezek közül a legis-

mertebb és legkedveltebb: 

bocconcini (falatok, apró golyók), 

treccia (fonat), burrata (batyuba 

töltött), scamorza (körte alakú, 

gyakran szárított, esetleg füstölt fél-

kemény sajt).

Előzetes számításaink szerint az 

első, mezőtúri bivalytejből készülő, 

kuriózumnak és prémiumtermék-

nek számító „valódi” mozzarella 

sajtok, illetve az elsődleges szárma-

zékok, az egyéb tejtermékek (pl. 

ricotta, joghurtok, helyi ízesítésű 

sajtok és édességek, stb.) a tejter-

melés beindulásával párhuzamo-

san, várhatóan néhány hónapon 

belül kerülhetnek majd kereskedel-

mi forgalomba, és juthatnak el a 

különböző értékesítési csatornákon 

keresztül a fogyasztókhoz.

Egy, a későbbiekben Mezőtúron/

Gyomaendrődön potenciálisan elő-

állítható védjegyes bivalytermék 

lehetősége szempontjából már 

most érdemes megemlíteni, hogy 

Olaszország Campania és Lazio tar-

tományaiban tartott bivalyok adják 

azt a tejet, amelyet a híres 

„Mozzarella di Bufala Campana 

D.O.P.” készítéséhez használnak. A 

D.O.P. rövidítés meghatározott föld-

rajzi területről származó, védett 

eredetű terméket jelent. A 

campaniai bivalymozzarella véd-

jegy azt jelenti, hogy ennek a fajta 

mozzarella sajtnak Caserta, 

Salerno, Benevento, Napoli, 

Frosinone, Latina, Róma és Foggia 

megyékben kell készülnie, és csak 

olyan friss bivalytejből állítható elő, 

amelyet a Mediterrán olasz fajtához 

tartozó, és a Bivalyok Genealógiai 

Könyvében nyilvántartott bivalyte-

henek adtak. A vonatkozó szabá-

lyozás meghatározza a felhaszná-

landó tej kötelező jellemzőit, a fel-

dolgozási technológiát és az elké-

szült mozzarella tulajdonságait. 

Gyakran nevezik e sajtot a „medi-

terrán konyha királynőjének”, 

„fehér aranynak”, vagy az „asztalok 

gyöngyének”.

Folytatása következik a IV. résszel..

Takács Zoltán
ügyvezető

Italiagro Kft.

A mezőtúri bivalytej feldolgozása, a tejtermékek előállítása és értékesítése

FELHÍVÁS

A Mezőtúr Város Képviselő-testülete által alkotott, a helyi kitüntetések, 

díjak alapításáról és adományozásáról szóló, 11/2011.(IV.15.) önkormány-

zati rendelet alapján „Mezőtúr neveléséért, oktatásáért”, „Mezőtúr gyerme-

keiért”, valamint „Életműért” kitüntetető díjak adományozására 2016. ápri-

lis 21-éig javaslatot tehet bármely mezőtúri választópolgár vagy jogi sze-

mély. 

A javaslatokat Mezőtúr Város Képviselő-testületének Művelődési, 

Oktatási és Sport Bizottságához kell írásban benyújtani (cím: 5400 

Mezőtúr, Kossuth tér 1.).

A kitüntetető díjak átadására 2016. június 3-án a Városi Pedagógusnapon 

ünnepélyes keretek között kerül sor.

A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott 

önkormányzati rendelet tartalmazza, amely az önkormányzati hivatalban 

Szabó Sára ügyintézőnél (Tel.: 56/551-913) és a könyvtárban megtekinthető.

Mezőtúr, 2016. április 4.  

Herczeg Zsolt
polgármester

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület meghívja Önt
és az érdeklődőket a

Mezőtúriak a II. világháborúban
című kiállítás megnyitójára.

Ideje: 2016. április 22. 16 óra
Helye: Mezőtúr, Petőfi Sándor utca 5.

A kiállítást megnyitja: 

Csipes Ádám történelemtanár



6 m e z ő t ú r  é s  v i d é k e 2016. április 08.

Kun Emléknap Mezőtúron

Mezőtúr Város Önkormányzata 

és a Mezőtúri Közművelődési és 

Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 

szervezésében idén is megtartották 

a Kun Emléknapot Mezőtúron. 

A Túrkevei úti emlékműnél idén 

önkormányzatunk nevében Patkós 

Éva városi képviselő, az Ügyrendi 

Bizottság elnöke köszöntötte a meg-

jelenteket, majd Tóth Lajos 

Kunkapitány ünnepi gondolatait, tör-

ténelmi visszatekintését hallgathat-

tuk meg. Beszédében hangsúlyozta, 

a kun hagyományok ápolásának fon-

tosságát, valamint hogy a kunkapi-

tányok viszik tovább az örökséget. 

Az eseményen részt vett Batta 

Attila Viktor alpolgármester, Boldog 

István országgyűlési képviselő, Berec 

Zsolt Miklós a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Közgyűlés alelnöke, Dr. 

Sebestyén Katalin a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Mezőtúri Járási Hivatalának vezetője. 

A rendezvényt Szabó András a 

Bodoki Fodor Helytörténeti 

Egyesület elnöke vezette, aki a 

Mezőtúri Városi Televízió kérdésére 

elmondta, hogy ezt a megemléke-

zést 2010-ben kezdeményezte.

A műsorban közreműködtek a 

Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti 

Iskola növendékei és tanárai. A ren-

dezvény lélekszalagok elhelyezésé-

vel zárult.

Bodor Márti

Átadták a Mezőtúri Uszoda új szárnyát

Két új medencével bővült a 

Mezőtúri Városi Strandfürdő és 

Fedett Uszoda. A beruházás az 

ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0012 azono-

sító számú, „Mezőtúr városközpont 

funkcióbővítő fejlesztése” című 

város rehabilitációs projekt kereté-

ben valósult meg. 

Pappné Juhász Emília a Mezőtúri 

Intézményellátó és Ingatlankezelő 

Nonprofit Kft. ügyvezetője elmond-

ta, hogy az új szárnyban egy gyógy-

vizes – és egy multifunkcionális 

medence kapott helyet, amely a téli 

szezonban is várja a fürdőzőket. A 

gyógyvizes medence 36-38 Celsius 

fokos, míg a multifunkcionális 

medence 33-35 Celsius fokos 

hőmérséklettel üzemel. 

Az új szárny a hét minden nap-

ján reggel 9 órától este 20 óráig 

várja a látogatókat.

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

Húsvéti ajándék a Csoda-vár Óvodának

A Csoda-vár Óvodában március 

23-án avatták fel a Mezőtúri 

Képzőművészeti Alkotótelep óvo-

daprogramjának első alkotását. Ulla 

és Gustav Kraitz svéd szobrászmű-

vész házaspár és Győrfi Sándor 

Munkácsy-díjas szobrászművész, 

Magyarország Érdemes 

Művészének „Nyuszik és békák” 

című közös műalkotását helyezték 

el az óvoda udvarán.

Az eseményem Agócs Krisztina, 

a Mezőtúri Művészeti Közalapítvány 

képviselője az óvodaprogram előz-

ményeivel kapcsolatban elmondta, 

hogy tavaly fogalmazódott meg az 

elképzelés, hogy a legkisebbeket is 

szeretnék megszólítani a képzőmű-

vészeti alkotásokkal. 

Ezután Boldog István, ország-

gyűlési képviselő köszöntötte a 

megjelenteket és kiemelte, hogy az 

átadásra kerülő szobor együttes 

hosszú távon a művészetek felé 

ösztönözheti a gyermekeket. 

Herczeg Zsolt, Mezőtúr város 

polgármestere az összefogás fon-

tosságát hangsúlyozta beszédében. 

Elmondta továbbá, hogy kiemelt 

feladatuknak tart-

ják az önkormány-

zati infrastruktúra 

javítását, különö-

sen nagy hangsúlyt 

fektetve az iskolák 

és óvodák fejlesz-

tésére. 

A köszöntőket 

követően az intéz-

mény Mókus cso-

portja egy műsor-

ral kedveskedett a megjelenteknek, 

mely után leleplezésre került a 

„Nyuszik és békák” című alkotás, 

amely nagy tetszést aratott a gyer-

mekek körében. 

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

2016. május 07-én hetedik alka-

lommal kerülnek megrendezésre a 

Városnapi programok. 

Idén is várjuk a jelentkezéseket a 

főzőversenyre (csoportos és egyé-

ni), a hagyományos száraztésztából 

készült ételek mellett bármilyen étel 

készítésével lehet majd versengeni a 

Városnap Főszakácsa címért. A 

Mezőtúri Horgászegyesület szerve-

zésében Városnapi Finomszerelékes 

Horgászverseny lesz a Ligeti tavon. 

Nevezés 06:30 órától a helyszínen. 

(Ebben az évben is köszönjük Veres 

Imre segítségét!)

Az elmúlt évekhez képest válto-

zás, hogy a mezőtúri 50. - és 60. 

házassági évfordulójukat 2016-ban 

ünneplő házaspárok köszöntése 

2016. augusztus 14-én a Túri Vásár 

keretében történik. Az elmúlt évek-

ben nagy sikernek örvendett a ter-

mészetjáró kerékpártúra, amelynek 

keretében Mezőtúr környékének 

állat - és növényvilágát ismerhették 

meg közelebbről a túrázók. Bízunk 

benne, idén is velünk tekernek! 

Túravezető: Kovács Ferenc. A 

Városi Sportcentrumban a már 

hagyományos rendezvény kereté-

ben várjuk majd a sportbarátokat, 

akik ezen a napon is igénybe vehe-

tik a Sportcentrum szolgáltatásait.

Ne feledje: 2016. május 07. 

VÁROSNAP!!!

Minden érdeklődőt szeretettel 

vár Mezőtúr Város Önkormányzata 

és a rendező Mezőtúri 

Közművelődési és Sport KN Kft.

Bordács László ügyvezető

Városi Sportnap a Városnap jegyében

Bizonyára ismeritek Lázár Mikit, aki gyógyíthatatlan
anyagcsere betegséggel született. 

Immár 17 éves, de gyakran kell a Semmelweis Egyetem Bókay 

Gyermekklinikán töltenie idejét. Sokan kérdeztétek, hogy miként tudná-

tok segíteni Mikinek illetve a családjának: 

A Magyar Vöröskereszt mezőtúri szervezete segítségével irányított 
véradáson vehettek részt, ez azt jelenti, hogy Mikinek illetve a többi kis 

betegnek ajánljátok fel a véradáson levett vért. 

Ez hatalmas és önzetlen segítség! 

Kérünk mindenkit, aki szeretne segíteni Mikinek, valamint ezzel meg-

köszönni Dr. Bókay János és kollégái gyógyító munkáját: 

Jöjjön el 2016. április 27-én szerdán a Kossuth Lajos Magyar 
-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába (5400 Mezőtúr, 

Kossuth út 84.) és ADJON VÉRT! 
Ezúton hívja fel a család mindenki figyelmét, hogy 

semmilyen más adományt, illetve pénzt nem gyűjte-

nek gyógykezelésre! Aki segíteni szeretne, kérjük 

jelenjen meg a véradáson! 

Köszönjük!
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Az elmúlt hetekben, a Draskovits 

Kerámiagyűjteményből rendezett 

kiállítás megnyitása kapcsán az 

érdeklődők megismerhették szóban 

és írásban a tárlókba került kerámi-

ák összegyűjtésének történetét, a 

nyilvánossá tétel körülményeit. 

(Pl.: Mezőtúr és Vidéke LXXXVIII.

évfolyam 5. és 6. szám)

Kevesebb szó esett arról, hogy a 

jelenleg megtekinthető 445 darab 

kerámiának milyen néprajzi, ipartör-

téneti és helytörténeti vonatkozásai 

vannak. Erről az oldaláról, a 

muzeológia szemszögéből szeretném 

röviden bemutatni a gyűjteményt.

Egy-egy múzeumi állandó kiállí-

tás megrendezésénél általános 

módszer az ún.: törzsanyag létreho-

zása, azaz a rendelkezésre álló tár-

gyakból, dokumentumokból ki kell 

válogatni a tudományos szempont-

ból legfontosabbakat, a legjellem-

zőbbeket. A Draskovits 

Kerámiagyűjtemény esetében azon-

ban más volt a helyzet, hiszen a tel-

jes anyag bemutatását kérte a gyűj-

tő. Ilyen esetben is rendszerezni 

kell a tárgyakat, nagyobb csoportok 

kialakításával, tárlónyi egységek-

kel, térbeli elkülönítéssel lehet 

magyarázó módon installálni.

A gyűjtemény két nagyobb egy-

ségre volt felosztható: a Badár csa-

lád és tanítványaik munkái, vala-

mint az elsősorban 19. századi népi 

cserépedények gyűjteményrésze, 

kiegészítve azzal a 25-30 olyan 

kerámiával, amely a jelenkor mező-

túri fazekasságát mutatja be.

Badár Balázs munkásságát az 

1880-as évek használati tárgyaitól 

egészen az 1939-ig folyamatosan 

készített változatos dísztárgyakig 

átfogóan mutatja be a gyűjtemény. 

Különösen értékes a hibátlan, illet-

ve szakember által restaurált dara-

bokból álló koronásváza-sor 

(írókázott, karcolt és metszett dísz-

szel), az ún.: 3 vagy 5 darabból álló 

szettek (főváza és  kísérővázának 

két oldalán orgonavázák vagy hosz-

szú nyakú lopóvázák), a korában 

egészen modern mintájú fekete-

írókás dísztányér, illetve az ez idáig 

egyetlen ismert ilyen nagyméretű 

(60 cm átmérőjű) kulacs. 

Ifj. Badár Balázs tárgyai közül a 

klasszikusnak számító „badáros” 

formákat kell kiemelni, jól látható, 

hogy nem egy edénytípust édesapja 

szakmai tudásának szintjén tudott 

megoldani. Butellái, kulacsai mel-

lett érdekesek az egyedi megrende-

lésre készített rajzos tányérok (kar-

colt karikatúra, tyúkos-kakasos 

minta stb.)

Badár Erzsébet jóval több kerá-

mia elkészítésében vett részt, mint 

ahány edény alján szerepel a neve, 

hiszen édesapjával dolgozva annak 

vázáit, tányérjait is karcolta, 

írókázta, mázazta. Már saját névvel 

szignáltak a hagyományos mezőtú-

ri edényekre visszautaló sárga 

mázas korsói, az Alföldön ritkáb-

ban megjelenő bokályai, illetve a 

porcelánedények formáit átvevő 

modernebb használati tárgyai (pl.: 

teáskanna, sótartó stb.).

A Badár műhelyben megforduló 

inasok, segédek közül a leghíreseb-

bek munkái ugyancsak megtekint-

hetők. Bozsik Kálmán mezőtúri 

évei után Kunszentmártonba tért 

vissza, itt alapította meg a tiszazugi 

térség leghíresebb fazekasműhely-

ét. Munkáiban a túri évek hatása 

ugyan jól észrevehető, de ő a 20. 

század elejének korszellemében az 

újító mesterek közül is a legerőseb-

ben keresett egyfajta magyaros stí-

lust. Fehér alapú, 4-5 színnel festett 

díszvázáiból, dísztányérjaiból har-

mincnál több szerepel a kiállítás-

ban, de talán még jelentősebb az a 

néhány tányérja, tálcája, melyek 

erősen utalva az erdélyi központok 

(Nagybánya, Zilah, Torda stb.) min-

takincsére, illetve a hódmezővásár-

helyi kék-fehér edénystílusra, egé-

szen magas fokú kerámiaműves 

tudást bizonyítanak.

A másik, Bozsikétól egészen elté-

rő úton elinduló tanítvány Gorka 

Géza, a magyar modern kerámia-

művészet egyik legismertebb és leg-

többre tartott alakja. Pályája során 

számtalanszor feltűnnek a magyar 

tárgyalkotó népművészetből átvett 

elemek, így a kiállításban szereplő 

kancsó is egy ilyen, a hagyományos 

boroskancsókat idéző darab. A 

másik tárgy egy olyan tányér, mely-

nek pecsételése az ifj. Badár műhe-

lyét jelöli, ám dekorja és annak 

szignálása viszont Gorkáé.

Az említett másik nagyobb egy-

ség, a klasszikus (még nem az ipar-

művészet felé mutató) népi 

fazekasmunkák közül előbb a 

butellák és kulacsok gyűjteményré-

széről kell szólnunk. A butella, 

mint a pálinka tárolóedénye kifeje-

zetten alföldi edénytípus volt, leg-

n a g yo b b  k ö z p o n t j a i 

Hódmezővásárhely, Mezőtúr, 

Tótkomlós, Tiszafüred és Mezőcsát 

voltak. Ezen központok mindegyi-

kéből találunk itt különlegessége-

ket is: a legkorábbi darab 1854-ből 

való Vásárhelyről; a klasszikus ová-

lis mezőcsáti fajtából az egyik utol-

só (1914, az utolsó fazekasokat elvi-

szik katonának); a tótkomlósi félig 

magyar, félig szlovák feliratú, tele 

egyszerű huszárábrázolásokkal 

vagy a messze földön híres túri K. 

Nagy fazekas család egy szép zöld 

butéliája. A kulacsok, az elsősorban 

bor tárolására szolgáló edények 

közül az ún.: teli, áttört és a perec-

kulacs is megtalálható. Mezőtúr, 

Szarvas, Szentes, Szeged, 

Hódmezővásárhely műhelyi mind 

képviseltetik magukat igen korai 

(1860-1870-es évek) darabokkal. 

Kiemelkedő érték az a nagymére-

tű (kb. 20 literes), teljesen ép buty-

kos, ami a régi stílusú (zöld máz 

alatt fekete írókás minták, színezés 

nélkül) mezőtúri fazekasságot fém-

jelző egyik legszebb darab. (Párja, 

egy kisebb méretű mellette áll a tár-

lóban. Előző tulajdonosa Békést 

jelölte meg készítési helynek. 

Majdnem bizonyos azonban, hogy 

a két tárgy egy kéz munkája, tehát 

valószínű, hogy Békés a lelőhely, de 

túri volt a műhely.)

Itt kell megjegyeznünk, hogy a 

gyűjtemény nem statikus, dr. 

Draskovits Dénes folyamatos bőví-

tését tervezi. A megnyitó óta (már-

cius 19.) már majd egy tucat új 

darab került be, köztük egészen 

ritka, eddig csak szakirodalomból 

ismert kerámiák is. (A bővítés leg-

inkább a népi kerámia részt érint-

heti, Badár és Bozsik munkásságá-

ból már nem valószínű, hogy a 

meglévőket túlszárnyaló darabok 

kerülnek elő.)

Badár Balázs munkásságával pár-

huzamosan indul a hódmezővásár-

helyi műhelyekben, a túri mester-

hez hasonlóan az újító szándékú 

kísérletezés. Számos új forma, 

minta és főleg szín kerül a vásárhe-

lyi kerámiába. Az Oláh, Csenki, 

Lázi műhelyekben, vagy a Majolika 

Gyárban készült kerámiák igen gaz-

dag válogatása majd egy egész tár-

lót megtölt. 

Néhány kerámia születésének 

helye Gömör (sótartó, bödön, 

tepsi), egy tál az ukrán területen élő 

huculok valamelyik fazekasműhe-

lyéből került ide. Kettő szép, jó 150 

éves bokály felvillantja Erdély kerá-

miakultúráját, de a Dunántúl is 

képviselve van tányérral, sütő-

edénnyel, korsóval. 

Kántor Sándor vagy Szabó Mihály 

karcagi munkái, a túri Török, Veres, 

Szabó, Steinbach műhelyek dísztár-

gyai már a közelmúltat mutatják be. 

Az időrendi zárást a jelenkor adja, 

Búsi Lajos, Gonda István, Kozák 

Éva, Balogh Ibolya, Kovács Karolina 

és Bíró Szabolcs fazekasságának 

egy-egy szép darabja, vagy Veres 

Gyula szoborkerámiái.

A tudományos feldolgozás a kiál-

lítás létrehozásával elkezdődött. A 

következő igen fontos lépés lenne az 

anyag szakkatalógusban vagy/és 

albumban való publikálása - akár-

csak a Túri Fazekas Múzeumban, a 

Badár Emlékáz és Műhelyben és a 

Kun Zsigmond Néprajzi 

Gyűjteményben őrzött rendkívül 

értékes anyag színvonalas kiadvány-

ban való bemutatása. E négy gyűjte-

mény kerámiaanyag –minden túlzás 

nélkül kijelenthetjük – a Néprajzi 

Múzeum szakgyűjteménye után ma 

Magyarországon a leggazdagabb, 

legértékesebb és legátfogóbb.

A Draskovits Kerámia-
gyűjtemény (Mezőtúr, Petőfi út 
5.) szeptember 30-ig hétfő kivéte-
lével minden nap 10-12 és 14-17 
óra között tekinthető meg. 
Belépődíj: 250 Ft (kedvezményes, 
diák) és 400 Ft (teljes áru).

Pusztai Zsolt muzeológus

Koronás vázától a hucul tálig – A Draskovits Kerámiagyűjtemény tudományos értékéről

Részlet a Draskovits 
Kerámiagyűjteményből
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Az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség szervezésében március 

17. és 24. között került sor az 

Internet Fiesta nevet viselő orszá-

gos programsorozatra. Az idén 17. 

alkalommal megrendezett ese-

ményt ebben az évben is a Nemzeti 

Kulturális Alap támogatta.

Az idei Internet Fiesta célja az 

volt, hogy a világhálón megtalálha-

tó online kulturális tartalmakat, 

közkincseket a könyvtárak megosz-

szák az érdeklődőkkel, érdekes, 

informatív vagy játékos formában 

hívják fel a figyelmet a web nyújtot-

ta lehetőségekre.

A Mezőtúri Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár csatlakozva a prog-

ramsorozathoz minden korosztály 

számára változatos érdekes progra-

mokat kínált az egy hét alatt.

Március 18. Kódvadászat: Keresd 

és fejtsd meg!

Március 21. Veszélyes internet: 

Beszélgetés a közösségi oldalakról, 

azok használatáról és veszélyeiről 

gyermekeknek. Vendég előadónk 

volt a témában: Baranyiné Fodor 

Zsuzsanna rendőrszázados.

Március 22. Netre fel! Internetes 

tanfolyam nyugdíjasoknak. A részt-

vevőket egy közös utazásra invitál-

tuk a virtuális világba. Az oktatás 

során gyakorlati tudnivalókat sajá-

títhattak el az internetes világról és 

a számítógépről.

Március 23.  A közösségi oldalak 

veszélyei- Előadás, beszélgetés fel-

nőtteknek Baranyiné Fodor 

Zsuzsannával.

Március 24. Folytatódott a Netre 

fel! internetes tanfolyam. 

A programokon fiataloktól kezd-

ve egészen a nagymama korúakig 

sokan aktívan vettek részt.

Március 24-én a Fővárosi Szabó 

Ervin Könyvtárban zárókon-

ferencián értékelték a rendezvényt. 

Ramháb Mária, az Informatikai és 

Könyvtári Szövetség elnöke 

elmondta, hogy a francia mintát 

követő kezdeményezés nagy siker 

lett Magyarországon, az Internet 

Fiesta eseménysorozatában mint-

egy ötszáz település csaknem két-

ezer rendezvénye kapott helyet. 

Deustch Tamás kiemelte: a könyv-

tárosok és a közgyűjteményi dolgo-

zók közvetlen kapcsolatban állnak 

azokkal, akik még nem ismerték 

vagy ismerhették fel a digitális kor-

szakban rejlő lehetőségeket.

„Az a határozott véleményem, 

hogy önök a digitális jólét nagykö-

vetei, akik képesek lefordítani, 

képesek világos, érthető nyelven 

elmagyarázni a polgároknak, hogy 

miért fontos számukra a digitális 

eszközök és szolgáltatások igény-

bevétele” - tette hozzá a politikus a 

záróeseményen.

Bordács Judit
könyvtáros

Véget ért az Internet Fiesta a könyvtárakban ÁLLÁSKERESŐK      MUNKÁLTATÓK     FIGYELMÉBE!

ÁLLÁSBÖRZE
Mezőtúron

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
 Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya

Állásbörzét és Információs Napot szervez.

Ideje:          2016. április 13. 10,00 óra 

Helyszíne: Mezőtúr, Rákóczi út 3. 

                  JNSZMKH Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 

A rendezvény lehetőséget biztosít az állást keresők és az állást kínáló 

munkáltatók közvetlen, személyes kapcsolatfelvételére.

Információs programok:
• Térségünk állásajánlatai

• Európai Uniós forrásból finanszírozott foglalkoztatási támogatások

   GINOP 5.1.1. GINOP 5.2.1

• Képzési lehetőségek

• EURES Információs sarok

• Honvédségi toborzás

• Szolgáltatások

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Házhoz megy a Zenede
Ismeretterjesztő zenetörténeti előadás kerül megrendezésre

2016. április 11-én a Petőfi úti Színházteremben. 
A „Házhoz megy a Zenede” program az ország városait járva jut el min-

den hétfőn a gyermekekhez egy matinéműsorra és késő délután egy felnőt-

teknek szóló előadásra. 

A koncert és zenetörténeti áttekintés témája: a 20. század könnyűze-
néjének fejlődése. Felöleli a blues, swing, soul, rock and roll, beat, funk, 

pop zenei stílusokat.

A felnőtteknek szóló előadás kezdete 18 óra. 
A program ingyenes!

Szeretettel várjuk a zeneszerető közönséget!

Info: Orosz Annamária, 06-56/350-075.

Felhívás

2016. május 01-jén a program részeként idén is lesz gépkarneváli felvonu-
lás, amelyre várjuk a jelentkezéseket. Gyülekező helyszíne: volt Főiskola, gyü-

lekező időpontja: 9.00 órától, felvonulás kezdete: 10.00 óra. A felvonulással 

kapcsolatban az alábbi számon lehet érdeklődni: 56-350-075, 06-20-243-5807.

Valamint várjuk olyan cégek, civil szervezetek, magánszemélyek 

jelentkezését, akik szeretnének főzés céljából kitelepülni. 
Bordács László
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Elhangzott 2016. március 25-én, Magyar Béla búcsúztatóján

…” Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz…”

Tisztelt gyászoló család, kedves együttérző barátaim!
Családja, barátai, régi kollégái, egykori tanítványai és tisztelői találko-

zunk ma itt, Magyar Béla igazgató úr, Béla bácsi búcsúztatóján.

Az ő élete, munkássága összeforrott a 20. század 2. és 3. harmadával, tör-

ténelmünk sorsfordító éveivel, évtizedeivel.

Mi úgy ismertük meg őt a 60-as évek legelején az Újvárosi Általános 

Iskolában, hogy fiatal, ambiciózus, szigorú ám emberséges igazgató került 

a tantestület élére. Helyettesével Salánki István tanár bácsival fegyelmezett, 

következetes, családias iskolát teremtettek. Jól kiegészítették egymást. 

Ezekben az években, évtizedekben rend és fegyelem volt az iskolánkban. 

Megtanultuk mi a tisztesség, a tisztelet, a becsületes élet. A tantestület nagy 

része hűséges volt az iskolához, generációk sorát tanították, nagyszülőt, 

szülőt, unokát. Abban az időben a családok még felsorakoztak az iskola 

mellé, erősítették a pedagógust munkájában, összefogtak a gyermek érde-

kében, szülő és pedagógus! Sok tanárunk első munkahelyéről ment nyug-

díjba, szeretetet, tiszteletet, megbecsülést kiérdemelve. Hálásak és büszkék 

vagyunk egykori tanárainkra!

Mi akkor és ott, a Ratkó-nemzedék, közel 1000 kisdiák, szerény körülmé-

nyek között élő, de igyekvő, jól mozgósítható újvárosi gyerekek voltunk.

Béla bácsi határozott, következetes munkájával, a nevelőtestületi egység 

megteremtésével városi, megyei, országos versenyekre juttatott el bennün-

ket, öregbítettük az Újvárosi Általános Iskola, a 739-es számú Petőfi Sándor 

Úttörőcsapat jó hírnevét.

Béla bácsi aktív résztvevője, kezdeményezője, vezetője volt minden jó 

célt szolgáló megmozdulásnak. Sportszeretetét, labdarúgáshoz való kötődé-

sét mindenki jól ismerte. Kollégáival is mindig korrekt és következetes volt.

Mi gyerekek, kisdiákok jól éreztük magunkat, szerettünk iskolába járni. 

Akkor még őszi munkára mentünk, zsebpénzt kereshettünk, hulladékgyűj-

tésben versenyeztünk, számháborúztunk, őrsi foglalkozásra jártunk, spor-

toltunk, idős embereknek segítettünk és pedagógus napon szívünk erőseb-

ben dobbant.

…” Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz…” ezzel az 

érzéssel indultunk el az iskolánkból a nagybetűs életbe és jártuk, járjuk 

utunkat.

Ma ez a „Bébi bumm” generáció, a Ratkó-nemzedék lassan nyugdíjba 

készül, vagy már nyugdíjas. Sikeresen teljesítettük küldetésünket, hívatá-

sunkat az élet minden területén. A kapott talentumokat jól kamatoztattuk!

Béla bácsi!

1960-tól 1968-ig az Újvároson tanultam és minden óra hozott új csodát. 

Te, tanárom kezembe adtad – mint egy édes almát – a TUDÁST! Akkor még 

keresőn, botladozva nem tudtam mit is kaptam, mennyi magot rejt magá-

ba az alma, s mennyi ver gyökeret lelkem peremén. Azok a magok, melyek 

akkor, ott belém szórva gyökeret hoztak, mára lombos ágakként sorakoz-

nak. Minden ágon ragyog a tudás hatalma. Most én hintem őket gyermeki 

szívekbe, így újabb gyümölcsöt hoz a tőled kapott alma.

Magyar Béla igazgató bácsi!

Nem felejtjük el, hogy közöttünk éltél és hazánk tiszteletére és szerete-

tére tanító történelem tanára és igazgatója, nevelője voltál sok ezer újvárosi 

kisdiáknak.

Tisztelgünk emléked előtt!

Kedves Béla bácsi!

Köszönjük munkádat, fáradtságodat, küzdelmedet és tanításodat!

Nyugodj békében!

Gonda Zsigmond

arTúr fesztivál 2016. augusztus 9-13.

Túri Vásár 2016. augusztus 14.

ARANY MINŐSÍTÉS ÉS ÉREMESŐ A DALMA 
DANCE CLUB MEZŐTÚRI TAGOZATÁNÁL!

A DDC Mezőtúr tagozat 18. éve nyitotta meg a kapuit. Azóta töretlenül 

várja a táncolni vágyó fiatalokat. Mezőtúron jelenleg 3 korcsoport működik 

mazsorett és moderntánc kategóriákban. Minden héten - keddi napon a 

Mezőtúri Közösségi Házban zajlik az oktatás. A csapatok évente 4-5 verse-

nyen vesznek részt, rendszerint eredményekben gazdagon térnek haza.

Az elmúlt időszakban is rendkívüli teljesítménnyel szerepeltek az alábbi 

versenyeken:

2016. február 13-án Szolnokon UDO Bronz Moderntánc Kupasorozaton 

Manó korcsoportban moderntánc kategória Major 

Regina szóló 1. helyezés, Major Regina és Vetési Virág 

duó 2. helyezés

Gyermek korcsoport moderntánc és mazsorett kategó-

riákban 2 db 1. helyezés, 3 db 2. helyezés (Fróna Réka, 

Gácsi Éva, Hegedűs Blanka, Lovas Lilla, Lőrinc Anna, 

Major Regina, Rácz Dzsenifer)

Serdülő korcsoport mazsorett és moderntánc kategóri-

ákban 2 db 1. helyezés, 1 db 2. helyezés (Juhász Krisztina, Juhász Réka, 

Kozák Zsanett, Spinou Heléna, Szabó Csilla, Szentesi Anett, Tóth Adriána, 

Valócsik Vanda)  

2016. március 19-én Szolnokon a Fashion Dance és Rock & Show 

Minősítő verseny 2016

Mini Ovi Start kategória ARANY minősítés (Sipos Lili, 

Vetési Virág)

Gyermek Start C kategória ARANY minősítés (Fróna 

Réka, Gácsi Éva, Hegedűs Blanka, Lovas Lilla, Lőrinc 

Anna, Rácz Dzsenifer)

Serdülő Start A kategória EZÜST minősítés (Juhász 

Krisztina, Juhász Réka, Kozák Zsanett, Szentesi Anett, 

Széplaki Roland)

Az elért eredményekhez ezúton is gratulálunk és köszönjük a felkészí-

tést a gyermekek és szüleik nevében Győrfi Dalma táncpedagógusnak!

Azonban a megmérettetéseteknek nincs vége, a csapatok készülnek a 

2016. április 23-án  Mezőkövesden megrendezésre kerülő UDO Silver 

Moderntánc Kupasorozatra, majd 2016. májusában a Magyar Bajnokságra. 

Jó felkészülést kívánunk! Hajrá DDC Mezőtúr!!!

DDC Szülők

Véradás
2016. április 27-én Véradás lesz a Közösségi 

Házban 8-13 óráig.
Szükséges iratok: Személyi igazolvány, lakcímkár-

tya, TAJ kártya

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

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, vala-
mint vasárnap és ünnepnapokon 8-10 és 16-18 óráig. Hétköznapokon az aktuális 

ügyeletes gyógyszertár a zárásától 19 óráig tart ügyeletet.

Ábrahám Zoltán
(Török Rózsa)

Glózik Gerda
(Kovács Tünde)

ELHUNYTAK
Szilágyi Lajosné Molnár Mária élt 88 évet,

Kovács Mihályné Farkas Rozália
élt 80 évet,

Kovács Sándorné Takács Erzsébet
élt 91 évet,

Hajdú Jánosné Bálint Mária élt 84 évet,
Lakó József élt 65 évet, 

Maczkó Lajosné Molnár Mária élt 78 évet,
Szabó Gyula élt 62 évet,
Szabó Lajos élt 71 évet, 

Molnár Lajos élt 63 évet,
Angyal Zoltán élt 94 évet,
Herbály István élt 73 évet.

 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Április 8-14-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. 13.
Tel.: 56/350-111
Április 15-21-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993

Állatorvosi ügyelet
Április 9-10-én
Dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
Április 16-17-én
Dr. Lázár József
Mezőtúr, Petőfi u. 9.
Tel.: 56/350-600; 06/30/963-5209

Ü G Y E L E T E K

Nagy Verner
(Hutnoki Diána)

Nédó Kevin
(Kovács Melinda)

Szabó Dominik
(Szabó Szilvia)

SZÍNHÁZ
Értesítem a Szolnoki Szigligeti Színházba szóló Gózon-bérlet tulajdo-

nosait, hogy a következő előadásra április 14-én, csütörtökön kerül sor.

Műsoron: 
Johann Strauss - Carl Hafner - Richard Genée: A denevér
Indulás: 17.30-kor a Közösségi Ház előtti parkolóból.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő 

komp 2016. április 1-jétől üzemel.

Menetrend: 
hétfőtől vasárnapig 6:00 - 18:00 óráig

Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő Közhasznú 

Nonprofit Kft.

Csikós Dániel
(Vida Viktória)


