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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Megkérdeztük...
Az áprilisi testületi-ülések
döntéseiről tartott sajtótájékoztatót Herczeg Zsolt
Mezőtúr város polgármestere
és Batta Attila Viktor alpolgármester.
- A soros ülésen beszámolót tartott
Bajári Attila r. ezredes, a Mezőtúri
Rendőrkapitányság kapitányságvezetője Mezőtúr város közrendjéről, közbiztonsági helyzetéről. Mit
emelne ki ebből?
- Az anyag már egy hónappal
korábban megérkezett önkormányzatunkhoz és az Egészségügyi
Szociális Bizottság, valamint az
Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta
és elfogadásra javasolta a testület
részére. A beszámoló kapcsán el
kell mondani, hogy a közbiztonság
helyzete jelentősen javult a településünkön és majdnem minden
mutató vonatkozásában lényeges,
pozitív változások következtek be.
Azt gondolom, hogy ez a tendencia
örömteli, önkormányzatunk részéről mindent megteszünk a jövőben
is a bűnmegelőzés érdekében. A
testület tagjai számos kérdést és
véleményt fogalmaztak meg a rendőrség vezetői felé, majd a beszámolót elfogadta, igaz, hogy nem egyhangúlag, de a döntő többség igennel szavazott. Ezúton is köszönöm
a rendőrség, a polgárőrség és a
katasztrófavédelem
munkáját,
hiszen mindannyian nagyon fontos
szerepet vállalnak abban, hogy a
közbiztonság minél magasabb szintű legyen, az itt élők szubjektív biztonságérzete növekedjen.
- Az előterjesztések között szerepeltek az önkormányzati gazdasági társaságok beszámolói. Így a
Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő KN Kft, valamint a

Mezőtúri Közművelődési és Sport
KN Kft. 2015. évi éves beszámolóját, közhasznúsági jelentését és a
2016. évi üzletei tervét tárgyalták.
Mit tudna kiemelni e témákból?
- Elsőként a
Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő
KN Kft beszámolóját és üzleti tervét
tárgyaltuk meg, melyet a képviselő-testület elfogadott. A napirendi
pont megtárgyalása előtt Pappné
Juhász Emília ügyvezető asszony
prezentációt tartott a képviselők
részére, ahol röviden, de lényegre
törően tájékoztatta a jelenlévőket.
Látható az, hogy a Kft. milyen széleskörű tevékenységet folytat, rendkívül sok feladatuk van. Jelentős,
800 millió forint feletti éves bevétele van a cégnek. Az önkormányzatunk és a Kft. közötti közszolgáltatási szerződés alapján számos közfeladatot hajt végre a vállalat. 2016.
évi terveikkel kapcsolatosan is megkaptuk a tájékoztatást, amelyet a
képviselő-testület elfogadott.
A
Mezőtúri
Közművelődési és
Sport
Közhasznú
Nonprofit Kft. is
beszámolt az elmúlt év történéseiről és a 2016. évi üzleti elképzeléseikről. Az intézmény szintén nagyon
fontos az önkormányzati feladatellátási rendszerben, hiszen a közművelődés terén a civilszervezetekkel történő kapcsolattartás, a civilszervezeteknek történő helybiztosításon
túlmenően
a
Városi
Sportcentrum üzemeltetéséről is ez
a társaságunk gondoskodik, továbbá fontos szerepet töltenek be az
önkormányzati rendezvények szervezésében is. Elmondható, hogy a
cég sikerrel zárta a 2015-ös eszten-

dőt és a 2016. évet is optimistán tervezik. Fontos megjegyezni, hogy
mindkét Kft. vonatkozásában évelején - amikor a költségvetést elfogadtuk - az önkormányzat nem biztosította az általuk kért teljes összeget,
az igényelt kompenzációt. Mindkét
társaság vezetőjét arra kértük, hogy
minél költséghatékonyabban gazdálkodjanak, amelyben ők partnerek voltak. Természetesen, ha
váratlan esemény történne, amelynek a pénzügyi vonatkozásai a
veszteség irányába sodorná őket és
a működésüket nem tudnák finanszírozni, akkor az önkormányzat
közbelépne. Nekünk az a kötelességünk, hogy ha önhibájukon kívül
bajba kerülnének, akkor segítsünk
rajtuk.
- Tárgyaltak a közterületi térfigyelő rendszerről is. Mikorra várható
a bővítés?

Képünk illusztráció

- Megkezdtük az előkészületeket
a térfigyelő rendszer fejlesztése
kapcsán. A működésben lévő rendszert 2011-ben valósítottuk meg és
lassan letelik az 5 év, mely időszak
alatt lízingeljük. Az elképzelésünk
az, hogy amikor az évvégén lejár a
lízingszerződés és ezzel az önkormányzatunk fizetési kötelességei
megszűnnek, akkor vállalnánk egy
újabbat. Ennek a folyamata most
elindult, egyeztetünk a rendőrséggel, hogy hol szükséges még a
városban kamerákat elhelyezni a
mostani 25 kamera mellé. Ennek a

műszaki háttere már kidolgozásra
került, most ellenőrzik a kollégák,
hogy az adott helyeken biztosítva
van-e a kábelhálózat. A műszaki
megvalósulása a bővítésnek évvégére, vagy 2017 tavaszára tehető.
- Polgármester úr után Batta Attila
Viktor alpolgármester úr is több
pontról tartott tájékoztatót.
-Mezőtúr Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatában történtek változások, három napirend tárgyalta ezeket. Általános módosításokról volt
többségében szó, de két nagyon
fontos változtatásra hívom fel a
figyelmet. Többen bírálták, azt a
helyzetet, hogy a képviselők közül
többen is rendszeresen tartózkodnak fontos kérdésekben, ezért született egy olyan előterjesztés, hogy
a képviselőknek helyi ügyekben
kizárólag igennel vagy nemmel
lehet szavazni. Annak, aki nemmel
szavaz lehetősége van arra, hogy
jegyzőkönyvbe mondja, hogy mivel
nem ért egyet.
A másik változás, hogy ismét
módosult a hivatal működési rendje. Visszaálltunk a korábbi állapotra, miszerint hétfőtől csütörtökig
7:30 órától 16:15-ig, pénteken pedig
7:30 órától 12:30-ig van a hivatal
munkarendje. A Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal megváltozott ügyfélfogadási rendjéről a
www.mezotur.hu városi honlapon
és az újság további részében tájékozódhatnak.
Beszámolót
hallhattunk
a
Mezőtúri
Település
Értéktár
Bizottság munkájáról. Ezúton is
köszönöm a bizottsági tagok munkáját. Nagyon fontos feladatot látnak el, összegyűjtik Mezőtúron és a
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környékén lévő nemzeti értékeket.
2014 januárja óta tevékenykednek,
ez idő alatt 31 értékre sikerült rálelniük. Néhány közülük: a Túri
Vásár, a topogó, az árvízkapu, a
Mezőtúri Alkotótelep, valamint a
mezőtúri birs is.
Lényeges döntés volt a Petőfi
Sándor utca 6. szám alatti ingatlan
hasznosításáról szóló előterjesztés.
A Dózsa György út 19. szám alatt, a
volt orvosi rendelő épületében a

KSZC Teleki Blanka Gimnázium és
Szakközépiskola oktatótermeket
rendezett be, így felszabadult a
Petőfi úti épület. Viszont a
Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri
Tagintézménynek eddig nem volt
különálló telephelye, így a felújítás
után a szakszolgálat kerül elhelyezésre az ingatlanban.

Bodor Márti

Felhívás
A Mezőtúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gyermeknapot kíván szervezni, amelyhez nagy tisztelettel várjuk felajánlásaikat, elsősorban játékokat, de természetesen bármilyen iskolai felszerelést, ruhaneműt vagy tartós
élelmiszert köszönettel elfogadunk, melyet eljuttatunk a gyermekek részére.
Amennyiben ebben tudnak segíteni, kérem, jelezzék a Mezőtúri Roma
Nemzetiségi Önkormányzat irodájában személyesen a Városháza Déli szárnyán (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. Magasföldszint 4-es iroda), illetve telefonon a 06/56/350-147 telefonszámon. Természetesen szükség esetén a felajánlásokért házhoz is megyünk.

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2016. április 28-ai soros nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
• Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról.
• Mezőtúr Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról .
• A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
következményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.
• A közterületi térfigyelő rendszerről.
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Kabinet és Szervezési Irodánál, valamint a városi könyvtárban.
A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.
Mezőtúr, 2016. május 2.			
dr. Enyedi Mihály

jegyző

Felhívás

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott és
többször módosított a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló 11/2011.(IV.15.) számú rendelet alapján a „Botyánszky
János”díj minden évben a június 16-ai Emberség Napja alkalmából kerül
átadásra. A díjat azok a személyek kaphatják, akik a mezőtúri embertársukért, vagy embertársaikért való önzetlen emberségről, segítőkészségről
tesznek tanúbizonyságot és ezzel kiemelkedő példát mutatnak.
A „Botyánszky János” díj adományozására természetes személy, jogi
személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet javaslatot tehet 2016.
május 22-ig, melyet Mezőtúr Város Képviselő-testületének Művelődési,
Oktatási és Sport Bizottságához kell írásban (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
címre) eljuttatni. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjazásra javasolt személy nevét, rövid életrajzát, valamint a javaslat részletes indokolását legalább 1 legfeljebb 2 gépelt oldal terjedelemben.
A beérkezett javaslatok alapján a díj odaítéléséről a képviselő-testület dönt.
A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott
önkormányzati rendelet tartalmazza, amely az önkormányzati hivatalban
Szabó Sára Eszter ügyintézőnél (Tel.: 56/551-913, email: szsara7@mezotur.
hu) vagy a könyvtárban megtekinthető.

Herczeg Zsolt
polgármester

Felhívás
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 részükre a tüdőszűrő vizsgálat térítésmentes!
A szűrés célja a bakteriális fertőzések megállapításán kívül, a panaszokat még nem okozó daganatok, és daganatelőtti állapotok felismerése 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			
kedd			
szerda			
csütörtök			
péntek		

12 –
8 –
12 –
8 –
8 –

17-ig
13-ig
17-ig
13-ig
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 szűrővizsgálaton megjelenni szíveskedjenek!
14. és 40. éves kor között, akinek munkájához vagy továbbtanulásához kötelező 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 - melynek a befizetést igazoló szelvényét fel kell mutatni a szűrővizsgálat elvégzését megelőzően. Az előző évek során fel nem használt csekk az idei esztendőben érvénytelen.
18. év alattiaknak a szűrés elvégzéséhez szükség van vagy a szülő/törvényes 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 beleegyező nyilatkozatát a helyszínen beszerezhető formanyomtatványon
adhatja meg.
Akinek szüksége van a leletre, a helyszínen átadott, felbélyegzett válaszboríték esetén megkapja azt postán 2-3 hét alatt. (1 boríték-1 név)
Tegyen egy lépést egészsége megőrzése, a betegségek korai felismerése érdekében!

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek
bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
• 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
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Véradás

Tájékoztatom Önöket, hogy a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal mezőtúri ügyfélfogadási rendje 2016.
május hónaptól az alábbiak szerint változik:

2016. május 25-én Véradás
lesz a Közösségi Házban 8-13
óráig.
Szükséges iratok: Személyi
igazolvány, lakcímkártya, TAJ
kártya

hétfő

kedd

szerda

Délelőtti
ügyfélfogadás

8:00-11:30

nincs
ügyfélfogadás

8:00-11:30

Délutáni
ügyfélfogadás

13:00-16:00

nincs
ügyfélfogadás

13:00-16:00

csütörtök
nincs
ügyfélfogadás
13:00-16:00

péntek
8:00-12:00

nincs
ügyfélfogadás

Magyar
Vöröskereszt

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Családok vetélkedtek Szolnokon

Rendőrnapi ünnepség Jász-Nagykun-Szolnok megyében

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a rendőrség
„Házhoz megyünk” vagyonvédelmi
programjának egyik állomásaként
családi vetélkedőt szervezett.

Szolnokon, a helyi rendőrkapitányság épületében rendezték meg a
szervezők, amelyen nyolc család
mérte össze tudását.
A bűnmegelőzési témájú versenyen a három fős ( nagyszülő, szülő,

Ahogy arról korábban hírt
adtunk, Jász-Nagykun-Szolnok
megyében is működik az országos
„Házhoz megyünk” program,
amelynek egyik állomásaként a
rendőrség vetélkedőre invitálta a
játékos kedvű családokat. A megyei
döntőt 2016. április 15-én 15 órától

gyermek) csapatoknak elméleti és
gyakorlati fordulók végrehajtásán
keresztül kellett megmutatni rátermettségüket. A megyei döntőn első
helyezést elért mezőtúri Papp család
képviseli Jász-Nagykun-Szolnok
megyét az országos döntőn.

Forrás: police.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság
Szent
György, a Magyar Rendőrség Napja
alkalmából Rendőrnapi ünnepséget
tartott 2016. április 25-én.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság állománya a
Magyar Rendőrség Napja alkalmából 2016. április 25-én a Szolnoki
Sportcentrum Holt-Tisza Vízisport
Telepén ünnepséget rendezett. Dr.
Bozó Andrea a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal,
Szolnok Járási Hivatal vezetője
köszöntötte az ünnepségen megjelenteket, majd Berec Zsolt, a JászNagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés
Alelnöke átadta a Jász-NagykunSzolnok Megyei Rendészeti és
Közbiztonsági Díjat Borók Tibor
rendőr alezredesnek, a Kisújszállási
Rendőrőrs őrsparancsnokának.
Dr. Urbán Zoltán rendőr ezredes,
megyei rendőrfőkapitány a XIII.
Országos Középiskolás Közlekedés-

Jubileum a Teleki Blanka Gimnáziumban
Ötven éve történt 1966. tavaszán: a Mezőtúri Teleki
Blanka Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
4.b osztálya készült ballagási ünnepségére. Az osztály
tanulóinak egy része kollégista volt, a bejárókkal és a
„túriakkal” alkotott közösségben 4 évet töltöttünk
együtt az Alma Materben. Tanáraink hitből, emberségből példát adtak számunkra, segítettek kibontakoztatni tehetségünket, érdeklődést keltve a tudományok, a
komolyzene és a világ dolgai iránt. Hálás köszönettel
emlékezünk rájuk. Most, a jubileumi ballagás előtt
Weindl Éva, egykori osztályfőnökünk sírját koszorúztuk meg. A Gimnázium épülete gyönyörűen feldíszítve fogadott bennünket. Barna Anna megnyitotta az
ünnepi műsort. Majoros Gergely igazgató úr köszöntője után Annus Mária ünnepi beszéde hangzott el,
majd Gábor Mária és Tímár Ildikó koszorút helyezett
el Teleki Blanka szobránál. Azután megkezdődött a

biztonsági Kupán, kerékpáros kategóriában első helyezést elért Bajzáth
Márton tanulót – a szolnoki Varga
Katalin Gimnázium diákját – tárgyjutalomban részesítette.
A megyei rendőrfőkapitány és a
megye településeinek polgármesterei a rendezvényen összesen 56
rendőrségi dolgozónak nyújtottak át
elismerést a Rendőrség Napja alkalmából. Mezőtúr Város Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt
polgármester Nagy István c. r.
főtörzsőrmestert és Horváth Gábor
c. r. törzszászlóst a város közbiztonsága érdekében végzett tevékenységéért részesítette elismerésben.
Az ünnepségen elhangzott, hogy
Magyarország Belügyminisztere az
„Év Rendőri Vezetője Díjat” adományozta Tóth András rendőr ezredes,
gazdasági megyei rendőrfőkapitányhelyettesnek, amelyet az érintett az
országos központi ünnepségen
vehetett át.
Forrás: police.hu

TÁJÉKOZTATÁS

jubileumi „ballagás” Nagy Ilona osztályfőnök vezetésével. A ballagási dalokat Csider István citeraművész
kísérte. Megható és emlékezetes volt mindannyiunk
számára ez az esemény. Jelen volt Kovács Imre tanár
úr is. Köszönjük Majoros Gergely igazgató úrnak a
lehetőséget.
„Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.
Tápláltad tovább bennem az erőt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hűn állni meg Isten s ember előtt.”

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
(Ady Endre)

						
			
Hekeliné Kálmán
mária

közvetlenül
az
E.ON
hibabejelentõ
részére
is
jelezhetõek, hivatkozva a szakaszhiba jellegére.
Telefon: + 36 80 / 210-310.
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Mezőtúri Járási Hivatala
Mezőtúr Kormányablak és Okmányiroda
Járási Hivatalhoz tartozó települések: Mezőtúr, Túrkeve, Mesterszállás, Kétpó, Mezőhék
Cím:

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.

Ügyfélszolgálat
telefonszáma:

Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek, járműigazgatási ügyek, lakcím-igazolvány
ügyek, lakcímváltozási ügyek, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa, NEK
adatlap felvételezése, személyi igazolvány ügyek, útlevél ügyek, vezetői engedély
ügyek: 06 (56) 795-290; 06 (56) 795-330; 06 (56) 795-289; 06 (56) 795-331
Kormányablakban intézhető ügyek, Ügyfélkapu regisztráció: 06 (56)795-331; 06
(56) 795-338

Fax:

06 (56) 350-049

e-mail:

1818@1818.hu; okmanyiroda.mezotur@jaras.jnszmkh.hu

Honlap:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok

Intézhető ügytípusok:

Okmányirodai ügytípusok:
Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek
Járműigazgatási ügyek
Lakcímigazolvány ügyek
Lakcímváltozási ügyek
Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa
NEK adatlap felvételezése
Személyi igazolvány ügyek
Útlevél ügyek
Ügyfélkapu
Vezetői engedély ügyek
Egyéb intézhető ügytípusokról a kormányablakokról
szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendelet mellékletében olvashat.

Ügyfélfogadási idő:

Információk:

Illetékfizetéssel kapcsolatos információk:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

07:00-17:00
08:00-16:30
08:00-16:30
08:00-18:00
08:00-15:00

Sorszámosztás:

07:00-17:00
08:00-16:30
08:00-16:30
08:00-18:00
08:00-15:00

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy időpontfoglalásra a www.idopontfoglalo.
kh.gov.hu címen, továbbá a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül van lehetőség.
Elkészült okmányok átvételére időpontfoglalás nem szükséges.
Bankkártyás fizetés a helyszínen és készpénzátutalási megbízáson történő illetékfizetés a postán.
A Magyar Posta Zrt. kirendeltségei: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 10. (nyitvatartási ideje: hétfőtől- péntekig 08:00-18:00, szombat: 08:00-11:00, vasárnap: zárva) és
5400 Mezőtúr, X. utca 14. (nyitvatartási ideje: hétfőtől- péntekig 08:00-16:00, szombat, vasárnap: zárva).

2016. május 06.
Folytatódik az „Otthon
Melege Program”
Megjelent a pályázati felhívás és
útmutató az „Otthon Melege
Program” „Családi házak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogramhoz (http://nfsi.
hu/csaladihaz/). A pályázat keretében támogatható az épületek
homlokzati nyílászáróinak cseréje,
homlokzatok hőszigetelése, épületgépészeti rendszerek (pl. kazánok,
radiátorok) energia-megtakarítást
eredményező cseréje, illetve felújítása és az épület gépészeti rendszeréhez csatlakozó megújuló energiafelhasználás kialakítása (napelemes
rendszerek, napkollektoros rendszerek, biomassza kazánrendszerek kiépítése).
Kizárólag a hagyományos technológiával 1996 előtt épült és 1995.
december 31-ig kiadott építési engedéllyel rendelkező, egy lakásos, legfeljebb 135 m2 fűtött alapterületű, a
pályázatot benyújtó magánszemély
tulajdonában álló és a pályázat
benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi házak
energetikai korszerűsítésére nyújtható vissza nem térítendő támogatás az alprogram keretében.
A pályázat keretében a megvalósítandó fejlesztés összetettségétől
függően az elszámolható költségek
40-55%-ára igényelhető támogatás,
melynek maximális összege 2,5
millió forint. A támogatási kérelmeket ügyfélkapus regisztrációval rendelkező magánszemélyek elektronikus úton nyújthatják be a pályázati portálon keresztül 2016. július
1-jétől a rendelkezésre álló forrás
kimerüléséig.

Költészet napi műsor a Közösségi Házban
A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és -verse-

öröm volt látni és hallani. Köszönjük nekik e nagyszerű műsort és köszönjük felkészítő tanáraik munkáját!
(Diákok: Papp Dorina, Varga Ádám, Arany Anna, Patkós Dániel, Sipos

nyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt.
Idén a Közösségi Házban április
12-én került sor arra, hogy méltóképpen emlékezzünk meg e jeles évfordulóról. A Mezőtúri Városi Általános
Iskolák tanulói szebbnél-szebb versekkel, dalokkal, prózai és zenés előadásokkal készültek fel, amelyeket

Sarolta, Salamon Attila, Kozák Anna, Kecse Blanka, Balla Réka, Igriczi
Réka, Burai Virág, Árvai Zsanett, Makarov Dorina, Berkes Dániel, Kiss
Patrik, Varga Ágnes, Petróczki Adrienn, Kiss Lőrinc, Hegedűs Blanka,
Hajdú Hédi, Láda Nóra, Sárkány Zsolt, Barna Ádám, Patkós Tamara, Papp
Máté, Kossuth úti Iskola gyermekkórusa, Tömösközi Panna.
Felkészítő tanárok: Salánki Anikó, Csiderné Csizi Magdolna, Csurgó
Erzsébet, Szabó Ildikó, Rózsás Istvánné, Varga Katalin, Pusztai Katalin.

Orosz A.
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Könyvtári hírek..
Költészet Napja a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban
A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük.
Ebből az alkalomból a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár minden évben megrendezi a Kistérségi szavalóversenyt, ahol a résztvevők versekkel tisztelegnek a magyar líra előtt.
Az idén negyedik alkalommal megrendezett versünnepen rekordszámú,
közel 170 versmondóval zajlott le ez a különleges nap.
Felemelő érzés volt, mikor a jeles esemény alkalmából a rendezvény megnyitóján egyszerre, együtt szavaltuk el Weöres Sándor Bóbita című versét.
Ezúton gratulálunk a helyezetteknek!
Első osztályosok:
I. Ökrös Sándor (Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolája), felkészítő tanár: Albertné Seres Otília
Szabó Zsófia (Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolája), felkészítő tanár: Albertné Seres Otília
II. Cser Noémi (Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolája), felkészítő tanár: Gondáné Bodorik Orsolya
Vida Virág (túrkevei Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és
Óvoda)
III. Avramucz Rebeka (Mezőtúri Református Kollégium Általános
Iskolája), felkészítő tanár: Gondáné Bodorik Orsolya
Krech Janka (Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolája), felkészítő tanár: Albertné Seres Otília
Különdíj:
Kovács Boglárka (Mezőtúri
Református Kollégium Általános
Iskolája), felkészítő tanár: Albertné
Seres Otília
Patkós Zsanett (Kossuth Lajos
Általános Iskola), felkészítő tanár:
Nagy Antalné
Vékony
Patrik
(Mezőtúri
Református Kollégium Általános
Iskolája), felkészítő tanár: Gondáné Bodorik Orsolya
A Krónika könyvesbolt különdíja:
Tóth Maxim (Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola), felkészítő tanár:
Soós Lajosné
Második osztályosok:
I. Kozák Anna (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola), felkészítő tanár:
Karászekné Végh Judit
II. Nagy Anikó (túrkevei Kaszap Nagy István Református Általános Iskola
és Óvoda)
III. Szántó Nóra (Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola), felkészítő
tanár: Deák Ildikó
Különdíj:
Bencze Sára (túrkevei Kaszap Nagy István Református Általános Iskola
és Óvoda)
Horváth Amanda (túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola), Urbán
Marianna
Könnyű Ágota (túrkevei Kaszap Nagy István Református Általános Iskola
és Óvoda)
Harmadik osztályosok:
I. Nagy Martin (Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolája), felkészítő tanár: Vig Gabriella
II. Árvai Gabriella (Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola), felkészítő
tanár: Kovácsné Szécsi Mária
III. Király Dóra (Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolája), felkészítő tanár: Vig Gabriella
Különdíj:

Bagdán-Kiss Médea (Kossuth Lajos Általános Iskola) felkészítő tanár:
Nagyné Mile Ilona
Dobis Attila (Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola), felkészítő tanár:
Oroszné Lengyel Katalin
Karsai Gerda (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola), felkészítő tanár:
Fekécs Anett
Negyedik osztályosok:
I. Gácsi Éva (Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolája), felkészítő tanár: Molnárné Patkós Erika
II. Baukó Csenge (Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolája),
felkészítő tanár: Molnárné Patkós Erika
III. Csányi Kende (Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolája),
felkészítő tanár: Molnárné Patkós
Erika
Különdíj:
I. Debreceni Dániel (Mezőtúri
Református Kollégium Általános
Iskolája), felkészítő tanár: Molnárné
Patkós Erika
Felső tagozatosok:
I. Nagy Károly Mihály (kisújszállási Móricz Zsigmond Református
Kollégium)
II. Barna Blanka (Kossuth Lajos Általános Iskola), felkészítő Csiderné
Csízi Magdolna
III. Pápai Kerubina Dea (Mezőtúri Református Kollégium Általános
Iskolája), Molnár Anikó
Különdíj:
Csányi Réka (Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolája),
Molnár Anikó
Felnőttek:
I. Rácz Tamás
II. Rojkó Istvánné
III. Nagy Anna (kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium)
Különdíj:
Avramucz József
Csepcsényi Jánosné
Rácz Gáborné
Külön köszönjük a zsűri munkáját:
Andrási
Ilonának,
Bíró
Sándornénak, Berczeliné Boldog
Máriának, Bodor Mártinak, Csató
Diánának, Horváth Lászlónénak,
Kovács Gáborné Soltész Máriának,
Medgyesiné Ágnesnek, Orosz
Annamáriának, Tiba Mihálynénak,
Szabó Sárának.
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VI. ÓPERENCIÁS BÁBFESZTIVÁL

„A bábjáték nem egy történet illusztrációja, s nem is pusztán ötletparádé – bár ötlet és ügyesség nélkül ugyancsak elvérezne. Tulajdonképpen
megrendítő, ahogy az ujjak hegyén egy rongydarabka, néhány semleges
tárgy vagy ágacska átváltozik – tulajdonképpen csoda. Alázatból született
csoda, hiszen az ember, a művész maga láthatatlan; természetes önmutogató hajlamát feláldozza. Minden teremtés lényege, hogy a teremtő átömleszt, odaad magából valamit, éppen lénye legértékesebb, legsúlyosabb
részéből – lemond a teremtmény javára. S az ettől kezd el élni. A báb
művészete is ezzel a teremtő káprázattal játszik, s mi, odalenn a széksorokban elfelejtjük a bábu anyagát, a varázslat megfogan: már elhisszük,
ami különben lehetetlen. Így válik a racionalitásba kövült felnőtt egy estére
ártatlan-bölcs gyerekké, a gyerek pedig uralkodóvá, szabaddá…”
(Jókai Anna)

Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és a Mezőtúri Közművelődési
és Sport KN Kft. ez évben is megrendezte az immár hagyományos bábfesztivált. Az idén a Nemzeti Művelődési Intézet Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Irodája is támogatta rendezvényünket, amely így egyben az országos verseny megyei elődöntője volt.
A találkozóra 12 csapat jelentkezett: Törökszentmiklós, Nagykörű,
Tiszaföldvár, Kisújszállás - két csoport is - , Szolnok bábosai jöttek el a találkozóra, és a hat mezőtúri csoporttal összesen 142 gyermek mutatta be
tudását e szép tavaszi napon. A lelkes nézősereg – több, mint 500 - óvodás
és kisiskolás gyermek élvezhette végig az egész napos előadássorozatot.
A szakmai zsűri - Szluka Judit és Majoros Ágnes bábművészek, valamint
Achs Károly matemaitka szakos, magyar szakos tanár, drámapedagógus által odaítélt díjak és helyezettek:
A „Legjobb előadás” díja:
(Továbbjutó Egerbe a Gyermekbábosok Országos Találkozójára)
Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Pánthy Endre
Tagintézmény bábcsoportja Törökszentmiklósról,
Előadás címe: Kacor király

„Mezőtúri utcák, házak”

Felkészítő pedagógus: Hendrikné Antoni Ildikó
A „Legvirtuózabb mozgatás” díja:
Bóbita bábcsoport (Nagykörű)
Betanította és rendezte: Kiss Lajosné
Előadás címe: Kolontos Palkó
A „Látványos előadás” díja:
Kalász szakkör (Szent István Katolikus Általános Iskola)
Betanította és rendezte: Garainé Bordács Márta és Pappné Beke Melinda
Az előadás címe: A hencidai aranyalma
A Teleki Blanka Gimnázium különdíja:
Kismanócska bábcsoport (Mezőtúri Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Ált. Isk. és Alapfokú Művészeti Intézmény II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolája)
Felkészítő pedagógus: Dr. Siposné Varga Ildikó, Salánki Anikó
Előadás címe: A fábaszorult hernyó
Különdíj:
Varázs Paraván Bábcsoport
(Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár)
Betanította és rendezte: Kovács Gáborné Soltész Mária
Az előadás címe: A kék meg a sárga, avagy a hatrongyosi kakasok
Különdíj:
Csiribi Bábcsoport (Tiszaföldvári Kossuth Lajos Általános Iskola)
Betanította és rendezte: Vántusné Gulyás Mónika
Előadás címe: Kicsi dió
Köszönetünket fejezzük ki több éves munkájáért a rendezvény életre
hívójának, Szujó Tünde óvodapedagógusnak és Némethiné Tolnai Edit
gyermekkönyvtáros kollégának!
Kedves Bábosok, Bábcsoport Vezetők!
A rendezvény szervezői nevében köszönjük nektek ezeket az örömteli,
szép perceket! Csodálatos élmény volt újra együtt lenni, élvezni ezeket a
látványos, nagyszerű előadásokat!
Köszönjük a segítséget a felkészítő pedagógusoknak, szülőknek!
Köszönjük a Ledfak kft., Kor-Zol Műszaki Szaküzlet, Rafi Hungária Kft.,
VART-Special Kft., Kecséné Varga Ildikó, Karcagi Szakképzési Centrum
Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma támogatását,
s mindenkinek, aki hozzájárult rendezvényünk sikeres és színvonalas megrendezéséhez.

Papp Erika

„BikeSafe”

„Mezőtúri utcák, házak” címmel
rendeztek Magyarnóta estet Fejes
Imre emlékére Mezőtúron.
Április 24-én délután a Városi
Színházterem megtelt nótakedvelő
vendéggel. A teltházas közönség
meghallgathatta Madarász Katalint
a Magyar Köztársaság kitüntetett
művészét, Farkas Rozikát életműdí-

Mezőtúri Városi Televíziónak
elmondta, hogy több éve szervez
hasonló esteket, szám szerint a harmadik Fejes Imre emlékest került
általa megrendezésre, ezeken kívül
még öt nótaestet szervezett meg.
Kihangsúlyozta, hogy büszke lehet
Mezőtúr városa Fejes Imre nótaszerzőre. Az eseményre körülbelül

A kerékpározás népszerűségének és a kerékpárok értékének
növekedése magával hozta az ezzel
kapcsolatos lopások számának gyakoribbá válását és az okozott kár
összegének emelkedését.
A kerékpárlopások felderítésének
egyik hatékony eszköze egy egységes
nyilvántartási rendszer, ahol a bicikli-

egyúttal kampány a kerékpárlopások
megelőzése, illetve az ellopott biciklik feltalálása érdekében.
A Mezőtúri Rendőrkapitányság
május hónapban az alábbi két időpontban és helyszínen hirdet a
lakosság részére lehetőséget, hogy
a rendőrség segítségével tudják
kerékpárjaikat regisztráltatni.

jas művészt, Koltai Lászlót, Molnár
Lászlót, Sülyi Károlyt és Petróczki
Csabát. Az énekeseket kísérte a
Liszt Ferenc díjas érdemes művész
Szalai Antal és cigányzenekara. A
rendezvényen jelen volt Herczeg
Zsolt Mezőtúr város polgármestere.
Petróczki Csaba főszervező a

15 településről érkeztek látogatók.
A rendezvény támogatói között
szerepelt Mezőtúr Város Önkormányzata, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzat, a Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN Kft, valamint a DAN-TON Művészeti
Egyesület.
Bodor Márti

ket egy központi adatbázisban egyedi
azonosító jeleikkel együtt regisztrálják, ugyanakkor tulajdonosának adatai is elérhetővé válnak ennek a programnak köszönhetően. Az eddig
csak lokálisan és eltérően működő
gyakorlatok helyett valósult meg az
országos szinten elérhető www.
bikesafe.hu regisztrációs adatbázis és

2016. május 14-én Túrkevén, a
Juhász Fesztivál területén
09:00-11:00 óra között
és
2016. május 21-én Mezőtúron, az
Egészségnapon (Városi Oktatási
Centrum) 10:00-14:00 óra között.
Várunk minden kedves kerékpáros
érdeklődőt!

2016. május 06.
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Mezőtúr Város Önkormányzata és a Mezőtúri Közművelődési és
Sport KN. Kft. tisztelettel meghívja Önt és családját
Bach Hedda gobelinművész és Szervátiusz István szobrászművész
közös kiállításának megnyitójára.
A megnyitó helyszíne, időpontja:
Városi Galéria (Zsinagóga), Mezőtúr, Múzeum tér 1.
2016. május 7. (szombat), 15 óra
A kiállítást megnyitja: Dr. Benedek Katalin művészettörténész.

„Szünet-Tárlat” a járás általános iskoláiban
Áprilistól június közepéig a
mezőtúri járás minden településén,
egy-egy
általános
iskolában
(Mezőhék esetében az önkormányzat épületének udvarán) bemutatásra kerül az a különleges kiállítás,
mely a „Szünet-Tárlat” nevet kapta,
mivel egy óraközi szünet alatt
végignézhető, végigolvasható. A
gyermekek számára készült tablók

köztérre kihelyezve is hasznosak
lehetnek.
A vándorkiállítás bemutatásának
sorrendje: Kétpó (Kaszap Nagy
István Református általános Iskola
és Óvoda Kétpói Iskolája) április 20.május 2.; Mesterszállás (Mezőtúri
Általános
Iskola,
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény,
Pedagógiai
Szakszolgálat

az öt település történetének néhány
lényegesebb momentumát írják le,
valamint az adott település néprajzi, régészeti, művészettörténeti
értékeire és a múzeumaira hívják
fel a figyelmet.
A kiállítás különlegessége azonban nem a témákban rejlik, hanem
a kivitelezéshez használt anyagban:
nem papírra, nem műanyag lapokra
lettek nyomdai úton felmásolva a
szöveges részek és a motívumok,
hanem agyaglapokat mintázott, festett és rajzolt meg Kovács Karolina
keramikusművész, a kiállítás művészeti vezetője és kivitelezője.
Az egyedi, nagyméretű (Mezőtúr
és Túrkeve esetében 100x100cm,
Mezőhék, Kétpó és Mesterszállás
esetében 80x80 cm) háromszori
magastűzű égetéssel időtállóvá tett,
kültérre tervezett lapokat a program vége után az adott település
megkapja, hiszen ezek nem csak
iskolai célokat szolgálnak, hanem
mint turisztikai tájékoztató táblák,

Mesterszállási Ált. Iskola) május 3. május 12.; Mezőhék (Önkormányzat
épületének udvara) május 13.-május
25.; Túrkeve (Mezőtúri Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat
Petőfi Sándor Ált. Iskola) május
26.-június 5.; Mezőtúr (Mezőtúri
Általános
Iskola,
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény,
Pedagógiai Szakszolgálat Rákóczi
Úti Iskolája) június 6.-június 14.
A kiállítás a 2015. évi
Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása című
pályázatból valósul meg. A pályázat
kiírója az Emberi Erőforrások
Minisztériuma.
A pályázatot Mezőtúr Város
Önkormányzata nyerte el.
A pályázat megvalósításában a
Túri Fazekas Múzeum és Kovács
Karolina iparművész vett részt.

Pusztai Zsolt muzeológus

Meghívó
A Népi Díszítő Művészeti Szakkör szeretettel meghívja Önöket
a 2016. május 8-án 9 órától tartandó Kézműves Napjára.
Helyszín: Közösségi Ház- Jurta terem
Az érdeklődők különböző kézműves technikákkal (pl.: hímzés, frivolitás, dekupázs, stb) ismerkedhetnek meg gyakorlott kézművesek segítségével. Az általuk hozott munkákból kiállítást rendezünk, illetve vásárolhatnak termékeikből.
Bővebb információ:
Csíder Irén
06/70-606-4809

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 Vásáron. További info: Közösségi Ház, 06-56-350075					
Bordács László
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I. Amatőr gyermek
ügyességi verseny
2016. június 5. vasárnap
9 órától
Egész napos programok, kicsiknek
és nagyoknak!
Ingyenes lovaglási lehetőség!
A belépés díjtalan, mindenkit
szeretettel várunk változatos
programokkal!
Versenyszámok:
díjlovaglás, kezdő, haladó, nehéz,
nyitott kategória
Lovastaxi a főiskola parkolójából!
Földvári út végén, a laktanyával
szemben!
Info: Szilágyi Zoltán
+36/70-316-5239

Mezőtúri siker az asztaliteniszben
Szolnok megye után Pest megyében is bravúros szereplés!

Homokos vízpart		
Koktélok
			
Pálmafák
DJ-k…					
Napsütés
			
Vízi sportok		

Galáth Ferkó a Mezőtúri AFC versenyzője
a
Pest
megyei
Erdőkertesen megrendezésre került
nyílt utánpótlás asztalitenisz versenyen serdülő és ifjúsági kategóriában
aranyérmet
szerzett.
Gratulálunk a kitűnő eredményhez!
Hajrá Mezőtúr!

Ha te is szeretnéd így indítani a nyarat, akkor
GYERE EL!
2016. június 11-én

Vízparti Fieszta
Helyszín: Hortobágy-Berettyó főcsatorna, Kikötő
Infó: www.mezotur.hu
Szervező: Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány és Mezőtúr Város
Önkormányzata
Minden vízi sportot kedvelőt
szeretettel várunk!

Kórustalálkozó Éneklő Ifjúság címmel
A Kossuth Úti Általános
Iskolában Éneklő Ifjúság címmel
került megrendezésre Mezőtúr
városában az általános iskolás
kórusok találkozója. Az idei évi
kórusok közötti megmérettetésen
négy csoport indult.
A rendezvényt Tar Anikó tagintézmény vezető nyitotta meg. Maczkó
Mária Magyar Örökség Díjas népdalénekes, a Magyar Állami Népi

elnöke köszöntötte az Éneklő Ifjúság
kórustalálkozón megjelenteket. A
Kossuth Lajos Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth
Lajos magyar-angol két tanítási nyelvű Általános Iskola Napraforgó
kórus Csiderné Csízi Magdolna karnagy vezetésével és Gál Bertalan
zongorakíséretével aranyminősítésben részesült.
A Mezőtúri Általános Iskola és

Együttes szólistájának az énekről
vallott gondolataival köszöntötte a
résztvevőket. A Magyar Kórusok és
Zenekarok Szövetsége 1934 óta szervezi az Éneklő Ifjúság hangversenyeket. A tagintézmény vezető Kodály
Zoltán idézetével zárta a megnyitót.
Almainé Szabó Gabriella a zsűri

Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth
Lajos Magyar - Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola Harangvirág
kórusa Csurgó Erzsébet vezetésével valamint Pusztai Katalin zongorakíséretével aranydiploma minősítéssel elnyerték az év kórusa címet.

Zrínyi Orsolya - MVTV

Dobogós helyen Borsod-AbaújZemplén megyében!
A IX.Alkalommal megrendezett
Szerencs Város Kupa nyílt asztalitenisz versenyen az NB II. osztályban
játszó felnőttek részére rendezett
páros versenyszámban Ferkó partnerével Korály Tiborral (Szerencs
Városi SE) harmadik helyen végzett. Ferkó a serdülő korcsoportot
szettvesztés nélkül magabiztosan
nyerte. Bravó !!! Hajrá Mezőtúr!

Öt éves a Civil Összefogás Fórum
A Civil Összefogás Fórum ötödik
évfordulója alkalmából Szellemi és
sport fesztivált rendezett április 29-én

umi emléklapot nyújtott át a klubnak.
A rendezvényen három fős csapatok
vettek részt, akik felelevenítették a

a Közösségi Házban. Az eseményen
Batta Attila Viktor, Mezőtúr város
alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket. Ezután Horváth László, a
Civil Összefogás Fórum nyugdíjas
szekciójának vezetője elismerését és
köszönetét fejezte ki és az elmúlt
évek áldozatos munkájáért egy jubile-

közlekedési szabályismereteiket és
egészségügyi kérdéseket is meg kellett válaszolniuk. A szellemi feladatokon túl a résztvevőknek lengőtekében, karika és labdadobásban és meg
kellett mérettetniük magukat.

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió
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Toborzó Országfutás 2016
A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó
Parancsnokság (MH HKNYP) a fővárost 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 népszerűsítésére. A rendezvény keretében megemlékezik a magyar
nemzet számára fontos történelmi eseményekről, és mindazokról, akik életüket áldozták a hazáért.
A „Toborzó Országfutás 2016”
április 13-án Budapestről indult és
27 nap alatt, több mint 200 település érintésével 2016. május 20-án ér
majd célba Budapesten.
A rendezvény fővédnöke Dr.
Simicskó István, Magyarország
honvédelmi minisztere, védnökök:
Dr. Benkő Tibor vezérezredes,
Honvéd Vezérkar főnöke és Borkai Zsolt, Magyar Olimpia Bizottság elnöke.
A váltófutás Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakaszát az MH HKNYP 1.
Toborzó és Érdekvédelmi Központ hivatásos, szerződéses, önkéntes műveleti tartalékos és közalkalmazott állománya teljesíti.
A rendezvény nagy megtiszteltetésre Mezőtúr városát is érintette. A
program április 25-én 14 órakor az I. Világháborús Emlékműnél kezdődött,
ahol elsőként Mihalina László lelkészelnök úr gondolatatait hallgathatták
meg a jelenlévők, majd a koszorúk és megemlékezés virágainak elhelyezésére került sor, ezzel tisztelegve az elhunyt katonahősök emléke előtt. A
megemlékezés ideje alatt a MH Légierő Zenekar Szolnok műsora emelte
tovább az esemény színvonalát.
A rendezvényt jelenlétükkel megtisztelték: Herczeg Zsolt Mezőtúr város
polgármestere, dr. Sebestyén Katalin a Jász-Nagykun-Szolnok megyei

Kormányhivatal, Mezőtúri Járási Hivatal hivatalvezetője, Boldog István
országgyűlési képviselő úr képviseletében László Ágnes, Berecz Zsolt
Miklós a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke, Bali Tamás
alezredes, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnokhelyettese és
Batta Attila Viktor Mezőtúr város alpolgármestere.
A programsorozat első megyei állomására, Mezőtúrra 15 órakor
Gyomaendrőd irányából Kohut Zoltán zászlós személyében érkezett meg a
futó a Kossuth Lajos térre. Herczeg Zsolt polgármester úr megköszönve a
futó teljesítményét díszszalagot kötött fel a stafétabotra, melyet Mlcoch
Ferenc tartalékos alezredes vett át, majd azonnal továbbindult Martfű irányába. A kedvezőtlen időjárás ellenére, a Városháza előtti csoportos bemelegítést követően közel 100 diák, testnevelő tanáraik és felnőtt kísérte el a
futót a Penny parkolóig. Érkeztek tanulók a Mezőtúri Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményeiből, a Mezőtúri Református
Kollégium, Gimnázium és Szakközépiskolából, valamint a Karcagi SZC
Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumából is.
Részvételüket, kitartásukat a szervező Magyar Honvédség és Mezőtúr
Város Önkormányzata nevében ezúton is nagy tisztelettel köszönjük.
A Kossuth téren az érdeklődők – az esemény teljes ideje alatt – a Magyar
Honvédség
2.
Különleges
Rendeltetésű Ezred haditechnikai
eszközeit (köztük a HMMWV) és
kézifegyvereit tekinthették meg,
továbbá a toborzó sátorban tájékozódhattak a Magyar Honvédség
kötelékében teljesíthető szolgálati
lehetőségekről.

Mezőtúr Város Önkormányzata

HÍREK A MEZŐTÚRI MŰVÉSZETOKTATÁSRÓL
A 2015/16-os tanévében a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti
Iskola növendékei már eddig is több versenyen megmérettették
magukat. A versenyekre való eljutást a „Zene Mezőtúr Gyermekeiért”
Alapítvány és a KLIK Mezőtúri Tankerülete segítette.
2016. február 16-án Kállai Kornél, Gácsi Éva és Oláh Pálma Katinka furulyás növendékeink a Tápiószentmártonban megrendezett I. Regionális
Blockflöte Versenyen vettek részt és nagyon szépen képviselték iskolánkat
a legmagasabb létszámú I. korcsoportban. Tanáruk Földes Mónika, zongorakísérő pedig Pusztai Katalin.
2016. március 4-én zajlott az V. Nemzetközi Zongora Fesztivál
Törökszentmiklóson. Hagyományosan Kun Katalin és Körözsi Krisztina
tanárnők készítettek fel növendékeket. Mihalina Máté, Mihalina Márk és
Gál Bertalan is méltóképpen mutatták be versenyprogramjukat. Közülük
ketten, Mihalina Márk és Gál Bertalan nagy örömünkre különdíjat kaptak.
2016. március 4-e és 6-a között Egerben rendezték meg a „Zeneképzelet”
Négykezes Zongoraversenyt és kurzust határok nélkül. Ezen a versenyen
Gácsi László és Bencsik Dániel tapasztalt kamarazenészként vett részt és
elnyerték a verseny legrangosabb díját, a IV. korcsoport Nívódíját.
Eredményük szintén Kun Katalin és Körözsi Krisztina tanárnők felkészítő
munkáját dicséri.

2016. március 5- én Szegeden a IX. Czidra László Országos Furulyaverseny
területi válogatójára látogattunk el Földes Mónika felkészítésével, ahol Oláh
Pálma Katinka és Gácsi Éva a rendkívül erős mezőnyben nagyon szépen helyt-

álltak. A tavalyi Heves és Szolnok Megyei Furulyaverseny sikerei után, a zsűri
biztatására bátran neveztünk a válogatóra. Tudtuk, hogy egészen más színvonalra lehet majd ott számítani. Tovább ugyan nem jutottunk, de óriási tapasztalat szerzésre, konzultációs lehetőségre és bemutatkozásra nyílt itt mód iskolánk
történetében először. Itt is Pusztai Katalin segítette a furulyások szereplését.
2016. március 9-én hagyományosan Mezőtúron rendeztük meg a XVII.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szolfézsversenyt, ahol 9 város tanulói 6 korcsoportra bontva vettek részt, köztük természetesen a legjobb mezőtúri
növendékek is. A verseny szervezéséhez a KLIK Mezőtúri Tankerülete
jelentős összeggel járult hozzá, de támogatást nyújtott a „Zene Mezőtúr
Gyermekeiért” Alapítvány is. Mind a hat mezőtúri versenyző kapott valamilyen díjat. Sándor Henrietta különdíjat szép énekléséért, Oláh Pálma
Katinka III. helyezést és különdíjat, Molnár Zsófia, Kovács Tímea, Gál
Bertalan és Gyuricskó István pedig II. helyezéseket értek el. Felkészítőik
Pusztai Katalin és Karapancsevné Jász Ildikó voltak. A Mezőtúri
Önkormányzat különdíját a legjobb felkészítő tanár, Pujov Jenő kapta
Túrkevéről, akinek növendéke a verseny legmagasabb pontszámát érte el.
2016. március 13-án Nyíradonyban került megrendezésre a KeletMagyarországi Területi Társastánc Bajnokág. Kis formációnk, a Junior
Latin Lány Formáció VI. helyezést, nagy formációnk, az Ifjúsági Latin Lány
Formáció pedig II. helyezést ért el. A Nagypál Barnabás- Mezei Virág páros
Junior I. kezdő latin kategóriában III. lett. Sok szép szóló és páros helyezés
is született. Közülük kiemelném Győri Adrienn és Kötél Lolita eredményeit: Ifjúsági Haladó Duó Latin I. hely, Ifjúsági Haladó Szóló Latin I. és II. hely,
továbbá Farkas Tímea és Szentesi Anett sikereit: Junior II Haladó Duó Latin
I. hely, Junior II Haladó Szóló Latin I. és II. hely. Előző nap Lakatos Ádám
és Tömösközi Kata első E osztályos versenyükön a dobogóra állhattak.
Március 20-án Szegedre utaztunk az I. Flamenco Kupára. A korábban említett versenyzők innen is helyezésekkel tértek haza. Rajtuk kívül érdemes
kiemelni Pápai Kerubina Dea Junior I. Szóló Latin 1. helyezését és Bíró
Gabriella Ifjúsági Szóló Latin 2. helyét. A bajnokságon szerzett sok-sok
érmet Jenei Éva és Márki Norbert felkészítő munkájának köszönhettük.

2016. május 06.
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IX. Kner Kupa
Április 9-10-én rendezték meg a Kner Táncsport Egyesület és a Bárdos Lajos Alapfokú
Művészeti Iskola közös szervezésében a IX.
Kner Kupa – Felnőtt - Ifjúsági Latin, Junior
Standard, Senior Latin Ranglista és klubközi
táncversenyt, valamint a III. Mezőtúri Művészeti
Iskolás
Táncversenyt,
ami
egyben
Szabadidősport Országos Bajnokság is volt.
„Pár évvel ezelőtt még álmunkban sem gondoltuk volna, hogy egyszer majd Mezőtúron
Országos Ranglistaversenyt rendezhetünk. Ez
az
egyik
legrangosabb
versenyfajta
Magyarországon, és nagy örömünkre szép
számmal érkeztek hozzánk az ország legjobb táncosai, akik egy nagyon
színvonalas, jó hangulatú versenyen vehettek részt. Külön öröm volt számomra, hogy a közönség éjjel 10 órakor is fantasztikus hangulatot csinált,
és állva ünnepelték a Ranglista döntőjébe jutott táncosokat. A két napos
táncversenyre összesen 591 páros, szóló és duónevezés érkezett, valamint
40 formációs csapat mérte össze tudását, összesen 88 kategóriában hirdettünk versenyt.”- nyilatkozta Jenei Éva a művészeti iskola táncpedagógusa és
a Kner TSE elnöke

A Kner Tánc,-Sport Egyesület és a Bárdos Lajos
Művészeti Iskola táncosai a két nap alatt összesen
18 érmet szereztek, melyből 5 arany, 7 ezüst és 6
bronzérem volt.
A versenyt jelenlétével megtisztelte Sági István
Magyar TáncSport Szakszövetség elnöke, Boldog
István országgyűlési képviselő, Herczeg Zsolt
Mezőtúr város polgármestere, Toldi Balázs
Gyomaendrőd polgármestere, Batta Attila Viktor
Mezőtúr város alpolgármestere, dr. Farkasinszki
Fanni Mezőtúr város aljegyzője, Metzker
Krisztina önkormányzati képviselő, továbbá az
iskolák részéről Dr. Karapancsevné Jász Ildikó a
mezőtúri Bárdos Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézmény vezetője és Tar Anikó - Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Kossuth Lajos Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola tagintézményvezetője.
A verseny nem jöhetett volna létre a Nemzeti Tehetségprogram, a
Mezőtúr Város Önkormányzata, Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
valamint számos vállalkozás segített, hogy ez a verseny Kelet-Magyarország
egyik legszínvonalasabb táncversenye lehessen.

Az két napos rendezvény klubközi versenyekkel kezdődött, majd szombat délután 18 órától ünnepélyes keretek között léptek parkettre az országos ranglista versenyen induló párosok. Vasárnapi napon Szabadidősport
Országos Bajnokság keretein belül szóló, duó, páros valamint kűr és formációs versenyekre került sor.

szervezők

Városi Majális Mezőtúron
A Mezőtúri Közművelődési és
Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
főszervezésében idén is megrendezték
a
Városi
Majálist.
Gépkarnevállal, színes programokkal, gyermekszigettel, színpadi fellépőkkel várták a kikapcsolódni
vágyókat Mezőtúron május elsején.
Az egész napos rendezvény gépkarnevállal kezdődött. A Városi
Oktatási Centrumtól induló felvonuláson hintóval és lovasokkal,
teherautókkal, mezőgazdasági gépjárművekkel és motorosokkal is
találkozhattak Mezőtúr belvárosában az érdeklődő lakosok. A gépkarneváli menet nagyon jó hangulatban haladt végig a Petőfi térről, a Dózsa György
úton keresztül, a Rákóczi úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton át a Petőfi térig.
Köszönjük minden felvonulónak, hogy részese volt rendezvényünknek.
A Városi Majális további programjainak az Erzsébet liget adott otthont,
ahol már a délelőtti órákban több csapat bográcsában rotyogtak a finomabbnál finomabb ételek. Őket is nagy szeretettel várjuk vissza jövőre.
Ebédidőhöz közeledve az Újvárosi Hagyományőrző Klub tagjai idén is
felelevenítették a hagyományokat és májusfát állítottak. A Rákóczi Úti
Általános Iskola diákjainak műsorát követően Herczeg Zsolt Mezőtúr város
polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd Boldog István országgyű-

rakoztatta a rendezvényre kilátogatókat. Ezt követően a Mezőtúri Mazsorett és
Akrobatikus Rock and Roll Csoport fellépésével, majd pedig a Wing Chun
Kung Fu Harcművészeti Egyesület bemutatójával folytatódott a majális.
A színpadi programok mellett a Mezőtúri Kutyakiképző Iskola fegyelmező, őrző-védő bemutatóját is megtekinthették a kikapcsolódni vágyók. A
nap folyamán a kicsik és nagyok kipróbálhatták a szerencsehorgászatot, a
korongozást, a légvárat és a trambulint valamint egész napos kirakodóvásár is várta az érdeklődőket.
A majálison túl ezen a napon az édesanyákat is köszöntöttük. Kocsis
Tibor, az X-faktor második szériájának nyertese első alkalommal lépett fel
Mezőtúron, műsorában anyák napi dallamok is felcsendültek. Az egész
napos rendezvény a már tavalyi esztendőben is nagy sikert aratott 3+2
együttes fergeteges élő koncertjével zárult.

lési képviselő mondta el ünnepi gondolatait. Kun Péter anyák napi verssel
köszöntötte a nap ünnepeltjeit.
Ezután a Sramlikings jó hangulatú műsorával megkezdődtek a színpadi
programok is. A duó dalaiban az osztrák és a német népzene alapjai csendültek fel. A műsort követően virslievő versenyt rendeztek a színpadon, melynek
idei nyertese Olajos Sándor lett. A megmérettetés után Janicsák Istvánnal és a
Veresegyházi Asszonyokkal találkozhatott a közönség, akik idén ünneplik
fennállásuk harmincadik évfordulóját. A formáció a jól ismert slágerekkel szó-

hez. Jövőre ugyanitt találkozunk!
A rendezvény főtámogatója Mezőtúr Város Önkormányzata volt.
Köszönjük támogatóink, segítőink munkáját:
Mezőtúr Város Önkormányzata, Városi Polgárőr Egyesület, Újvárosi
Hagyományőrző Klub, Siketek és Nagyothallók Klubja, Egészségfejlesztési
Iroda, Kelemenné Inci, Vargáné Magdi, Mezőtúri Wing Chun Kung Fu
Harcművészeti Egyesület, Mezőtúri Kutyakiképző Iskola, Mezőtúri
Mazsorett és Akrobatikus Rock and Roll Csoport.

Az Erzsébet liget kiváló helyszínnek bizonyult a program megrendezésé-

2016. május 06.

közéleti lap

mezőtúr és vidéke

ELHUNYTAK
Karsai Józsefné Kovács Terézia
élt 82 évet,
Kálnai Péterné K Nagy Róza élt 94 évet,
Kis József élt 52 évet,
Major József élt 83 évet,
Major Józsefné Kelemen Katalin
élt 80 évet,
Csollák Lajos élt 61 évet,
Fadgyas János élt 61 évet,
Munkácsi Pálné Krajcsi Zsuzsanna
élt 96 évet,
Pusztai Lajos élt 51 évet,
Dörgő Lajosné Balog Ilona élt 73 évet.

Nyugodjanak békében.
Veteránjármű Túra Állomás

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

Behinya Martin Zsolt
(Valter Szilvia)

Kovács Hanna Zoé
(Patai Nikolett)

Oláh Ottó Dávid
(Boros Nikolett)

Rácz Csenge Mercédesz
(Rácz Krisztina)

Mezőtúr, Közösségi Ház
Május 28. szombat 09:30-11:00

J-N-K Szolnok Megyei Veterán Autós- Motoros Klub
Tel: +36/20-557-1847, +36/20-9413-513

arTúr fesztivál 2016. augusztus 9-13.
Túri Vásár 2016. augusztus 14.

Túri Anna Lia
(Rácz Enikő Róza)

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Május 6-12-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637
Május 13-19-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

Állatorvosi ügyelet
Május 7-8-án
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217
Május 14-15-16-án
Dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843

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

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő
komp 2016. május 1-jétől üzemel.
Menetrend: hétfőtől vasárnapig
6:00 - 19:00 óráig

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú
Nonprofit Kft.

Lapzárta: 2016. május 11. (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.

