
Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes

LXXXVIII. évfolyam 20. szám 2016. október 07.

Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulója alkalmából rendezett városi megemlékezésre.

Ünnepi programok
2016. október 23.

Helyszín: Mezőtúr, Kossuth Lajos tér, Városháza

11.00 Megemlékezés, koszorúzás az 1956-os emlékműnél
 Emlékező beszédet mond Kovács Sándor László a POFOSZ Mezőtúr-Túrkevei Szervezetének elnökhelyettese, az 1956-os

 Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa Egyesületének tagja, ’56-os nemzetőr őrnagy.

 Ünnepi műsort adnak: a Mezőtúri Református Kollégium – Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda diákjai.

12.00 1956 hőseinek tiszteletére Viola László (†) és Fekete Júlia által felajánlott emléktábla ünnepélyes felavatása. 
12.10 Díjak, kitüntetések átadása
 A műsorban közreműködnek a Mezőtúri Református Kollégium – Gimnázium, Szakgimnázium,

 Általános Iskola és Óvoda diákjai.

 Az elismeréseket átadja: Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere.

Kapcsolódó programok:
10.00 Ünnepi Istentisztelet
 Helye: Belvárosi Református Nagytemplom

 Igét hirdet: Mihalina László lelkészelnök

10.30 Szentmise Hazánkért
 Helye: Római Katolikus Templom

 Misét mutat be: Ondavay Tibor pápai prelátus

15.00 ’56 Mezőtúr című kiállítás megnyitója
 Helye: Közösségi Ház nagyterme

15.30 Kiss Imréné Mikes Éva „Mezőtúri Rekviem a kommunizmus áldozataiért az üldözöttek, az elhurcoltak, a kisemmizettek és
 1956 az emlékezők tükrében” című könyvének bemutatója
 Helye: Közösségi Ház nagyterme

Határvadász toborzás    2. old.

Németországból érkeztek kórházi ágyak....  3. old.

Dobogós eredmény a Lépcsőfutó OB-n   4. old.

Megkérdeztük...     5. old.

Eredményt hirdettek a „Legszebb konyhakertek” versenyben 7. old.

Mese a könyvtárban     10. old.
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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: 

•	 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

Véradás

2016. október 26-án Véradás lesz a Közösségi 
Házban 8-13 óráig.

Szükséges iratok:
Személyi igazolvány, lakcím-kártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt

Kedves Egykori Búvár Szakkörösünk!

Természetvédelmi Búvár Szakkör 1986. június 25-én vette fel a Benkő 

Gyulának - a Mezőtúri Református Kollégium egykori tudós tanárának - 

nevét a gimnázium dísztermében.

30 év után a megalakulás helyszínén a gimnázium dísztermében 2016. 

október 14-én (pénteken) 12.30 órakor emlékülést tartanak a Benkő Gyula 

tanulmányi versennyel egy időben.

Szeretettel várnak emlékükkel minden érdeklődőt (ha van Búvár tallér, 

fotó, napló, póló). 

Visszajelzésüket küldjék el a 06/30-478-2141-es telefonszámra vagy a 

drkrizsanjozsefne@gmail.com email címre.

   

Természetbaráti üdvözlettel:              

Dr. Krizsán Józsefné
Benkő Gyula Oktatóközpont-vezető

A határvadász századokba 
szeptember elsejétől fiatalokat 
toboroznak. A Határvadász tobor-
zással kapcsolatban a Mezőtúri 
Városi Televízió Sas Ferenc r. ezre-
dessel a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Rendőr Főkapitányság 
Humánigazgatási Szolgálatának 
vezetőjével beszélgetett.

A déli határhelyzet kialakulását a 

kormány tárgyalta, mérlegelte és 

augusztus közepén meghozta a 

döntést, miszerint a magyar rendőr-

ség létszámát háromezer fővel 

engedélyezi feltölteni. Ennek több 

oka is van. Egyrészről az, hogy a 

határmenti részek biztonságos 

rendőri létszámmal védve legye-

nek; másrészről, hogy a jelenleg is 

határnál teljesítő rendőröket vissza-

tereljék saját lakórészükbe. A tobor-

zás által felvett kollégák a későbbi-

ekben a határnál teljesítenek majd 

szolgálatot.

A toborzás szeptember elsejével 

elindult. Országosan is felállításra 

került egy toborzó központ, illetve 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyében 

is. Az eddigi tapasztalatok alapján 

elmondható, hogy pozitív az érdek-

lődés, százon felüli azok száma, 

akik már jelentkezési lapokat is igé-

nyeltek. – A megyénkben már van-

nak olyanok, akiknek felvételi lap-

ját visszakaptuk és vannak olya-

nok, akiknek a felvételi eljárását is 

abszolváltuk. Ezek folyamatosan 

történnek a jelentkezők számának 

függvényében. – hangsúlyozta Sas 

Ferenc.

Fontos feltétele a jelentkezés-

nek, hogy a 18. évet betöltse a 

jelentkező, valamint fontos, hogy a 

felső korhatár 55 év. Nők, férfiak 

jelentkezését egyaránt várják. A 

jelentkezéshez legalább érettségi 

bizonyítvánnyal kell rendelkezni. 

Fontos a büntetlen előélet, illetve, 

hogy egészségügyileg, pszichológi-

ailag és fizikailag is megfeleljen a 

pályázó. Amennyiben ezek a felté-

telek adottak, akkor egy bizottsági 

elbeszélgetésen kell részt venni és 

legvégül pedig egy kifogástalan 

életvitelt bizonyítandó ellenőrzé-

sen kell átesnie a jelentkezőnek. A 

komplex megfelelés esetén válik 

alkalmassá a pályázó és kezdheti 

meg a képzést.

A jelentkezőnek egy felvételi cso-

magot kell beszerezni, amelynek 

tartalma megtalálható a rendőrség 

honlapján, a www.police.hu/hirek-

es - informaciok/hatar vadasz-

kepzes menüpontban, valamint a 

facebookon is a határvadász-képzés 

alatt. – Szükséges egy kitöltött 

jelentkezési lap, egy fényképes 

önéletrajz, egy 90 napnál nem 

régebbi erkölcsi bizonyítvány, vala-

mint az iskolai végzettségek máso-

lata. Amennyiben ezeket beküldi az 

illető, bekerül a rendszerünkbe. – 

ismertette ezredes úr.

A rendőrré válás feltétele egy 5 

modulból álló moduláris képzésen 

való részvétel, ezután válik intézke-

désre jogosult rendőrré a jelentke-

ző. A határvadász toborzás eseté-

ben a felvételt nyert pályázónak 2 

modult kell elvégeznie. Ez a két 

modul teszi lehetővé, hogy járőr-

társként láthasson el szolgálatot. – 

Az első, egy két hónapos modul 

lesz, amikor a hallgató beül az isko-

lapadba, de ebben az esetben is 

már fizetésért fog dolgozni, tanulni. 

Ekkor már bruttó 150 000 forintos 

bért kap a jelentkező, munkaválla-

lóként alkalmazzuk. Ebben a két 

hónapban történik meg a katonai 

alapismeretek elsajátítása. Ide tarto-

zik a fegyelmezettség, alakiasság, 

fegyverhasználat, a fizikai állóké-

pesség fokozása. Ezt egy modulzá-

ró vizsga követi, majd próbaidős 

rendőrőrmesteri kinevezést kapnak 

azok, akik sikeres záróvizsgát tesz-

nek. Ez bérben is fontos lépés lesz, 

hiszen bruttó 220 300 forint lesz az 

alapilletményük a kollégáknak, 

amely további összegekkel növelhe-

tő. Ekkor még mindig iskolapadban 

ül az őrmester kolléga. Négy hónap 

múlva egy ismételt modulzáró vizs-

gát követően már a határon teljesí-

tenek szolgálatot. – emelte ki Sas 

Ferenc r. ezredes a televízió-beszél-

getésben. 

A jelenleg is a határ mentén telje-

sítő kollégák sok helyen szállodai 

körülmények között látják el a fel-

adatot, a szolgálatok között a pihe-

nésük biztosított. A rendőrség ezt a 

jövőben is teljesíteni kívánja.

Bodor Márta
Mezőtúr és Vidéke

Határvadász toborzás

Hagyományőrző Ifjúsági 
Sporttalálkozó Mezőtúron

Mezőtúr Város Önkormányzata sikeresen pályázott a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „Hagyományőrző Ifjúsági 

Sporttalálkozó” című pályázatra. (Pályázati azonosító: TTP-

KP-1-2016/1-000034). A vajdasági Törökbecséről, az erdélyi 

Sepsikőröspatakról és Árkosról érkezik közel 40 fő, többnyire 14 és 25 év 

közötti vendégünk, a hétvégén megrendezésre kerülő Ősz-Ülő programra 

(2016. október 07-10). 

A találkozó célja a sport közösségformáló erejének felhasználásával, a 

testvértelepülési kapcsolataink ápolása, a magyar népi kultúráról alkotott 

tudás elmélyítése, a gyermekek látókörének szélesítése és a közösségková-

csoló élmények átélése.

Szabó Sára
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Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő 

komp 2016. október 1-jétől üzemel. 

Menetrend:  hétfőtől vasárnapig 7:00 - 18:00 óráig 
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú 

Nonprofit Kft.

2016. július 07-én 42 db kórházi 

ággyal és matraccal gyarapodott 

intézményünk, amelynek átadóján 

részt vett Herczeg Zsolt Mezőtúr 

város polgármestere, dr. Enyedi 

Mihály Mezőtúr város jegyzője, dr. 

Farkasinszki Fanni Mezőtúr város 

aljegyzője, Balog László a Jászkiséri 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, 

a kórház dolgozói, valamint Dr. 

Csellár Zsuzsanna a Mezőtúri Kórház 

és Rendelőintézet főigazgatója.

Az ágyakat a  németországi jénai 

kórház adományozta Francz 

Wohnhaas Úr közreműködésével, a 

magyarországi  közvetítő pedig 

Balogh László a Jászkiséri Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület elnöke, aki már 

két évvel ezelőtt is a kórház segítsé-

gére volt. 

Az ebben az évben kapott ágyak  

értéke 9-10 millió forint, melyet a 

mezőtúri kórház nem tudott volna 

kigazdálkodni az elkövetkezendők-

ben. Minden fekvőbeteg osztályra 

jutott ezekből a betegágyakból az 

ápolási osztályt kivételével, hiszen 

ez az osztály a korábbi szállítmány-

ból cserélte le a régi ágyait. 

A szállításhoz szükséges anyagi 

támogatás az önkormányzati tulaj-

donú  Mezőtúri Ipari Park Kft-n 

keresztül érkezett, Simon Zoltán 

vállalkozó pedig az ágyak elhelye-

zésében segített.

A két évvel ezelőtti első szállít-

mány az erfurti kórházból, a mosta-

nit pedig jénai kórházból adomá-

nyozták, ahol lehetőség nyílt szak-

mai fejlesztési programjuk része-

ként ágycserére. A  felszabadult  

ágyak is jó állapotúak, így nagyban 

megkönnyítik az ápolási munkát, 

mert emelhető a fejrészük, illetve 

állítható a magasságuk, ezért a 

betegek számára is kényelmeseb-

bek és  komfortosabbak. 

Összességében 84 db ágy került 

eddig intézményünk-

be, és  amennyiben 

szükséges lesz még, 

ígéretet kaptunk a 

továbbiakra is. A mos-

tani felajánlásnak 

köszönhetően sikerült 

az egész intézmény-

ben a régi elavult ágya-

kat kicserélni újabb, 

korszerű, hidraulikus ágyakra.

Herczeg Zsolt polgármester úr 

elmondta, hogy bár nem Mezőtúr 

Város Önkormányzata a fenntartója 

a mezőtúri  kórháznak, de a város 

magáénak érzi a kórház sorsát. 

Fontos lépés ez a kórház életében, 

mert a betegellátás elsődlegessége 

mellett lényeges szempont a minél 

optimálisabb körülmények megte-

remtése is. 

Németországból érkeztek kórházi ágyak
a mezőtúri kórházba

2016. szeptember 16-17-ig a 

Belügyminisztérium idén második 

alkalommal rendezte meg az 

Országos Közfoglalkoztatási 

Kiállítást, melyre meghívást kapott 

Mezőtúr városa is. A két napos ren-

dezvény helyszíne a Vajdahunyad 

vára volt. 

Az országos kiállítást megelőzte 

egy megyei bemutatkozás is 

Szolnokon, melyen szintén részt 

vettünk.

A rendezvényeket azzal a céllal 

szervezték, hogy közelebb hozzák 

a településeket egymáshoz, lehető-

séget biztosítsanak a szakmai 

tapasztalatok cseréjére, illetve meg-

mutathassák, hogy az ároktisztítá-

son, földutak karbantartásán kívül 

milyen egyéb értékteremtő munkát 

végeznek a közfoglalkoztatottak. 

Mezőtúron a közfoglalkoztatási 

programok végrehajtását az 

Intézményellátó Kft szervezi. Nagy 

megtiszteltetés és elismerés szá-

munkra, hogy egy országos bemu-

tatkozásra is lehetőséget kaptunk 

ebben az évben. A kiállításra a Start 

Közfoglakoztatási Programon belül 

előállított termékekkel, elsősorban 

őrölt paprikával, aprósütemények-

kel és néhány kisebb fából előállí-

tott termékkel jelentünk meg

Az ország minden tájáról, össze-

sen 130 kiállító mutatta be tevé-

kenységét. A kiállított termékek 

rendkívül színes skálán mozogtak, 

bemutatva a közfoglalkoztatók 

ötlet-gazdagságát. A közel 10 ezer 

látogató megismerkedhetett a 

mezőgazdasági programokban lét-

rehozott termékekkel, a termesztett 

növényekkel (pl. burgonya, uborka, 

paprika, paradicsom, hagyma stb.), 

a mezőgazdasági termények feldol-

gozása során elkészített termékek-

kel (befőzés, savanyítás, tejtermé-

kek készítése, tésztakészítés termé-

kei). Továbbá megtekinthettek több 

ipari jellegű tevékenységet, így a 

térkő, faipari termékek, játszótéri 

padok, játékok, a cirokseprű készí-

tését vagy a brikettgyártás folyama-

tát. Több település látványfőzés és 

kóstoltatás keretében adott ízelítőt 

tájegységeik gasztronómiai külön-

legességeiből. Emellett népzenei és 

egyéb kulturális programokkal, 

szabadtéri filmvetítéssel, játszósa-

rokkal és kézműves bemutatókkal 

is várták az érdeklődőket. 

A vásárban a legnagyobb siker az 

őrölt paprikánknak volt, melyet 

elsősorban a külföldi vendégek 

vásároltak. A hazai érdeklődők 

körében a süteményeink arattak 

nagy sikert.

A kiállítási standunk nagy tet-

szést aratott nemcsak a vásárlók 

körében, hanem nagy elismeréssel 

nyilatkoztak a Belügyminisztérium 

munkatársai is a termékeinkről. 

Pappné Juhászné Emília
ügyvezető

Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő KN Kft.

Mezőtúr az Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon

Lakossági felhívás
Az 1956-os forradalom 60. évfordulóján városunk egy emlékező 

kiállításra készül. Ez alkalommal szeretnénk minél több emlékanyagot 

bemutatni, írásos emlékezéseket, korabeli tárgyakat, fényképeket, 
újságokat, periratokat vagy viseletdarabokat. Különös tekintettel a 

munkástanácsok akkori szerepére, súlyára, mely üzemekben, gyárakban 

működtek munkástanácsok. Mi jellemezte részvételüket, milyen retorzió 

követte tevékenységüket? Kérünk mindenkit, akinek bármilyen helyi 

vonatkozású 56-os emlékanyag van a birtokában, a kiállítást gazdagítsa 

általa. A kölcsönzött tárgyakról átvételi elismervényt adunk és felelősség-

gel kezeljük. Az anyagokat a Közösségi Ház titkárságán gyűjtjük. 

Telefon: 06/56 350-299
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Forrás: www.valasztas.hu

Lezajlott a BM. Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
és a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság által megrendezett 
2016. évi Lépcsőfutó Országos 
Bajnokság Budapesten. Az esemé-
nyen Mezőtúr város tűzoltói is 
képviseltették magukat.

2016. szeptember 24-én  

Budapesten a Nagyvárad téren zaj-

lott le a Lépcsőfutó Országos 

Bajnokság immár 17. alkalommal. A 

megmérettetésen több mint kettő-

száz tűzoltó vett részt, közöttük 

városunkból Papp János tű. száza-

dos a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság parancsnok-helyet-

tese és Varju Zsolt tű. főtörzsőrmes-

ter beosztott tűzoltó.

A bajnokság részleteiről Papp 

János tű. százados beszélt lapunk-

nak. – Tulajdonképpen ez egy erőn-

léti verseny, amelyre határainkon 

belülről és kívülről is érkeznek 

nevezők. Több kategóriában lehet 

indulni, egyénileg és párosban is. A 

nem mindennapi megmérettetés 

során a Semmelweis 

Orvostudományi Egyetem 

Nagyvárad téri épületének huszon-

harmadik emeletére kellett felfutni 

teljes védőfelszerelésben: bevetési 

kabátban, nadrágban, csizmában és  

légzőkészülékben. Ennek összsúlya 

körülbelül 30 kg. 

Erre a versenyre Papp János tű. 

százados és Varju Zsolt tű. főtörzs-

őrmester csapatban és egyénileg is 

nevezett. A páros évente több 

hasonló versenyre jár, melyek 

közül kiemelkedő a budapesti lép-

csőfutó verseny, valamint a 

„Legerősebb Tűzoltók Versenye”, 

ami megrendezésre kerül számos 

külföldi országban is (több alka-

lommal vettek részt Ausztriában és 

Szlovákiában is versenyeken), és 

természetesen Magyarországon is. 

– Ezek a versenyek azért is haszno-

sak, mert amellett, hogy képvisel-

jük tűzoltóságunkat, városunkat, 

hazánkat, szakmai tapasztalatokkal 

bővülünk, melyek valós káreset fel-

számolásnál jól hasznosíthatóak, 

valamint barátságok szövődnek. – 

Az összeszokott páros távlati terve, 

hogy részt vegyenek a berlini negy-

venemeletes felhőkarcolóban zajló 

versenyen.

A budapesti távot a résztvevők 

kétszer futják le egyénileg és pár-

ban. Egyéniben Varju Zsolt tizedik, 

Papp János hetedik helyezett lett, 

párban viszont a dobogó második 

fokáig „futottak” a mezőtúri ver-

senyzők. A huszonhárom emeletes 

versenytáv, több mint 400 lépcsőfo-

kot jelent, amelyet párban 4 perc 

alatt sikerült teljesíteniük. – A mi 

korcsoportunkban párban 8 csapat 

versenyzett. A versenytáv 4 perc 

alatti teljesítésével második helye-

zést értünk el, ezért oklevelet és 

érmet kaptunk. A versenyt a Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság és 

a helyi Tűzoltóság támogatja, végig 

mögöttünk állnak, amelyet ezúton 

is köszönünk. – hangsúlyozta Papp 

János tű. százados.

Az eredményhez szerkesztősé-

günk szívből gratulál és további 

szép eredményeket kívánunk.

Bodor Márti

Dobogós eredmény
a Lépcsőfutó Országos Bajnokságon

Kun Ferenc nyerte a Nemzeti Vágtát

Idén kilencedik alkalommal ren-

dezték meg a Nemzeti Vágtát 

Budapesten a Hősök terén szeptem-

ber 16-a és 18-a között.  A 

Milleniumi emlékmű körül felépí-

tett speciális versenypályán a mező-

túri származású Kun Ferenc aratott 

győzelmet.

A magyar tradíciókra épülő, tör-

ténelmi lóverseny fő célja a nemze-

ti hagyományok ápolása, továbbá 

kapcsolattermés a települések és 

lakosaik valamint a magyar vidék és 

Budapest között. A három napos 

rendezvényen a lovak és a lovas-

sportok kapták a főszerepet. 

A 21 éves Kun Ferenc először 

indult a megmérettetésen egy füzé-

ri lóval. Az elődöntőben és a közép-

futamban elért szép eredményt 

követően a döntőben az utolsó 200 

méteren érkezett meg az élre a 

mezőtúri versenyző és ezzel elnyer-

te a „2016 leggyorsabb lovasa” 

címet.

Az ünnepélyes díjátadón a 

Nemzeti Vágta vándordíját, egy 

1848-as huszárszablyát és pénzju-

talmat vehetett át Kun Ferenc. A 

versenyző elmondta, hogy jövőre 

címvédőként újra szeretne indulni a 

vágtán. 

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Tisztelt Mezőtúriak!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik felelősen gondol-

kodva és cselekedve részt vettek az október 2-i Népszavazáson.

Tisztelettel: 
Herczeg Zsolt
polgármester
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Megkérdeztük...

Herczeg Zsolt Mezőtúr város 
polgármestere és Batta Attila 
Viktor Mezőtúr város alpol-
gármestere sajtótájékoztató 
keretében tájékoztatta a 
lakosságot a szeptemberi ülé-
sek napirendjeiről.

– A soron kívüli ülés alkalmával 

döntöttek a „Jedlik Ányos Terv” 

elektromos töltőállomás 

alprogram keretében tervezett 

pályázat benyújtásáról. Milyen 

döntés született?

H.Zs.: – Egy bizonyos lélekszám 

fölötti települések pályázhatnak 

erre a lehetőségre, amelyben elekt-

romos töltőállomások építésére 

kerülhet sor, ami az elektromos jár-

művek töltését szolgálná. Úgy gon-

doltuk, hogy egy ilyet szeretnénk 

létesíteni a településünkön. Erről 

tárgyalt a képviselő-testület. Jelen 

pillanatban még sem a kivitelezés 

költsége, sem a működtetés feltéte-

le nem ismert, de a testület ennek 

ellenére támogatta a pályázat 

benyújtását. Amikor majd a feltéte-

lek tisztázódnak, akkor hozzuk 

meg a végleges döntést.

– Egy másik pályázat is a testület 

elé került. A TOP-7.1.1-16 kódszá-

mú „Kulturális és közösségi terek 

infrastrukturális fejlesztése és 

helyi közösségszervezés a városi 

helyi fejlesztési stratégiához kap-

csolódva” elnevezésű projektben 

való részvételről is döntés szüle-

tett. Mit takar ez a pályázat?

H.Zs.: – Kiemelném, hogy ez 

által 500 millió forint fejlesztési for-

rást lehet településünkre hozni. 

Sokrétű lehetőséget tartalmaz, 

közösségi terek fejlesztéséről van 

szó. Az önkormányzatunknak ezen 

a projekten belül az elképzelése az, 

hogy a Petőfi utcai színháztermün-

ket jelentős mértékben felújíta-

nánk, korszerűsítenénk; egy multi-

funkcionális közösségi teret hoz-

nánk létre, amely színházi előadá-

sok, egyéb kulturális rendezvények 

lebonyolítására szolgálna. Nem 

utolsó sorban létrehoznánk egy 

mozit is itt Mezőtúron, amely 

nagyon régóta hiányzik a települé-

sünkről. Természetesen ezeken túl-

menően számos más értékes dolog 

is létrejöhet a pályázati forrásból. 

Ennek az előkészületei zajlanak és 

a döntésünk alapján a  pályázatot 

beadjuk.

– A soros ülés témája volt az 

Italiagro Kft. kérelméről szóló 

napirend. Mit takar ez a pont?

H.Zs.: – Az Italiagro Kft. elsősor-

ban bivalytenyésztéssel foglalko-

zik, Mezőtúr nyugati határában 

található a telephelye. Olaszbivalyok 

tenyésztése folyik és már számos 

bivalyborjú is világra jött. A telep 

mellett található 70 hektáros terület 

fűtermésének az értékesítéséről 

hozott döntést a képviselő-testület, 

ennek megfelelően első olvasatnak 

tekintjük az előterjesztést. Ennek 

azaz oka, hogy néhány héttel 

ezelőtt elrendeltük a társaság részé-

re a terület tisztító kaszálásnak a 

végrehajtását és ezt a testületi ülés 

napjáig nem hajtották végre. Így azt 

a döntést hoztuk, hogy amíg ez 

nem történik meg, addig ezt érdem-

ben nem tárgyaljuk. Reméljük, 

hogy hamarosan végrehajtják és 

semmi akadálya nem lesz annak, 

hogy a fűtermést a részükre 15 évig 

értékesíteni tudjuk.

– További döntést hozott a testület 

a Hermann Mezőtúr Kft. kérelmé-

ről. Mi lett az?

H.Zs.: –A Kft. kinőtte a Szolnoki 

úton lévő telephelyét, így örvende-

tes módon fejleszteni szeretnének. 

Nem titkolt szándékuk pályázati 

forrás bevonása a cégük bővítése 

érdekében. Az ő telephelyük szom-

szédságában van a cipőgyár terüle-

te, amelyet az önkormányzatunk 

néhány évvel ezelőtt ingyenesen a 

magyar államtól tulajdonba kapott. 

Azóta is üzemel a cipőgyár, egy óri-

ási nagy telek tartozik hozzá. Ebből 

a telekből valamivel több mint 6000 

m2-t fogunk bérbe adni a Hermann 

Mezőtúr Kft. részére. Abban az 

esetben, hogy ha ez a bérlet meg-

történik – amelyet elfogadott a kép-

viselő-testület – meg tudja kezdeni 

az új gyártócsarnokának a tervezé-

sét és ezen a területen fel is tudja 

építeni azt. Ezzel a munkahelyek 

száma növekedhet, illetve a helyi 

adó szempontjából is kedvező lehet 

az önkormányzat és a mezőtúri pol-

gárok számára a fejlesztés. 

– A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Mezőtúri Járás 

Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályának tájékoztatója nyitot-

ta meg a soros ülést. Mit lehet 

elmondani a munkaerő piaci hely-

zetről?

B.A.V.: – Nagyon tartalmas 

beszámolót hallhattunk az ülés 

során. Ebből kiderül, hogy jók a 

városi mutatók, az országos átlagot 

megközelítik. Kiemelendő, hogy a 

közmunkába becsatlakozott mun-

kavállalók közül sokan át tudtak 

menni a gazdasági szférába, állan-

dó munkahelyre találtak. Két típusú 

munkanélküli létezik, az egyik az 

önkéntes, aki nem szeretne dolgoz-

ni, a másik a kényszer munkanél-

küli, aki szeretne dolgozni, de nem 

tud. Fontos, hogy sok esetben át 

kell képeznünk magunkat. A közép-

iskoláink ebben nagy szerepet vál-

lalnak, sok felnőtt képzést szervez-

nek, amelyet ajánlok mindenki 

figyelmébe. Ezúton köszönöm meg 

Bartáné Busi Julianna osztályveze-

tő, valamint az egész kirendeltség 

munkáját.

– Döntés született a Bursa 

Hungarica Felső Oktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2017. évi fordulójához történő csat-

lakozásról is.

B.A.V.: – Csatlakozunk idén is 

ehhez a pályázathoz, nálunk ez 

már szinte hagyomány. Két részből 

áll, a felsőfokú oktatásban az „A” 

típusú, a középiskolai oktatásban a 

„B” típusú pályázat. Hátrányos 

helyzetű, mezőtúri illetékességű 

tanulók pályázhatnak. Azok, akik 

jól tanulnak és szeretnének tovább 

tanulni. Javaslom mindenki figyel-

mébe, hiszen a továbbtanulás a 

jövőnk záloga. 

Bodor Márti

P Á L Y Á Z A T I  K I Í R Á S

Mezőtúr Város Önkormányzata 

csatlakozott a hátrányos szociális 

helyzetű felsőoktatási hallgatók, 

illetve a felsőoktatási tanulmányo-

kat 2017-ben kezdő fiatalok támo-

gatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2017. évi fordulójához.

A polgármester a 176 /2016.
(IX.29.) sz.  képviselő-testületi 
határozat alapján kiírja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatot 2017. évre, felsőoktatá-

si hallgatók részére.
 („A” típusú pályázat)

A pályázatra azok az önkormány-

zat illetékességi területén lakóhely-

lyel rendelkező, hátrányos szociális 

helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, 

akik felsőoktatási intézményben 

(felsőoktatási hallgatói jogviszony 

keretében) teljes idejű (nappali 

munkarend) alapképzésben, mes-

terképzésben, osztatlan képzésben 

vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 

szakképzésben folytatják tanulmá-

nyaikat, kivéve a Magyar Honvédség 

és a rendvédelmi feladatokat ellátó 

szervek hivatásos és szerződéses 

állományú hallgatóit, doktori (PhD) 

képzésben részt vevő hallgatókat, 

valamint a kizárólag külföldi intéz-

ménnyel hallgatói jogviszonyban 

álló hallgatókat. 

Az ösztöndíj időtartama 10 

hónap, azaz két egymást követő 

tanulmányi félév (a 2016/2017. 

tanév második féléve és a 2017/2018. 

tanév első féléve). Az ösztöndíjra 

pályázhatnak a 2016 szeptemberé-

ben felsőoktatási tanulmányaik 

utolsó évét megkezdő hallgatók is. 

Amennyiben az ösztöndíjas hallga-

tói jogviszonya 2017 őszén már nem 

áll fenn, úgy a 2017/2018. tanév első 

félévére eső ösztöndíj már nem 

kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújt-

hatnak be azok a hallgatók is, akik-

nek a hallgatói jogviszonya a felső-

oktatási intézményben a pályázás 

időpontjában szünetel. Az ösztön-

díj folyósításának feltétele, hogy a 

2016/2017. tanév második félévére a 

beiratkozott hallgató aktív hallgatói 

jogviszonnyal rendelkezzen.

 Az ösztöndíj elbírálása kizáró-

lag szociális rászorultság alapján 

történik.

A Bursa Hungarica Ösztön-
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díjrendszer 2013. évi fordulójától 

kezdődően az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő a Bursa 

Hungarica pályázatok, illetve ösz-

töndíjak kezelésére kifejlesztett 

Bursa Hungarica Elektronikus 

Pályázatkezelési és Együttműködési 

Rendszerben (a továbbiakban: EPER-

Bursa rendszer) indítja el a pályáza-

tok kezelését. A pályázatbeadáshoz 
az EPER-Bursa rendszerben egy-
szeri pályázói regisztráció szüksé-
ges. Azok a pályázók, akik a koráb-
bi pályázati évben regisztráltak a 
rendszerben, már nem regisztrál-
hatnak újra, ők a meglévő felhasz-
nálónév és jelszó birtokában lép-
hetnek be az EPER-Bursa rendszer-
be. Amennyiben jelszavukat elfelej-

tették, az Elfelejtett jelszó funkcióval 

kérhetnek új jelszót. A pályázói 

regisztrációt, vagy belépést követően 

tölthetik fel pályázati adataikat a 

csatlakozott önkormányzatok pályá-

zói az EPER-Bursa rendszerben. 

(Elérése: https://bursa.emet.hu/

paly/palybelep.aspx) A személyes és 

pályázati adatok ellenőrzését és fel-

töltését követően a pályázati űrla-
pot kinyomtatva és aláírva, a tele-
pülési önkormányzatnál kell 
benyújtaniuk a pályázóknak. A 
pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellék-
letekkel együttesen érvényes.

 A pályázati kiírásban meghatáro-

zott valamely melléklet hiányában a 

pályázat formai hibásnak minősül. 

A benyújtott pályázatok befogadá-

sát az önkormányzatnak az EPER-

Bursa rendszerben igazolnia szük-

séges. A nem befogadott pályázatok 

a bírálatban nem vesznek részt. 

A pályázat kötelező mellékletei:
- A felsőoktatási intézmény által 

kitöltött eredeti hallgatói jogvi-

szony-igazolás a 2016/2017. tanév 

első félévéről

- Igazolás a pályázó és a vele egy 

háztartásban élők egy főre jutó havi 

nettó jövedelméről. (Egy háztartás-

ban élőnek kell tekinteni a pályá-

zó lakóhelye szerinti lakásban 

életvitelszerűen együttlakó, ott 

bejelentett lakóhellyel, vagy tar-

tózkodási hellyel rendelkező sze-

mélyeket.)

- Rövid önéletrajz a pályázó szo-

ciális helyzetéről.

A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzathoz történő benyúj-
tásának határideje:

2016. november 8.

A beérkezett pályázatokat az ille-

tékes települési önkormányzat 

bírálja el 2016. december 8-ig.

 A települési önkormányzat dön-

téséről és annak indokáról 2016. 

december 12-ig az EPER-Bursa 

rendszeren keresztül elektroniku-

san vagy postai úton küldött levél-

ben értesíti a pályázókat.

A polgármester a 176 /2016.
(IX.29.) sz.  képviselő-testületi 
határozat alapján kiírja a  Bursa 
Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatot 2017. évre, a felsőokta-
tási tanulmányokat 2017-ban 
kezdő fiatalok részére. 

(„B” típusú pályázat)

A pályázatra azok az önkor-

mányzat illetékességi területén 

lakóhellyel rendelkező, hátrányos 

szociális helyzetű (a 2016/2017. 

tanévben utolsó éves, érettségi előtt 

álló középiskolás, illetve felsőfokú 

diplomával nem rendelkező, felső-
oktatási intézménybe felvételt 
még nem nyert, érettségizett) 

pályázók jelentkezhetnek, akik a 

2017/2018. tanévtől kezdődően fel-

sőoktatási intézményben teljes 

idejű (nappali munkarend) alap-

képzésben, osztatlan képzésben 

vagy felsőoktatási szakképzésben 

kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelent-
kezők közül csak azok részesül-
hetnek ösztöndíjban, akik a 
2017/2018. tanévben először nyer-
nek felvételt felsőoktatási intéz-
ménybe, és tanulmányaikat a 
2017/2018. tanévben ténylegesen 
megkezdik.

Nem részesülhet támogatásban 
az a pályázó, aki a Magyar 
Honvédség és a rendvédelmi fel-
adatokat ellátó szervek hivatásos 
és szerződéses állományú hallga-
tója, illetve, aki kizárólag külföldi 
intézménnyel áll hallgatói jogvi-
szonyban.

  Az ösztöndíj időtartama 3 X 10 

hónap, azaz hat egymást követő 

tanulmányi félév (a 2017/2018. 

tanév, a 2018/2019. tanév és a 

2019/2020. tanév). A támogatott 

pályázók szociális rászorultságát az 

önkormányzat évente egyszer felül-

vizsgálja.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag 

szociális rászorultság alapján törté-

nik.

A Bursa Hungarica Ösztöndíj-

rendszer 2013. évi fordulójától kez-

dődően az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma és az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő a Bursa 

Hungarica pályázatok, illetve ösz-

töndíjak kezelésére kifejlesztett 

Bursa Hungarica Elektronikus 

Pályázatkezelési és Együttműködési 

Rendszerben (a továbbiakban: 

EPER-Bursa rendszer) indítja el a 

pályázatok kezelését. A pályázatbe-

adáshoz az EPER-Bursa rendszer-

ben egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges. Azok a pályázók, akik 
a korábbi pályázati évben regiszt-
ráltak a rendszerben, már nem 
regisztrálhatnak újra, ők a meglé-
vő felhasználónév és jelszó birto-
kában léphetnek be az EPER-
Bursa rendszerbe. Amennyiben 

jelszavukat elfelejtették, az 

Elfelejtett jelszó funkcióval kérhet-

nek új jelszót. A pályázói regisztrá-

ciót vagy belépést követően tölthe-

tik fel pályázati adataikat a csatla-

kozott önkormányzatok pályázói az 

EPER-Bursa rendszerben. (Elérése: 

h t tps ://bursa .emet .hu/paly/

palybelep.aspx) A személyes és 

pályázati adatok ellenőrzését és fel-

töltését követően a pályázati űrla-
pot kinyomtatva és aláírva a tele-
pülési önkormányzatnál kell 
benyújtaniuk a pályázóknak. A 
pályázat csak a pályázati kiírás-
ban meghatározott csatolandó 
mellékletekkel együttesen érvé-
nyes. A pályázati kiírásban megha-

tározott valamely melléklet hiányá-

ban a pályázat formai hibásnak 

minősül. A benyújtott pályázatok 

befogadását az önkormányzatnak 

az EPER-Bursa rendszerben igazol-

nia szükséges. A nem befogadott 

pályázatok a bírálatban nem vesz-

nek részt.

A pályázat kötelező mellékletei:
- Iskolalátogatási igazolás, vagy 

az érettségi bizonyítvány másolata.

- Igazolás a pályázó és a vele egy 

háztartásban élők egy főre jutó havi 

nettó jövedelméről. (Egy háztartás-

ban élőnek kell tekinteni a pályá-

zó lakóhelye szerinti lakásban 

életvitelszerűen együttlakó, ott 

bejelentett lakóhellyel, vagy tar-

tózkodási hellyel rendelkező sze-

mélyeket.)

- Rövid önéletrajz a pályázó szo-

ciális helyzetéről.

A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzathoz történő be-
nyújtásának határideje:

2016. november 8.

A beérkezett pályázatokat az ille-

tékes települési önkormányzat 

bírálja el 2016. december 8-ig.

A települési önkormányzat dön-

téséről és annak indokáról 2016. 

december 12-ig az EPER-Bursa 

rendszeren keresztül elektroniku-

san vagy postai úton küldött levél-

ben értesíti a pályázókat.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjról 

bővebb felvilágosítás kapható a 

www.emet.gov.hu internet címen, 

vagy a Mezőtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal Hatósági 

Irodáján. (dr. Csányi István Tel.: 

56/551-927)

Mezőtúr, 2016. szeptember 29.

Herczeg Zsolt
polgármester

Tájékoztatás
 Tájékoztatjuk Mezőtúr város 

lakosságát, hogy  

2016. október 10. – november 6. 
között,

 az ivóvízhálózat tisztítása érde-

kében, ütemezett hálózatmosatá-

si munkálatokat végzünk. 

 A mosatás ideje alatt átmeneti-

leg erősebb hypo szag és íz lesz 

érezhető. Az érintett területeken a 

víz zavarossá válása, valamint kis 

mértékű nyomáscsökkenés előfor-

dulhat. A fentiek a fogyasztható-

ságot nem befolyásolják. 

Javasoljuk nagyobb belső háló-

zattal rendelkező fogyasztóink-

nak, hogy saját belső vezetékeiken 

is végezzék el a hálózatuk mosatá-

sát, átöblítését. A mosatás befeje-

zése után, a házi szűrőberende-

zést használó fogyasztóinknak a 

szűrőbetétek cseréje ajánlott.

Az esetleges kellemetlenségekért 
szíves elnézésüket, és türelmüket 

kérjük.
TRV ZRT
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Mezőtúr Város Önkormányzata 

2016. szeptember 29-én a soros 

képviselő-testületi ülés keretein 

belül rendezte meg a Kovács Szilvia 

ötletgazda, Karcag város alpolgár-

mestere által létrehozott „A leg-
szebb konyhakertek” – Magyar-
ország legszebb konyhakertjei 
országos programhoz  önkor-
mányzatunk által meghirdetett, 
helyi „A legszebb konyhakertek” 
- Mezőtúr program ünnepélyes 
eredményhirdetését.  

Az eseményt Szűcs Dániel képvi-

selő úr vezette le, aki Mezőtúr 

Város Önkormányzata és Herczeg 

Zsolt polgármester úr nevében első-

ként alpolgármester asszonynak, 

továbbá a Legszebb Konyhakert 

Csapatának köszönte meg, hogy 

Mezőtúr immáron 4. alkalommal 

vehetett részt ezen a színvonalas és 

példaértékű megmérettetésen. 

Alpolgármester asszony sajnos 

egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott 

jelen lenni a rendezvényen, de kéré-

sének megfelelően gondolatai tolmá-

csolásra kerültek, mely szerint elis-

merés, tisztelet és köszönet illeti 

meg a település vezetőségét, Herczeg 

Zsolt polgármester urat, akik felvál-

lalták, hogy ismét csatlakoznak kez-

deményezéséhez. Köszönet a kert-

gazdáknak, a koordinátoroknak 

Korcsok Anitának és Olajos 

Sándornak, a zsűri tagjainak, és min-

denkinek, aki bármilyen tettel segí-

tője volt annak, hogy Mezőtúron 

2016-ban már 4. alkalommal sikere-

sen megvalósuljon a program. 

Mérhetetlen büszkeségét fejezte ki a 

mezőtúri kertgazdák, kertművelők 

áldozatos munkája iránt, melynek 

köszönhetően az idei évben is szebb-

nél szebb kertek mutatkoztak be a 

versenyen és méltó módon álltak 

helyet nemcsak a helyi, hanem az 

országos megmérettetésen egyaránt. 

Szívből gratulált a szép mezőtúri 

eredményekhez, további munkájá-

hoz, életéhez mindenkinek jó egész-

séget, sok erőt, szerencsét, töretlen 

kitartást kíván a Jóisten áldásával!

Alpolgármester asszony megtisz-

telő szavait követően képviselő úr 

köszönetet mondott azoknak a 

mezőtúri kertgazdának, kertműve-

lőknek, akik jelentkeztek a verseny-

re. Az önkormányzat számára nagy 

öröm, hogy a tavalyi hat jelentkező-

ről 2016-ban 11 nevezőre emelkedett 

a megmérettetésen résztvevők 

száma, akik mindannyian méltán 

képviselték városunkat a 

Programban! Külön kiemelte, hogy 

az idei évben egy újabb kategóriával 

bővült a jelentkezők köre, a közös-

ségi kategóriával, amelyben a 

Mezőgazdasági Start Munkaprogram 

tevékenységét ismerhettük meg, 

továbbá iskolák és óvodák képvise-

letében gyermekek mutatták be a 

kertművelés iránt érzett szeretetü-

ket, tenni akarásukat és annak cso-

dálatos eredményeit.  

Mezőtúron tehát 4 kategóriában 

(közösségi, balkon, mini 50 m2-ig, 

zártkert vegyes) összesen 11 kert-

művelőtől érkeztek nevezések. Az 

első helyezetteket a helyi zsűri az 

országos díjra is jelölte.

Önkormányzatunk nevében az 

elismeréseket Herczeg Zsolt polgár-

mester úr adta át:

Közösségi kategóriában:
3. helyezett: Mezőtúri 

Intézményellátó és Ingatlankezelő 
KN Kft. Mezőgazdasági Start 
Munkaprogram 

2. helyezett: Mezőtúri Városi 
Intézmény – Csoda - Vár Központi 
Óvoda

1. helyezett: Szent István 
Katolikus Általános Iskola Kert 
Szakköre

Kiváló munkájukért különdíj-
ban részesültek:

A Mezőtúri Városi Óvoda 
Harmatcsepp Tagintézményének, 
továbbá a Mezőtúri Városi Óvoda 
Gyermek-kert Tagintézményének 
gyermekeit és az őket segítő, 
támogató pedagógusok, dolgozók.

Balkon kategóriában:
2.    helyezett Dandár József 
1. helyezett: Veres Ágnes 

Zártkert vegyes kategóriában:
2. helyezett Jászné Polgár 

Mária, Jász Ferenc és 4 unokájuk
1. helyezett Fehér András 

Mini 50 m2-ig
2. helyezett Nagyné Balogh 

Ibolya
1. helyezett Uzsoki János

Kovács Szilvia Karcag város alpol-

gármesterétől érkezett a fantaszti-

kus hír, mely szerint „ A legszebb 

konyhakertek – Magyarország leg-

szebb konyhakertjei” program 2016. 

évi országos megmérettetésén, a 

mezőtúri zsűri által országos díjra 

jelöltek közül díjat kapott 2 helyi 

versenyző is: A zártkert vegyes kate-

góriában Fehér András úr és a mini 

50 m2-ig kategóriában immáron 

második alkalommal Uzsoki János 

úr. A díjakat mindketten ünnepé-

lyes keretek között október 11-én 

vehetik majd át Budapesten, Dr. 

Fazekas Sándor földművelésügyi 

miniszter úrtól. Fogadják minden 

elismerésünket a szép, kiemelkedő 

eredményhez, Mezőtúr nagyon 

büszke Önökre!

Minden résztvevőnek 

szívből gratulálunk, továb-

bi eredményes kertműve-

lést és jó egészséget kívá-

nunk!

Haladjanak tovább ezen 

az úton, tanítsák, ösztö-

nözzék gyermekeiket, uno-

káikat és a környezetükben 

élőket arra, hogy egészsé-

gük megőrzése érdekében termelje-

nek és fogyasszanak saját maguk 

által előállított zöldségeket, gyümöl-

csöket, gyógynövényeket, továbbá 

tegyék szebbé lakóhelyüket!

Túri szőnyegszövők
elismerése

A „Legszebb konyhakertek” 
verseny eredményhirdetése után 
egy másik örömteli eseménynek 
lehettek tanúi a Városháza 
Dísztermében megjelentek.

Mezőtúr Város Önkormányzata 

nevében Elek Ferencné Ádám Jolán 

és lánya Elek Tímea Jolán túri sző-

nyegszövők vehettek át elismerést 

kiemelkedő munkájuk eredménye-

képpen.

A Túri szőnyegiparunkra épp oly 

büszkék vagyunk, mint a mezőtúri 

fazekasságra- hangsúlyozta Szűcs 

Dániel képviselő. 

A szőnyegszövőipar közel 100 

éve van jelen városunk értékteremtő 

életében. Jolika néni az 1950-es 

évektől alázattal szereti és gyakorol-

ja a szövőmunkát és ápolja a hagyo-

mányokat. Édesanyjától, Panyik 

Júliától tanult. 1954-ben felvették a 

szőnyegszövő részlegbe, ettől kezd-

ve szőtt különböző méretű és min-

tázatú torontáli szőnyegeket, falvé-

dőket 1964-ig. A hetvenes évek ele-

jén Kordováner János iparművész 

lett a szövő gyár tervezője. Ettől 

kezdve zömmel Jolika néni terveit, 

árnyalt pasztelos színvilágú, figurá-

lis, népies-kompozíciókat, az úgy-

nevezett Túri Szőnyeget szőtték.

Közben Jolika néni megtanította 

lányait a szőnyegkészítés alapjaira, 

de őket az élet másfelé sodorta. 

Hatalmas boldogság számára, hogy 

fiatalabbik lánya Tímea két éve önál-

ló alkotói munkába kezdett, a terve-

zés és a szövés szerelmese lett min-

dennapi munkája mellett. Az Ő mun-

káiban nemcsak a régi hagyományok 

dominálnak, hanem a keleti hatások, 

az ősi inka kultúra is megjelenik. 

Anya és lánya tehetségüknek, 

alázatos munkájuknak, a szőnyeg-

szövés iránti elkötelezettségüknek, 

szeretetüknek köszönhetően szá-

mos kiemelkedő sikert érnek el 

országos szinten is, öregbítve ezzel 

Mezőtúr hírnevét, ápolva ez által a 

Túri szőnyegszövés hagyományait.

Csak néhányat kiemelve ezek 

közül: A közelmúltban a békéscsa-

bai textil konferencián, melyre több 

mint ezer résztvevő pályázott, 

elnyerték a szövött kategória ran-

gos II. díját, továbbá a „Magyar kéz-

művesség – 2016 és Menyegző és 

kézművesség” című országos 

pályázaton a szakmai zsűri Tímeát 

díjazásban részesítette. 

Szép eredményeikhez elismeré-

sük jeléül polgármester úr gratulált.

Kívánjuk, hogy anya és lánya 

még nagyon sokáig gazdagítsa 

munkásságával a mezőtúri értéke-

ket, további sikereket és nagyon jó 

egészséget kívánunk!

Mezőtúr Város Önkormányzata

Eredményt hirdettek a „Legszebb konyhakertek” versenyben
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Halloween Party a
Közösségi Házban!

2016. 10. 28. péntek 16 óra
Várunk minden kedves érdeklődőt!



9m e z ő t ú r  é s  v i d é k e2016. október 07.

A Takács-

tanyán a jubile-

umi év Nagy Gábor és Nádas 

Alexandra művészházaspár NaN-

art Rajztanoda és Grafikai 

Műhelyének mesterkurzusával kez-

dődött. Alkotásaikat július 18 - 

augusztus 14. között tekinthették 

meg az érdeklődők a mezőtúri 

Városi Galériában.

A július 22-én induló 

Alkotótelepen és zárókiállításán a 

bronzöntési szimpózium közössé-

get formáló állandó tagjaihoz fiatal 

képzőművészek csatlakoztak: 

Györfi Balázs szobrászművész, 

belső építész, Balogh Wanda DLA 

gobelintervező iparművész, Szűcs 

Eszter grafikusművész és Szanyi 

Borbála szobrászművész.

A Nemzeti Kulturális Alap 

Igazgatósága pályázati felhívásai-

nak köszönhetően:

- az Alkotótelep szakmai anyag 

és étkezési ellátását biztosíthattuk,

- tovább fejleszthettük az 

Alkotótelep technológiai eszköztá-

rát üvegolvasztó hutával és 

rogyasztókemencével. Borbás 

Dorka, Lukácsi László és Bihari 

Kristóf résztvevő üvegtervező ipar-

művészek segítettek az új „Bronz és 

üveg találkozása” című program 

elindításában. 

Miközben augusztusban a 

Takács-tanyán folyt az alkotótelepi 

munka, Györfi Sándor művészeti 

vezető, mint Magyarország 

Érdemes Művésze utolsó szakaszá-

hoz ért a lengyelországi 

Przemyślben elhelyezésre kerülő, 

az első világháborúban itt harcolt 

katonáknak emléket állító magyar 

huszár szoborkompozícióval, ame-

lyet 2016. szeptember 10-én Kövér 

László, a Magyar Országgyűlés 

Elnöke és Marek Kuchciński, a len-

gyel Szejm Elnöke avatott fel a len-

gyel ulánus szobrával együtt. A 

programot az Első Világháborús 

Centenáriumi Emlékbizottság 

támogatta. 

A 35 éves évforduló megünneplé-

séhez több jubileumi kiállítás is kap-

csolódott. 2016. február 05-28. 

között Szolnokon az Aba-Novák 

Agóra Kulturális Központban, majd 

június 25 - szeptember 01-ig Oros-

házán a Városi Képtárban mutatkoz-

hattunk be. Szeptember 22-én pedig 

egy hónap időtartamra megnyílt 

Nyíregyházán a Városi Galériában a 

mezőtúri közgyűjtemény jubileumi 

válogatásából álló kiállítás.

Példaértékű kezdeményezéssel a 

karcagi Hubai Imre Csaba és család-

ja megszervezte a Keil Ernő 

Közhasznú Fesztivál Zenekar támo-

gatói hangversenyét – köszönet 

érte. A nemzetközi hírű zenekar 

koncertje a jubileumi Alkotótelep 

záróakkordjaként augusztus 21-én 

került megrendezésre a mezőtúri 

Városi Színházteremben.

Az Alkotótelep közössége ezúton 

is köszöni mind-

azoknak, akik az 

elmúlt 35 év 

során sokan és 

sokat tettek a 

Takács-tanyán 

való alkotótevé-

kenység biztosí-

tásáért és egyút-

tal hálás köszö-

netünket fejez-

zük ki a jelen 

támogatóinak: 

Nemzeti Kulturális Alap 

Igazgatósága, Mezőtúr Város 

Önkormányzata, Herczeg Zsolt pol-

gármester úr, Batta Attila Viktor 

alpolgármester úr, Mezőtúr Város 

Képviselő-testülete, valamint a 

Polgármesteri Hivatal, a Mezőtúri 

Közművelődési és Sport Kiemelten 

Közhasznú Nonprofit Kft., a 

Mezőtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelő Kiemelten 

Közhasznú Nonprofit Kft. és a 

Tourinform-iroda vezetői és dolgo-

zói, Gonda Sándor, Agrohíd Kft., 

NHSZ Kétpó Kft., DARAZS KEV.

Kft., NEFAG Zrt., Hubai Imre Csaba 

és családja (Karcag), Varga Imre 

(Karcag), Enyedi Dezső István, 

Takács Sándor (Karcag), Kiss 

Róbert, Vígh Mária (Szolnok), 

Szűcs Ferenc (Szolnok), Eisenmann 

József és neje (Budapest), Budai 

László (Szigetszentmiklós), Misszió 

Tours Utazási Iroda (Budapest), 

Szabó István (Kecskemét), Dr. 

Vincze Gyula (Szolnok), Szolnoki 

Művésztelep, Szoboszlai Galéria 

(Szolnok), Kontér Béláné és férje, 

Katona Ferenc, Peresi Tangazdaság, 

Minerva-Kont Kft., Mezőtúri Ipari 

Park Kft., Deko-Pont Kft.

Agócs Krisztina
ügyvezető

Mezőtúr Művészeti 
Közalapítványa

Bővebben: www.mezoturesvideke.hu

„Homo et Natura – Ember és Természet” 
35 éves jubileum a Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelepen

Przemsyl-i magyar huszár és alkotója

Munka közben

A Bodoki Fodor Helytörténeti 
Egyesület szervezésében kiállítás 
nyílt szeptember 23-án az 
„Ötvenes évek Magyarországa 
képeslapok, fotók, tárgyak tükré-
ben” címmel az egyesület kiállító 
termében, Mezőtúron a Petőfi 
Sándor utca 5 szám alatt. 

A tárlat megnyitóján Szabó 

András, a Bodoki Fodor 

Helytörténeti Egyesület elnöke 

köszöntötte a megjelenteket, aki 

beszédében elmondta, hogy a kiál-

lítás célja, ismertetni az ötvenes 

években élő emberek hétköznapi 

életét. Kiemelte továbbá, hogy 

Mezőtúr úttörő szerepet vállalt a 

képeslapok, fotók és tárgyak bemu-

tatásával. 

Ezután Bedő József, a Magyar 

Papírmúzeum kurátora nyitotta 

meg a kiállítást, aki kihangsúlyozta, 

hogy az itt látható emlékek, olyan 

jellegű nyomtatványok és tárgyak, 

amelyek a jövőben történelmi for-

rásként szolgálnak majd az utókor-

nak. 

A tárlat október 28-ig várja a láto-

gatókat minden hétköznap 9 és 12 

óra között.

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

Főszerepben az ötvenes évek Magyarországa Közlemény

Ápoljuk nagyszüleink hagyatékát

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület és az Újvárosi Hagyományőrző 

Klub közös szervezésében bemutatja a csigatészta készítésének hagyomá-

nyait felelevenítő folyamatot, amely Mezőtúr város értéktár eleme. A ren-

dezvény nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Helye: Közösségi Ház nagyterme

Ideje: 2016. november 16. (szerda) 9 órától - 15 óráig

Akinek van csigatészta készítő eszköze, hozza el és elkészítheti a hétvé-

gi adagját.

Tésztakészítés bemutatása, régi eszközök használata, citeraszó, nótázás, 

vidámság, ahogyan régen „vót”.

A megjelenő vendégek részére „csigalevest” kínálunk kóstolóba.

A szervezők nevében:
Kádár Istvánné

Klubvezető
Szabó András

Egyesületi elnök
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A szegedi Juhász Gyula 

Tanárképző Főiskola volt hallgatója-

ként nagy öröm volt számomra,hogy 

én szervezhettem meg a 44. főisko-

lai találkozónkat Mezőtúron.

Az ország különböző részeiből 

érkezett volt  csoporttársaim  gyö-

nyörködhettek  Mezőtúr értékeiben, 

szépségeiben. Köszönetet  kell  mon-

danom  Tar Anikónak, Draskovits  

Dénes  Úrnak, Szabó Lajos Úrnak , 

hogy  szabadidejüket feláldozva , lel-

kesen, minden igényt kielégítve  

mutatták be  a gyönyörű Kossuth Úti 

Általános Iskolát, a Badár gyűjte-

ményt, valamint a Városháza csodá-

latos épületét és Mezőtúr panorámá-

ját a Városháza tornyából.

Ahol csak megfordultunk (Pocakos  

Étterem, Zsindelyes Fogadó…), min-

denütt  kedves, szeretetteli  fogadta-

tásban volt részünk.

Vendégeim elvitték jó hírét  a 

városnak, a város lakóinak és meg-

ígérték, hogy visszajönnek még ide, 

mert nagyon jól érezték itt magukat.

Gonda Istvánné

FŐISKOLAI TALÁLKOZÓ MEZŐTÚRON

Mese a könyvtárban
A Magyar Olvasótársaság kezdeményezésére, Benedek Elek születésnapja, 

szeptember 30-a, a magyar népmese napja. Ez alkalomból immár 12-dik alka-

lommal rendezte meg a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár hagyo-

mányos Mesemondó versenyét. Nagy örömünkre közel nyolcvan meseszere-

tő gyermek töltötte meg szebbnél szebb történetekkel a Közösségi Ház és a 

Városi Könyvtár termeit. A szakmai zsűri döntései alapján, a helyezést elérő 

gyermekek meghívást kapnak az október 9-én, vasárnap tartandó Mesegálára, 

amely a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. ŐSZ-ÜLŐ rendezvénye. Itt 

a család és a barátok is meghallgathatják a győztesek meséit.

Ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget mindazoknak, akik nélkül 

ez a rendezvény nem valósulhatott volna meg. A zsűri tagjainak: Ádám 

Anikó, Berczeliné Boldog Mária, Horváth Lászlóné, Kontér Béláné, 

Kovácsné Soltész Mária, Medgyesi Ferencné, Némethiné Tolnai Edit, Tóth 

Anikó, Török Sarolta. Valamint a támogatóknak: Mezőtúr Város 

Önkormányzata, Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.

A mesemondó verseny helyezettjei:
1. osztály:
I. Tóth Hanna Hajnalka, Kossuth Lajos Általános Iskola, felkészítő: Pásztor 

Julianna

II. Major Regina, Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolája, felké-

szítő: Molnárné Patkós Erika

III. Den Hertog Patrik, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, felkészítő: 

Kovács Mária

Különdíj: Karsai Péter, Kossuth Lajos Általános Iskola, felkészítő: Pásztor 

Julianna

A Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda különdíj: Pete Gvendolin, 

Kossuth Lajos Általános Iskola, felkészítő: Pásztor Julianna

2. osztály:
I. Cser Noémi, Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolája, felké-

szítő: Gondáné Bodorik Orsolya

II. Salamon Attila, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, felkésztő: Búsi 

Erzsébet

III. Árvai Zsófia, Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola, felkészítő: Soós 

Lajosné

Különdíj: Kiss Annabella, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, felkésztő: 

Búsi Erzsébet

Különdíj: Tóth Bence, Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola, felkészítő: 

Soós Lajosné

3. osztály:
I. Csótya Letti. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, felkészítő: Gyuricskóné 

Horváth Ágnes

II. Kozák Anna, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, felkészítő: Karászekné 

Végh Judit

III. Ecsedi Kristóf, Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolája, fel-

készítő: Takács Edit

A Karcagi Sz. C. Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Kollégiuma Különdíja: Ugrai Nikoletta, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 

felkészítő: Gyuricskóné Horváth Ágnes

Különdíj: Patkós Bianka, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, felkészítő: 

Gyuricskóné Horváth Ágnes

Különdíj: Földvári – Nagy Zoltán, Kossuth Lajos Általános Iskola, felkészí-

tő: Peténé Bárdos Erzsébet

4. osztály:
I. Nagy Martin, Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolája, felké-

szítő: Vig Gabriella

II. Dankó Andor, Kossuth Lajos Általános Iskola, felkészítő: Hegyi Ildikó

III. Árvai Gabriella, Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola, felkészítő: 

Kovácsné Szécsi Mária

Különdíj: Kun Zoltán, Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolája, 

felkészítő: Csiderné Lévai Anikó

Különdíj: Tóth Margaréta, Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola, felké-

szítő: Kovácsné Szécsi Mária

Felsősök:
I. Pápai Kerubina Dea, Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolája, 

felkészítő Molnár Anikó

I. Kiss Attila Lőrinc, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, felkészítő: Bíró Éva

II. Major Levente, Mezőtúri Református Kollégium Általános Iskolája, fel-

készítő: Keresztiné Bácskai Melinda

III. Pók Hajnalka, Kossuth Lajos Általános Iskola, felkészítő: Csiderné 

Csízi Magdolna

Különdíj: Benczúr Henriett, Kossuth Lajos Általános Iskola, felkészítő: 

Csiderné Csízi Magdolna

Gratulálunk a győzteseknek!!!
könyvtárosok

www.mezoturivtv.hu
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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.

ELHUNYTAK
Szabó Mátyásné Nádházi Margit

élt 77 évet,
Sajtós Sándor élt 88 évet,
Szalai Erika élt 37 évet,
Bodor Mária élt 23 évet, 
Rafael Viola élt 59 évet, 

Fekécs Kálmán élt 72 évet,
Fazekas Gáborné Anka Margit élt 74 évet.

 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár: 
 Október 07-13-ig:
Kamilla Gyógyszertár: 
Mezőtúr, Dózsa Gy út 22.
Tel: 06/56-350-993
Október 14-20 -ig: 
Városháza gyógyszertár: 
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel: 06/56-350-044

Állatorvosi ügyelet: 
 Október 8-9-én
Dr. Begazy Zsolt 
Mezőtúr, József A.  út 9.
Tel: 06/56 352-265, 06/30-977-0936
Október 15-16-án:
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget út. 
Tel: 06/20-975-1073

Ü G Y E L E T E K

Baktai Géza Milán
(Balogh Melinda)

Bander Balázs
(Fejes Hajni)

Biró Gábor
(Nemes Orsolya)

Molnár Boglárka
(Fazekas Linda)

www.mkskft.hu
Keressenek minket a facebookon is!

Rafael Attila
(Rafael Erzsébet)

Szabó Lilla
(Enyedi Réka)

MELEGSZENDVICS VÁSÁR A Virág Büfében!
Október 12-től 1 hónapig minden melegszendvics akciós áron kapható!
Vajas alapú melegszendvics már 300 Ft-tól, húskrémes melegszendvics 

már 350 Ft-tól!

Virág Büfé a Közösségi Ház földszintjén!


