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Megjelenik kéthetente

Ingyenes

Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit az
1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója alkalmából rendezett városi megemlékezésre.
Ünnepi programok
2017. október 23.
Helyszín: Mezőtúr, Kossuth Lajos tér, Városháza
09.00
			
			

Megemlékezés, koszorúzás az 1956-os emlékműnél
Emlékező beszédet mond Patkós Éva önkormányzati képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke.
Ünnepi műsort adnak: Liszi Melinda és Nagy Róbert a Békéscsabai Jókai Színház színművészei.

10.15
			

Díjak, kitüntetések átadása
Az elismeréseket átadja: Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere.
Kapcsolódó programok:

08.00
			
			

Ünnepi Istentisztelet
Helye: Belvárosi Református Nagytemplom
Igét hirdet: Mihalina László lelkészelnök

08.00
			
			

Szentmise Hazánkért
Helye: Római Katolikus Templom
Misét mutat be: Ondavay Tibor pápai prelátus

13.00
			

Jakucs János festőművész önálló kiállítása
Helye: Városi Galéria

Ősz-Ülő
Nyárbúcsúztató kavalkádra, az
Ősz-Ülőre invitáltuk Mezőtúr és
vidéke lakosságát 2017. szeptember 23-án.
Az egész napos színpadi program mellé több kísérő eseményt
sorakoztatott fel a szervező
Mezőtúri Közművelődési és Sport
KN Kft. A rendezvényt megelőző
hetekben meghirdetésre került a
főzőverseny, valamint idén első
ízben a Mezőtúri Őszi Sütiparádé.
Az előzetes nevezések alapján látni

Kossuth- és Jászai Mari díjas
magyar színésznőt, operetténekest
városunkban köszönthetjük.

lehetett, hogy többen érdeklődnek
e két versenyszám iránt, így mi
szervezők is kíváncsian vártuk,
hogy hány nevezés érkezik.
Szombat reggel 6-kor megindult az élet a sétáló utcában,
hiszen folyamatosan érkeztek
a főzőverseny nevezői, valamint az árusok a kirakodóvásárba. A fellépők sorát a
Mezőtúri Mazsorett csoport
bemutatója nyitotta meg, majd
Biró László és barátai ¬ Sipos
Pál és felesége Siposné Heigli
Marianna – vezénylésével

„Padkaporos citerabál”- ban vehettünk részt.
11 órához közeledve Molnár Orsi
gyermekműsorán zsibonghattak
kicsik és nagyok, majd a helyi
művelődési közösségek műsora
következett. Ez alkalommal az ŐszÜlő színpadára lépett a Petőfi
Dalkör, a Búzavirág Népdalkör, a
Siketek és Nagyothallók Irodalmi
Klubja, valamint a Vadvirág
Népdalkör.
13 órakor Oszvald Marika
operettműsora vette kezdetét.
Mindig nagy öröm számunkra, ha a

I. helyezett: Illés Sándor

A jó hangulatú fellépés után
izgalmas percek következtek, a
zsűrik meghozták a döntést. A
Folyt. a 2. old.

Pályázati kiírás

3. old.

Mezőtúri kertek...

7. old.

Jubileumi népzenei koncert

5. old.

A szájápolás fontossága

9. old.

Mese a könyvtárban

6. old.

Megkezdődött az idei bajnoki szezon...

10. old.
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főzőverseny ideje alatt a zenei aláfestésről Benedek Zsolt és társa
gondoskodott. Összesen 27 bográcsban készültek ételek. A zsűri
elnöke ez alkalommal Csákvári
Katalin a Nagylaposi Birkacsárda
tulajdonosa volt, a zsűri tagjai:
Huszár Tamás szakácsmester és
Muraközy Tamás főszakács.
Munkájukat ezúton is köszönjük.
Az eredmények a következőek:
különdíjban részesült a Karcagi
Szakképzési Centrum - Fakanál csapata tököscsősz lecsóval, III. helyezett: Mihácsi Gyuláné pacallal, II.
helyezett: Simon Lajos töltött
káposztával és I. helyezett Illés
Sándor birkapörkölttel.

A szervező kft. úgy gondolta,
hogy idén ne csak a főzés szerelmeseit mérettesse meg, hiszen nagyon
sokan hódolnak a cukrászatnak is,
így sor került az I. Mezőtúri Őszi
Sütiparádéra. Ez alkalommal 29
nevezés érkezett. A zsűri elnöke
Herbályné Rózsika volt a Karcagi
Szakképzési Centrum Teleki Blanka
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Kollégiuma szakoktatója, a zsűri
tagjai továbbá Bacsa Miklósné a
Városi Nyugdíjasklub vezetője és
Szerencsés Zsuzsanna a Szamóca
Bisztró üzemeltetője. Az ő munkájukat is nagyon köszönjük. A verseny eredményei: különdíjban
részesült Lévai Jánosné, süteménye: szilvalekváros papucs dióval.

III. helyezett lett: Patkós Renáta és
Mészáros Réka, süteményük: pisztáciás krémes bodzazselével. II.
helyezés: Varga Zoltánné citromos
szilvalekváros süteményével és I.
helyezett lett: Ádám Jánosné, aki
rumos szilvás pitét készített. A
díjak átadásához Batta Attila Viktor
Mezőtúr Város alpolgármestere is
csatlakozott. Gratulálunk minden
részvevőnek és bízunk abban, hogy
máskor is ilyen aktívan vesznek
részt versenyeinken.
Az eredményhirdetések után a
KNER TSE Bárdos Lajos Alapfokú
Művészeti Iskola társastáncosai
következtek,
bemutatkozott
Tömösközi Kata és Lakatos Ádám
páros, valamint a nagyformációs lányok (Győri Adrienn,
Szentesi
Anett,
Lakatos
Veronika, Csekő Nikoletta és
Pápai Kerubina).
Balázs Pali 20 év romantika
című műsorát hozta el
Mezőtúrra sokak örömére, az új
dalok mellett a slágerek is felcsen-
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ra, mint headset, ágytakaró,
bluetoothos hangfal, horgászszék
és fődíjként egy gyümölcsaszaló.
Közben a Közösségi Ház előtti
füves területen a Mezőtúri
Kutyakiképző Iskola őrző-védő
bemutatójára is sor került.

el a Szabadság tér. A napot kézműves vásár is tarkította. Elmondható,
hogy a 2017-es szabadtéri rendezvények sorozata méltóképpen lett
lezárva az Ősz-Ülővel.
Köszönjük Mezőtúr Város
Önkormányzatának támogatását, a
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. technikai segítségét, a rendezvény biztosításában
nyújtott munkáját a Mezőtúri
Polgárőr Egyesületnek, a Városi
Nyugdíjas Klub közreműködését,
illetve köszönjük a fellépőink
műsorát.
Fotók: Soltész István, Jenei József.
Az esemény fotógalériáját megtekinthetik facebook oldalunkon.

Delhusa Gjon is színpadra lépett
az Ősz-Ülőn. A művész korábbi lemezeiről és az új albumáról is hozott
dalokat. Majd a Fresh formáció lépett
színpadra, Vikit helyettesítve, hiszen
nem rég hozta világra gyermekét. A szemerkélő eső ellenére a Roy és Ádám Trió is fellépett az est folyamán, majd a
napot a Blue Sky zenekar
zárta egy utcabállal.
Délután a Dynamite
Dudes rockabilly duó is
fokozta a hangulatot a sétáló
utcában. Így a színpad átrendezése közben sem halkult

Bodor Márti
A Mezőtúr és Vidéke 21. lapszámában megtekinthetik a díjazott sütemények receptjeit is.

dültek. A közönség izgatottan
figyelte a tombolasorsolás alatt a
korábban megvásárolt szelvényeket, amelyeket a Városi Nyugdíjas
Klub tagjai árusítottak. Többek
között olyan tárgyak találtak gazdá-

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-ai soros nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
• a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról,
• a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól.
A rendeletek teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati és Jogi Osztályánál, valamint a városi könyvtárban.
A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján lehet igényelni.
Mezőtúr, 2017. október 02.

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:
október 15., november 19., december 17. Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 20/380-0709

Boldog István
Országgyűlési Képviselő

„Házhoz megyünk!” információs pont,
„BikeSafe” kerékpár regisztráció és
Határvadász járőrtárs toborzás:
Időpont:
2017. október 12-én 14-16 óra
Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft.
Közösségi Ház, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
2017. október 18-án 09-11 óra között
Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft.
Közösségi Ház, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Véradás

2017. október 25-én Véradás lesz a

Közösségi Házban
8-16 óráig.
Szükséges iratok:
Személyi igazolvány, lakcím-kártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt
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P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Mezőtúr Város Önkormányzata
csatlakozott a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetve a felsőoktatási tanulmányokat 2018-ban kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.
A polgármester a 183/2017.
(IX.28.) képviselő-testületi határozat alapján kiírja a Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot 2018. évre, felsőoktatási hallgatók részére.
„A” típusú pályázat
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat, 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
intézménynyel hallgatói jogviszonyban álló hallgatókat.
Az ösztöndíj időtartama 10
hónap, azaz két egymást követő
tanulmányi félév (a 2017/2018.
tanév második féléve és a 2018/2019.
tanév első féléve). Az ösztöndíjra
pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik
utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már
nem áll fenn, úgy a 2018/2019.
tanév első félévére eső ösztöndíj
már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy
a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag
szociális rászorultság alapján történik.

A
Bursa
Hungarica
Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójától kezdődően az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési
és
Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) indítja el a pályázatok kezelését. A
pályázat-beadáshoz az EPER-Bursa
rendszerben egyszeri pályázói
regisztráció szükséges. Azok a
pályázók, akik a korábbi pályázati
évben regisztráltak a rendszerben,
már nem regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó
birtokában léphetnek be az EPERBursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett
jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt, vagy
belépést követően tölthetik fel
pályázati adataikat a csatlakozott
önkormányzatok pályázói az EPERBursa rendszerben. (Elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx) A személyes és
pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A
pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.
A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában
a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok
befogadását az önkormányzatnak
az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat kötelező mellékletei:
• A felsőoktatási intézmény által
kitöltött
eredeti
hallgatói
jogviszonyigazolás a 2016/2017.
tanév első félévéről
• Igazolás a pályázó és a vele egy
háztartásban élők egy főre jutó
havi nettó jövedelméről. (Egy
háztartásban élőnek kell tekinteni a pályázó lakóhelye szerinti
lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyeket.)
• Rövid önéletrajz a pályázó szociális helyzetéről.
A pályázat rögzítésének és az

önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat
bírálja el 2017. december 7-ig.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2017.
december 11-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A polgármester a 183/2017.
(IX.28.) képviselő-testületi határozat alapján kiírja a
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot 2018. évre, a felsőoktatási tanulmányokat 2018-ban kezdő
fiatalok részére.
„B” típusú pályázat
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű (a 2017/2018.
tanévben utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolás, illetve felsőfokú
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még
nem nyert, érettségizett) pályázók
jelentkezhetnek, akik a 2018/2019.
tanévtől kezdődően felsőoktatási
intézményben teljes idejű (nappali
munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt
venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018/2019.
tanévben először nyernek felvételt
felsőoktatási intézménybe, és
tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.
Nem részesülhet támogatásban
az a pályázó, aki a Magyar
Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója,
doktori (PhD) képzésben részt
vevő hallgató, illetve aki kizárólag
külföldi intézménnyel áll hallgatói
jogviszonyban.
Az ösztöndíj időtartama 3 X 10
hónap, azaz hat egymást követő
tanulmányi félév (a 2018/2019.
tanév, a 2019/20120. tanév és a
2020/2021. tanév). A támogatott
pályázók szociális rászorultságát az
önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag
szociális rászorultság alapján történik.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójától
kezdődően az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő a Bursa
Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett
Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben (a továbbiakban:
EPER-Bursa rendszer) indítja el a
pályázatok kezelését. A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges. Azok a pályázók,
akik a korábbi pályázati évben
regisztráltak a rendszerben, már
nem regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó
birtokában léphetnek be az EPERBursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett
jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy
belépést követően tölthetik fel
pályázati adataikat a csatlakozott
önkormányzatok pályázói az EPERBursa rendszerben. (Elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx) A személyes és
pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat
csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együttesen érvényes. A pályázati
kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az
önkormányzatnak az EPER-Bursa
rendszerben igazolnia szükséges. A
nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek 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
háztartásban élőnek kell tekinteni a pályázó lakóhelye szerinti
lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel,
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyeket.)
• Rövid önéletrajz a pályázó szociális helyzetéről.
Folyt. a 4. old.
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A pályázat rögzítésének és az
önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat
bírálja el 2017. december 7-ig.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2017.
december 11-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben 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
Osztályán (Soósné Nagy Magdolna
tel.: 56/551-940)
Mezőtúr, 2017. szeptember 29.
Herczeg Zsolt
polgármester

Pályázati felhívás

- szerkesztő-újságíró Pályázatot kiíró szervezet: Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft., 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Meghirdetett munkakör: szerkesztő-újságíró
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő (heti 40 óra)
Képesítés és egyéb feltételek:
- szakirányú végzettség;
- számítógép felhasználói szintű ismerete, valamint az InDesign,
Photoshop programok ismerete előnyt jelent.
Juttatások: bérezés megegyezés szerint.
A pályázat részeként kötelező benyújtani:
-iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai;
-hatósági erkölcsi bizonyítvány
-amerikai típusú, fényképpel ellátott önéletrajz.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.
A pályázat benyújtásának módja:
postai úton, vagy személyesen az intézmény titkárságán.
Levélcím:Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. 5400 Mezőtúr,
Szabadság tér 17.
Pályázatok elbírálásának módja:
Állásinterjú – személyes elbeszélgetés.
A jelzett határidőn túl beérkező, illetve hiányosan beadott pályázatokat
nem áll módunkban elfogadni. Hiánypótlásra lehetőség nincs.
Mezőtúr, 2017. október 05.
Bordács László
ügyvezető

Köszönet
A Kovács Manufaktúra Kerámia, Kerámiakészítő és Kereskedelmi Kft.
(5400 Mezőtúr Tulipán út 2-4.) évek óta támogatja Egyesületünket.
Ezúton is tisztelettel megköszönjük támogatásukat.
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete

Gugolya Jánosné
Elnök

Kedves Érdeklődők!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Túri Kalendárium 2018. évi
száma várhatóan december 15-ig megjelenik, így számításba vehető
karácsonyi ajándékként.
Szívesen adunk helyet osztálytalálkozós csoportképeknek, melyet a
boldogmary@gmail.com címre várunk,
október 20-ig.
Berczeliné Boldog Mária
felelős szerkesztő

2017. október 06.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Mezőtúr Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.) egyfordulós pályázati eljárás keretében értékesítésre meghirdeti a Mezőtúr,
belterületi 2057/8 hrsz-ú, 2.8113 m2 nagyságú „kivett, beépítetlen terület”
megnevezésű ingatlant.
A pályázati kiírás átvehető:
		 2017. október 9-10-ig
		 naponta 8.00-16.00 h-ig ( ingyenesen )
Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em.
7. szoba
A pályázati kiírás megtekinthető:
www.mezotur.hu honlapon
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2017. október 16. (hétfő) 12.00 h-ig
A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának a helye:
Személyesen: Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr,
Kossuth tér 1. I. em. 7. szoba
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Ajánlatok elbírálása: Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete
az ajánlatokat a 2017. október 26-i soros ülésén bírálja el.
Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell
benyújtani.
Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes
ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.
Bővebb felvilágosítás az 56/551-921-es telefonszámon, valamint az ajánlat benyújtásának helyén kapható.

Herczeg Zsolt
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Mezőtúr Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.) egyfordulós pályázati eljárás keretében értékesítésre meghirdeti az alábbi
ingatlanokat:
- Mezőtúr, belterületi 6302/1 hrsz-ú, 9716 m2 nagyságú „kivett, beépítetlen terület”
- Mezőtúr, belterületi 6302/2 hrsz-ú, 9790 m2 nagyságú „kivett, beépítetlen terület”
- Mezőtúr, belterületi 6302/3 hrsz-ú, 8598 m2 nagyságú „kivett, beépítetlen terület”
- Mezőtúr, belterületi 6302/8 hrsz-ú, 9917 m2 nagyságú „kivett, beépítetlen terület”
- Mezőtúr, belterületi 6302/9 hrsz-ú, 9652 m2 nagyságú „kivett, beépítetlen terület”.
A pályázati kiírás átvehető:
		 2017. október 9-10-ig
		 naponta 8.00-16.00 h-ig ( ingyenesen )
Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em.
7. szoba
A pályázati kiírás megtekinthető:
www.mezotur.hu honlapon
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2017. október 16. (hétfő) 12.00 h-ig
A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának a helye:
Személyesen: Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr,
Kossuth tér 1. I. em. 7. szoba
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Ajánlatok elbírálása: Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete
az ajánlatokat a 2017. október 26-i soros ülésén bírálja el.
Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell
benyújtani.
Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes
ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.
Bővebb felvilágosítás az 56/551-921-es telefonszámon, valamint az ajánlat benyújtásának helyén kapható.

Herczeg Zsolt
polgármester
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mezőtúr és vidéke

Kun Ünnep - Kun hagyományok kulturális
fesztiválja
2017. szeptember 2-3. között
került megrendezésre a „Kun
Ünnep - Kun hagyományok kulturális fesztiválja” a Magyar
Mezőgazdasági Múzeumban, a
Vajdahunyad várban.
Ezen a rendezvényen Mezőtúr is
örömmel képviseltette magát,
hiszen kun gyökerekkel rendelkező
város, valamint tagja a Nagykun
Hagyományőrző Társulásnak. A
városi delegációt Patkós Éva képviselő asszony vezette. A Mezőtúri
Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai Pappné Juhász Emília ügyvezető asszony irányításával, fokhagymával, őrölt paprikával, sós és
édes aprósüteményekkel járultak
hozzá a rendezvény sikeréhez;

Derecskei Magdolna fazekas pedig
szemet gyönyörködtető munkáival
ragadta meg a közönség figyelmét,
illetve magát a közönséget is,
hiszen interaktív módon mutatta
be, hogyan készülnek alkotásai. A
Mezőtúri Szivárvány Népzenei
Egyesület múltidéző hangszeres
előadásával varázsolta el a nagyközönséget.
Nagyon örülünk minden olyan
lehetőségnek, amely hozzájárul
ahhoz, hogy minél többen megismerhessék Mezőtúrt és a kun
hagyományokat. Mezőtúr Város
Önkormányzata nevében köszönjük szépen azoknak a munkáját,
akik városunk hírnevét öregbítették
ez alkalommal is.
Árvai Nikoletta

Kubikos napi megemlékezés

Mezőtúr Város Önkormányzata
és az Újvárosi Hagyományőrző
Klub szervezésében 2017. szeptember 9-én a kubikosokra emlékeztünk. Az Újvárosi Hagyományőrző
Klub immáron 13 éve minden év
szeptemberében feleleveníti a kubikos hagyományokat. Ezt a rendezvényt Mezőtúr Város Önkormányzata a városi megemlékezések sorába emelte a kubik köbméter 150. évfordulója alkalmából.
A megemlékezés kezdetén
Herceg
Antal,
az Újvárosi
Hagyományőrző Klub szervező titkára mondta el emlékező gondolatait, amit az Újvárosi Hagyományőrző Klub és a Mongol Agrár
Népdalkör tagjainak műsora követett. Megemlékező gondolataival
hozzájárult az ünnepséghez Tóth
Tamás, a Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság Mezőtúri
Szakaszmérnökségének képviselője és Dr. Csellár Zsuzsanna
Képviselő Asszony, a Mezőtúri

Kórház és Rendelőintézet főigazgatója, majd koszorúzás következett.

Mindezek után a Közösségi Ház
nagytermében emléklap átadásra
került sor. Méltán lehetnek büszkék felmenőikre azok a családok,
akik kubikos ősökkel rendelkeznek.

Árvai Nikoletta

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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Jubileumi népzenei koncert

Szeptember 16-án boldogan
ünnepeltünk együtt a Mongol Agrár
Zrt
Népdalkörével.
Gonda
Istvánnak
a
Népművészet
Mesterének túri motívumai díszítették a 45. születésnapjukra invitáló
gyönyörű meghívót. A kórus tagjai
az év eleje óta átgondolt feladatmegosztással és nagy-nagy örömmel készültek a jubileumi rendezvényre. A Közösségi Ház Jurta termét Pályi Mihály virágkötő mester
kompozíciói
ékesítették.
Megérkeztek a vendégcsoportok
Mezőberényből és Fegyvernekről
és a helyi Vadvirágok - ez alkalommal Biró László vezetésével, szép
számmal eljöttek a kórus régi tagjai, a hozzátartozók, baráti-szakmai
közösségek, ismerősök és teljes
körűen jelen voltak a csoport jeles
fenntartói, támogatói. Elsőként
Herczeg Zsolt polgármester úr
köszöntötte a szülinaposokat, valamint a csoport vezetőjét, Kun Pétert
és művészeti vezetőjét, Seres
Attilánét. A város vezetésének elismeréséről és további támogatásáról
biztosította az egyik legnagyobb

nagyok, Kávási Sándor és Bozsó
László érdemeit és nagyrabecsülését fejezte ki Seresné Jutka odaadó
szakmai és vezetői munkája előtt.
Ritka szép figyelmesség volt részéről, hogy minden kórustagnak egyegy kerámiába ültetett mini virágkompozícióval köszönte meg tevékenységét. Ezt követően került
levetítésre az elmúlt évtizedek legjelentősebb pillanatait megörökítő
filmösszeállítás - jó volt látni azokat, akik már csak fényképeken
lehetnek velünk és mókás volt felfedezni régi önmagunkat. A nagyon
elegáns jubilálók vastapsot kaptak
mívesen előadott, Biró László által
összeállított népdalcsokrukért,
amit Birinyi József népzenekutató,
a KÓTA társelnöke, a Hungarikum
Szövetség elnöke zárásként elhangzott köszöntőjében kiválóra értékelt, majd a KÓTA megyei elnökével, dr. Lengyel Erzsébettel közösen
átadta az Elismerő Díszoklevelet és
az egyéni jubileumi emléklapokat.
Külön köszöntötte a csoport legrégebben, 35 éve tevékenykedő tagját, Bíró Lajosné citerást.

múltra visszatekintő dalos közösséget. Szeretettől átforrósodott légkörben hallgattuk a sok szép dalcsokrot és a hálás közönség is többször együtt énekelt az előadókkal.
Az ünnepeltek fellépése előtt Fűzfa
Noémi, a Mongol Agrár Zrt elnök –
vezérigazgatója
fenntartóként
üdvözölte
az
ünnepelteket.
Tiszteletét fejezte ki a korábbi vezetők (Hegyi István, Nagy Zoltán,
Herbály Gergely, Hernek Antal,
Fűzfa István, Nagy Sándor) kultúrapártoló szemlélete iránt, amiért a
negyvenöt év alatt – ki-ki a maga
idejében - fontosnak tartották a kulturális közösség munkájának segítését, akik a közel fél évszázad alatt
nívós művészeti munkával viszonozták ezt. Felidézte a régi kar-

Kétszer meg is énekeltetett bennünket, ami felszabadító erejű volt
minden jelenlévőnek, önfeledten
daloltuk együtt a „Zölderdőben de
magas” és az „A csitári hegyek
alatt” című gyönyörű népdalokat.
Az ünnepség végén hosszú volt
azoknak a sora, akik ajándékokkal
köszöntötték a csoportot.
A Mongol Agrár Zrt Népdalköre e
helyről is tisztelettel megköszöni
minden jelenlévőnek, hogy osztoztak a felejthetetlen nap örömeiben,
megköszöni az otthont adó
Közösségi Ház vezetésének és
munkatársainak
segítségét,
Mezőtúr város és a Bodoki Fodor
Helytörténeti Egyesület, a Príma
Folyt. a 6. old.
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mezőtúr és vidéke

Nyomda és Reklámstúdió, az
Uzsoki Fotó patronálását és a
Mongol Agrár Zrt biztonságot adó
támogatását. Én pedig egy idézettel szeretném megköszönni a publikum nevében, hogy közétek tartozhattam, ha csak órákra is.

Gratulálunk nektek a 45 év sok-sok
fellépéséhez, a rangos elismerésekhez és ahhoz, hogy megmutatjátok
számunkra, milyen jó békés, összetartó közösségben együtt énekelni,
egymást segítve élni!

Berczeliné Boldog Mária

Aranypáva nagydíjas a mezőtúri citerás
Biró László mezőtúri citerás,
művészeti vezető, kórustag. Egy
mondatban nehezen lehet összefoglalni mi mindennel foglalkozik
magas szinten munkája mellett.
A zene a mindennapjaiból sem
hiányozhat, hiszen citeratanárként dolgozik Csorváson.

A
citerával
tanítómestere
Csiderné Mikó Anna ismertette
meg, majd tanára iránti tiszteletből
vezérelve választotta ezt a hivatást.
Több szakmailag elismert citeratáborban is oktat, valamint rendszeresen vesz részt versenyeken, ahon-

nan mindig dobogós helyezéssel tér
haza. Mezőtúri citerás szólistaként
ő rendelkezik egyedül a két legnagyobb népzenei elismeréssel a Vass
Lajos Nagydíjjal és 2017. augusztus
26-a óta az Aranypáva nagydíjjal.
Az Ősz-Ülő névre hallgató városi
rendezvényen két barátjával Sipos
Pállal és feleségével Siposné Heigli
Mariannal lépett színpadra, ahol a
közönség meghallgathatta azt a
műsort is, amivel elnyerte az
Aranypáva Nagydíjat. A fellépést
követően a Mezőtúri Városi
Televízió készített vele egy riportot:
– Az Aranypáva Nagydíjért folyó
verseny több részből áll, térségi és
országos fordulóból. Majd azok,
akik az Aranypáva díjat nyerik,
meghívást kapnak egy országos
színtű gála minősítésre, ahol az
Aranypáva díjasok közül nyerheti
meg valaki az Aranypáva nagydíjat.
Sokat jelentett számomra, hogy a
mezőtúri Gonda István által készített kerámia plakettet vehettem itt
át, a megyében egyedül én rendelkezem ezzel a minősítéssel citerás
szólistaként.
Biró Lászlónak mi is szívből gratulálunk és további sok sikert kívánunk!
Bodor Márti

2017. október 06.
Mese a könyvtárban

A Magyar Olvasótársaság kezdeményezésére, Benedek Elek születésnapja, szeptember 30-a, a
magyar népmese napja. Ez alkalomból immár 13. alkalommal rendezte meg a Mezőtúri Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár hagyományos Mesemondó versenyét.
Nagy örömünkre közel hetven
meseszerető 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
8-án, vasárnap tartandó Mesegálára,
amely az Őszi Könyvtári Napok
lezárása. 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: Kelemenné
Margitka, Kovácsné Soltész Mária,
Molnár Nóra, Márton Boglárka,
Tóth Anikó, Tömösköziné Kun
Róza Erika.
Valamint a támogatóknak:
Mezőtúr Város Önkormányzata,
Karcagi Sz. C. Teleki Blanka
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Kollégiuma, Szent István Katolikus
Általános Iskola és Óvoda, Virág
Büfé.

Iskolája
Különdíj:
Pete
Gvendolin,
Kossuth Lajos Általános Iskola
A Szent István Katolikus
Általános Iskola és Óvoda különdíja: Madura Lili, Szent István
Katolikus Általános Iskola és Óvoda
A Virág Büfé különdíja: Kontos
Kata, Túrkevei Petőfi Sándor
Általános Iskola

A mesemondó verseny helyezettjei:
1. osztály.
I. Nagy Kristóf, Mezőtúri
Református Kollégium Általános
Iskolája
II. Patkós Petra, Kossuth Lajos
Általános Iskola
III. Fehér Hédi Tina, II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola
Különdíj: Vékony Vivien Virág,
Kossuth Lajos Általános Iskola

Felsősök
I. Nagy Martin, Mezőtúri
Református Kollégium Általános
Iskolája
II. Major Levente, Mezőtúri
Református Kollégium Általános
Iskolája
III. Pápai Kerubina Dea, Mezőtúri
Református Kollégium Általános
Iskolája
Különdíj: Kecse Blanka, II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola
A Karcagi Sz. C. Teleki Blanka
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Kollégiuma különdíja: Kiss Attila
Lőrinc, II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola
Gratulálunk a helyezetteknek!

FELHÍVÁS

Tisztelt olvasók!
A Települési Értéktár Bizottság ez év májusi ülésén az értéktár elemei
közé felvette a II. világháború eseményei következtében Mezőtúr területén
elhunyt áldozatok síremlékeit a pusztabánrévei sírhellyel együtt.
Az Önök segítségét kérjük a teljesebb lista összeállításához. Akinek valamely hozzátartozója a mezőtúri események következtében vált áldozattá,
és sírhelye jelenleg is fellelhető a temetők valamelyikében, kérjük, jelezze
felénk az alábbi elérhetőségeken, telefonon vagy személyesen. Sok segítséget jelentene a haláleset rövid leírása, illetve a sír pontos helye egy róla
készült fotóval.
Elérhetőségek:
• Szabó András: 06 20/214-47-56
• Pusztai Zsolt - Túri Fazekas Múzeum: 06 56/350-174
• Patkós Éva városi képviselő

Köszönettel: Szabó András
Bizottsági elnök

HALLOWEEN PARTY
2017. OKTÓBER 27.
MEZŐTÚR, KÖZÖSSÉGI HÁZ

2. osztály
I. Den Hertog Patrik, II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola
II. Vaskó Iringó, Kossuth Lajos
Általános Iskola
III. Major Regina, Mezőtúri
Református Kollégium Általános

3. osztály
I. Tóth Maxim József, Túrkevei
Petőfi Sándor Általános Iskola
II. Krech Janka, Mezőtúri
Református Kollégium Általános
Iskolája
III. Cser Noémi, Mezőtúri
Református Kollégium Általános
Iskolája
Különdíj:
Tóth
Szabolcs,
Túrkevei Petőfi Sándor Általános
Iskola
4. osztály
I. Karikás Máté, Mezőtúri
Református Kollégium Általános
Iskolája
II. Jancsa Sára, Mezőtúri
Református Kollégium Általános
Iskolája
III. Kiss Lajos, Mezőtúri
Református Kollégium Általános
Iskolája
Különdíj: Juhász Luca, Mezőtúri
Református Kollégium Általános
Iskolája
Különdíj:
Bagi
Melinda Amanda,
Kétpói
Általános
Iskola
Különdíj: Ecsedi
Kristóf,
Mezőtúri
R e f o r m á t u s
Kollégium Általános
Iskolája

Gyermekkönyvtár
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Mezőtúri kertek a „Magyarország legszebb konyhakertjei” versenyben
Mezőtúr Város Önkormányzata
az idei évben immáron ötödik alkalommal vett részt a Kovács Szilvia
ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott „A legszebb
konyhakertek”
–
Magyarország legszebb konyhakertjei országos programban, melynek helyi „A legszebb konyhakertek” - Mezőtúr program ünnepélyes
eredményhirdetésére 2017. szeptember 28-án a Városháza
Dísztermében került sor.

A jubileumi ünnepséget Szűcs
Dániel városi képviselő vezette le, a
díjakat Herczeg Zsolt polgármester
adta át.
Az országos összefogás eredményeképpen 366 településről, több
mint 2300 nevezés érkezett az idei
színvonalas, példaértékű megmérettetésre. Mezőtúron 5 kategóriában (balkon, közösségi, zártkert
gyümölcsös, zártkert vegyes és
mini 50 m2-ig) összesen 9 kertművelő mutatta meg értékteremtő
munkáját a nagyközönségnek. Az
első helyezetteket a helyi zsűri az
országos díjra is jelölte.
Alpolgármester asszony sajnos
egyéb elfoglaltsága miatt nem
tudott az eredményhirdetésen személyesen részt venni, de írásban
megosztott néhány gondolatot a
jelenlévőkkel. Mindenkinek üdvözletét küldte és ígéretet tett rá, hogy
hamarosan meglátogatja önkormányzatunkat és lehetősége szerint
néhányat a legjobb kertesek közül.
Köszönetét fejezte ki polgármester
úrnak, hogy immáron 5. éve áll a
program mellé, a kertgazdáknak
töretlen lelkesedésükért, egész éves
áldozatos munkájukért, Olajos
Sándornak és Korcsok Anitának az
elmúlt 5 éves példamutató együttműködésért, a zsűri tagjainak és
mindenkinek, aki bármilyen tettel
segítője
volt
annak,
hogy
Mezőtúron az idei évben is sikeresen megvalósuljon a program.
Szívből gratulált a szép eredményekhez, további munkájához, életéhez mindenkinek jó egészséget,
sok erőt, szerencsét, töretlen kitartást kívánt a Jóisten áldásával!
Alpolgármester asszony megtisztelő szavait követően Mezőtúr

Város Önkormányzata és Herczeg
Zsolt polgármester úr nevében képviselő úr is elismerését, köszönetét,
büszkeségét fejezte ki a versenybe
jelentkező mezőtúri kertgazdáknak, kertművelőknek, akik most is
egytől-egyig méltón képviselték
városunkat a megmérettetésen.
Továbbá köszönetet mondott
Kovács Szilvia alpolgármester
asszonynak és a Legszebb
Konyhakert Csapatának áldozatos
munkájukért és az immáron 5 éve

tartó töretlen, sikeres együttműködésért.
Ezt követően az elismerések
átadása következett. Díjazottak:
Balkon kategóriában:
2. helyezett Dandár József
1. helyezett: Veres Ágnes
A balkon kategóriában minden
évben megmutatják a résztvevők,
hogy nem csak kertes háznál lehet
kertészkedni, termelni, valamint
azt, hogy egy erkély milyen csodálatos dísze lehet egy lakásnak, a
lakókörnyezetnek, a településnek.
Közösségi kategóriában:
2. helyezett a Mezőtúri Városi
Óvoda
Gyermek-kert
Tagintézménye
1. helyezett: Mezőtúri Városi
Intézmény – Csoda - Vár Központi
Óvoda
Különösen megható azt látni, amikor a gyermekek mutatják be a kertművelés iránt érzett szeretetüket,
tenni akarásukat és annak csodálatos
eredményeit. Köszönet illet minden
gyermeket és az őket segítő, támogató pedagógusokat, dolgozókat.
Zártkert gyümölcsös kategóriában
Egyedüli nevezőként díjat vehetett át Lengyel Alexandra és Sőrés
Sándor.
Az ünnepségen sajnos nem tudtak személyesen jelen lenni, de minden fiatal számára példaértékű lehet
a tenni akarásuk, fáradtságot nem
kímélő gyümölcsöző munkájuk.
Zártkert vegyes kategóriában:
2. helyezett Enyedi Erzsébet és
Fehér András

1. helyezett Jászné Polgár Mária,
Jász Ferenc és 5 unokájuk
Értékteremtő
munkásságuk,
melynek köszönhetően a tudás és a
természet iránti szeretet generációkon át öröklődik, szolgáljon példaként mindenki előtt!
Mini 50 m2-ig
2. helyezett Nagyné Balogh
Ibolya
Itt kell megemlíteni, hogy a díjként átadott kerámia ajándékok,
kolléganőnk Ibolya kezeinek munkáját dícsérik. Ezúton is köszönjük
a szebbnél szebb alkotásokat és
szívből gratulálunk az elért helyezéshez.
1. helyezett Uzsoki János
Amint azt már korábban említésre került, a helyi zsűri minden kategória első helyezettjét az idei évben
is országos díjra jelölte. „ A legszebb konyhakertek – Magyarország
legszebb konyhakertjei” országos
program 2017. évi országos megmérettetésén a jelöltek közül országos
örökös díjat kapott a mini 50 m2-ig
kategóriában Uzsoki János úr. A
díjat 2017. szeptember 24-én az
Országos
Mezőgazdasági
és
Élelmiszeripari Kiállítás Záró-,
Díszünnepségén vehette át Kovács
Szilvia alpolgármester asszonytól, a
Program ötletgazdájától, illetve Dr.
Nagy István Földművelésügyi
Miniszterhelyettes úrtól. Fogadja
szívből jövő gratulációnkat a szép,
kiemelkedő eredményhez, Mezőtúr
nagyon büszke Önre, hogy immáron 3. alkalommal részesül az
országos zsűri elismerésében!
Nagy megtiszteltetés számunkra,
hogy ezen ünnepségen Mezőtúr
Város Önkormányzata és Korcsok
Anita koordinátor is miniszteri elismerő oklevélben részesült az 5 éves
együttműködés eredményeképpen,
mellyel hozzájárultunk a Magyar
Nemzet hagyományainak ápolásához, kertművelő tudásunk, értékeink továbbörökítéséhez, kertkultúránk gazdagításához.
Önkormányzatunk nevében képviselő úr külön köszönetét fejezte
ki a helyi program mozgatórugójának, Olajos Sándornak, aki hosszú
évek tapasztalatának, tudásának
birtokában zsűrizi a kerteket, tartja
a kapcsolatot a kertművelőkkel és
immáron 5 éve hozzájárul a
Program sikeres lebonyolításához.
Ezúton is szívből gratulálunk
minden kertgazdának, további
eredményes kertművelést és jó
egészséget kívánunk! Jövőre is
nevezzenek minél többen!

Korcsok Anita, Uzsoki János
Fotó: Uzsoki JÁnos
Haladjanak tovább ezen az úton,
tanítsák, ösztönözzék gyermekeiket, unokáikat és a környezetükben
élőket arra, hogy egészségük megőrzése érdekében termeljenek és
fogyasszanak saját maguk által előállított zöldségeket, gyümölcsöket,
gyógynövényeket, továbbá tegyék
szebbé lakóhelyüket!
Az ünnepség az egyik kedves
kertnevező, Jászné Polgár Mária
által beküldött, Áprily Lajos gyönyörű versével zárult:
Áprily Lajos:
A kertbe ment
Uram, én nem tudom, milyen a kerted,
a virágosod és a pázsitod.
Én nem tudom, virágok ültetését
ágyásaidban hogy igazítod.
Csak azt tudom, hogy kendőjét levetve
júniusi vasárnap hajnalán,
beteg lábával és beteg szívével
bánatosan kertedbe ment anyám.
Uram, tele volt immár félelemmel,
sokszor riasztó árnyék lepte meg,
de szigony-eres, érdes két kezével
még gyomlálgatta volna kertemet.
A kicsi teste csupa nyugtalanság,
s most elgondolni nem tudom, hogy ül.
Virágosodban könyörülj meg rajta,
hogy szegény ne szenvedjen tétlenül.
Mezőiden ne csak virágmagot vess,
virágaid közé vegyíts gyomot,
hogy anyám keze gyomlálhassa
kerted:
asphodelosod és liliomod.

Mezőtúr Város Önkormányzata
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mezőtúr és vidéke
Tájékoztató Idősek Világnapja Alkalmából

A Mezőtúr és Környéke Kistérségi
Nyugdíjasok Civil Társulása 2017.
szeptember 26-án megtartotta szokásos klubgyűlését.

Molnár Sándor a társulás vezetője Idősek Világnapja alkalmából,
Baranyiné Fodor Zsuzsa rendőr
századost hívta vendégül.
Százados asszony a bűnmegelő-

zés jelentősségére, a SZEM
Mozgalom fontosságára hívta fel a
figyelmet, valamint elhangoztak az
aktuális prevenciós ajánlások, mint
például a fűtési szezon veszélyei, illetve a telefonos csalásokkal kapcsolatos felhívások.
A Kistérségi Társulásba 6
klub tartozik, így jelen volt a
Tisztelet Vasutas Nyugdíjas
Klub, a Mezőtúri Diabétesz
Klub,
A
Körös-völgyi
Természetvédelmi Társulás, a
Napsugár Kultúrkör, a Túri
Olvasókör és a Lokomotív Vasutas
Nyugdíjas Klub; az előadás 24 fő
részvételével zajlott.
Bodor Márti

Mezőtúri Rendőrkapitányság az alábbi fűtési
szezonnal kapcsolatos bűnmegelőzési
információkra hívja fel a lakosság figyelmét:
Az erdőtulajdonos magánszemélyek, valamint erdészeti társulások lehetőség szerint rendszeresen és visszatérően ellenőrizzék területeiket! A már
kitermelt fát ne hagyják őrizetlenül a külterületen, azt szállítsák olyan
bekerített helyre, ahol illetéktelenek nem férhetnek hozzá! Amennyiben az
erdős területek közelében gyanús, idegen személyeket látnak teherszállításra alkalmas járművekkel, írják fel a jármű rendszámát, ha pedig az erdőben idegen személyek végeznek fakitermelést, értesítsék a rendőrséget!
A téli időszakban, illetve azt megelőzően gyakorivá válnak a tűzifa kereskedelemmel kapcsolatos csalások. Az elkövetők általában tehergépkocsival
házalnak és tűzifát kínálnak eladásra az aktuális kiskereskedelmi árnál
olcsóbban. A tüzelőt házhoz viszik, de a megrendelt mennyiségnél jelentősen kevesebb, vagy sokkal rosszabb minőségű fát szállítanak le.
Előfordulhat, hogy lopásból származó fát értékesítenek, amelyet később a
rendőrség lefoglalhat.
Fontos, hogy megbízható forrásból vásároljanak tüzelőt és a vásárlás
részleteit mindig pontosan tisztázzák. Lényeges, hogy a megrendelésben
erdészeti, vagy sima köbméter szerepel, ugyanis egy erdészeti köbméter,
valamint egy sima köbméter között jelentős különbség van.
1 erdészeti köbméter = 1,75 normál köbméter
1(normál) köbméter = 0,57 erdészeti köbméter
Tisztázzák azt is, hogy milyen fajtájú a fa, illetve, hogy rönk vagy
ömlesztett formában szállítják valamint a rakodás költségét az ár tartalmazza-e, vagy azt külön kell megtéríteni. A megrendelést és az árat rögzítsék írásos formában is!
A leszállított mennyiséget minden esetben mérjék vagy méressék le és
arról kérjenek igazolást, számlát!
Az idős személyek a tüzelő beszerzéséhez kérjenek segítséget hozzátartozóiktól, vagy a helyi erdésztől! A tűzifát tárolják zárt, biztonságos
helyen! Kellő körültekintéssel elkerülhető, hogy bűncselekmény áldozataivá váljanak.

A fenti tanácsok figyelembevételével és kellő körültekintéssel
elkerülhető, hogy bűncselekmény áldozataivá váljanak.
Gyomaendrődi irodánk végez magánszemélyek, társaságok
és társasházak, egyesületek, alapítványok részére
teljes körű könyvviteli, ügyviteli és tanácsadói szolgáltatást.
Várjuk leendő ügyfeleinket!
Irodánkat Gyomaendrődön a Kossuth Lajos út 33. szám alatt találja!
Telefon: 06-66/789-322 vagy 06-70/327-47-07
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A szájápolás fontossága
Egy 2004-ben készült hazai felmérés szerint az emberek szájából
átlagosan tíz fog hiányzik, négy
pótolt, és csak tíz egészséges. Ezzel
a legrosszabbak között vagyunk az
EU-ban. A helyes szájhigiénia nem
csak a fogszuvasodás, hanem a fogágy-betegségek megelőzésében is
fontos szerepet játszik.
A hatékony fogmosást megfelelő
ideig tartó, rendszeresen végzett és jó
technikával párosuló tisztítással tudjuk elérni. A legideálisabb ha minden
étkezés után fogat tudnánk mosni.
Ha erre nincs lehetőség, reggel és este
mindenképp tegyük meg. A lefekvés
előtti fogmosást soha ne hagyjuk
ki, mert éjszaka a nyáltermelés csökkenése miatt kevésbé érvényesül a
szájüregben a nyál védő, tisztító
hatása, ezért nő a lepedékképződés.
Az esti fogmosás után pedig már ne
együnk, és csak vizet igyunk!
A fogszuvasodás, vagyis a caries
egy többtényezős folyamat. A folyamat kialakulásához szükséges a
fog, a szájban lévő baktériumok
(plakk), táplálék és az idő. Mind
egyforma szerepet tölt be.
Önmagában egy szerkezetileg
gyengébb fog, ha helyesen van
ápolva nem fog elromlani.
A legfontosabb eszköz a fogkefe
és a fogkrém (fluoridos). A különböző korcsoportoknak különböző
fluoridtartalmú fogkrémek vannak.

Kivéve azokat a gyerekeket, akik
még nem tudnak öblíteni. Náluk
tilos a fluoridtartalmú fogkrém
használata!!! A szájhigiénia fenntartása már a gyermekkortól kezdve rendkívül fontos.
Sokan kérdezik, hogy a hagyományos kézi vagy az elektromos fogkefét ajánljuk inkább. Mindkét fogkefével lehet tökéletes szájhigiéniát
fenntartani, de tény, hogy elektromos fogkefével könnyebb. Ugyanis
azt csak oda kell tartani a foghoz, és
a kefe a különböző mozgások segítségével megtisztítja a fogat. Viszont
fontos, hogy ezzel is vigyázni kell!!!
Nem kell rányomni a fogra, csak
megfelelő pozícióban kell tartani
úgy, hogy a fognyakat is meg tudja
tisztítani. A másik nagy előnye,
hogy kis fejjel rendelkezik, így kön�nyebben oda tud férni minden foghoz. Különösen a hátsó fogakhoz,
melyeket kézi fogkefével nehezebben tudunk elérni. Nagyon fontos,
hogy a hátsó fogakra nagyobb figyelmet kell fordítani, mivel kevésbé
hozzáférhető, nehezebben tisztítható. Ilyen gondosabb odafigyelést igényelő terület még az alsó fogak
belső (nyelv felőli) felszíne. Az itt
felhalmozódó és fogmosással el nem
távolított plakkra (baktériumfilm)
kiválhat a nyálban lévő ásványi
anyag, így fogkő alakulhat ki.
Mindenképpen fontos, hogy

Felhívás a tisztelt városunk szemetelőjének!
Még nem kerestük fel, de már
nyilvántartásba vettük és a kameránk is rögzítette azt, hogy Ön 2017.
szeptember 09-én szombaton este
21:20-kor érkezett meg a Petőfi út
53. számú székhely előtt lévő telefonszekrény mellé az úttest felől.
Majd zseblámpával kereste azt a
helyet, hogy hová dobhatja hulladékát, melyet hol a járda felől, hol az
úttest felől szórt szét. Ez a művelet
eltartott 21:50-ig, amikor még egyszer a járdára lépett és elégedetten
szemlélte munkájának eredményét.
Ezután lassan elindult a Tulipán út
felé, majd a sarkon megállt, és még
egyszer megszemlélte az elvégzett
szemetelést. Majd lassan elindult
az utcában oda, ahol egyébként
hulladékgyűjtő konténerek is el
vannak helyezve. A szemetelő személy vékony, magas testalkatú,
simléderes sapkát viselő, lassú
mozgású idősödő úriember volt. A
szemeteléssel még személyiségi
jogokat is sértett az illető, mert
kidobta a kollégium névsorát is
9./A osztálytól fölfelé, valamint a

nevelő tanárok nevét is. Nem
tudom mit szólnának a tanárok és
tanulók, ha látnák, hogy az utcára
teregették ki nevüket. Egyébként
megőriztük ezeket a névsorokat
tartalmazó papírcetliket, valamint a
2017. szeptemberi hónapra kiírt szilenciumi csoport névsorát is.
Városunkban több helyen vannak
kamerák, amelyek rögzítik azokat a
személyeket, akik nem egészen
tisztességes úton közlekednek.
Ezért kérjük a lakosságot, hogy
saját városunkat tartsák tisztán.
(Milyen lehet az otthona ezeknek
az embereknek, akik ilyen szemetelésre vetemednek?) Vagy, ha nincs
kukájuk, akkor igényeljenek és
abban helyezzék ki a hulladékot (...
igaz azért fizetni kell). Ez legyen
intő példa azoknak is, akik ezután
akarják a közterületen szétszórni a
szemetüket.

Tisztelettel:
a kamerát üzemeltetők.

minden fog minden felszíne (oldala) legyen megtisztítva. Kívül és
belül. Kis körkörös mozdulatokkal
érdemes végezni a fogmosást, úgy,
hogy közben az ínyszélt is átmas�szírozzuk. Mindenképpen fontos,
hogy a fog nyaki részéről, illetve az
ínyszélről is legyen letisztítva a felrakódás, mert ellenkező esetben
ínygyulladás, súlyosabb esetben
fogágy-betegség alakul ki. Az erőteljes, vízszintes irányú sikálást
kerüljük, mert hatására az íny erősen visszahúzódik és a fogak felületén vízszintes csíkok jelennek meg
a fogkefétől. Egy kisebb fejű, puha
sörtéjű fogkefe használata az ideális. Az egymás felé néző felszínekről sem szabad elfeledkezni.
Ugyanis fogkefével, legyen az kézi
vagy elektromos, illetve legyen bármilyen sörtéjű, nem tudunk hozzáférni. Ezt csak fogselyemmel vagy
fogköztísztító kefével tudjuk hatékonyan tisztítani. Azon esetekben,
amikor a fogak szorosan állnak,
fogselyem, amikor a fogak között
rés van, fogköztisztító kefe használata javasolt. Érdemes olyan csomagolást választani belőle, amelyben
több méret van, mert nem biztos,
hogy mindenhová azonos méret
szükséges. Először kicsit nehézkes
a használatuk, de nem szabad feladni. Pár nap alatt belejön az
ember, és rutinszerűen használja.

Összegezve, amit érdemes megfogadni fogaink és ínyünk egészségéért:
1. Naponta legalább kétszer (reggel és este) mossunk helyesen
fogat!
2. Válasszunk jó minőségű kis
fejű, tömött és puha fogkefét.
3. Fogselymezzünk vagy használjunk fogköztisztító keféket.
4. A fogászati problémákat a legegyszerűbben úgy kerülhetjük el,
ha gondosan ápoljuk fogainkat, és
rendszeresen
ellenőriztetjük
szájhigiénés állapotunkat!
5. Ha az ellenőrzések között nem
telik el több mint fél év, akkor elkerülhető a komolyabb szájüregi
problémák kialakulása, ami jó
eséllyel megóv a számtalan egyéb
fogbetegségtől is!
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy
ma már szájápolási módszerek széles skálája elérhető a piacon. Ezeket
kiegészítve a helyes fogmosási technikával és a rendszeres évenkénti
fogászati ellenőrzéssel, elérhetjük,
hogy fogaink épsége és egészségünk
minél tovább megmaradjon.
Dr. Hák Mária
Mezőtúri Kórház és
Rendelőintézet
Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr, Kossuth L. u. 9-11
Tel: 06-56-550-427
efi.mezotur@gmail.com

RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA A REFIBEN

2017-ben ünnepeljük Arany János
születésének 200. évfordulóját.

pontjait.
Kitért a Petőfivel – a magyar irodalom égisze alatt – köttetett legendás barátságára, kettejük kapcsolatának alakulására.
Végigélhettük, hogyan jutottak el
a kezdeti tartózkodó levélváltástól,
a csipkelődő, játékos vidámságon át

Ebből az alkalomból látta vendégül iskolánk Marosán Csabát, a
Kolozsvári Színtársulat legifjabb
tagját. A rendhagyó irodalomóra
keretében a jelenlévő mintegy 400
diák és tanárok képet kaptak a „költők fejedelmének” kevésbé ismert
oldaláról.
Az előadáson Marosán Csaba
kronologikus sorrendben mutatta
be Arany életének, pályájának
jelentősebb eseményeit, forduló-

a sírig tartó mély barátságig. A hallgatók megismerhették Petőfi rajztehetségét, Arany János humoros
„visszafordítói” képességét.
A hallgatók legnagyobb örömére
Marosán Csaba elszavalt két Laczkfi
interpretációt, mely nagy derültséget keltett.
Az élményközpontú prezentáció
egy kortárs költő „Családi kör”
átiratával zárult.
Mezőtúri Református Kollégium

„Szülőhelyem, Szalonta,
Nem szült engem szalonba;
Azért vágyom naponta
Kunyhóba és vadonba.”
(Arany János)
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Megkezdődött az idei bajnoki szezon
a női utánpótlás
kézilabdások számára
Először az U13-as lányok léptek pályára Kunhegyesen
2017. szeptember 16-án.
Az első meccset a hazai lányok ellen játszották, ahol
a mi lányaink 5 gólos fölénnyel végeztek. A második
meccs végeredménye nem zárult ilyen sikeresen a
vámosgyörki csapat ellen, 5 gólos vereséget szenvedtek.
A mezőtúri csapat összeállítása:
Makarov Dorina, Hegedűs Dorina, Balaskó Csenge,
Hoti Fatime, Seregi Zseni, Fazekas Kitti, Bíró Kiara, Tóth
Kata, Fehér Renáta, Patkós Rebeka, Vásárhelyi Teréz,
Szabó Tamara
Edző: Juhászné Benke Éva
Eredmények:
Törökszentmiklósi székács KE-Mezőtúri AFCSYNGENTA: 9-14
Gólszerzők: Balaskó Cs. 7, Bíró K. 1, Hoti F: 4/1,
Fehér R: 2,
Mezőtúri AFC-SYNGENTA-MEV KC: 11-16
Gólszerzők: Balaskó Cs. 5/1, Bíró K. 1, Hoti F: 5
Edzőjük Juhászné Benke Éva az alábbiak szerint
értékelte a lányok teljesítményét:
- Kezdésnek nem volt rossz, de bízom benne, hogy a
következő fordulókon jobban megy a lányoknak a játék.

MAFC LABDARÚGÓ
SZAKOSZTÁLY
Megyei I. osztály 2017. évi
hazai mérkőzései
2017.10.14. 14:30 MAFC – BESENYSZÖGI SE
2017.10.28. 13:30

MAFC – TÖRÖKSZENTMIKLÓSI FC

2017.11.11. 13:00 MAFC – JÁSZÁROKSZÁLLÁSI VSE

Elrajtoltunk
Új csapattal, új rendszerben
elkezdtük a 2017/18 évi lány gyermek kézilabda bajnokságot az U11es korosztályban. Az elmúlt három
idény során emberpróbáló feladatot
jelentett, hogy néhány ‚rutinosabb’
játékos mellé felzárkóztassunk
10-12, a versenyzés szempontjából
szinte kezdő kézis palántát.
Jelenleg ifis csapatunk is hasonlóan
vágott neki a szeptemberi
kunhegyesi rajtnak. A felfokozott
eredménykényszer kiküszöbölése
végett a versenyrendszer ettől az
évtől már nem állít fel tabellát és
nem vezet góllövő rangsort. E
nemes szándék persze nem azt
jelenti, hogy nem fontos a gól.
Szeptember 25-én Túrkeve és
Kunhegyes csapata ellen próbáltuk
meg a labdát az ellenfél kapujába
varázsolni, lehetőleg minél többször. A nagyon komoly küzdelmeket hozó összecsapásokban ellenfeleink még egy picit jobbak voltak,

de ez nem keserítette el lányainkat.
Csapatunk stabil, mert van erős
váza és vannak lelkes kezdőink,
akik biztosan felnőnek majd a feladathoz.
Katona Tibor
Az U11-es csapat összeállítása:
Rácz Vivien, Patkós Rebeka,
Fehér Renáta, Tóth Kata, Bíró
Panni, Bíró Heidi Fanni, Fazekas
Anna, Fazekas Flóra, Lakatos
Zsófia, Lovas Lilla, Kozák
Alexandra, Papp Anett, Fadgyas
Szilvia
Edző: Katona Tibor András
Eredmények: Mezőtúri AFCSYNGENTA-Túrkevei VSE: 13-26
Gólszerzők: Fehér R: 5, Bíró P: 2,
Tóth K 5/3, Papp A: 1
Törökszentmiklósi
Székács
KE-Mezőtúri AFC SYNGENTA:
22-17
Gólszerzők: Fehér R: 2, Patkós
R: 2, Lakatos Zs: 1, Bíró P: 2,
Fazekas F: 1, Tóth K: 9/3

www.mkskft.hu

Mezőtúri Cégek és Egyesületek Horgászversenye
2017.szeptember 17. - Peres, Vakota Zug
1.hely: Agrohíd Ipari Kft, Ványai Zoltán, Kun Gergő, 4,66kg.
2.hely: Sasa Üveg Kft, Takács Attila, Pap István, 4,61kg.
3.hely: Ónodi Team, Csikós Attila, Ónodi Lajos, 3,70kg.
4.hely: Túr Fishing, Kézsmárki Attila, Láposi Zoltán, 3,34kg.
5.hely: Unix Kft, Herceg Lajos, Csató Gulliver Gábor, 2,82kg.
6.hely: Bavas Bau Kft, Jóni Barnabás, Jóni Péter, 2,82kg.
7.hely: Ugrai László Mg. Ev, Patkós Zsolt (Füles), Pinki, 2,71kg.
8.hely: Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt, Veres Imre, Czihat Róbert,
2,66kg.
9.hely: Sasa Üveg Kft, Magyar Károly, Nagy László, 2,49kg.
10.hely: BB Glass Kft, Karsai Zsolt, Igriczi Gábor, 2,48kg.
11.hely: Rafi Hungária Kft, Máté Zsolt, Búsi Lajos, 2,42kg.
12.hely: Mezőtúri Vasútállomás, Juszku István, Katona László, 2,08kg.
13.hely: Karcagi Szakképzési Centrum, Vásárhelyi Lajos, Ifj. Vásárhelyi
Lajos, 1,88kg.
14.hely: BB Glass Kft, Kovács Zoltán, Tóthka Attila, 1,82kg.
15.hely: Bavas Bau Kft, Jóni Zoltán, Jóni Tamás, 1,76kg.
16.hely: Rafi Hungária Kft, Székely Tibor, Mencsák Imre, 1,69kg.
17.hely: Rafi Hungária Kft, Nádházi Gabriella, Bihari Sándor, 1,35kg.
18.hely: Non Stop Delikatesz, Fazekas Tamás, Fazekas Sándor, 1,35kg.
19.hely: Rafi Hungária Kft, Restye Sándor, Gonda István, 1,21kg.
20.hely: Rafi Hungária Kft, Csernik Attila, Kiss Roland, 0,65kg.
21.hely: Mezőtúri Horgász Egyesület, Csató Sándor, Csipes András.
Össz fogás: 48,5kg.
Legnagyobb hal: 0,88kg, Kárász, Pinki fogása.
Gratulálunk a csapatoknak!
Köszönjük a támogatást az induló cégeknek valamint Lantai
Szerelvénybolt, Metzker Krisztina, Blaha Ferenc.
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ELHUNYTAK

Balogh Ilona élt 82 évet,
Patkós István élt 81 évet,
Krizbai Sándorné Homonnai Klára
élt 80 évet,
Szabó Antal élt 77 évet,
Major Lajos élt 67 évet,
Hraskó Erika Csilla élt 47 évet,
Sándor Jánosné Szabó Mária élt 83 évet,
Varga Jánosné Szilágyi Teréz Irén
élt 75 évet,
Major Andrásné Szabó Julianna
élt 82 évet,
Sindel Eszter Klára élt 68 évet,
Samu Ferencné Magyar Zsuzsanna
élt 90 évet,
Klenyár Balázsné Kun Ilona élt 66 évet,
Nagy Sándor élt 66 évet,
Farkas Eszter élt 85 évet,
Fejes Gyula élt 65 évet.

közéleti lap

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

Balogh Melani Emese
(Kovács Emese)

Csipes Marcell
(Illés Beáta)

Juhász-Tóth Danuta
(Vári Mária)

Koós Kornél Zoltán
(Galla Gréta)

Nagy Ádám
(Demeter Diána)

Nádházi Zsolt
(Bíró Ilona)

Sinka Szabolcs
(Juhász Ágnes)

Szabó Erik
(Zemlényi Bernadett)

Nyugodjanak békében.
TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 1. Telefon: 06-56/350-149
Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33
Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Október 6-12-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 56/550-445
Október 13-19-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637

Állatorvosi ügyelet
Október 7-8-án
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006;
06/30/664-8257
Október 14-15-én
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
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Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
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Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
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5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
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Virág Büfé a Közösségi Házban
Nyitva tartás:
H-P: 8-17 ó			
Szo: 9-13 ó
Vas: zárva
(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)

Lapzárta: 2017. október 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.

