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Megkérdeztük...
A február hónapban megtar-
tott testületi ülések témáiról 
tájékoztatta a lakosságot 
Herczeg Zsolt Mezőtúr város 
polgármestere és Batta Attila 
Viktor alpolgármester. 

– Elfogadásra került Mezőtúr 
Város Önkormányzatának 2018. 
évi költségvetési rendelete. Hogyan 
alakult ez az idei évben?

H.Zs.: – Ez a rendelet határozza 
meg önkormányzatunk működését, 
valamint a fejlesztések vonatkozá-
sában is iránymutatást ad szá-
munkra. A szokásoknak megfelelő-
en a költségvetés összeállítása már 
januárban elkezdődött, hiszen 
nagyon körültekintő, alapos mun-
kát igényel. Számtalan egyeztetésre 
volt szükség. A hivatali kollégák 
elkezdték összeállítani az anyagot, 
ezzel körülbelül egy időben az 
önkormányzati intézmények, gaz-
dasági társaságok vezetőit is meg-
kerestük és kértük, hogy javaslatai-
kat terjesszék elő a működésük és a 
fejlesztési elképzeléseik tekinteté-
ben egyaránt. Ezek alapján kezdtük 
el a költségvetési egyeztetéseket. 
Természetesen a hivatal vonatkozá-
sában is a hivatal vezetőjével, jegy-
ző úrral, illetve aljegyző asszonnyal 
egyeztettünk. Ezek végeredménye-
képpen állt össze az anyag. A 
vonatkozó jogszabályi háttér alap-
ján február 15-e az a határnap, ami-
kor be kell terjeszteni a képviselő-
testület elé a költségvetést, ezt mi 
február 14-én meg is tettük. Így egy 
soron kívüli nyilvános testületi 

ülést tartottunk. Ezt megelőzően 
pedig egy munkamegbeszélést, 
amely azt szolgálta, hogy a bizott-
ságok tagjai és a képviselők megis-
merjék az anyagot és időkorlát nél-
kül feltegyék a felmerülő kérdése-
ket, javaslatokat, kritikákat tudja-
nak megfogalmazni. Ezt követte a 
már említett soron kívüli testületi 
ülés, amely célja tulajdonképpen az 

volt, hogy a beterjesztés megtörtén-
jen. Természetesen ezen alkalom-
mal is volt lehetőség kérdésekre, 
véleményekre. A február 22-ei 
soros képviselő-testületi ülésen 
elsőként került a napirendi pontok 
közé a költségvetési rendelet.

Elmondható, hogy 2018-ra egy 
stabilitást biztosító költségvetést 
tudtunk elfogadni. Ami a működési 
területünket illeti – itt az önkor-
mányzat kötelező feladatainak ellá-
tásának finanszírozására gondolok 
elsősorban – kijelenthető, hogy 
megoldott. Persze, váratlan esemé-
nyek bármikor bekövetkezhetnek, 
de bízunk benne, hogy az ilyen jel-
legű kedvezőtlen momentumok 
elkerülnek bennünket és nem lesz 
gond a gazdálkodásunkkal. 
Alapvetően, amikor a működésről 
beszélünk akkor az állami normatív 
finanszírozás az, amely lehetővé 
teszi a feladatok ellátásának a meg-
oldását, de a kiegészítéseket, ame-
lyeket saját forrásból mellé kell ren-
delnünk az állami normatívához, 
biztonsággal meg tudjuk oldani. 
Fontos, hogy a feladat finanszírozási 
rendszer és a beszámítás elvének 
figyelembevételével kellett megter-

vezni a költségvetést. Ez azt jelenti, 
hogy az állam részéről figyelembe 
veszik, hogy az adott település 
milyen helyi adóerő képességgel 
rendelkezik és ennek megfelelően 
alkalmazzák a beszámítást. A műkö-
désünk területén az is fontos, hogy a 
kötelezően vállalt feladataink mellé, 
nagyon sok önként vállalt feladatot 
terveztünk be, amelyeket elenged-
hetetlennek tartunk, de ezekhez 
állami normatíva nem tartozik.

Fejlesztések tekintetében elmond-
ható, hogy most már 4,5 milliárd 
forintnál tartunk, ami az elnyert 
támogatási pályázati források volu-
menét illeti. Tehát a következő esz-
tendőkben –2018- 2019- 2020-ban – 
nagyon sok értékes, látványos, hasz-
nos felújítást, beruházást tud az 
önkormányzat megvalósítani.

A költségvetés kapcsán minden-
képpen beszélni kell a belterületi 
utak helyzetéről. Mezőtúron a belte-
rületi úthálózat hossza durván 100 
km és ennek körülbelül 20 százalé-
ka földes út. Ezzel kapcsolatban sok 
kérés, kritika érkezett hozzánk, 
amelyek teljesen jogosak. A képvise-
lő-testület ülésén, valamint a mun-
kamegbeszélésen is elhangzott, 
hogy az utak felújításának menetét 
fel kell gyorsítani. Sajnos, Mezőtúr 
város önkormányzatának önereje, 
amelyet az úthálózat fejlesztésére 
tudunk fordítani nem elég. Jelenleg 
több lehetőség áll rendelkezésünk-
re. Egy önkormányzat fejlesztési 
céllal vehet fel hitelt, most 100 millió 
forint jött szóba, erről március 
hónapban fogunk tárgyalni. Ennek 
is megvannak a szabályai, egy 
önkormányzatnak hitelfelvételhez 
kormányengedélyre van szüksége. 
Egy másik megoldással kapcsolat-
ban tárgyaltam Boldog István 
országgyűlési képviselő úrral, aki 
azt az ígéretet tette, hogy megpróbál 
állami segítséget kérni erre a problé-
mára, hiszen számos településen 
hasonló helyzettel küzdenek. 

Az utak mellett több kisebb fej-
lesztésben gondolkodunk. Például 

a közétkeztetést ellátó konyhánk 
technikai eszközfejlesztésére is 3 
millió forintot terveztünk be, ame-
lyekkel is a feladat ellátás biztonsá-
gának növelésére gondolunk. 
Mindemellett a civilszervezetek 
részére nyújtott támogatási keretet 
meg tudtuk emelni. 

A költségvetési főösszeg 4,7 mil-
liárd forintnál tart, természetesen 
költségvetési tartalékkal is tervez-
tünk, ennek a mértéke közel 40 
millió forint. Két dolgot érdemes 
még kiemelni, az egyik a bér kérdé-
se az önkormányzati szférában. 
2017-ben és 2018-ban is a kötelező 
bérminimum, minimálbér emelke-
désének lehettünk tanúi, amely 
szintén egy örömteli dolog, viszont 
ez az önkormányzatunkra nagy ter-
het ró. A jogszabályi előírások telje-
sítése mellett a bérfeszültség elke-
rülése érdekében a magasabb jöve-
delmű kollégák esetében egy bizo-
nyos mértékű bérfejlesztést kellett 
végrehajtanunk. Ez minden intéz-
ményünkre, gazdasági társasá-
gunkra és a közös önkormányzati 
hivatalra is vonatkozik, ennek 
nagysága több 10 millió forintra 
tehető, de ezt is be tudtuk tervezi 
költségvetésünkbe. A másik kieme-
lendő rész a település közbiztonsá-
ga. Itt javuló tendencia mutatkozik, 
ennek megtartása érdekében az 
önkormányzatunk az idei eszten-
dőben be tudta kalkulálni a térfi-
gyelő kamerarendszer korszerűsí-
tését, bővítését. A kameráink szá-
mát meg szeretnénk duplázni.

Összességében elmondható, 
hogy a szokásoktól eltérően a kép-
viselő-testület egyhangúlag elfo-
gadta a költségvetési rendelet terve-
zetet.

– Két EFOP pályázat megvalósítá-
sáról szóló napirendről is tárgyalt 
a képviselő-testület. Milyen pályá-
zatokról van szó?

H.Zs.: – Két EFOP pályázatról tár-
gyalt a képviselő-testület. A 
„Komplex humán szolgáltatásfej-
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A Bodoki Fodor Helytörténeti 
Egyesület öt évvel ezelőtt létrehoz-
ta a Városi Helytörténeti 
Gyűjteménytárat, melynek anyagát 
az egyesület tagjai alapozták meg, 
és az eltelt években magánszemé-
lyek adományai és vásárlások útján 
tovább gyarapodott.

Azzal a kéréssel fordulunk 
Önökhöz, hogy a családi hagyaté-
kokban fellelhető régi iratokat, 
fotókat, képeslapokat, köny-
veket, újságokat, használati 
tárgyakat és eszközöket, régi 
fényképezőgépeket stb., ameny-
nyiben nincs rájuk szükség, felesle-
gessé válnak, akkor ne dobják ki, 
ne égessék el, hanem adományoz-

zák a gyűjteménytárnak. Ezt megte-
hetik a Petőfi Sándor utca 5. szám 
alatti irodánkban hétköznap 9-12 
óra között, illetve az alábbi telefon-
számon jelezhetik adományozási 
szándékukat: +36 20 214 47 56.

A gyűjteménytár gyarapítása és 
megőrzése elsődleges szándékunk 
és feladatunk. A cél, hogy a mező-
túri kötődésű anyagok itt maradja-
nak a városban, mert a legfonto-
sabb, hogy múltunk emlékeit meg-
őrizzük. 

 
Tisztelettel az egyesület nevé-

ben: 
Szabó András

egyesületi elnök

Tisztelt mezőtúriak, kedves Olvasók!

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi foga-
dóóráimon:
•	 március 18., április 15., május 20. 
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.

Mindennapos fogadóóra:  e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.
com  Tel.: 20/380-0709  Boldog István országgyűlési Képviselő

lesztés Mezőtúr térségében” című 
pályázat kapcsán közel 500 millió 
forintot nyertünk, „A humán kapa-
citások fejlesztése Mezőtúr térségé-
ben” című projektre 240 millió 
forintot. Mindkét esetében a támo-
gatási szerződés aláírására hatal-
mazott fel a képviselő-testület. 
Bízunk abban, hogy amennyiben a 
szerződés aláírásra kerül gyorsan a 
megvalósítás szakaszába léphe-
tünk. Ezeken a pályázatokon 
keresztül elsősorban nem fizikális 
építkezésekről beszélünk, hanem 
különböző értékes programok való-
sulhatnak meg, civilszervezetek 
juthatnak forráshoz, valamint a diá-
kok számára ösztöndíjrendszert 
tudunk kidolgozni. A környező 
településekkel konzorciumi part-
nerségben vagyunk, így kisebb tele-
pülésekre is jut a forrásokból.

– Mezőtúr város 2018. évi rendez-
vényei is napirendre kerültek. 
Ezekből mit lehet kiemelni?

B.A.V.: – Nagy örömmel mond-

hatjuk el, hogy sok rendezvény 
valósul meg az idei esztendőben is 
településünkön, igen kevés a prog-
ram nélküli hétvégék száma. 
Néhányat kiemelve az események 
sorából: az Óperenciás Bábfesztivál 
immáron 8. alkalommal zajlik a 
városi könyvtár szervezésében, 
lesz Városi Majális, Városi 
Gyermeknap, az Egészségfejlesztési 
Iroda idén is megszervezi az 
Egészségnapot, Vízparti Fieszta, 
Ünnepi Könyvhét, Nemzetközi 
Népművészeti Fesztivál, Szent Iván 
Éji Tűzugrás, East Fest, arTúr 
Fesztivál és Túri Vásár, 
Testvértelepülési Találkozó, 
Berettyó Kupa Sárkányhajó-verseny 
és Lampionúsztatás. Tehát számos 
színvonalas rendezvény zajlik 
városunkban, amelyek nem csak 
városi szervezésűek, a civil szerve-
zetek, intézmények is szerves 
részét képezik Mezőtúr kulturális 
életének.

Bodor Márti

A közönségtalálkozókról elmond-
ható, hogy soha nem egyformák, 
mindig kicsit másabbak, mint más-
kor. Más a közönség, más az elő-
adás, de minden ilyen alkalommal 
részeseivé válhatunk a témának. Így 
volt ez 2018. március 6-án is a 
Közösségi Házban, amikor Kenyeres 
Oszkár és Jakab Sándor érkezett 
Mezőtúrra a Hazajáró magazinmű-
sor közönségtalálkozójára.

A Hazajáró című turisztikai-hon-
ismereti magazinműsor 2011. októ-
berében indult. Az indulása óta 
rengeteg elismerést tudhatnak már 
magukénak, a teljesség igénye nél-
kül: 2012-ben Magyar Örökség Díj, 
2014-ben Bocskai-díj, 2016-ban Pro 
Urbe-díj, 2017-ben Prima 
Primissima közönségdíj. A 
Hazajáró hétről-hétre kalauzolja el 
a nézőt a Kárpát-medence varázsla-
tos tájaira, megismertetve hazánk 

szépségeit, kulturális értékeit és 
történelmi emlékeit. 

A közönségtalálkozó alkalmával 
betekintést nyerhettünk a műsor 
készítésébe. Megismerhettük a 
műsor két arcát, illetve azokat a 
személyeket is, akik a háttérben 
dolgoznak azért, hogy a látvány 
tényleg mindenkit magával ragad-
jon. Láthattuk, hogy időnként 
milyen „harcokat” vív a stáb egy-
egy rész megalkotásánál és olykor 
bakik is történnek, de ami a legfon-
tosabb, a sorozatban igaz történe-
tek elevenednek meg előttünk.

Az esemény végén lehetőség 
adódott kérdések feltevésére, ame-
lyet a két főszereplő nagy örömmel 
válaszolt meg. Később elmondták, 
a mezőtúri fogadtatás nagyon jól 
esett számukra, sokan voltak kíván-
csiak a kulisszatitkokra.

Bodor Márti

Hazajáró Közönségtalálkozó

Tisztelt Lakosok!
Képviselői fogadóórára várom Önöket

2018. máricus 28-án (szerdán) 16 órára.
Hely: MSZP képviselői irodája (Dózsa Gy. u. 1.)

Tisztelettel: Rózsa Endre
önkormányzati képviselő
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Mezőtúr Város Önkormányzata

Sajtóközlemény

MEGKEZDŐDÖTT A TÁRSADALMI FELZÁRKÓZTATÁST 
CÉLZÓ PROJEKT

A - Mezőtúr Város Önkormányzata által benyújtott - „Közösségi hoz-
zájárulás a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére” című TOP-5.2.1-15-
JN1-2016-00001 azonosítószámú pályázat bruttó 92 691 160 Ft millió 
Forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert a város társadalmi 
kohéziójának megteremtése érdekében. A Támogatási Szerződés alá-
írására 2017. augusztus 21-én került sor.

A projekt célja elsősorban a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett 
városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, 
melynek keretében támogatott tevékenységek eredményeként a hátrányos 
helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoz-
tatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkó-
zást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, 
egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

A projekt az Újvároson körülhatárolható akcióterületen, illetve a támoga-
tási feltételek alapján meghatározott szegregátumban és szegregációval 
veszélyeztetett területeken valósul meg, ezen területeken élőket érinti. A 
projekt keretében átfogó célként került kitűzésre Mezőtúr társadalmi kohé-
ziójának megteremtése. Ezen belül kiemelten került megjelölésre további 
két specifikus cél is, mégpedig a diszkriminációmentes helyi társadalom 
kialakítása, valamint a lakossági (családi és egyéni) kapcsolatok erősítése 
az akcióterületen élők és a szegregátumban élők között.

A projekt továbbá a leszakadó városi területeken élők közösségi és egyé-
ni szintű társadalmi integrációját célozza, amely hangsúlyosan koncentrál 
az itt élők élethelyzetének javítására, a szegregátumokban élők társadalmi 
helyzetének javításán, valamint, az érintett lakosok foglalkoztatottságának 
javításán keresztül.

A projekt során megvalósuló tevékenységek:
Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció felté-

teleinek megteremtése céljából
Folyamatos szociális munka megteremtése
Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére a kora-gyermekkori, gyermekko-

ri és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére, valamint 
az egészség fejlesztésére

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok

A tervezett projekt konzorciumi formában valósul meg. Mezőtúr Város 
Önkormányzatának konzorciumi partnere a széles körű helyi beágyazott-
sággal rendelkező „homo faber” Foglalkoztatási és Szociális Alapítvány.

Jelenleg a projekt előkészítése zajlik, mely a beruházás sikeres megvaló-
sítását alapozza meg. A projekt megvalósításának tervezett időtartalma 32 
hónap.

A projektről bővebb információt a www.mezotur.hu oldalon olvashatnak.

A Közösség a Megújuló Vidékért 
Egyesület Fenntartható Környe-
zettudatos szemléletformálás az 
Alföld közepén című projektjében 
igyekeztek megismertetni a fiata-
lok, pedagógusaik, szüleik körében 
a szelektív hulladékgyűjtés fontos-
ságát, a keletkezett hulladékok 
újrahasznosításának lehetőségeit, 
jó gyakorlatait. A legjobban teljesí-
tő diákokat tanulmányútra vitték a 

NHSZ hulladék telepére, ahol meg-
ismerkedhettek a szilárd kommu-
nális hulladék lerakással történő 
ártalmatlanítással, a biológiailag 
lebomló hulladékok komposztálá-
sával, valamint annak hasznosításá-
val. A projekt a Földművelésügyi 
Minisztérium támogatásával való-
sult meg.

Dr. Barancsi Ágnes
elnök

Szelektív hulladékgyűjtés fontossága

A Közösség a Megújuló Vidékért 
Egyesület olyan szelektív hulladék-
gazdálkodással kapcsolatos progra-
mot indított, melynek alapvető célja 
volt, hogy az ismeretek elsajátításá-
ra legfogékonyabb korcsoportok, 
óvodás, általános és középiskolás 
fiatalok körében megismertesse a 
hulladék csökkentés módszereit, az 
újrahasznosítás lehetőségeit. 
Programjaik fókuszában a környe-
zettudatosság, a tudatos vásárlói, 
fogyasztói szokások kialakítása, a 
mindennapi életben alkalmazható 
„trükkök” megismerése álltak. A 
célok elérése érdekében oktatói 
öko-workshopokat szerveztek, kor-
csoportonként tematizált kiadvá-
nyokat, játékokat, szelektív hulla-
dékgyűjtőt készítettek, hulladékfar-
sangot szerveztek a résztvevő óvo-

dákban, iskolákban és végül a far-
sang nyertes gyerkőceit tanulmány-
útra vitték a kétpói hulladéklerakó 
tanösvényre. A projekt a 
Földművelésügyi Minisztérium 
támogatásával valósult meg.

Dr. Barancsi Ágnes
elnök

Fenntartható Környezettudatos szemléletformálás 
az Alföld közepén

A Teleki két tanulója is tovább 
jutott a Szép Magyar Beszéd ver-
seny megyei fordulóján. Szedlacsek 
Aletta 12. A osztályos tanuló gim-
názium kategóriában, Papp Gergely 
9. C osztályos tanuló pedig szak-
gimnázium kategóriában képviseli 
a Karcagi SZC Teleki Blanka 
Gimnáziumát, Szakgimnáziumát és 
Kollégiumát a Kazinczy-verseny 
országos fordulóján. 

A telekis csapat három fővel 
indult a megyei versenyen 2018. 
március 1-jén.  A diákok egy előre 
kiválasztott szöveggel érkeztek 
Szolnokra a Tiszaparti Római 
Katolikus Általános Iskolába és 
Gimnáziumba. A felolvasást követő-
en egy ismeretlen szöveg feldolgo-
zása és tolmácsolása segítette a zsű-
rit a továbbjutók kiválasztásában. A 
feladatmegoldásban a szöveghűség 

és a hangsúlyozás is fontos szerepet 
kapott. Minden kategóriából két 
versenyző mehetett tovább az 
országos döntőbe. Szedlacsek 
Aletta gimnazisták között a máso-
dik helyen, Papp Gergely a szakgim-
náziumok tanulói között az első 
helyen zárta a megyei döntőt. 
Mindhárom diákomra nagyon büsz-
ke vagyok. Nagyszerű látni, hogy a 
gyerekek őszintén örülnek egymás 
sikerének – mondta a tanulók felké-
szítő tanára, Kugyela Anna. 

A Teleki az előző tanévben is 
érdekelt volt az országos döntőn. 
Akkor Mosonyi Eszter tölthetett el 
négy napot Győrben a Kazinczy-
verseny legjobbjaival. Áprilisban 
két telekis nebuló is összeméri 
tudását kortársaival a nyugat-
dunántúli régió központjában.  

K.Z

Telekis siker a Kazinczy-versenyen

Véradás
2018. március 28-án Véradás lesz a Kossuht Lajos 

Általános Iskolában 9-15 óráig. 
Szükséges iratok:  Személyi igazolvány, lakcím-kártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt
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Ebben a rovatban régebben szép 
hangverseny élményekről, jeles 
évfordulókról és más zenével kap-
csolatos témákról írtam. Most azon-
ban – szomorú szívvel - egy zenész 
barátunktól, Némethi Ákostól 
búcsúzunk. 

Némethi Ákos 1956-ban született 
Gyöngyösön, Gödöllőn szerzett 
gépészmérnöki diplomát. 1985-ben 
a  Főiskola Tanüzemébe hívták 
vezető beosztásba, ekkor költözött 
Mezőtúrra családjával. Ma már a 
Ferro-Bázis Kft. tulajdonosaként 
ismerték a városban, melyet ő ala-
pított 1999-ben. Kiváló szakember, 
jó vezető, a modern technika elkö-
telezettje volt. Jól működő cége 
révén több család megélhetését is 
biztosította.  Munkája mellett a 
művészeteknek szentelt sok időt. 
Erőteljesen érdeklődött a zene 
iránt, már ifjú korától fogva játszott 
hangszereken. Az utóbbi évtized-
ben figyelme a képzőművészet felé 
is kinyílt, egyre többet alkotott, fes-
tett, megtanulta a tűzzománc tech-
nikát, amit fa ékszerek díszítésére 
alkalmazott, de a zenében találta 

meg leginkább önmagát.

2002 őszén ismerkedtünk meg, 
természetesen a zene volt közöt-
tünk a legfőbb kapocs. Kezdetben a 
Túr Jazz Bandben játszottunk 
együtt, ahol sok szép hangversenyt 
adtunk. Jó közösségként működ-
tünk együtt. Sokat beszéltünk 
zenéről, ő is az igényesebb darabo-
kat kedvelte. Több alkalommal 
elmentünk vidékre is, az általunk 
kedvelt jazz együttesek hangverse-
nyeire. Később a Dalvarázs együt-
tes zenekarának is tagja lett, ahol 
már „nemcsak” ritmikus számokat, 
hanem kottából kísért, igényesebb 
dalokat, áriákat is bőgőzött. Jól 
illeszkedett be ebbe a több generá-
ciós és több műfajú csapatba is. 
Segítőkész ember volt, több alka-
lommal az ő stúdiójában próbál-

tunk. Sokat segített nekem kották, 
hangzó anyagok beszerzésében.    
Folyamatosan képezte magát.  
Négy-öt évvel ezelőtt fuvolázni kez-
dett, ebben szintén gyorsan fejlő-
dött. Példaértékű, hogy felnőtt fejjel  
eljárt Békéscsabára és Budapestre 
tanulni. Abban egyeztünk meg, 
hogy az új évben összejövünk  
öröm zenélni… 

Sajnos erre már nem kerülhetett 
sor. Megrendülve, szeretettel 
búcsúzunk tőle a Túr Jazz Band, a 
Dalvarázs Együttes, a Re-flex Band 
tagjai, barátai, munkatársai és min-
den tisztelője nevében. Szerettei 
szűk családi körben kísérik végső 
nyughelyére, a Katolikus temető 
urnakertjébe. 

Berczeli Endre

Zenei hírek 
Némethi Ákos (1956-2018)

A Teleki Blanka Gimnázium 
ebben a tanévben 2018. február 
23-án rendezte meg a Németh 
József Informatika Emlékversenyt, 

hagyományokhoz illően, hisz 2004 
óta minden évben megmérettethe-
tik magukat a digitális technológia 
világában jártas általános iskolás 
tanulók.

A verseny két fordulója után – 
összesen több mint 200 versenyző 
közül – 56 diák jutott be a döntőbe, 
melyet az öreg alma mater falai 
között bonyolítottak le. A telekis 

diákok segítségével irányí-
tott vetélkedőn aktuális 
témákat érintve kellett a 
dokumentumkészítés, inter-
netes keresés és grafika 
területén remekelni az 
összesen 18 iskolából érke-
zett nebulóknak. Amíg a fel-

adatok javítása zajlott, a fiatalok fil-
met nézhettek, Lego-robotot és 
mobiltelefont programozhattak. A 
vetélkedő végén senki sem tért 

haza üres kézzel, még a kísérőtaná-
rok is kaptak egy-egy ajándékot.

Jó volt látni, hogy iskolánkat 
megtöltik a távolról (Békéscsaba, 
Szolnok, Szarvas, sőt még orosházi 
diák is érkezett) ide látogató diá-
kok. A versenyt minden évben 
megrendezzük, jövőre is szeretettel 
várjuk az érdeklődőket!

T. A. 

Ismét infoverseny sok-sok tanulóval

Fazekas Flóra, I. korcsoport, 2. helyezett (Földönkívüliek érkezése)

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSADÓ IRODA
• Szeretne pénzügyi döntései előtt egy páratlan szakértővel is konzultálni?
• Nem válaszol a bank vagy biztosító a panaszára?
• Nem is tudja, hogyan kellene hozzáfognia egy hatásos levél megírásához?
• Hónapok óta húzódik az ügyintézése?
• Úgy érzi, hogy a banki vagy biztosítási problémája megoldására szük-

sége van egy megbízható segítőtársra?

MI VÁLASZT KÍNÁLUNK ÖNNEK! JÖJJÖN EL!
5000 Szolnok, Szapáry u. 18/A 1.em.6.
Nyitva tartás: kedd, csütörtök 09:00-15:00, szerda: 10:00-16:00-ig
Telefon: 06/70 391-5003
Email: fogysztovedelem.merkating@gmail.com
Honlap:www.merkating.hu
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Herczeg Zsolt polgármester,
Mezőtúr Város Önkormányzata képviseletében - csatlakozva 

Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere
által létrehozott 

„A legszebb konyhakertek”
– Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz - 

meghirdeti Mezőtúron

„A legszebb konyhakertek” programot.

A program célja: elismerni a kertművelők munkáját és ezzel ösztönöz-
ni a lakosságot arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében 
alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és csa-
ládja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt. 

Az év kiemelt témája „A termőföld, a talaj védelme” - a Riolittufa 
támogatásával

A programban történő részvétel feltételei: 
• konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy bérelt 

földterületen.
• 
Nevezési kategóriák:

• Balkon: Erkélyen kialakított 
• Mini:  50 m2 alatt
• Normál:  50 m2 felett
• Zártkert 1. - Zöldséges
• Zártkert 2. - Gyümölcsös
• Zártkert 3. - Vegyes (zöldség és gyümölcs)
• Közösségi: Csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által megmű-

velt kertek
• 
Jelentkezési határidő:  2018. június 15. 
Jelentkezés módja:  A Jelentkezési lap kitöltése és leadása 

Jelentkezési lap kérhető és leadható: 
A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal főportáján

(5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.)
Letölthető: www.mezotur.hu városi honlapról

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy 
annak megművelője.

Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók készítését 
a balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelö-

léshez ez elengedhetetlen lesz!

 Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 

3 különböző konyhakerti növény termesztése történjen
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényé-

nek megfelelően
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően 

gondozott, gyommentes és hasznos
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan veze-

tett Permetezési napló
7. Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntö-

zésnél csatorna/esővíz használata, madárbarát kert kialakítása, azaz van 
benne madáretető, -itató, és -odú, ha a kertben minél több féle fűszer és 
gyógynövény található és a kertet több generáció műveli.

8. 2018–as év kiemelt témájához – „A termőföld, a talaj védelme a 
Riolittufa támogatásával” – külön előny, ha a kertművelő minél több 
talajkímélő művelési, - védekezési – vízgazdálkodási módszerek; táp-
anyag utánpótlás szerves, - természetes talajjavító anyagokkal pl. 
Riolittufával, komposzttal, stb.; egyéb saját talajvédelmi módszerek 
alkalmazása.

Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben 
különdíjak odaítélése a település szervezésében.

Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb 
konyhakertje” díjra történő jelölésre minden kategória első helyezettje 
lesz jogosult a helyi zsűri ajánlása alapján.

Országos díj – Györfi Sándor Munkácsy díjas szobrász, Magyarország 
érdemes művésze által készített bronz kisplasztika és egy Elismerő Oklevél, 
melyet az Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között 
eddig Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter úr adott át Kovács 
Szilvia programigazgatóval. 

A kertek megtekintése: 2 alkalommal (június 01 - augusztus 15-ig) törté-
nik előzetes időpont egyeztetés alapján.

Eredményhirdetés: 2018. szeptember 27.

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő
jelentkezését!

Mezőtúr, 2018. március 08. 
 Mezőtúr Város Önkormányzata

„A legszebb konyhakertek”

MEZŐTÚRI AFC FELNŐTT LABDARÚGÓ CSAPATÁNAK 
TAVASZI HAZAI MÉRKŐZÉSEI:

MÁRCIUS 31. 15:30 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – RÁKÓCZIFALVA SE
ÁPRILIS 22.    16:30 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – ÚJSZÁSZI VVSE
MÁJUS 5.       17:00 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – FEGYVERNEK VSE
MÁJUS 20.   17:00 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – TÓSZEG KSE
JÚNIUS 2.     17:00 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – JÁNOSHIDA SE

A Mezőtúri AFC férfi felnőtt kézilabda csapatának
2018. évi tavaszi szezonjának hazai mérkőzései

2018. március 24. szombat
18:00 Mezőtúri AFC - SYNGENTA - Békéscsaba DKSE
2018. április 28. szombat
18:00 Mezőtúri AFC - SYNGENTA - Kondorosi KK
2018. május 12. szombat
18:00 Mezőtúri AFC - SYNGENTA - UniTurn Kunszentmárton

A Mezőtúri AFC ifjúsági csapatának mérkőzései minden felnőtt meccs 
előtt 2 órával kezdődnek.

Várunk minden kedves szurkolót a mérkőzéseinkre!

 Tyr-Hód Faktor Kupát rendeztek a hétvégén, Hódmezővásárhelyen, a 
Gyarmati Dezső Sportuszodában. 29 egyesület úszói versengtek a szegedi 
rendezésű versenyen, ahol közel 1800 rajtot indítottak. Az Invictus ver-
senyzői derekasan helytálltak és ismét kitettek magukért. A csapatok 
között az 5. helyet szereztük meg.

A verseny színvonalát emelte, hogy több külföldi klub mellett a magyar 
úszósport meghatározó versenyzői is elfogadták a meghívást. Így a női 
mezőnyben rajthoz állt az olimpiai bronzérmes Kapás Boglárka, míg a fér-

fiaknál a szintén olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás és Gyurta Gergely 
is és hosszú idő után újra medencés versenyen állt rajthoz Olasz Anna is.

Rengeteg, szám szerint 35 jelvényes szintet és 1 ARANY jelvényt (Forján 
Anna) ért el a szakosztály. A csapatból többen állhattak dobogóra. Az ered-
mények és a példaképek erőt és önbizalmat adhatnak a gyerekeknek, hogy 
még keményebben és elszántabban készüljenek a következő versenyekre. 

Csipes Andor

Érmeket hoztunk a TYR Kupáról
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Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti:

Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
Felelős szerkesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Bodor Márta. 

Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.

ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2018. március 21. (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 titkár-
ságára 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.

ELHUNYTAK
Járai Lajosné Kovács Róza élt 92 évet,

Papp Jánosné Szepesi Julianna élt 91 évet,
Pálinkás Jánosné Gonda Katalin élt 87 évet,

Radó Lajos élt 89 évet,
Vincze Jánosné Varga Mária élt 77 évet,
Tóth Gyuláné Csoma Eszter élt 76 évet,

Bányai László Sándor élt 58 évet,
Márki Károly élt 63 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Március 16-22-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993
Március 23-29-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Állatorvosi ügyelet
Március 15-16-án
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006;
06/30/664-8257
Március 17-18-án
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217
Március 24-25-én
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265;
06/30/977-0936

Ü G Y E L E T E K

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.

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

Avramucz Jonatan József
(Dürgő Dóra)

Bernáth Csepke
(Bodnár Borbála)

Juhász Anna
(Schneider Emese)

Török Noémi
(Gonda Eszter)

Keresse a gyepmestert:

- kóbor állat bejelentés,
- otthonában elhullott házi állatok 

elszállítása,
- közterületen elhullott állatok beje-

lentése.
Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap:  - délelőtt 8-10-ig, 
 - délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időntúli megkereséshez telefonon egyezte-

tés szükséges.
TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517 
             Gyepmester


