
 Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente  Ingyenes

 XC. évfolyam 18. szám 2018. szeptember 14.

 Új klub alakult a Közösségi Házban 10. old

 Mezőtúri elismerések 6. old.

 Megkérdeztük... 2. old.

 Éjszakai Horgászverseny 15. old.

 Az „Év Médiatámogatója” díj 13. old.

 „Digitális szakadék csökkentése” 11. old.

Immáron  hetven érték gyarapít-
ja a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Értéktárat.
A Megyei Értéktár Bizottság 
augusztus 29-ei ülésén két mező-
túri érték felvételét támogatták a 
szakemberek :

a Mezőtúron rendszerint augusz-
tus elején zajló Túri Vásárt, vala-
mint a népzenei hagyományőrzés 
terén végzett munkájáért a 
Mezőtúri Szivárvány Népzenei 
Egyesületet.
A Jász-Nagykun-Szolnoki Megyei 
Értéktár Bizottság feladata, hogy 
megőrizzék a birtokunkban lévő 
kincseket, sőt, sok esetben 
felkutatássák ezeket az értékeket. 

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Önkormányza

Mezőtúri értékek

ÚTZÁR

A 2018. szeptember 22-én 
(szombaton) megrendezésre 
kerülő Ősz-Ülő program keretein 
belül főzőverseny és kézműves 
vásár is lesz.
A két program helyszíne a 
Sétáló utca és a Közösségi 
Házhoz tartozó parkoló, ame-
lyet a RENDEZVÉNY IDŐTAR-
TAMÁRA LEZÁRUNK.
Ezúton is kérem és előre is köszö-
nöm szíves megértésüket!

Bordács László
ügyvezető
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Mezőtúr város képviselő-testüle-
te 2018. augusztus 30-án tartotta 
meg soros nyilvános és zárt ülé-
sét, ezt megelőzően két soron 
kívüli ülésre is sor került július 
19-én és augusztus 9-én. Herczeg 
Zsolt polgármester és Batta Attila 
Viktor alpolgármester sajtótájé-
koztató keretein belül számolt be 
a legfontosabb napirendi pontok-
ról.

- A testület mindhárom ülésen tár-
gyalt TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00033 
azonosító számú „Mezőtúri Városi 
Bölcsőde fejlesztése” című pályá-
zat keretében megvalósítani terve-
zett építési beruházásról. Mit tud-
hatunk a részletekről?

H. Zs. : A júliusi ülésen a Bölcsőde 
fejlesztésére kiírt pályázat elbírálá-
sa szerepelt a napirendi pontok 
között, amelyet a Közbeszerzési 
Bizottság ülése előzött meg. Forrás 
hiányában az eljárást ekkor ered-
ménytelennek nyilvánítottuk, 
ennek az az oka, hogy a beérkezett 
árajánlatok közül a legkedvezőbb 
is 30 millió forintos többletköltsé-
get tartalmazott, a pályázati forrás 
által rendelkezésre álló összegen 
felül. 

Augusztusban a soron kívüli ülé-
sen ezzel a témával kapcsolatban 
ismét tárgyalt a testület. Az a dön-
tés született, hogy az önkormány-
zat vállalkozási tevékenységéből 
pótoljuk a hiányzó összeget a léte-
sítmény felújításához. Ennek 
következtében augusztus 9-én 
ismét megindítottuk a közbeszer-
zési eljárást és a soros ülésen a 
döntés is megszületett a nyertes 
pályázattal kapcsolatban. A szol-
noki AKVIRON Mélyépítési és 
Környezetvédelmi, Mérnöki 
Vállalkozási Kft.-vel köt szerződést 
Mezőtúr Város Önkormányzata. A 
fejlesztés 20-21 millió forint több-
letköltséget tartalmaz, amelyet 
önerőből finanszíroz majd az 
Önkormányzat. A felújítási munká-
latok várhatóan október elején kez-
dődnek meg.

- Augusztus 9-én a képviselő-testü-
let több téma mellett tárgyalt 
Mezőtúr Város fejlesztési célú 
hitelfelvételéről is. Milyen döntés 
születtet?

H.Zs.:Mezőtúr Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
350 millió Ft összegű fejlesztési 
célú hitel felvételét tartja szüksé-
gesnek, melyet az idei évre terve-
zett fejlesztési feladatok és pályá-
zatokkal kapcsolatos kiadások 
indokolnak. 

A hitel összege két részből tevő-
dik össze: 150 millió forintot útala-
pok építésére fordítanánk, míg 200 
millió forintot a Területi Operatív 
Program keretében elnyert pályá-
zatok kivitelezésére. Az év során 
ugyanis nyilvánvalóvá vált a TOP-
os projektek esetében, hogy a 
támogatási szerződésben szereplő 
összegből egyes pályázatokat a mai 
információink szerint nem lehet 
megvalósítani, így további önerő 
bevonása vált szükségessé. Az 
önkormányzat tizenhat pályázatot 
nyújtott be, melyek többsége épít-
kezéssel jár és az építőanyag 
áremelkedés következtében több-
letfinanszírozási igény fog kelet-
kezni egy-egy beruházás esetében.

További fejlesztésekre is szük-
ség van, hiszen településünkön 
még mindig nagyon magas a földes 
utcák aránya. Körülbelül 20 kilo-
méternyi úthálózatunk még nem 
rendelkezik burkolattal. Az útépí-
tések ütemét felgyorsítanánk és az 
említett 150 millió forintból el tud-
nánk érni, hogy a település tizen-
három utcájában megépüljenek az 
útalapok.

Az Önkormányzat bízik abban, 
hogy Magyarország kormánya ezt 
a hitelfelvételi kérelmet jóváhagyja.

Ami a visszafizetést illeti,a hitelt 
tíz éves futamidőre, két éves 
halasztással kérelmeztük. Az 
Önkor-mányzat ezt a kölcsönt biz-
tonsággal vissza tudja fizetni, 
hiszen az eddigi hitelek törlesztési 
ideje ebben az esztendőben lejár, 
így sokkal több terhet nem jelente-

ne a kölcsön felvétele.
- Augusztusban két alkalommal is 
tárgyalt a testület az 
„Épületenergetikai fejlesztés 
Mezőtúr Városházán” című pályá-
zat kapcsán. Mit tudhatunk a pro-
jekt részleteiről?

H.Zs: A Városháza épületének 
energetikai korszerűsítésére 138 
millió forintot nyert el az 
Önkormányzat a Területi Operatív 
Program keretében. Augusztus ele-
jén a közbeszerzési eljárás előké-
szítéséről és indításáról döntött a 
képviselő-testület. A hónap végén a 
projekttel kapcsolatban eredményt 
is tudtunk hirdetni, ugyanis a 
mezőtúri BBB-GLAS Ipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
nyerte el a kivitelezést. 

Az Önkormányzat hamarosan 
szerződést köt a céggel és ezután 
megkezdődhetnek a fejlesztések.

- Az augusztus 30-ai soros ülésen 
többek között Mezőtúr VI. számú 
háziorvosi alapellátás álláshelyé-
nek betöltésére vonatkozó pályá-
zat elbírálása is a napirendi pon-
tok között szerepelt. Mit tudha-
tunk erről?

B.A.V. : A VI. számú háziorvosi 
körzetben az alapellátást egy ideje 
helyettesítéssel tudjuk megoldani. 
A feladatokat Dr. Ecseki Terézia 
Éva látja el. Azonban nagy öröm 
számunkra, hogy sikerült orvost 
találni ebbe a körzetbe. Molnárné 
Dr. Czucza Éva Erzsébet Szegedről 
költözik városunkba és november-
ben kezdi meg rendelését. 

- A helyi kitüntetések, díjak alapí-
tásáról és adományozásáról szóló 
önkormányzati rendelet módosí-
tása kapcsán is döntés született az 
augusztusi ülésen. Miről tárgyal-
tak?

B.A.V. : A helyi középiskolában 
érettségiző diákok munkájának 
elismeréséről szóló kitüntetés ala-
pításáról hosszas vita és előkészí-

tést követően ez év júniusában 
döntött a képviselő-testület. A leg-
utóbbi ülésen az elismerés módosí-
tásáról tárgyaltunk, ami a 
„Talentum” díj nevet kapta. A díjat 
nem a legjobban teljesítő érettségi-
zőnek nyújtjuk át, hanem olyan 
továbbtanulási szándékkal rendel-
kező, állami fenntartású mezőtúri 
iskolában tanuló diáknak, aki a 
középiskolai tanulmányai során 
legalább 4,7-os átlagot ért el.
Díjazásban részesül 250.000 forint 
összegben egy gimnáziumi és egy 
szakgimnáziumi tanuló, akik a 
négy tanév alatt legjobban teljesí-
tettek. A díjazottakra a tagintézmé-
nyek vezetői tesznek javaslatot.
További terveink között szerepel, 
hogy október 23-án a legjobb érett-
ségizőt és szakmunkás tanulót is 
elismerésben részesítsük.

- A XIII. utca 12. szám alatti isko-
la homlokzatán emléktábla elhe-
lyezéséről is döntött a képviselő-
testület. Mit tudhatunk a részle-
tekről?

B.A.V.: Az Újvárosi Általános 
Iskolában 1968-ban végzett diákok 
nevében Gonda Zsigmond azzal a 
kéréssel fordult Mezőtúr Város 
Önkormányzatához, hogy Magyar 
Béla igazgató emlékére az 50 éve 
végzett diákok emléktáblát helyez-
hessenek el az önkormányzat tulaj-
donában lévő XIII. utca 12. szám 
alatti iskola keleti homlokzatára. A 
családdal Gonda Zsigmond egyez-
tetett, melynek eredményeképpen 
a család hozzájárult az emléktábla 
elhelyezéséhez. Kozák Zsolt Gyula, 
a Mezőtúri Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola intéz-
ményvezetője szintén hozzájárult 
az emléktábla elhelyezéséhez. 
Önkormányzatunk is támogatja a 
kezdeményezést, az emléktáblát 
Veres Gyula keramikus művész 
készíti el, melynek avatására 2018. 
szeptember 29-én 10.00 órakor 
kerül sor.

Veres Nikoletta

Megkérdeztük…

Szeptember 9-én Tóth Zsolt 
városi képviselő halála miatt tar-
tottak időközi önkormányzati 
képviselőválasztást Mezőtúron a 
2. számú választókörzetben. A 
részvétel alacsony volt, mindösz-
sze 22,4 százalékos. 

A www.valasztas.hu oldalon 
szereplő adatok szerint az MSZP 
jelöltje Kovács Mihály  nyert, aki 
149 szavazatot kapott. 

A független jelöltként induló 
Fidesz által támogatott Uzsoki 
János 144 szavazatot szerzett, míg 

a szintén független Tóth Péterre 
103-an szavaztak, a Magyar 
Munkáspárt jeltöltjére Bíró Imrére 
pedig nyolcan. 

Forrás: http://www.valasztas.hu/
helyi-onkormanyzati-valasztasok/

mezotur-20180909

Időközi önkormányzati képviselőválasztás Mezőtúron
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Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi foga-
dóóráimon:

 szeptember 23., október 21., november 18., december 16.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.

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

országgyűlési Képviselő

HIRDETMÉNY

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. augusztus 30-ai soros nyilvános 
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
- a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
11/2011.(IV.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
- a települési támogatásról szóló 21/2017. (XI.17.) számú önkormány-
zati rendelet módosítá-sáról
- Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkor-
mányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 
szóló 24/2012.(IV.06.) önkormányzati rendelete módosításáról
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályánál.
A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 
lehet igényelni.

Mezőtúr, 2018. augusztus 30.
 dr. Enyedi Mihály

jegyző              

HIRDETMÉNY

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a Z-23/2018.(VIII.30.) 
számú határozata alapján pályázatot ír ki a 2232/7/A/7 hrsz-ú, Mezőtúr, 
Földvári út 61. B épület 1/6. ajtó alatti társasházi lakás ingatlan lakottan 
történő értékesítésére. 
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét,
- cég esetén 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hitelesített cégkivonatot 
és eredeti aláírási címpéldányt,
- az ingatlan vételárára tett javaslatot,
- a pályázó által vállalt fizetési feltételeket,
- cég esetén nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll vég-
elszámolás alatt, nincs ellene csőd- felszámolási-, vagy végrehajtási eljá-
rás folyamatban,
- cég esetén igazolást arról, hogy nincs egy évnél régebben lejárt adó és 
társadalombiztosítási járulékfizetési tartozása. 

A pályázatokat 2018. szeptember 21. (péntek) 12.00 óráig, írásban kell 
benyújtani személyesen a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal I. em. 
7-es irodájában, vagy postai úton a Mezőtúr, Kossuth tér 1. szám alatti 
címre. A pályázatokat lezárt borítékban kell benyújtani, a borítékra rá 
kell írni: „A Földvári út 61. B épület 1/6. ajtó alatti ingatlan pályázata, a 
határidő lejártáig felbontani tilos”.

A pályázatok elbírálására legkésőbb 2018. szeptember 24-ig kerül sor.
Mezőtúr Város Önkormányzata az összességében legkedvezőbb pályá-

zatot választja ki.
Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja a jogot a pályázati eljárás 

eredménytelenné nyilvánítására.

Mezőtúr, 2018. szeptember 3.
Herczeg Zsolt
polgármester

Testvértelepülési találkozó 2018

Ahogy azt korábbi cikkünkben büszkén tudattuk Önökkel, Mezőtúr 
Város Önkormányzata megnyerte ez EACEA által kiírt „Európa a polgáro-
kért” program keretein belül az „Egység a sokszínűségben-
Testvértelepülési Találkozó a Kulturális Diverzitásért”című 
testvértelepülési pályázatot.

A testvértelepülési találkozó szeptember 21-24. között fog zajlani, nagy 
lelkesedéssel fogadták testvértelepüléseink a programokat, melyek a 
következők:

Szeptember 21-én délután várjuk vendégeink érkezését: 
Sepsikőröspatak-Kálnokról, Árkosról, Sárosfáról, Törökbecséről, 
MakowPodhalanskiból, Weidából, így több mint 100 fő érkezik hozzánk 
a testvértelepüléseinkről.Mezőtúrról a Kossuth Lajos Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola fogja magát képviseltetni, hiszen testvér-
iskolai kapcsolat áll fenn ezen iskola és az árkosi Dr. Gelei József 
Általános Iskola között. 

Szeptember 22-én délelőtt a diákok karitatív tevékenységet végeznek, 
mely magában foglalja a Kóborka Túri Állatvédők Egyesületének meglá-
togatását, továbbá részt vesznek „a közös jövőnk a múltban rejlik - 
műhelymegbeszélés gyermekeknek a résztvevő országok múltjáról, 
hagyományairól, az Unió jövőjéről” című programon. Utóbbi feladatra a 
diákoknak előzetesen kell felkészülniük, mindnyájan készítenek egy 
esszét, melyben leírják a témával kapcsolatos gondolataikat, véleménye-
iket. Ezeket a Városháza Dísztermében fogják előadni, az esszék termé-
szetesen lengyelül és németül is elhangzanak majd.
Ebéd után az Ősz-Ülő városi rendezvény programjain veszünk részt, ahol 
az egyik testvértelepülésünk, Törökbecse község produkcióját is megte-
kinthetjük. A nap további részében a különböző színes programok mel-
lett, lesz lehetőség mindenkinek szabadidős tevékenységek folytatására, 
mely során megismerhetik a várost és annak kultúrális értékeit.

Szeptember 23-án délelőtt a Szarvasi Arborétumba utazunk, ahol az 
„Ismerjük meg egymást Magyarország közepén” program keretein belül 
megtekintjük a Mini Magyarországot, illetve körbejárhatjuk az Arborétum 
területét.
Ebéd után pedig a Szarvasi állatparkot látogatjuk meg, ahol számos nem 
hétköznapi állattal találkozhatnak a gyermekek.
A program lehetőséget nyit arra, hogy játékos keretek között jobban meg-
ismerjék a résztvevők egymást, ilyen alkalmakkor mindig rengeteg új 
barátság kötődik.

Szeptember 24-én elbúcsúzunk vendégeinktől a mielőbbi viszontlátás 
reményében.

Mezőtúr Város Önkormányzata nevében minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.

Tóth Ádám

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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„Hass, alkoss, gyarapíts!”
Pályázati felhívás ösztöndíj programra, középiskolai tanulók, valamint 

felsőoktatásban résztvevők számára

Helyi ösztöndíj program a településen élő tehetséges és rászoruló közép-
iskolás tanulók, valamint felsőoktatásban továbbtanulók számára, akik 
aktív tagjai a helyi közösségnek, és akikre büszkék lehetnek a településen 
élők.

A települési önkormányzat ösztöndíj programot hirdet minden 25 év 
alatti fiatal számára, akik a településen élnek, ott állandó lakcímmel ren-
delkeznek, középiskolai tanulmányaikat is helyben végzik. (Amennyiben 
a településen nincs középiskola, vagy középfokú továbbtanulási lehető-
ség, akkor a településükhöz legközelebb található középfokú oktatási 
intézményben tanulnak.) A települési ösztöndíj program nyitva áll azok 
számára is, akik a településen állandó lakcímmel rendelkeznek és felsőfo-
kú tanulmányaikat jó eredménnyel végzik, valamint a helyi közösségek-
ben aktív szerepet vállalnak.

A projekt megvalósításának időszakában két teljes tanév vonatkozásá-
ban a projektben meghatározott keretösszegnek megfelelően meghatáro-
zásra kerül az ösztöndíjra fordítható éves pályázati összeg. Tanulónként 
legfeljebb 15.000.- Ft/hó összegű ösztöndíj adható.  Az adott tanévben 10 
hónapon keresztül jár annak a helyi fiatalnak, akit az önkormányzat által 
kinevezett 3 főből álló ad- hoc bizottság a pályázati felhívás bírálati szem-
pontjait figyelembe véve támogatásra érdemesnek ítél.  
 A projekt támogatási szerződésére figyelemmel a rendelkezésre álló ösz-
töndíj-keret alapján a bizottság mind a két tanévben kiírja a pályázatot, 
amelynek fedezetét 100%-ban az önkormányzat az EFOP-1.5.3-16-2017-
00048 azonosító számú „Komplex humán szolgáltatásfejlesztés 
Mezőtúr térségében” című projekt pályázati forrásból finanszírozza. 

A támogatás feltételeinek megfelelő pályázónak legalább egy pedagó-
gusi/oktatói/nevelői ajánlást is csatolnia kell, amelyben a tanulmányi 
eredmények mellett a közösségben kifejtett hozzáállást, önkéntes munkát 
is minősítik. Előnyt jelent, ha a pályázó aktív tagja valamilyen helyi civil 
szervezetnek, sportegyesületnek, művészeti együttesnek; idegen nyelvtu-
dással rendelkezik és kiemelkedő eredményeket tud felmutatni.

Beadandó pályázati anyag:
Kötelezően csatolandó:
- Rövid önéletrajz;
- Állandó lakcím igazolás;
- Pedagógusi/oktatói/nevelői ajánlás;
- Az előző év tanulmányi eredménye;
- A hátrányos szociálishelyzetű családi háttérre vonatkozó leírás, igazolá-
sok, nyilatkozatok benyújtása.
Választható nyilatkozatok, igazolások:
- Tagsági igazolás (helyi civilszervezet, sportegyesület, művészeti együt-
tes);
- Nyelvvizsga meglétének igazolása;
- Kiemelkedő eredmények, teljesítmények bemutatása.

A benyújtási cím: Mezőtúr Város Önkormányzata 
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. 
A benyújtásának határideje: 2018. október 15. 
A pályázaton fel kell tüntetni: EFOP-1.5.3-16-2017-00048 projekt „Hass, 
alkoss, gyarapíts” ösztöndíja

A bírálat szempontjai:
Alaki megfelelés:
- A beadandó kötelező igazolások, dokumentumok teljeskörűen határidőre 
beadásra kerültek.
Bírálat:
A. A pályázat bírálatra alkalmas 
B. Hiányos, bírálatra nem bocsájtható 
Tartalmi megfelelés: 
- Rövid önéletrajz;
- Állandó lakcím igazolása;
- Pedagógusi/oktatói/nevelői ajánlás.
Bírálat:
A. A pályázó a településen lakik, 25 év alatti fiatal, középiskolai tanuló, 
aki tanulmányait helyben végzi, vagy felsőoktatásban tanul, közösségi 
szerepvállalása példamutató. 
B. A pályázó az ösztöndíj támogatás alapfeltételeinek nem felel meg. 

A bírálat pontozása:
Maximálisan 100 pont
a) Az előző év tanulmányi eredménye maximálisan 30 pont. (A tanulmá-
nyi átlag 3,5-nél jobb kell legyen.
- 3,5 alatti tanulmányi eredmény esetén: 0 pont 
- 3,5 -4,0 tanulmányi eredmény esetén: 2 pont;
- 4,1-4,5 tanulmányi eredmény esetén: 4 pont;
- 4,6-4,8 tanulmányi eredmény esetén: 8 pont;
- 4,9-5,0 tanulmányi eredmény esetén: 10 pont;
b) A hátrányos szociálishelyzetű családi háttér alapján a maximum 20 
pont adható. 
c) Kiemelkedő országos, megyei szintű versenyeken elért tanulmányi, 
sport, kulturális, művészetiversenyeredmények, teljesítmények bemuta-
tása, eredményenként 2 pont, de maximálisan 10 pont adható.
d) Települési rendezvények szervezésében való aktív részvételalkalmanként 
maximum 2 pont, de maximálisan10 pont adható.
e) További pont, de maximálisan 30 pont adható az alábbiakért:
- Tagsági igazolás megléte (helyi civilszervezet, sportegyesület, művészeti 
együttes), egyesületi tagságonként 2 pont;
- Nyelvvizsga meglétének igazolása, nyelvvizsgánként 2 pont.

Az eredményről a bírálatot követően a pályázók értesítést kapnak, illet-
ve a település honlapján megtalálható a nyertesek névsora. Az ösztöndíj 
összegét az önkormányzataz ösztöndíj kedvezményezett által megadott 
számlaszámra, az adott tanév hónapjának 10. napjáig utalja. Az ösztöndíj 
méltánytalanság esetén azonnal felfüggeszthető, ha a támogatásban 
részesülőt büntető eljárás alá vonják.

A Magyar Vöröskereszt és a 
Szolnoki Területi Vérellátó 
Szolgálat 2018. évben a követke-
ző időpontokra tervezi véradó 
napjait:
•	 szeptember 26. 8-13 óra
•	október 3. 8-13 óra  

ifjúsági véradás
•	október 31. 14-18 óra

 HALLOWEEN-i VÉRSZÍVÁS

•	november 28. 8-13 óra
•	december 19. 9-16 óra

Kérjük, amennyiben segíteni 
kíván másokon, jelentkezzen vér-
adásra. Személyi igazolványát és 
TAJ kártyáját ne felejtse otthon!
Helyszín: Közösségi Ház,
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Magyar Vöröskereszt

Véradás 2018
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„Nőjj itthon nagyra!”
Pályázati felhívás ösztöndíj programra, általános iskola felső tagozatán 
tanulók, középiskolás tanulókvalamint felsőoktatásban továbbtanulók 

számára

Helyi ösztöndíj program a településen élő tehetséges és szociálisan rászo-
ruló általános iskola felső tagozatos tanulók,középiskolás tanulók, 
valamintafelsőoktatásban továbbtanulók számára, akik aktív tagjai a helyi 
közösségnek,	és	akikre	büszkék	lehetnek	a	településen	élő̋k.	

A települési önkormányzat ösztöndíj programot hirdet minden 25 év 
alatti fiatal számára, akik a településen élnek, ott állandó lakcímmel ren-
delkeznek, és általános iskola felső tagozatos, valamint középiskolai 
tanulmányaikat is helyben végzik. (Amennyiben a településen nincs 
középiskola, vagy középfokú továbbtanulási lehetőség, akkor a települé-
sükhöz legközelebb található középfokú oktatási intézményben tanul-
nak.) A települési ösztöndíj program továbbá nyitva áll azok számára is, 
akik a településen állandó lakcímmel rendelkeznek és felsőfokú tanulmá-
nyaikat jó eredménnyel végzik, valamint a helyi közösségekben aktív sze-
repet vállalnak. 

A projekt megvalósításának időszakában két teljes tanév vonatkozásá-
ban a projektben meghatározott keretösszegnek megfelelően meghatáro-
zásra kerül az ösztöndíjra fordítható éves pályázati összeg. Tanulónként 
legfeljebb 15.000.- Ft/hó összegű ösztöndíj adható.  Az adott tanévben 10 
hónapon keresztül jár annak a helyi fiatalnak, akit az önkormányzat által 
kinevezett 3 főből álló bizottság a pályázati felhívás bírálati szempontjait 
figyelembe véve támogatásra érdemesnek ítél.  
A projekt támogatási szerződésére figyelemmel a rendelkezésre álló ösz-
töndíj-keret alapján a bizottság mind a két tanévben kiírja a pályázatot, 
amelynek fedezetét 100%-ban az önkormányzat az EFOP-3.9.2-16-2017-
00011azonosító számú „A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr 
térségében”című projekt pályázati forrásból finanszírozza. 
A támogatás feltételeinek megfelelő pályázónak legalább egy pedagógu-
si/oktatói/nevelői ajánlást is csatolnia kell, amelyben a tanulmányi ered-
mények mellett a közösségben kifejtett hozzáállást, önkéntes munkát is 
minősítik. Előnyt jelent, ha a pályázó aktív tagja valamilyen helyi civil 
szervezetnek, sportegyesületnek, művészeti együttesnek; idegen nyelvtu-
dással rendelkezik és kiemelkedő eredményeket tud felmutatni.

Kötelezően csatolandó:
- Rövid önéletrajz;
- Állandó lakcím igazolás;
- Pedagógusi/oktatói/nevelői ajánlás;
- Az előző év tanulmányi eredménye;
- A hátrányos szociálishelyzetű családi háttérre vonatkozó leírás, igazolá-
sok, nyilatkozatok benyújtása.
Választható nyilatkozatok, igazolások:
- Tagsági igazolás (helyi civilszervezet, sportegyesület, művészeti együt-
tes);
- Nyelvvizsga meglétének igazolása;

- Kiemelkedő eredmények, teljesítmények bemutatása.
A benyújtási cím: Mezőtúr Város Önkormányzata 
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. 
A benyújtásának határideje: 2018. október 15. 
A pályázaton fel kell tüntetni: EFOP-3.9.2-16-2017-00011 projekt „Nőjj 
itthon nagyra” ösztöndíja

Az elbírálás szempontjai:

Alaki megfelelés:
- A beadandó kötelező igazolások, dokumentumok teljeskörűen határidőre 
beadásra kerültek.
Bírálat:
A. A pályázat bírálatra alkalmas 
B. Hiányos, bírálatra nem bocsájtható 
Tartalmi megfelelés: 
- Rövid önéletrajz;
- Állandó lakcím igazolása;
- Pedagógusi/oktatói/nevelői ajánlás.
Bírálat:
A. A pályázó a településen lakik, 25 év alatti fiatal, általános iskola felső 
tagozatos tanuló,középiskolai tanuló, aki tanulmányait helyben végzi, 
vagy felsőoktatásban tanul, közösségi szerepvállalása példamutató. 
B. A pályázó az ösztöndíj támogatás alapfeltételeinek nem felel meg. 

A bírálat pontozása:
Maximálisan 100 pont
a) Az előző év tanulmányi eredménye maximálisan 30 pont. (A tanulmá-
nyi átlag 3,5-nél jobb kell legyen.
- 3,5 alatti tanulmányi eredmény esetén: 0 pont 
- 3,5 -4,0tanulmányi eredmény esetén: 2 pont;
- 4,1-4,5 tanulmányi eredmény esetén: 4 pont;
- 4,6-4,8 tanulmányi eredmény esetén: 8 pont;
- 4,9-5,0 tanulmányi eredmény esetén: 10 pont;
b) A hátrányos szociálishelyzetű családi háttér alapján a maximum 20 
pont adható.
c) Kiemelkedő országos, megyei szintű versenyeken elért tanulmányi, 
sport, kulturális, művészetiversenyeredmények, teljesítmények bemuta-
tása, eredményenként 2 pont, de maximálisan 10 pont adható. 
d) Települési rendezvények szervezésében való aktív részvételalkalmanként 
maximum 2 pont, de maximálisan 10 pont adható.
e) További pont, de maximálisan 30 pont adható az alábbiakért: 
- T agsági igazolás megléte (helyi civilszervezet, sportegyesület, művészeti 
együttes), egyesületi tagságonként 2 pont; 
- Nyelvvizsga meglétének igazolása, nyelvvizsgánként 2 pont.

Az eredményről a bírálatot követően a pályázók értesítést kapnak, illet-
ve a település honlapján megtalálható a nyertesek névsora. Az ösztöndíj 
összegét az önkormányzataz ösztöndíj kedvezményezett által megadott 
számlaszámra, az adott tanév hónapjának 10. napjáig utalja. Az ösztöndíj 
méltánytalanság esetén azonnal felfüggeszthető, ha a támogatásban 
részesülőt büntető eljárás alá vonják.

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület öt évvel ezelőtt létrehozta a 
Városi Helytörténeti Gyűjteménytárat, melynek anyagát az egyesület tag-
jai alapozták meg, és az eltelt években magánszemélyek adományai és 
vásárlások útján tovább gyarapodott.

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a családi hagyatékokban fel-
lelhető régi iratokat, fotókat, képeslapokat, könyveket, újságo-
kat, használati tárgyakat, munkaeszközöket, régi fényképező-
gépeket stb., amennyiben nincs rájuk szükség, feleslegessé válnak, 
akkor ne dobják ki, ne égessék el, hanem adományozzák a gyűjtemény-
tárnak. Ezt megtehetik a Petőfi Sándor utca 5. szám alatti irodánkban hét-

köznap 9-12 óra között, illetve az alábbi telefonszámon jelezhetik adomá-
nyozási szándékukat: +36 20 214 47 56.

A gyűjteménytár gyarapítása és megőrzése elsődleges szándékunk és 
feladatunk. A cél, hogy a mezőtúri kötődésű anyagok itt maradjanak a 
városban, mert a legfontosabb, hogy múltunk emlékeit megőrizzük. 

Tisztelettel az egyesület nevében: 

Szabó András 
egyesületi elnök

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztálya 2013-ban létrehozta a TÁMOP-5.6.1C-11/2-2011-0036 számú 
pályázat segítségével a Prevenciós Információs Portált. A portál célja az 
áldozattá válás megelőzése, elkerülése. Hasznos bűn- és balesetmegelőzési 
tanácsokat kaphatnak az oldalra látogatók, akik leírhatják véleményüket, 
ennek segítségével, mint egy fórum párbeszédet folytathatnak az adott 
cikk témájáról.Az oldal minden korosztály számára folyamatosan ad tájé-
koztatást az aktuális rendezvényekről, kitelepülésekről. 
Kérjük, ajánlja az oldalt barátainak, ismerőseinek! 
A portál elérhetősége: www.prevenciosportal.hu

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Rendőr-főkapitányság 

Prevenciós Információs Portál

Mezőtúr Város Önkormányzata 
szeptember elsején rendezett 
városi megemlékezést a II. világ-
háború mezőtúri áldozatainak és 
a Szovjetunióba elhurcoltak 
emléknapja alkalmából a 
Kossuth Lajos téren. 

Fotó: Szabó Ferenc

Az eseményen Fülöp Mónika 
evangélikus lelkész mondott emlé-
kező beszédet, melyben kitért a 
Szovjetunióba elhurcolt katonák 
sorsára. Az emlékezést követően a 
Siketek és Nagyothallók Irodalmi 
Klubja adott műsort.  A történelmi 
egyházak képviselői pedig ökume-
nikus imádsággal emlékeztek meg 
a tragédia áldozatairól.

Az ünnepség az emlékezés virá-
gainak, koszorúinak elhelyezésé-
vel és az 1945-ben Mezőtúr város-
ból elhurcolt lakosok emlékére 
állított emléktáblánál kegyelet-
adással zárult.

Veres Nikoletta

A II. világháború mezőtúri áldozatainak és a 

Szovjetunióba elhurcoltak emléknapja

MEGHÍVÓ
MEZŐTÚRI FAZEKASOK TALÁLKOZÓJA

2018. OKTÓBER 13. (SZOMBAT)
MEZŐTÚR, TÚRI FAZEKAS MÚZEUM

Tisztelt Alkotók! 
Kedves Fazekasok, Keramikusok, Díszítők, Kemencések, Kályhások, 

Gipszesek, Néprajzosok, Tanárok!

A Túri Fazekas Múzeumban az elmúlt 12 évben már ötször találkozhat-
tak egymással a Mezőtúron élő, a Mezőtúrról elszármazott és a Mezőtúron 
egykoron inaskodó fazekasok, keramikusok, kerámiaipari szakemberek, 
valamint mindenki, aki e híres mesterség helyi hagyományához kötődik. 
Ebben az évben a Találkozó külön apropója, hogy a Túri Fazekas 
Múzeum alapításának 35. évfordulóját ünnepli.

Idén ismét lehetőséget szeretnénk biztosítani a találkozásra, ezért tisz-
telettel hívjuk Önt programjainkra és a napot záró vacsorára.

A programok:
Időpont: 16.00 
Helyszín: Túri Fazekas Múzeum (Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.)
Kerámiatörténeti és művészettörténeti előadások. (A három előadás jelen-
leg még szervezés alatt.)
(Minden érdeklődő számára nyitott program.)
Időpont: 18.00
Helyszín: Draskovits Kerámiagyűjtemény (Mezőtúr, Petőfi S. u. 5.)
A Draskovits Kerámiagyűjtemény új termének megtekintése tárlatvezetés-
sel.
(Minden érdeklődő számára nyitott program.)
Időpont: 19.00
Helyszín: Túri Fazekas Múzeum (Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.)
Vacsora a meghívottak számára.

A Találkozó részvételi díja 500 Ft/fő, melyet vagy előzetesen a Túri 
Fazekas Múzeumban lehet befizetni, vagy ugyanitt a rendezvény napján.

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy jelenlegi vagy egykori munkatár-
sait, szaktársait értesítse a találkozóról, mert mindenkit személyesen 
nem áll módunkban megkeresni, levélben értesíteni!!! 

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem azért nem küldünk mindenkinek 
meghívót, mert nem akarjuk, hogy eljöjjön, hanem mert nem ismerjük az 
elérhetőségeit!!!

További információk, elérhetőségek:
www.fazekasmuzeum.hu

Augusztus 16-án tartotta megyei 
ünnepi ülését a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése. Az augusztus 20-ai 
állami ünnephez kapcsolódó 
rendezvényen adják át hagyomá-
nyosan a megyei önkormányzat 
kitüntető díjait és címeit. Idén 
harmincnyolcan kaptak megyei 
díjat, további nyolcan kitüntető 
címet. Idén is több mezőtúri díja-
zottal büszkélkedhet városunk.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 
MEGYÉÉRT DÍJ-ban részesült a 
Mezőtúri Szivárvány Népzenei 
Egyesület. A díjat Bíróné Sáfár 
Anikó az egyesület elnöke és 
Csider István az egyesület titkára 
vette át.

A megye kulturális életében 
jelentős alkotó, szervező tevékeny-
séget végző, hosszú ideje kimagas-
ló színvonalú eredményeket elérő, 
a közművelődés korszerű formái-
nak és módszereinek kidolgozásá-
ban és megtartásában, hagyo-
mányőrzésben résztvevő szemé-
lyek és közösségek elismerésére 
alapított JÁSZ-NAGYKUN-
S Z O L N O K  M E GY E I 
KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJAT. Az elis-
merésben többek között a 
Mezőtúri Közművelődési és 
Sport Közhasznú Nonprofit Kft.  
részesült. A díjat  Bordács László 

ügyvezető vette át.
A Közgyűlés JÁSZ-NAGYKUN-

SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI 
DÍJ-at  adományozott  Gonda 
Istvánnak, a Népművészet 
Mestere cím birtokosának, mező-
túri keramikusnak, népi iparmű-
vésznek 

A Közgyűlés a megye oktató-
nevelő munkájában, a szakképzés-
ben, a tehetséggondozás és felzár-
kóztatás területén kimagasló peda-

gógiai és szakmai felkészültségük 
alapján újszerű és hatékony peda-
gógiai módszerek kidolgozásában 
és alkalmazásában számottevő 
sikereket elérő, helytállásuk alap-
ján példamutató tevékenységet 
folytató személyek és közösségek 
elismerésére alapította a JÁSZ-
NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 
PEDAGÓGIAI DÍJ-at.  Az elisme-
rést Seres Attiláné, a mezőtúri 
Kossuth Lajos Általános Iskola 
nyugalmazott ének-zene - történe-
lem tanár, kórusvezető kapta meg. 

A Megyei Közgyűlés a megye 
turisztikai vonzerejét növelő 
kiemelkedő tevékenység elismeré-
sére „Jász-Nagykun-Szolnok 
Megye Turisztikai Értéke” címet 
adományozott a mezőtúri ArTúr 
Fesztivál részére.

Forrás: http://www.jnszm.hu

Mezőtúri elismerések
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Kövessen minket a facebookon is:
 www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

Új rovatunkban Olvasóink memó-
riájának felfrissítésére teszünk 
kísérletet, és ennek lényege: hír-
érték alapján válogatva felidéz-
zük a hírek világából, mi minden 
történt Mezőtúron, Mezőtúrral, 
lakóival, visszalépkedve az idő-
ben ötévenként. Ezúttal 1988-tól 
a szeptemberben történtek kerül-
tek a rovatba.   

5 éve – 2013. szeptember 6-án – 
87 éves korában elhunyt Mezőtúr 
egyik legismertebb embere Kávási 
Sándor kórusvezető, a város dísz-
polgára, a megyei művészeti díjas, 
a hazai kórusmozgalom meghatá-
rozó alakja. Egyik főhajtásként 
2008. május 24-én Miniszteri elis-
merő oklevéllel tüntették ki 60 éves 
karnagyi munkásságáért. Az akkori 
ünnepi hangulatot fokozta, hogy 
ezen a napon nemcsak a karnagy, 
de maga a kórusa is ünnepelt, jubi-
leumi koncertet adott fennállásá-
nak 135. évfordulójának alkalmá-
ból. Akkor Kávási Sándor azt nyi-
latkozta: „Nagyon boldog vagyok, 
hogy országos szinten is felfigyel-
tek a zene értékeire, a népi hagyo-
mányok átörökítésének kiemelke-
dő szerepére. Egy Isteni áldás, egy 
szerencsés véletlen, hogy 60 éves 
munkásságomat éppen az egykor 
Városi Dalárdaként indult Petőfi 
Népdalkör 135. születésnapjával 
együtt ünnepelhettem”. Egy véle-
ménye nagyon figyelemre méltó 

volt; miszerint a színvonalas okta-
tás és a zene megszerettetése csak 
úgy lehetséges, ha a tananyagon 
kívül a hagyományápolásra is 
figyelmet fordítanak a zenei élet 
irányítói. 

Tíz évvel ezelőtt–2008. őszén - 
még témául szolgált az agrárfőisko-
la a városban, ahol a régió szakem-
berei találkoztak a Szolnoki 
Főiskola és Mezőgazdasági 
Fakultása (akkor így hívták az 
intézményt) mezőtúri közös ren-
dezvényén. Sok okosság hangzott 
el a fórumon a vidékfejlesztés lehe-
tőségeiről, a megye mezőgazdasá-
gának helyzetéről, és a hazai 
növénytermesztés aktuális kérdé-
seiről, többnyire – lévén MSZP-
SZDSZ kormány  volt – szocialista 
politikusok és hivatali emberek áll-
tak a pulpituson. De a lényeg:  a 
főiskola még élt és virult, és ennek 
legfőbb bizonyítéka élénk sportéle-
te: vízilabda-és kosárlabda-csapata 
sikeresen szerepelt bajnokságában, 
a kézilabdásgárda kivívta az NB 
II-ben szereplés jogát. A fórumhoz 
kiállítás  kapcsolódott, és a szerve-
zők fogadkoztak jövőre is tervezik, 
a poént ne süssük el, a 2019-es visz-
szapillantóban meglátjuk…

15 éve – 2003. szeptemberében 
- egy mezőtúri kerékpáros érde-
melte ki a média és a lakosság tisz-
teletét, miután a 62 éves Szőke 
Barna egészen Mezőtúr német test-
vérvárosáig, Weidáig kerekezett. 

Nem előzmény nélkül, a 62 éves 
férfi utolsó mentsvárként azért kez-
dett el biciklizni, hogy a lábába 
visszatérjen az élet, azaz a vérke-
ringés.  Az orvosok ugyanis ampu-
tációval ijesztgették. De ő nem adta 
fel, megfogadva egy barátja taná-
csát, nyeregbe pattant. A thüringiai 
kisvárosba vezető út nem volt 
leányálom, még hóesést is kapott a 
nyakába, de a több mint 1300 kilo-
méter megtétele után a németek 
olyan fogadtatásban részesítették, 
mint mondjuk az olaszok anno 
Pantanit, a kerékpáros sportcsilla-
got egy győzelme után.

Húsz éve – 1998. szeptemberé-
ben – az egészségügy egy fehér 
foltja borzolta a kedélyeket a köz-
beszédben. Mégpedig az, hogy 
péntek délután rendezetlen az 
orvosi ügyelet Mezőtúron, mert a 
háziorvosok délben befejezik a 
rendelést, az ügyeletet adó bt. 
viszont csak 17 órától lép szolgálat-
ba. Így kb. öt órán át Mezőtúr és a 
környező települések ellátatlanok, 
bár az a beteg, aki a kórházba be 
tud menni, a szükséges ellátást 
megkapja. Most a közismert orszá-
gos orvoshiány tudatában, ugye 
kiegyeznénk ennyi problémával?

25 éve viszont – 1993. szeptem-
berében – piros pont jár a helyi 
egészségügynek, ugyanis, a mező-
túri önkormányzat egymillió forint-
ja mellé 600 ezer forintot nyert 
pályázaton, hogy a háziorvosi ren-

delőkbe négy EKG-készüléket vásá-
rolhassanak. Ennek okán nyilatko-
zott Ambrózy Péter, akkori kórház-
igazgató, és bejelentette: a kórház 
jövőre egy altatógépet és egy új 
röntgengépet szeretne venni, itt 
már viszont több millió forintot 
kell előteremteni.Mert a műszerek-
re nagy szükség van, a kórházigaz-
gató ugyanis  – mit ér az orvos 
műszer nélkül? – kérdésre azt vála-
szolta: „Hát annyit mint, mint egy 
órás ácsszekercével.” 
30 éve – 1988. szeptemberében – 
az agrárvilág ünnepelhetett: a 
Hazafias Népfront Országos 
Tanácsának díját kapta a Mezőtúr 
és Vidéke Áfész kertbarát szakcso-
portjának bemutatója. Történt 
mindez egy gyöngyösi szakkiállítá-
son, ahol a mezőtúriak a hagyomá-
nyos zöldség-gyümölcsfélékből 
hozták el a túri határból a legszeb-
beket, többek között 21 és fél kilós 
görögdinnyét. Az 1971-ben alakult 
közösség 1988-ban már nyolcszá-
zan 3,5 millió forint értéket termel-
tek, döntően önellátásra. Mezőtúri 
„színekben” állított ki a GATE 
mezőgazdasági gépészmérnöki 
főiskolai kara, a tanüzemében 
látott kistermelői eszközöket tette 
közszemlére.

A Visszapillantó médiaszemle 
nyomán készült, így az esetleges 
tévedés az akkori krónikásoké. 

Lazányi József

Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében

A Közösség a Megújuló Vidékért 
Egyesület ÖKOtúra - ÖKOkultúra, 
avagy környezetorientált szemlé-
letformálás a MEZŐtúri járásban 
címmel ez év júliusában 2 hetes 
nyári tábort szervezett a Rákóczi 
úti Általános Iskolában. 
A pályázat célja, széles média lefe-
dettség mellett megismertetni a fia-
talok, közvetetten tanáraik, szüleik 

körében a szelektív hulladékgyűj-
tés fontosságát, a keletkezett hulla-
dékok újrahasznosításának lehető-
ségeit, jó gyakorlatait. 

A színes nyári program kínála-
ton belül öko játszóházat, gyakor-
lati praktikák elsajátítását, szemét-
gyűjtéssel egybekötött sétát, tanul-
mányi utakat, fotók készítésének 
lehetőségét, hulladéktelep látogatá-
sokat kínáltunk. PET ART címen 
életnagyságú PET palack szobor 
csoportot készítettünk a gyerekek-
kel, melyeket további közösségi 
rendezvényeinken állítunk ki 
szemléletformálási célból. 

A tábor egyik megdöbbentő 
momentuma az volt, mikor az 
Erzsébet ligetben és a környező 
parkokban szembesültünk a renge-

teg kidobált kommunális hulladék-
kal. A gyerekek példát statuálva 
védőkesztyűben szedték össze a 
település különböző pontjain szét-
dobált szemetet. 

A tábor zárásaként csoportos 

beszélgetést folyattunk a résztvevő 
iskolásokkal. Többen is csalódot-
tan közölték, azt gondolták telepü-

lésünk sokkal tisztább. 
Ezzel a cikkel üzenni szeretnénk 

a város vezetőinek, hiszen mind-
annyian településünk fejlődését, 
zöldebbé válását szeretnénk elérni, 
támogatni. Segítségünkre bármikor 
számíthatnak. Ezúton szeretnénk 
megköszönni Kozák Zsolt igazgató 
úr támogatását, Dr. Siposné Varga 
Ildikó és Gyuricskóné Horváth 
Ágnes hozzáértő szakmai munká-
ját. 

A projekt az Agrármisztérium 
támogatásával valósult meg. 
Információ: www.szelektalok.hu

Dr. Barancsi Ágnes 
Közösség a Megújuló Vidékért 

Egyesület elnöke 

„Azt hittem Mezőtúr egy tiszta város…”
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Noha még nincs itt a hűvös idő, 
célszerű a kémények ellenőrzését 
már most elvégeztetni, hogy ne az 
utolsó pillanatra, a fűtési szezon 
kezdetére maradjon ez a valóban 
életbevágóan fontos tevékenység.

A katasztrófavédelem kémény-
seprőipari tevékenysége jelenleg 
tizenhét megyében összesen 2593 
településre terjed ki, ezen belül 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
egész területére. A szolgáltatást a 
gazdálkodó szervezeteknek kötele-
ző megrendelni egy kéményseprő 
cégtől – szilárd tüzelőanyaggal való 
fűtés esetén évente, gázfűtést hasz-
nálóknak kétévente, a munkáért 
pedig díjat kell fizetniük. A társas-
házakba a kéményseprők hívás 
nélkül kimennek, a lakóknak a 
vizsgálatért nem kell fizetniük 
(kivéve, ha egy lakás valamely vál-
lalkozás bejelentett telephelye). 
Szintén ingyenes a szolgáltatás a 

családi házban élő magánszemé-
lyek számára, de szükség van idő-
pontfoglalásra – tehát ha valaki úgy 
dönt, hogy a kémény rendszeres 
tisztíttatásával is gondoskodik biz-
tonságáról, még azt is eldöntheti, 
mikor szeretné azt.

Aki az online ügyintézést 
választja, a www.kemenysepres.hu 
honlapon előre megadhat két-
három, kéményellenőrzésre meg-
felelő napot – ebben az esetben a 
kéményseprők telefonon felveszik 
az ügyféllel a kapcsolatot és közö-
sen megállapodnak az ellenőrzés 
pontos dátumáról és idejéről. A 
katasztrófavédelem kéményseprői 
gyakran tájékoztató levelekkel jár-
ják végig a településeket. Ilyenkor 
lehetőséget biztosítanak az ellenőr-
zés azonnali elvégzésére is, de 
ennek igénybevétele ekkor sem 
kötelező.

A kéményseprők célja a füstelve-

zető épségének, valamint a fűtés-
rendszer jó és biztonságos műkö-
désének ellenőrzése; az esetleges 
problémák kiszűrése, a balesetetek 
megelőzése, de semmiképpen sem 
a bírságolás. A vizsgálat során 
kívül-belül megnézik az égéster-
mék-elvezetőket, ellenőrzik azok 
műszaki állapotát, vizsgálják, hogy 
a fűtés biztonságos működéséhez 
van-e az adott helyen elég levegő, 
illetve biztosított-e a levegő után-
pótlása, emellett elemzik a tüzelő-
berendezésből távozó égéstermék 
összetételét. Ha problémát tárnak 
fel, fontos, hogy saját érdekében 
mindenki mihamarabb intézkedjen 
a javításról.

A szakember a kéményvizsgálat-
ról tanúsítványt állít ki. Ezen fel 
kell tüntetnie az utolsó műszaki 
vizsgálat évét, valamint az ellenőr-
zés során elvégzett műszeres méré-
sek eredményét. A katasztrófavé-

delem kéményseprői készpénzt 
nem kezelhetnek, nem fogadhat-
nak el. Végeznek díjköteles mun-
kát is, azonban ezeket előre, írás-
ban meg kell rendelni és a munka 
elvégzése után, számla ellenében, 
átutalással kell a díjat megfizetni.

A katasztrófavédelem minden 
kéményseprője végzett szakmun-
kás, arcképes igazolvánnyal ren-
delkezik, egységes munkaruhát 
visel és a munkavégzéshez biztosí-
tott autójuk is jól megkülönböztet-
hető, a katasztrófavédelem felira-
tai, színei jól láthatóak rajta. 
Felszerelésük korszerű és teljes, 
minden szerszámuk, mérőműsze-
rük biztosított.

Mezőtúri Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 

Tájékoztató a kéményseprés igénybevételéről

Tisztelt Érdeklődők!

 A Tourinform irodában megvásárolhatóak: kulcstartók, tollak, 
hűtőmágnesek, képeslapok, apróbb kerámiák és könyvek, például a 
Mezőtúr Képeskönyv, Dr. Gombás István - Egészségügy Mezőtúron 1714-
2015 és a Lámpás.   

       Bordács László, ügyvezető
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A Mezőtúr és Vidéke legutóbbi 
lapszámaiban megjelent Molnár 
Sándor  felhívása, amely több 
nyugdíjas érdeklődését is felkel-
tette. Ennek köszönhetően 
augusztus végén megalakult a 
Kártyavár Nyugdíjas Klub. 

A csoport vezetőjének Molnár 
Sándort, míg helyettesnek Csider 
Istvánnét választották meg a tagok. 
Az első játékdélutánt szeptember 
5-én tartották, amely nagyon jó 
hangulatban zajlott. Többen sak-
koztak, kártyáztak és még az 
ország-város-fiú-lány nagysikerű 
játék is előkerült. 
A klubtagok sakk felelősnek Bori 
Jánost és Tokács Istvánt, míg kár-

tya felelősnek Tóth Istvánnét 
választották meg. 

A klub továbbra is nyitott a nyug-
díjasok számára, akik közül bárki 
jelentkezhet. A játékdélutánok 
minden héten csütörtökön 14 órá-
tól a Közösségi Ház 116-os termé-
ben várják az érdeklődő nyugdíja-
sokat.
Bővebb információ kérhető Molnár 
Sándortól a 06-30-621-4980-as tele-
fonszámon.

Veres Nikoletta

Új klub alakult a Közösségi Házban

Népegészségügy fejlesztése a mentális egészség területén a
 Mezőtúri járásban

EFOP-1.8.20-17-2017-00018
L E L K I  E G É SZ S É G  K Ö Z P O N T

LEK
Mezőtúr város és a környéki települések lakossága már megszokhatta 

(és reményeink szerint örömére szolgál), hogy a Mezőtúri Kórház és 
Rendelőintézet épületében évek óta működik az Egészségfeljlesztési Iroda 
(EFI), amely különböző egészségügyi szűrésekkel, speciális oktató prog-
ramokkal, egészségnapok szervezésével, stb. áll a lakosság rendelkezésé-
re a térségben élők egészségügyi állapotának javítása érdekében. 

E szolgáltatások kiegészítéseképpen 2018. szeptemberétől az EFI-hez 
kapcsolódóan megalakul a Lelki Egészség Központ (LEK), amely a lakos-
ság lelki egészégének megőrzésére és fejlesztésére hivatott.

A lelki egészség röviden annyit tesz, hogy jó életminőséget tudunk 
teremteni önmagunk számára. 

A jó életminőség sokak számára anyagi jólétet jelent: biztos egziszten-
ciát, jó anyagi helyzetet, megfelelő lakhatást és életkörülményeket. 
Mindez hozzájárulhat ugyan a lelki egészséghez, ahogyan a betegség hiá-
nya is része annak, mégis valami többet értünk alatta:
- harmóniában vagyunk a környezetünkkel, a körülöttünk élő emberek-
kel, családtagjainkkal;
- képesek vagyunk jó döntéseket hozni;
- tudjuk, mi tesz minket boldoggá;
- el tudjuk érni céljainkat;
- képesek vagyunk olyan jellemvonásokat elsajátítani, ami segít, hogy 
olyan emberré váljunk, amilyen lenni szeretnénk;
- tudjuk, miből nyerhetünk energiát, mellyel feltöltődhetünk;
- tudunk krízishelyzeteket kezelni;
- tudunk konfliktusokat kezelni és problémákat megoldani;
- tudjuk szeretni önmagunkat és a körülöttünk élő, számunkra fontos 
embereket.

Ha birtokában vagyunk az itt felsorolt képességeknek, készségeknek 
(amelyek tanulhatóak és fejleszthetőek), akkor tudunk csak jó életminő-
séget teremteni önmagunk számára.
Milyen szolgáltatásokat nyújt a LEK?

- egyéni pszichológiai konzultáció, életvezetési tanácsadás
- személyiség- és készségfejlesztő tematikus csoportok (pl: kommuniká-
ció, konfliktuskezelés, stb…)
- önsegítő csoportok speciális célcsoportoknak (pl: szenvedélybetegek 
hozzátartozói)
- prevenciós edukációs programok (függőségek, kiégés, depresszió, stb...)
- szülői készségek javítása (oktatás, szoptatás-támogatás, babamasszázs 
tanfolyam,  szülőklub)
- önismereti csoport serdülőknek
- pályaválasztási tanácsadás középiskolásoknak
Kiket várunk?

A Lelki Egészség Központba szeretettel várjuk mindazokat a felnőtt 
korú lakosokat (TAJ kártya szükséges!), akik egyéni- és/vagy csoportos 
foglalkozáson szeretnének részt venni bármely élet-területet érintő prob-
léma kapcsán, illetve a mindennapok jobb, pozitívabb megélése, lelkünk 
harmóniájának megteremtése céljából.

Továbbá várjuk mindazon helyi közösségek, klubok, egyesületek, isko-
lák, intézetek, intézmények, stb. jelentkezését, akik szeretnének saját 
közösségük számára szakemberek által megtartott ismeretközlő-oktató, 
prevenciós jellegű előadásokat szervezni.
Elérhetőségek:
Név/cím: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 
Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr
Kossuth u. 9.-11.
Telefon: 06-56/550-427

Bízunk benne, hogy a Lelki Egyészség Központ az Egészségfejlesztési 
Irodával szorosan együttműködve hatékonyan tud majd hozzájárulni a 
mezőtúri lakosság mentális egészségének megőrzéséhez és fejlesztésé-
hez.

Már hagyomány, hogy minden 
évben a Túri Vásár keretein belül 
köszöntik az 50. és 60. házassági 
évfordulójukat ünneplő mezőtú-
ri párokat városunkban. 

A programon több házaspár nem 
tudott részt venni, őket szeptem-
ber 11-én a Közösségi Ház nagyter-
mében köszöntötte Herczeg Zsolt 
polgármester úr.

Az eseményen ötvenedik házas-
sági évfordulójuk alkalmából  
Kötél János és Plachi Ilona vala-
mint Szilágyi István és Soncz 

Eszter Margit vehetett át egy aján-
dékcsomagot és egy emléklapot a 
városvezetőtől. 

Emellett idén ünnepli házasság-
kötésének 65. évfordulóját Szalkai 

László és Salamon Mónika is. A 
feleség betegség miatt nem tudott 
részt venni az esemény, így a férj 
vette át az ajándékot. 

A pároknak ezúton is gratulálunk, 
és jó egészséget kívánunk!

Veres Nikoletta

Házassági évfordulósok köszöntése
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A GINOP 6.1.2.-15 „DIGITÁLIS 
SZAKADÉK CSÖKKENTÉSE” 
című kiemelt projekt keretében 
ingyenés képzés indul Mezőtúron 
szeptember 24-én. A képzéssel 
kapcsolatos kérdéseinkre 
Törvényi Nóra, az Euroteam 
Stúdió Nyelviskola és Vizsgahely 
stúdióvezetője válaszolt.

 
Mi a célja a Digitális szakadék 
csökkentése elnevezésű projekt-
nek?

T. N: Nyelviskolánk 27 éve műkö-
dik, ebből az első években csak 
nyelvet oktattunk, pár évvel 
később azonban már részt vettünk 
olyan országos pályázatokon, ami-
nek célja volt az informatikai isme-
retek megismertetése illetve bővíté-
se különféle célcsoportokkal.

 Már a 2000-es évek elején kide-
rült, hogy a digitalizáció rohamos 
fejlődésével egyre nagyobb szük-
ség van arra, hogy a munkavállalók 
rendelkezzenek bizonyos szintű 
informatikai ismerettel. Ez a tudás-
igény időközben fontossá vált a 
tanulók körében, majd a nyugdíja-
sok jelentős része is szeretett volna 
felzárkózni legalább egy felhaszná-
lói szintre. Mára már életünk részé-
vé vált az okostelefon, laptop, 
tablet használata.

A magyar kormány az elmúlt 
években az egyik legfontosabb 
támogatandó feladatának tartja, 
hogy a felnőttkorú lakosság széles 

körben megismerkedjen az 
okoseszközök használatával, min-
dennapi feladataiknak és társas 
kapcsolataiknak megkönnyítése 
érdekében. Ennek segítésére indí-
totta el 2017-től az EU-s forrásból 
támogatott „Digitális szakadék 
csökkentése” című kiemelt projekt-
jét.

Miért fontos, hogy ismerjék az 
okoseszközök használatát a lako-
sok? Milyen előnyökhöz juthat-
nak ezáltal?

T. N:  Ez egy ingyenes képzés, ami 
- a Közép-Magyarországi Régió 
kivételével, - országos szinten, 
minden 16-65 év közötti magyar 
állampolgár részére elérhető, aki 
nem áll jelenleg középiskolával, 
felsőoktatási intézménnyel tanu-
lói/hallgatói jogviszonyban, hazai 
vagy más uniós pályázatban.

Az okoseszközök használatának 
ismerete ma már egyre inkább nél-
külözhetetlen minden ember életé-
ben. Ezek segítségével magasabb 
szinten tudjuk ellátni munkánkat, 
interneten tudjuk intézni hivatalos 
ügyeinket és nem utolsó sorban 
kitágul számunkra a világ, tagjai 
lehetünk közösségi oldalaknak, 
tarthatjuk a kapcsolatot családunk-
kal, barátainkkal, ismerőseinkkel. 
A képzés előnye az, hogy megadja 
az alaptudást mindezek ismereté-
hez és erre a tudásra már könnyeb-
ben lehet az újabb ismereteket 
ráépíteni.

Ingyenes képzést is indítanak 
Mezőtúron szeptember 24-én 
indul újabb képzés. Mit tudha-
tunk a részletekről?

T. N: Mezőtúr az egyik legfonto-
sabb „bástyánk” ebben a képzésso-
rozatban. Az itteni emberek hihe-
tetlenül nyitottak, kedvesek, érdek-
lődőek, egymást biztatják, segítik, 

beszélik rá a képzés elvégzésére. 
Olyannyira sikeres a képzésünk, 
hogy ha lehetne, folyamatosan jár-
nának a tanfolyamra. Ezt a kiváló 
színvonalat mezőtúri tanárunknak, 
Szecsei Attilának is köszönhetjük, 
aki pillanatok alatt megszeretteti a 
résztvevőkkel a digitális ismerete-
ket, és Kozák Zsolt igazgató úrnak, 
aki helyet biztosít a képzésnek a 
Rákóczi utcai általános iskolában.
A tanfolyamok kéthavonta indul-
nak, melynek részleteit a városi 
újságban, a város honlapján és a 
Rákóczi utcai iskola bejáratán 
kifüggesztett plakáton olvashatják 
az érdeklődők.

Következő tanfolyamunk szep-
tember 24-én indul, erre várjuk 
azokat a kedves mezőtúri lakoso-
kat, akiknek fontos ezeknek az 
ismereteknek a megszerzése és 
még nem tudtak részt venni az 
eddig lezajlott képzéseinken. 
Bátorítunk mindenkit, hogy ne fél-
jenek attól, ha még semmilyen 
digitális ismeretük sincsen, mások 
is így vannak ezzel a csoportban. 
De egy-két foglalkozás után már 
nagy lelkesedéssel gyakorolnak és 
sajátítják el az újabb és újabb isme-
reteket.

Az informatikai alapismeretek 
után többek között megtanulnak 
e-mailt írni, különféle internetes 
tartalmakat letölteni, ügyfélkaput 
kezelni, közösségi oldalakon részt 
venni, online vásárlást eszközölni.  

Ilyen képzés nem először várja az 
érdeklődőket az Euroteam Stúdió 
szervezésében. Mik az eddigi 
tapasztalatok?

T. N:  Az IKER képzéseket 2017 ele-
jétől indítjuk az ország több pont-
ján. Tapasztalataink vegyesek, 
mert vannak olyan helyszínek, 
ahol olyan nagy az érdeklődés, 
hogy több képzést is tudunk indíta-
ni, de sajnos vannak olyan telepü-

lések, ahol, bár a közeljövőben 
szükségük lenne ezekre az ismere-
tekre, mégsem veszik igénybe ezt 
az ingyenes lehetőséget. Ezzel 
lemondanak arról a támogatásról, 
ami talán komolyabb lehetőséget 
biztosít számukra, hogy munká-
jukban is előbbre lépjenek. 

Szeretek Mezőtúrra jönni, mert 
a mezőtúri emberek érdeklődőek, 
szeretnek tanulni, kíváncsiak az új 
dolgokra és mindig nagyon várják 
a következő tanfolyam indulását.  
Nagy öröm és siker számunkra, 
hogy a képzésben résztvevők hasz-
nosnak ítélik az elsajátított ismere-
teket, jól érzik magukat a tanfo-
lyamokon, barátságok szövődnek, 
internetes közösségek alakulnak.  

Ha visszatérünk az idei képzésre, 
hogyan zajlik a jelentkezés mene-
te? Kiket várnak elsősorban?

T. N:  Jelentkezni elsősorban tele-
fonon célszerű. Aki felhív minket, 
annak elkérjük a nevét és telefon-
számát, majd egy megbeszélt idő-
pontban visszahívjuk és felvesszük 
a támogatott képzés elvégzéséhez 
szükséges adatait. Aki személye-
sen szeretne jelentkezni, azt a 
Rákóczi utcai Általános Iskola tit-
kárságán tudja megtenni ugyan-
csak úgy, hogy ott adja le nevét és 
telefonszámát a megkereséshez.

Várjuk azokat a kedves 
mezőtúriakat, akik még nem érte-
sültek erről a képzési lehetőségről 
és szeretnének digitális ismerete-
ket szerezni. Ez a program a dolgo-
zó embereket támogatja 16-65 év 
között. Idősebbek más program 
keretében tudnak részt venni 
hasonló képzésben. 

Reméljük, hogy fiatalok számára 
is tudunk újat, érdekeset és hasz-
nosat mondani, úgyhogy őket is 
bátorítjuk a tanfolyamon való rész-
vételre.

Veres Nikoletta

„Digitális szakadék csökkentése”

Levél a fán, nem küldte senki,
Ezt a levelet láthatja mindenki,

Ez a levél mégis az enyém, 
A fa levele égi küldemény. 

Nekem szól, lám mily erős vagyok,
Nekem szól, innen bólogatok,

Ha fúj a szél, s ha eső permetez,
Ez az én levelem, nekem lengedez
S ha jő az ősz, és sárga színe lesz,

Ez a levél akkor is az enyém lesz,
Ha lehull, és élete véget ér,
Lehajlok érte, megsimítom,

Mert ez a levél majd új életre kél,
Hiába fagyos, zord hideg tél,

Tavasszal újra itt a fény, 
És az új levél még mindég az enyém. 

Dr. Keresztes Károly

ŐSZI LEVÉL
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Az Év Médiatámogatója címet 
adományozott a Magyar Vörös-
kereszt Országos vezetősége a 
Mezőtúri Városi Televíziónak. 
Az elismerést a Túri Vásáron  
adták át a médiumnak.

Augusztus 12-én a Túri Vásár szín-
padán Gulácsiné Molnár Etelka a 
Jász-Nagykun Szolnok Megyei 
Vöröskereszt véradó koordinátora 
és Körmöndi Andrea a Vörös-
kereszt területi munkatársa adta át 
a Mezőtúri Városi Televízió által 
elnyert „Év Médiatámogatója” 
díjat. Az elismerést Pete Lajos 
főszerkesztő és Bordács László 
ügyvezető vette át.
Az eseményen elhangzott, hogy a 
Mezőtúri Városi Televízió megala-
kulásától kezdve, 2013. óta rend-
szeresen tájékoztatja – nem csak 
Mezőtúr, hanem a környező 
három település, Mezőhék, 
Mesterszállás és Kétpó – lakossá-
gát a Vöröskereszt programjairól. 
Évente 15 alkalommal térítésmen-
tesen hirdetik a véradó események 
időpontját, helyszínét a 
Képújságban. 

Évi 6-7 alkalommal készítenek 
riportot a véradásokról, mely a 
Híradóban nézhető meg. Az elké-

szített összeállítások elősegítik a 
véradás népszerűsítését, a véradó-
kat pozitív példaként állítva a 
nézők elé.

A televízió minden évben teljes 
egészében rögzíti és vetíti a 

Véradók napi ünnepségét, hozzá-
járulva a többszörös véradók elis-
merésének növeléséhez. 

A médium jelen van az iskolák-
ban szervezett elsősegély bemuta-
tókon, valamint tudósítottak a hát-
rányos helyzetű gyermekek szá-
mára szervezett nyári táborról is.

Rendszeresen beszámolnak 
továbbá  a Vöröskeresztes rendez-
vényekről, eseményekről, pl. 2017. 
júniusában a Mezőtúron megren-
dezett megyei katasztrófavédelmi 
felkészítő tréningről, mely az 
Országos Igazgatóság munkatársai 
közreműködésével valósult meg.

A Mezőtúri Városi Televízió szá-
mos közérdekű információval 
elkötelezetten segíti a Vöröskereszt 
véradó szervezői munkáját, és a 
szervezet tevékenységének ismert-
té tételét.

Az elnyert díjhoz ezúton is gra-
tulálunk és további sikeres munkát 
kívánunk!

Veres Nikoletta

Az „Év Médiatámogatója” díj

Mezőtúr Város Önkormányzata 
harmadik alkalommal rendezte 
meg a Kubikos napi megemléke-
zést. Az eseménynek nagy 
hagyománya van városunkban, 
ugyanis az Újvárosi 
Hagyományőrző Klub immáron 
14 éve minden év szeptemberé-
ben feleleveníti a kubikos hagyo-
mányokat. 

Szeptember 8-án tartották meg a 
megemlékezést a Balassa Bálint 
úton található kubikos szobornál. 
Az eseményen Herceg Antal az 
Újvárosi Hagyományőrző Klub 
tagjának gondolatait hallgathatták 
meg a jelenlévők. 
Elmondta, hogy idén is azokra a 
kubikos családokra emlékeznek, 
akik munkájuk során történelmet 
írtak. A visszaemlékezés után az 
Újvárosi Hagyományőrző Klub és 
a Mongol Agrár Népdalkör tagjai 
adtak műsort, majd Dr. Csellár 
Zsuzsanna önkormányzati képvi-
selő és Tóth Tamás a Közép- Tisza 
Vidéki Vízügyi Igazgatóság mező-
túri szakaszmérnökségének veze-

tője mondott beszédet. Ezután 
Győrfi Sándor szobrászművész 
által elkészített szobor koszorúzá-
sa következett, ahol az emlékezők, 
családtagok és hozzátartozók 
helyezték el a hála virágait, koszo-
rúit. 
A megemlékezés a Közösségi Ház 
nagytermében folytatódott, ahol 
gyertyagyújtással és fél perces 
néma felállással emlékeztek a 
megjelentek az elhunytakra. Az 
eseményen beszédet mondott Éger 
Ádám, református lelkész, vallás-
tanár. 
Ezután emléklapot adtak át a volt 
kubikosok hozzátartozóinak, 
munkásságuk rövid méltatásával. 
A megjelentek Patkós Sándorra, 
Körmöndi Gyulára, Győrfi 
Sándorra, Mucha Mártonra és 
Szabó Sándorra emlékeztek, akik-
nek rokonai is megjelentek az ese-
ményen. 

A program ebéddel zárult, ahol a 
jelenlévők a Lukács István által 
készített kubikos ételt, a paprikás 
krumplit kolbásszal kóstolhatták 
meg.

Veres Nikoletta

Kubikos napi megemlékezés

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat alapján a téli rezsicsökken-
tésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is 
egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek.

Az erre vonatkozó igénybejelentés a Mezőtúri Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály Szociális Hatósági 
Csoportjánál (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. magasföldszint 2/a, Milácsekné Keve Ágnes ügyintézőnél) 
igénybejelentő nyilatkozaton tehető meg ügyfélfogadási időben személyesen, valamint megtalálható a www.
mezotur.hu honlapon is.

A kormányhatározat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be. (Háztartás: egy lakás-
ban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)
A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésr

Az igénybejelentés végső határideje 2018. október 15. (hétfő) napja, mely határidő elmulasztása jogvesz-
tő!
A helyi önkormányzatok feladata az igénybejelentések előszűrése, összesítése és továbbítása a Belügyminisztérium 
részére.Az igénybejelentések ellenőrzését az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság végzi.

Kérek minden érintettet, mihamarabb nyújtsa be a szükséges igénybejelentő nyilatkozatot. 
Herczeg Zsolt
polgármester 

Tisztelt Olvasók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Mezőtúri Ipari Park Kft. honlap-
ja megújult. Angol – magyar 
nyelvű weblapunk sokkal több 
információval, videóval és kap-
csolódó oldalakkal rendelkezik 
immár.
A honlap elérhetősége : https://
mezoturiiparipark.hu

Szűcs Lajos
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MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és kedves hozzátartozóit

az Aradi Vértanúk Emléknapja
alkalmából 2018. október 6-án rendezett városi megemlékezésre.

Program:

 10.00 órakor megemlékező beszédet mond 
Kudlacsek Zsigmond a Mezőtúri Református Kollégium tanára, 

PhD. doktorandusz.
 A műsorban közreműködnek a Mezőtúri Református 

Kollégium diákjai.
 A történelmi egyházak képviselői mondanak imát.
 Az emlékezés virágainak, koszorúinak elhelyezése.

Helyszín:

Mezőtúr, Kossuth Lajos utca, 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 
emlékműve.
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A Pinki Horgászbolt Éjszakai 
Horgászversenyt rendezett szep-
tember 8-án és 9-én a Peresen, a 
Vakota Zugban. A következő 
eredmények születtek: 
1.hely: Csikós Attila, Ónodi Lajos 
19,90 kg
2.hely: Munkácsi Dániel, Székely 
Tibor 13,48 kg
3.hely: Szűcs Tamás, Szűcs Zoltán 
12,32 kg
4.hely: Jóni Barna, Czihat Róbert 
8,94 kg
5.hely: Veres Imre, Balaskó László 
7,25 kg
6.hely: Fadgyas Gábor, Láposi 
Zoltán 6,96 kg
7.hely: Nagy Gábor, Gulyás Sándor 
6,44 kg
8.hely: Hodos Sándor, Ifj. Hodos 
Sándor 5,80 kg

9.hely: Fadgyas Antal, Nádházi 
Gábor, 5,45 kg
10.hely: Blaha Ferenc, Szebenyi 
László 5,30 kg
11.hely: Berta Ferenc, Berta 
Ferencné 4,43 kg
12.hely: Csató Sándor, Ványai 
Zoltán 4,30 kg
13.hely: Horvát Miklós, Csíder 
Zsiga 3,17 kg
14.hely: Kézsmárki Attila, Pap 
István 2,96 kg
15.hely: Blaha József, Ifj. Blaha 
József 2,50 kg
16.hely: Vödrös László, Szonda 
László 1 kg
Legnagyobb hal: 6,5kg amúr 
Munkácsi Dániel, Székely Tibor.
Össz induló: 32 fő
Össz fogás: 110,2 kg 
Gratulálunk a versenyzőknek! 

Éjszakai Horgászverseny

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!

A Népi Díszítőművészeti Szakkör fennállásának 40. évfordulója alkalmá-
ból jubileumi kiállítást rendez. A kiállításra várják a régi tagok munkáit. 
Az alkotásokat névvel ellátva hétköznap 8 és 16 óra között a Közösségi 
Ház portáján, vagy a Kézműves Házban pénteki napokon 15 és 18 óra 
között lehet leadni. Bővebb információ kérhető a 06306332390-es tele-
fonszámon vagy az eliz54@citromail.hu email címen Nagy Sándornétól.

Népi Díszítőművészeti Szakkör
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ELHUNYTAK

Parrag Sándor élt 61 évet,
Grósz Ferenc élt 64 évet,
Nánási Károly élt 78 évet,
Pályi Ferenc élt 93 évet,

Bagdán Jánosné Nagy Ilona   élt 88 évet,
 Dobos István élt 58 évet, 

Szűcs Gyula élt 79 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Szeptember 14-20-ig:
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 06/56/350-044

Szeptember 21-27-ig:
Pink Patika
Mezőtúr
Kossuth u. 9-11.
Tel.: 06/56/550-445

Állatorvosi ügyelet
Szeptember 15-16-án:
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

Szeptember 22-23-án:
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.:06/56/352-265; 
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

Blága Benett 
(Kemecsi Noémi)

Oláh Eszter Csenge 
(Boros Nikolett)

Sinka Luca 
(Mucha Diána)

Lakatos Nóra 
 (Zrínyi Ilona)

Varga Hanna Sára 
(Zsolnai Erzsébet)

KÉZMŰVES VÁSÁR

2018. október 6-án, szomba-
ton 8 és 13 óra között 
Kézműves Vásár lesz a 
Közösségi Ház előtt.

Várjuk még a kézművesek és 
őstermelők jelentkezését a 
06-70-617-62-92-es telefonszá-
mon.

Szeretettel várjuk a vásárló-
kat, érdeklődőket!

Mezőtúri Közművelődési és Sport 
Közhasznú Nonprofit Kft.  

„Apa, hogyha hallasz! Látod könnyes szemünk. Gyere vissza kérünk, fogd meg 
kezünk. Nem halljuk hangod, nem vársz, hogyha megyünk.

Kellene, hogy megmond hol találjuk helyünk. Hogy gondoktól többé ne fájjon a fejünk.
Fáj nagyon, hogy nem vagy, a csönd is más volt veled.

Hidd el, hogyha látsz most, szívünk sosem feled!
Apa, hogyha hallasz, látod, hogy keresünk,

tedd széppé álmunk és tudd, hogy szeretünk!”

Fájó szívvel emlékezünk 

Bodor Mihály

(1938-1998)
halálának 20. évfordulójára.

Örökké szívünkben élsz, emlékez-
nek: lányaid, fiad, unokák

és dédunokák

Figyelem! Felvásárlás! 

Szeptember 21. péntek 10 és 17 
óra között. Mezőtúron a 
Közösségi Házban, Szabadság tér 
17.  szám alatt felvásárlás lesz. 
Tört arany: 6100 Ft/gr-tól. Fazon 
arany, antik és brilliánssal díszí-
tett: 9-22.000 Ft/gr. Márkás órák 
(hibásan is) minden fajta automa-
tát, felhúzóst. Neves festmények. 
Ezüsttárgyak. Herendi, Zsolnay, 
borostyán ékszerek. 
Gyűjteményben, arany-, ezüst 
pénzérmék, tallérok, papírpén-
zek. Háború előtti kitüntetések, 
képeslapok. 
Díjtalan kiszállás: 70/381-6345

Vad Máté 
(Papp Márta)


