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Mezőtúr város képviselő-testülete 
2018. szeptember 27-én tartotta 
meg soros nyilvános és zárt ülé-
sét. Herczeg Zsolt polgármester 
és Batta Attila Viktor alpolgár-
mester sajtótájékoztató keretein 
belül számolt be a legfontosabb 
napirendi pontokról.
A szeptemberi ülésen tárgyalt a tes-
tület Mezőtúr Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetéséről szóló ren-
delet módosításáról. Mit tudhatunk 
a részletekről?
H.Zs.: A módosítás nem először 
szerepelt a napirendi pontok között 
az idei esztendőben, már többször 
aktualizáltuk a költségvetést. 
Ennek az az oka, hogy több pályá-
zati forrást is elnyertünk és gazda-
sági folyamatok valósulnak meg 
mind a működés, mind a fejlesztés 
területén. A költségvetésünk főösz-
szege 5,5 milliárd forintra módo-
sult. Fontos kiemelni, hogy önkor-
mányzatunk gazdálkodása tovább-
ra is stabil. A működés finanszíro-
zása teljes mértékben bizto-sított, 
továbbá 161 millió forintnyi saját 
fejlesztési forrással is rendelke-
zünk. Önkormányzatunk tehát 
saját bevételéből nem csak a műkö-
désre tud összeget fordítani, hanem 
a fejlesztésekre is.
Rendkívüli támogatás 2018. évi 
igénylésének benyújtásáról is tár-
gyaltak a legutóbbi ülésen. Miről 
esett szó?
H.Zs.: Idén is van lehetőségük az 
önkormányzatoknak a működési 
területükhöz támogatást igényelni. 
Ebben az esztendőben 16,4 millió 
forintra nyújtottuk be a pályázatun-
kat. Bízunk abban, hogy ebből az 
összegből minél többet elnyerünk a 
rendkívüli támogatás keretében. 
A napirendi pontok között szere-
pelt Mezőtúr Város fejlesztési célú 
hitelfelvételéről szóló előterjesztés 
is. Miről tárgyalt a testület?
H.Zs.: Augusztusban tárgyaltunk a 
témával kapcsolatban és az a dön-

tés született, hogy 350 millió Ft 
összegű fejlesztési célú hitel felvé-
telét kezdeményezzük, melyet az 
idei évre tervezett fejlesztési felada-
tok és pályázatokkal kapcsolatos 
kiadások indokolnak.

Ahogyan már a Mezőtúr és 
Vidéke szeptember 14-i lapszámá-
ban olvasható volt, a hitelből 150 
millió forintot útalapok építésére 
fordítanánk, míg 200 millió forintot 
a Területi Operatív Program kereté-
ben elnyert pályázatok kivitelezésé-
re használnánk fel. Fontos kiemel-
ni, hogy abban az esetben nyújthat-
juk be a hitelfelvételi kérelmet, 
hogy ha ezt Magyarország 
Kormánya jóváhagyja.

Az augusztusi ülés után a köl-
csön felvételéhez szükséges tárgya-
lások megkezdődtek a hitelintéze-
tekkel. Önkormányzatunk három 
bank felé fordult ajánlatkéréssel. A 
kiválasztott pénzintézetek közül 
összességében a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatásról szóló 
ajánlatot az OTP Bank Nyrt. adta, 
így emellett a hitelintézet mellett 
döntöttünk. A szeptemberi ülésen a 
bank által megfogalmazott követel-
ményekről és feltételrendszerről 
tárgyaltunk, mely elfogadása szük-
séges ahhoz, hogy benyújthassuk a 
kérelmünket. Előzetesen egy köz-
beszerzési eljárást is lefolytatunk 
majd és kiválasztjuk a kivitelezőt, 
azért, hogy ha a kormány jóváhagy-
ja a kérelmünket, akkor szinte 
azonnal megkezdődhessenek az 
említett munkálatok. 
Az önkormányzat tulajdonában 
lévő Mezőtúr, külterületi 01496/4 
helyrajzi számú ingatlan déli 
részén elhelyezkedő 11 hektár 
terület hasznosításáról is tárgyal-
tak szeptemberben. Mit tudha-
tunk erről?
H.Zs.: Mezőtúr Város Önkor-
mányzata Mezőtúr, külterületi 
0243/1 hrsz-ú, a Túrkevei út és az 
Északi összekötő út által határolt 

területen elhelyezkedő, 12 hektáros 
területű szántó ingatlan hasznosítá-
sára megállapodást kötött az ADD 
Energy Kft.-vel és az Alpin-SLW 
Kft-vel. Az ingatlanokat, azok meg-
osztását és művelés alól történő 
kivonását követően a befektetők 
napelem park megvalósítása és 
működtetése, üzemeltetése céljából 
használják.

Az Alpin SLW Kft. napelem park 
megvalósításához újabb területeket 
keres, és vételi ajánlatot tett 
Mezőtúr Város Önkormányzata 
részére az önkormányzat tulajdo-
nában lévő Mezőtúr, külterületi 
01496/4 helyrajzi számú legelő 
művelési ágú ingatlan déli részén 
található, megközelítőleg 11 hektá-
ros területére.

A vételi szándék alapján a képvi-
selő-testület, azt a döntést hozta, 
hogy pályázatot ír ki erre a 11 hek-
táros területre és az ajánlatok beér-
kezését követően fogunk döntést 
hozni. 
A képviselő-testület bizottságai-
nak megválasztásáról szóló hatá-
rozat módosítása is a napirendek 
között szerepelt az ülésen. Miért 
volt szükség a módosításra?
B.A.V.: Szeptember 9-én Tóth Zsolt 
városi képviselő halála miatt tartot-
tak időközi önkormányzati képvi-
selőválasztást a 2. számú választó-
körzetben. A választáson az MSZP 
jelöltje Kovács Mihály nyert, aki 
ezentúl a Pénzügyi, Városfejlesztési 
és Környe-zetvédelmi Bizottság 
munkájában fog részt venni bizott-
sági tagként. 
Ezúton is gratulálunk képviselő 
úrnak és jó munkát kívánunk a 
továbbiakban.

A másik ok, ami miatt a téma a 
napirendi pontok között szerepelt 
az, hogy Szabó András egészség-
ügyi állapota miatt levélben kérte, 
hogy mentesüljön a bizottsági tag-
ság alól. Helyette a Művelődési, 
Oktatási és Sport Bizottság tagjának 

Majoros Gergelyt, a Karcagi 
Szakképzési Centrum Teleki Blanka 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 
Kollégiuma igazgatóját választotta 
meg a testület. 
A szeptemberi ülésen a játszóterek 
és szabadidőparkok használati 
rendjéről is szó esett. Miről döntöt-
tek?
B.A.V. : Mindannyiunk közös kin-
cse a városi játszóterek. Azonban 
az utóbbi időben lakossági vissza-
jelzések alapján gyakran felmerülő 
probléma városunk játszótereinek 
és játszóeszközeinek nem rendelte-
tésszerű használata, így például a 
játszóeszközök rongálása, a játszó-
terek területén a dohányzás, sze-
metelés, kerékpározás, kutyák 
bevitele és a játszóterek éjszakai 
használat. Ezért úgy döntött a kép-
viselő-testület, hogy meghatározza 
a játszóterek és a szabadidőparkok 
használati és nyitva tartási rendjét. 
Ennek értelmében a játszóterek 
minden nap 7 és 21 óra között, míg 
a szabadidőparkok minden nap 6 
és 22 óra között használhatóak. A 
játszótéri eszközöket csak 14 év 
alatti gyermekek használhatják.  
A játszótéri eszközöket csak 14 év 
alatti gyermekek használhatják. A 
játékokat a 6. életévüket be nem 
töltött gyermekek csak szülői fel-
ügyelettel, míg a 6 és14 év közötti 
gyermekek szülői felügyelet nélkül, 
de a szülők felelőssége mellett 
használhatják. Iskolai vagy óvodai 
igénybe vétel esetében a kísérő 
pedagógus felel a használat rendjé-
ért és a baleset megelőzéséért.
A szabadidőpark eszközei, tárgyai, 
sporteszközei és az ott elhelyezett 
berendezési tárgyak 10 éves kor 
felett vehetők igénybe. A sportesz-
közök kizárólag rendeltetésüknek 
megfelelően saját felelősségre hasz-
nálhatóak. 

Folyt. 2. old.
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Fontos azt is megemlíteni, hogy 
a játszótér és szabadidőpark terüle-
tén tilos dohányozni, alkoholt és 
más bódító hatású italt, anyagot 
fogyasztani, valamint szemetet 
elhelyezni csak az erre kijelölt 
helyekre lehet. Továbbá tilos 
kutyát vagy más állatot bevinni 
vagy beengedni. Ezentúl a játszótér 
területére nem szabad kerékpárt 
vagy más járművet bevinni, azok-
kal engedély nélkül a játszótér 
területén áthaladni vagy közleked-
ni. A szabadidőpark területén tilos 
kerékpárral nem rendeltetésszerű-
en közlekedni, valamint nem sza-
bad járművet bevinni, annak terü-
letén azzal engedély nélkül átha-
ladni vagy közlekedni.

A zöld területek is szabályozva 
vannak: tilos a növényzet szedése, 
a fák, bokrok, cserjék engedély nél-
küli kivágása.

Kérjük, hogy ha valaki ezen sza-
bályok megszegését tapasztalja, 

hivatalos úton jelezze az 
Önkormányzat felé.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati ösztöndíjpályá-
zat 2019. évi fordulójához történő 
csatlakozásról, valamint az elekt-
ronikus adatbázis használatáról 
is tárgyaltak a képviselők. Miről 
esett szó?
B.A.V.: Mezőtúr Város Önkor-
mányzata 2000. óta minden évben 
támogatja a városban élő, hátrá-
nyos szociális helyzetű tanulóit fel-
sőfokú tanulmányaik végzésében. 
Idén is csatlakoztunk a Bursa 
Hungarica Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz, melynek 
két típusa van. 

 Az „A” típusú pályázatra azok 
az önkormányzat illetékességi 
területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű hall-
gatók jelentkezhetnek, akik felső-
oktatási intézményben nappali 
alapképzésben, mesterképzésben, 

osztatlan képzésben, vagy felsőfo-
kú, illetve felsőoktatási szakkép-
zésben folytatják tanulmányaikat. 
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, 
azaz két egymást követő tanulmá-
nyi félév (2018/2019. tanév máso-
dik féléve és a 2019/2020. tanév 
első féléve). Az ösztöndíjra pályá-
zatot nyújthatnak be azok a hallga-
tók is, akiknek a hallgatói jogviszo-
nya a felsőoktatási intézményben a 
pályázás időpontjában szünetel. 
Az ösztöndíj folyósításának feltéte-
le, hogy a 2018/2019. tanév máso-
dik félévére beiratkozott hallgató 
aktív hallgatói jogviszonnyal ren-
delkezzen. 

A „B” típusú pályázattal kapcso-
latban az elmúlt évek tapasztalatai 
azt mutatják, hogy alig nyújtanak 
be pályázatot a tanulók. Itt azok az 
önkormányzat illetékességi terüle-
tén lakóhellyel rendelkező, hátrá-
nyos szociális helyzetű (a 
2018/2019. tanévben utolsó éves, 

érettségi előtt álló középiskolás, 
illetve felsőfokú diplomával nem 
rendelkező, felsőoktatási intéz-
ménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett) pályázók jelentkez-
hetnek, akik a 2019/2020. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intéz-
ményben nappali alapképzésben, 
osztatlan képzésben vagy felsőok-
tatási szakképzésben kívánnak 
részt venni. A „B” típusú pályázat-
ra jelentkezők közül csak azok 
részesülhetnek ösztöndíjban, akik 
a 2019/2020. tanévben először 
nyernek felvételt felsőoktatási 
intézménybe, és tanulmányaikat 
ebben a tanévben ténylegesen 
megkezdik. 

Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 
hónap, azaz hat egymást követő 
tanulmányi félév.

Veres Nikoletta

Mezőtúr Város Önkormányzata az 
idei évben immáron 6. alkalommal 
csatlakozott a Kovács Szilvia ötlet-
gazda, Karcag város alpolgármeste-
re által létrehozott „A legszebb 
konyhakertek” – Magyarország 
legszebb konyhakertjei országos 
programhoz. 

Ezúton is köszönjük Kovács Szilvia 
alpolgármester asszonynak, továb-
bá a Legszebb Konyhakert 
Csapatának a lehetőséget, támoga-
tásukat és kitartó, időt és energiát 
nem kímélő, áldozatos munkáju-
kat.

A szervezők célja az idei 
Programmal is az volt, hogy össze-
gyűjtsék azokat a kertművelőket, 
akik gondosan, szeretettel művelik 
kertjeiket. Őrzik mindazt, amit 
nagyszüleiktől, szüleiktől tanultak, 
tanulni, fejlődni szeretnének, saját 

módszereket alkalmaznak azért, 
hogy egészséges zöldséget, gyü-
mölcsöt termeljenek. A program 
által a kertművelők munkája kellő 
elismerést kap és példájuk nyomán 
egyre többen művelnek konyha-
kertet, hiszen így az évszázadok 
során összegyűlt tudás, tapasztalat 

tovább öröklődhet generációk 
között.

Az  önkormányzatunk által meg-
hirdetett, helyi „A legszebb kony-
hakertek” - Mezőtúr program 
ünnepélyes eredményhirdetésére 
2018. szeptember 27-én a 
Városháza Dísztermében került 
sor. Mezőtúr Város Önkormányzata 
és Herczeg Zsolt polgármester úr 
nevében Szűcs Dániel képviselő úr 
köszöntötte a jelenlévőket, méltat-
ta a kertgazdák példaértékű mun-
kásságát. 

Képviselő úr kiemelte, hogy szá-
mára is megtiszteltetést jelent az 
ünnepség levezetése minden 
évben, hiszen ezáltal elismerést 
kapnak a kertgazdák értékteremtő 
munkájukért és csodálatos azt 
látni, hogy nemcsak az idősebb 
korosztály gyakorolja ezt a kincset 
érő tudást, hanem már a gyerme-
kek is tudják, milyen a saját maguk 
által megtermelt, frissen szedett 
zöldség és gyümölcs zamata.  

A 2018-as versenyen, Mezőtúron 
5 kategóriában (balkon,közösségi, 
zártkert vegyes, mini 50 m2-ig és 
normál) összesen 10 kertművelő 
mutatta meg munkáját és annak 
eredményét a nagyközönségnek. 
Az első helyezetteket a helyi zsűri 
az országos díjra is jelölte.
Az Önkormányzat nevében 
Herczeg Zsolt polgármester úr adta 
át az elismeréseket.
Balkon kategóriában:
2.  helyezett Dandár József 
1. helyezett: Tóth Bence és Szűcs 
Bernadett

Szívből gratulálunk! Köszönjük 
Józsi bácsinak, hogy minden évben 
megmutatja azt, hogy nem csak 
kertes háznál lehet kertészkedni. 
Bence és Bernadett pedig igazi pél-
daképként szolgálhatnak a fiatal-
ság számára, hiszen erkélyük pon-
tosan tükrözi azt, hogy egy balkon 
milyen csodálatos dísze lehet egy 

lakásnak, a lakókörnyezetnek, a 
településnek. 

Mini 50 m2-ig kategóriában saj-
nos csak egy nevező volt, így 
Nagyné Balogh Ibolya megkö-
szönve kitartó, értékteremtő, 
hagyományőrző munkáját, külön-
díjban részesült.
Szívből gratulálunk az elért helye-
zéshez!

Normál kategóriában egyedüli 
nevezőként Szűcs Antalné mun-
kája elismeréséül szintén különdí-
jat vehetett át. 

Kívánjuk, hogy lelkesedése sose 
hagyjon alább, tudását örökítse 
tovább! Gratulálunk, jó egészséget 
kívánunk, várjuk jelentkezését 
jövőre is.

Zártkert vegyes kategóriában, 
mint minden évben most is fejtö-
rést okozott a zsűri számára sor-
rendet állítani, hiszen két, csodála-
tos kerttulajdonos munkásságát 
követhetjük figyelemmel évről 
évre.
De mivel az országos versenyre 
jelölés miatt dönteni muszáj, így az 
idei esztendőben
2. helyezést ért el Jászné Polgár 
Mária, Jász Ferenc és 5 unokájuk 
az 1. helyezést pedig Fehér 
András és Enyedi Erzsébet tud-
hatja magáénak. 

Folyt.3.old

Kertművelés, a kincset érő tudás – díjaztuk Mezőtúr legszebb konyhakertjeit
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H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. szeptember 27-ei soros nyilvá-
nos ülésén önkormányzati rendeletet alkotott:

-  helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról; 
-  a játszóterek és szabadidőparkok használati rendjéről;
- Mezőtúr Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.
(II.23.) rendelete módosításáról;

- Mezőtúr Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2004.(II.06.) önkor-
mányzati rendelet és annak mellékletét képező szabályozási terv módo-
sításáról
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. szeptember 27.

dr. Enyedi Mihály
jegyző              

Szívből gratulálunk! Köszönjük, 
hogy minden évben jelentkeznek 
versenyünkre, mindig újabb és 
újabb csodákkal kápráztatnak el 
bennünket, tanulhatunk Önöktől! j

Fehér András és Enyedi Erzsébet 
sajnos nem tudtak az ünnepségen 
jelen lenni, de képviselő úr a ver-
senyzők jelenlétének hiányában is 
megosztotta az örömhírt az egybe-
gyűltekkel, mely szerint az orszá-
gos zsűri munkájukat. Megerősítő, 
azaz immáron már másodjára 
Országos Díjban részesítette, 
melyet október 15-én az 
Agrárminisztériumban vehetnek 
majd át. Gratulálunk és nagyon 
büszkék vagyunk Önökre!

A közösségi kategóriában szá-
mos kis szorgos kéz munkáját 
ismerhettük el az idei évben is, 
amely mindig az egyik legkedve-

sebb feladatok egyike:
3. helyezett: Mezőtúri Városi 
Óvoda Gyermek-kert 
Tagintézménye
2. helyezett: Mezőtúri Városi 
Intézmény – Csoda - Vár Központi 
Óvodája lett 
és az 1. helyezést a Mezőtúri 
Városi Óvoda - Harmatcsepp 
Tagintézménye vehette át 
Szívből gratulálunk minden gyer-
meknek és az őket tanító, segítő, 
támogató pedagógusoknak, dolgo-
zóknak. Különösen megható azt 
látni, amikor a gyermekek mutat-
ják be a kertművelés iránt érzett 
szeretetüket, tenni akarásukat, 
annak csodálatos eredményeit és 
jóízűen, boldogan fogyasztják el 
munkájuk gyümölcseit.

Ebben a kategóriában különdí-
jasként köszönthettük Farkas 

Andrást, aki az Ifjúsági lakótelep 
14-es épületének és ezzel együtt a 
város környezetét varázsolja szép-
pé. Mikor kertészkedik, sugárzik 
belőle a kert iránti szeretet. 
Szomszédjai hálásak neki áldoza-
tos, fáradhatatlan munkájáért, a 
fiatalok példaértékű munkásságá-
ért, kedvességéért mindig nagy 
szeretettel és tisztelettel beszélnek 
Bandi bácsiról. Szívből gratulálunk 
és kívánjuk, hogy tettei szolgálja-
nak példaként minden közösség-
ben élő mezőtúri lakos számára!

Képviselő úr külön köszönetet 
mondott a helyi program mozgató-
rugójának, Olajos Sándornak, aki 
hosszú évek tapasztalatának, tudá-
sának birtokában zsűrizi a kerte-
ket, tartja a kapcsolatot a kertmű-
velőkkel, illetve Pozderka - Korcsok 
Anita koordinátornak, aki szintén 6 

éve járul hozzá áldozatos munkájá-
val a Program sikeres lebonyolítá-
sához.

Ezennel az idei verseny lezárult, 
minden résztvevőnek szeretettel 
gratulálunk, további eredményes 
kertművelést és jó egészséget 
kívánunk!Örökítsék, fejlesszék 
tudásukat, hiszen Shakespeare sza-
vait idézve: 
„A természet varázsát ontja bőven
A fűben, a virágban és a kőben.
Ó nincs a földön oly silány anyag,
Mely így vagy úgy ne szolgálná 
javad,
De nincs oly jó, mely ne volna vész,
Ha balga módon véle visszaélsz”!”

Mezőtúr Város Önkormányzata

KÖZLEMÉNY

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a mezőtúri 4-es számú 
felnőtt háziorvosi körzetben 2018. október 15. napjától Dr. Kun Elemér 
helyettes háziorvos látja el az egészségügyi alapellátási feladatokat. 

A rendelés továbbra is a Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 3-5. szám alatti házi-
orvosi rendelőben történik.
A rendelési idő az alábbiak szerint módosul:

Hétfő: 11.00 – 14.00
Kedd: 11.00 – 14.00

Szerda: 08.00 – 11.00
Csütörtök: 11.00 – 14.00
Péntek: 11.00 – 13.00.

Herczeg Zsolt
   polgármester

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

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

Véradás

2018. október 31-én Véradás lesz
a Közösségi Házban 14:00-17:30 óráig.

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

Magyar VöröskeresztLetölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

Meghívó
A városban működő „Együtt-egymásért” Daganatos Klub meghívja 
Önöket és családtagjaikat a soron következő klub napjára. A téma a daga-
natos betegség feldolgozása, ezzel való együttélés. Ezen a napon az EFI-
nél újonnan megalakult Lelki Egészség Központ képviselője Havas 
Magda pszichológus tart előadást. 
Szeretettel várjuk az érintett betegeket és hozzátartozóikat, akik küzde-
nek ezzel a betegséggel. Az előadás 2018. október 29-én 14 órától lesz 
megtartva Mezőtúron a Közösségi Ház 124-es termében.

A klub tagsága
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Mezőtúr Város Önkormányzata 
csatlakozott a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetve a felsőoktatási tanulmányo-
kat 2018-ban kezdő fiatalok támo-
gatására létrehozott Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordu-
lójához.

A polgármester a 143/2018.
(IX.27.)  képviselő-testületi határo-
zat alapján kiírja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot 2018. évre, fel-
sőoktatási hallgatók részére.

„A” típusú pályázat
A pályázatra azok az önkor-

mányzat illetékességi területén 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű hallgatók jelent-
kezhetnek, akik felsőoktatási intéz-
ményben (felsőoktatási hallgatói 
jogviszony keretében) teljes idejű 
(nappali munkarend) alapképzés-
ben, mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben foly-
tatják tanulmányaikat, kivéve a 
Magyar Honvédség és a rendvédel-
mi feladatokat ellátó szervek hiva-
tásos és szerződéses állományú 
hallgatóit, doktori (PhD) képzés-
ben résztvevő hallgatókat, valamint 
a kizárólag külföldi intézmény-nyel 
hallgatói jogviszonyban álló hallga-
tókat.

Az ösztöndíj időtartama 10 
hónap, azaz két egymást követő 
tanulmányi félév (a 2018/2019. 
tanév második féléve és a 
2019/2020. tanév első féléve). Az 
ösztöndíjra pályázhatnak a 2018.
szeptemberében felsőoktatási 
tanulmányaik utolsó évét megkez-
dő hallgatók is. Amennyiben az 
ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 
2019. őszén már nem áll fenn, úgy 
a 2019/2020. tanév első félévére eső 
ösztöndíj már nem kerül folyósítás-
ra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújt-
hatnak be azok a hallgatók is, akik-
nek a hallgatói jogviszonya a fel-
sőoktatási intézményben a pályá-
zás időpontjában szünetel. Az ösz-
töndíj folyósításának feltétele, hogy 
a 2018/2019. tanév második félévé-
re a beiratkozott hallgató aktív hall-
gatói jogviszonnyal ren-delkezzen.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag 
szociális rászorultság alapján törté-
nik.
 A Bursa Hungarica Ösztön-
díjrendszer 2013. évi fordulójától 
kezdődően az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő a Bursa 

Hungarica pályázatok, illetve ösz-
töndíjak kezelésére kifejlesztett 
Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerben (a további-
akban: EPER-Bursa rendszer) indít-
ja el a pályázatok kezelését. A 
pályázat beadáshoz az EPER-Bursa 
rendszerben egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges. Azok a 
pályázók, akik a korábbi pályázati 
évben regisztráltak a rendszerben, 
már nem regisztrálhatnak újra, ők a 
meglévő felhasználónév és jelszó 
birtokában léphetnek be az EPER-
Bursa rendszerbe. Amennyiben jel-
szavukat elfelejtették, az Elfelejtett 
jelszó funkcióval kérhetnek új jel-
szót. A pályázói regisztrációt, vagy 
belépést követően tölthetik fel 
pályázati adataikat a csatlakozott 
önkormányzatok pályázói az EPER-
Bursa rendszerben. (Elérése: 
ht tps ://bursa.emet .hu/paly/
palybelep.aspx) A személyes és 
pályázati adatok ellenőrzését és fel-
töltését követően a pályázati űrla-
pot kinyomtatva és aláírva, a tele-
pülési önkormányzatnál kell 
benyújtaniuk a pályázóknak. A 
pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellékle-
tekkel együttesen érvényes.

A pályázati kiírásban meghatáro-
zott valamely melléklet hiányában 
a pályázat formai hibásnak mi-
nősül. A benyújtott pályázatok 
befogadását az önkormányzatnak 
az EPER-Bursa rendszerben iga-
zolnia szükséges. A nem befogadott 
pályázatok a bírálatban nem vesz-
nek részt.

A pályázat kötelező mellékletei:
- A felsőoktatási intézmény által 
kitöltött eredeti hallgatói jogvi-
szony-igazolás a 2018/2019. tanév 
első félévéről,
- Igazolás a pályázó és a vele egy 
háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelméről. (Egy háztartás-
ban élőnek kell tekinteni a pályázó 
lakóhelye szerinti lakásban életvi-
telszerűen együttlakó, ott bejelentett 
lakóhellyel, vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkező személyeket).
- Rövid önéletrajz a pályázó szociá-
lis helyzetéről.

A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzathoz történő benyúj-
tásának határideje: 2018. november 
6. A beérkezett pályázatokat az ille-
tékes települési önkormányzat 
bírálja el 2018. december 6-ig.

 A települési önkormányzat dön-
téséről és annak indokáról 2018. 
december 10-ig az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül elektroniku-

san vagy postai úton küldött levél-
ben értesíti a pályázókat.

A polgármester a 143/2018.
(IX.27.)  képviselő-testületi határo-
zat alapján kiírja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázatot 2018. évre, a felső-
oktatási tanulmányokat 2019-ben 
kezdő fiatalok részére.

„B” típusú pályázat
A pályázatra azok az önkor-

mányzat illetékességi területén 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű (a 2018/2019. 
tanévben utolsó éves, érettségi előtt 
álló középiskolás, illetve felsőfokú 
diplomával nem rendelkező, felső-
oktatási intézménybe felvételt még 
nem nyert, érettségizett) pályázók 
jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali 
munkarend) alapképzésben, osz-
tatlan képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt 
venni. A „B” típusú pályázatra 
jelentkezők közül csak azok része-
sülhetnek ösztöndíjban, akik a 
2019/2020. tanévben először nyer-
nek felvételt felsőoktatási intéz-
ménybe, és tanulmányaikat a 
2019/2020. tanévben ténylegesen 
megkezdik. Nem részesülhet támo-
gatásban az a pályázó, aki a Magyar 
Honvédség és a rendvédelmi fel-
adatokat ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója, 
doktori (PhD) képzésben részt 
vevő hallgató, illetve aki kizárólag 
külföldi intézménnyel áll hallgatói 
jogviszonyban. Az ösztöndíj időtar-
tama 3 X 10 hónap, azaz hat egy-
mást követő tanulmányi félév (a 
2019/2020. tanév, a 2020/2021. 
tanév és a 2021/2022. tanév). A 
támogatott pályázók szociális 
rászorultságát az önkormányzat 
évente egyszer felülvizsgálja.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag 
szociális rászorultság alapján törté-
nik. A Bursa Hungarica Ösztön-
díjrendszer 2013. évi fordulójától 
kezdődően az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő a Bursa 
Hungarica pályázatok, illetve ösz-
töndíjak kezelésére kifejlesztett 
Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együtt-
működési Rendszerben (a további-
akban: EPER-Bursa rendszer) indít-
ja el a pályázatok kezelését. A 
pályázat-beadáshoz az EPER-Bursa 
rendszerben egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges. Azok a 
pályázók, akik a korábbi pályázati 
évben regisztráltak a rendszerben, 

már nem regisztrálhatnak újra, ők a 
meglévő felhasználónév és jelszó 
birtokában léphetnek be az EPER-
Bursa rendszerbe. Amennyiben jel-
szavukat elfelejtették, az Elfelejtett 
jelszó funkcióval kérhetnek új jel-
szót. A pályázói regisztrációt vagy 
belépést követően tölthetik fel 
pályázati adataikat a csatlakozott 
önkormányzatok pályázói az EPER-
Bursa rendszerben. (Elérése: 
ht tps ://bursa.emet .hu/paly/
palybelep.aspx) A személyes és 
pályázati adatok ellenőrzését és fel-
töltését követően a pályázati űrla-
pot kinyomtatva és aláírva a tele-
pülési önkormányzatnál kell 
benyújtaniuk a pályázóknak. A 
pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellékle-
tekkel együttesen érvényes.

A pályázati kiírásban meghatáro-
zott valamely melléklet hiányában 
a pályázat formai hibásnak minő-
sül. A benyújtott pályázatok befo-
gadását az önkormányzatnak az 
EPER-Bursa rendszerben igazolnia 
szükséges. A nem befogadott pályá-
zatok a bírálatban nem vesznek 
részt.
A pályázat kötelező mellékletei: 
- Iskolalátogatási igazolás, vagy az 
érettségi bizonyítvány másolata.
- Igazolás a pályázó és a vele egy 
háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettó jövedelméről. (Egy háztartás-
ban élőnek kell tekinteni a pályázó 
lakóhelye szerinti lakásban életvi-
telszerűen együttlakó, ott bejelentett 
lakóhellyel, vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkező személyeket.)
- Rövid önéletrajz a pályázó szociá-
lis helyzetéről.

A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzathoz történő benyúj-
tásának határideje: 2018. november 
6. A beérkezett pályázatokat az ille-
tékes települési önkormányzat 
bírálja el 2018. december 6-ig.

A települési önkormányzat dön-
téséről és annak indokáról 2018. 
december 10-ig az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül elektroniku-
san vagy postai úton küldött levél-
ben értesíti a pályázókat.A Bursa 
Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjról 
bővebb felvilágosítás kapható a 
www.emet.gov.hu internet címen, 
vagy a Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal Hatósági 
Osztályán (Babeczné Máté Erika 
tel.: 56/551-931)
 
Mezőtúr, 2018. október 1.

Herczeg Zsolt
polgármester

P Á L Y Á Z A T I  K I Í R Á S 
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Testvértelepülési találkozó 2018

2018. szeptember 21-24. között testvértelepülési találkozóra került sor 
városunkban az EACEA által kiírt „Európa a polgárokért” program keretein 
belül, az „Egység a sokszínűségben” című testvértelepülési pályázatnak 
köszönhetően. Óriási örömmel konstatáltuk, hogy több mint száz vendég 
érkezett Mezőtúrra Sepsikőröspatak-Kálnokról, Árkosról, Sárosfáról, 
Törökbecséről és MakowPodhalanskiból, ráadásul jó részük gyerek volt, 
akik boldogan vettek részt a nekik összeállított programokban. 
Mi, szervezők szeptember 21-én már az utolsó simításokat végeztük a meg-
valósulás előtt és nagyon izgultunk, hogy mint minden évben most is a 
lehető legjobban sikerüljön a találkozó. Késő délután érkeztek meg a ked-
ves meghívottak; voltak, akik 10-12 órát utaztak, hogy itt lehessenek. A 
nyitóvacsorán megkezdődött az ismerkedés, illetve a régi kapcsolatok fel-
elevenítése. Herczeg Zsolt polgármester úr köszöntése és egy gyors prog-
ramismertetés után a Sárosfáról érkezett gyerekek egy része adott elő egy 
táncos, éneklős produkciót, mellyel színesebbé tették az estét.

Szeptember 22-én délelőtt mindenki frissen és fitten indult neki a nap-
nak; a gyerekek egy része a Kóborka Túri Állatvédők Egyesületét látogatta 
meg, ahol a nehéz helyzetben lévő kisállatok mindennapjait igyekeztek 
megkönnyíteni tevékenységükkel. A másik csapat a Városháza 
Dísztermében vett részt a „Műhelymegbeszélés gyerekeknek a közös 

jövőnk a múltban rejlik és az Unió jövőjéről” című konferencián. Erre a fel-
adatra mindnyájan előzetesen felkészültek, majd kiválasztották maguk 
közül azokat, akik előadták a saját hagyományaikra épülő előadásokat, 
melyek rendkívül sajátosak és érdekesek voltak.Ebéd után az Ősz-Ülő 
városi rendezvény programján vettünk részt, melyen a Törökbecsei diákok 
is felléptek egy énekes műsorral, ezúton is köszönjük nekik, hogy színvo-
nalas fellépésükkel hozzájárultak a városi rendezvény színesebbé tételé-
hez. Délután Dr. Draskovits Dénes vezetésével tekintették meg vendégeink 
a mindenekelőtt Badár Balázs munkásságát bemutató Draskovits 
Kerámiagyűjteményt, mely városunk kiemelkedő kulturális értéke.A nap 
további része városnézéssel, illetve az Ősz-Ülő színes programjain való 
részvétellel telt.

Szeptember 23-án, vasárnap reggel Szarvasra utaztunk, ahol az 
Arborétumot és a Mini Magyarországot mutattuk be testvérvárosainknak, 
majd egy gyors ebéd után a Körös – Maros Nemzeti Parkban tettünk egy 
kellemes sétát a gyermekekkel, ahol az állat – és a növényvilág megismeré-
sén kívül, a jó levegőn beszélgethettek, ismerkedhettek meghívottaink.
Tele élményekkel, kellemesen elfáradva vacsoraidőre érkeztünk vissza 
Mezőtúrra.

Véleményünk szerint a találkozó sikerességét mutatja, hogy a találkozó 
végére rengeteg új barátság szövődött, a gyerekek a közösségi oldalakon 
tartják egymással a kapcsolatot, hiszen a távolság ma már nem számít; a 
közösen eltöltött napok összekovácsolták az ideérkezőket, megismerték 
egymás szokásait, betekintést nyerhettek egymás mindennapjaiba, kultú-
rájába és valóban elszomorodtunk, amikor szembesültünk azzal, hogy 
végéhez közeleg a találkozó. Jó volt hallani, amikor vendégeink a követke-
zőképpen búcsúztak: „Jövőre is jövünk.” „Jövőre találkozunk.” „Reméljük 
jövőre is itt lehetünk.” Az, hogy ennyi boldog arcot láthattunk, hogy ennyi 
szeretetet és kedvességet kaptunk, leírhatatlan érzés és csak reménykedni 
merünk abban, hogy jövőre újra részesei lehetünk ennek a feledhetetlen 
élménynek.

Tóth Ádám

TÁJÉKOZTATÓ

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy Társaságunk, a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. az SAP vállalatirányítási rendszerre 
történő átállást követően a napokban megküldte a 2018. július, augusztus 
havi számlákat. Ezek kézhezvételét követően megnövekedett a telefonos 
ügyfélszolgálatunkra, a Call Centerre (+36 80 205-157) beérkező megke-
resések száma, mely átmeneti túlterheltséget okoz rendszerünkben. Bár 
kollégáink folyamatosan Ügyfeleink rendelkezésére állnak, a fennakadá-
sok elkerülése érdekében arra kérjük Önöket, vegyék igénybe vízcenter 
oldalunkat (www.vizcenter.hu/trv), ahol várakozás nélküli ügyintézésre 
nyílik lehetőség.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ügyintézéshez szükséges Felhasználói 
azonosító szám megváltozott. Ez a számla első oldalán, a jobb oldali 
bekeretezett rész első sorában található.

Segítő együttműködésüket, türelmüket ezúton is köszönjük!

Szolnok, 2018. szeptember 27.
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mezőtúr Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.) egyfor-
dulós pályázati eljárás keretében mezőgazdasági művelés alól történő kivo-
nás utáni értékesítésre meghirdeti a Mezőtúr, külterületi 01496/4 hrsz-ú, 72 
ha 9290 m2 területű legelő megnevezésű ingatlan déli részén elhelyezkedő 
11 ha területét.
A pályázati kiírás átvehető: 
2018. október 8-11-ig
naponta 8.00-16.00 h-ig ( ingyenesen )
Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em. 7. 
szoba
A pályázati kiírás megtekinthető: 
www.mezotur.hu honlapon
Az ajánlat benyújtásának határideje: 
2018. október 24. (szerda) 12.00 h-ig
A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának a helye:
Személyesen: Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr, Kossuth 
tér 1. I. em. 7. szoba
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Ajánlatok elbírálása: 
Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ajánlatokat a 2018. 
novemberi soros ülésén bírálja el.
Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell benyúj-
tani.
Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes 
ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.
Bővebb felvilágosítás az 56/551-921-es telefonszámon, valamint az ajánlat 
benyújtásának helyén kapható.

Herczeg Zsolt
 polgármester
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MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves 
hozzátartozóit az 1956-os forradalom és szabadságharc 

62. évfordulója alkalmából rendezett városi megemlékezésre.
Ünnepi programok
2018. október 23.

Helyszín: Mezőtúr, Kossuth Lajos tér, Városháza
11.00 Megemlékezés, koszorúzás az 1956-os emlékműnél

 Emlékező beszédet mond Majoros Gergely a Karcagi 
Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 
Kollégiuma igazgatója.

Ünnepi műsort adnak a Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma diákjai.
12.00 Díjak, kitüntetések átadása
Az elismeréseket átadja: Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere.

Kapcsolódó programok:
10.00  Ünnepi Istentisztelet
Helye: Belvárosi Gyülekezeti Ház
Igét hirdet: Mihalina László lelkészelnök
10.00 Szentmise Hazánkért
Helye: Római Katolikus Templom
Misét mutat be: Ondavay Tibor pápai prelátus
14.30 Életmozaikok „80” Takács Győző képzőművész – keramikus és 
Takács Ildikó grafikusművész közös kiállítása.
Helyszín: Városi Galéria (5400 Mezőtúr, Múzeum tér 1.)
16.00 A 40. születésnapját ünneplő Mezőtúri Népi Díszítőművészeti 
Szakkör kiállítása.
Helyszín: Közösségi Ház (5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.)

A közszolgáltatást ellátó NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
Mezőtúron a lomtalanítást 2018. október 15. és október 19. között fogja 
elvégezni. A lomhulladék elszállítása az egyes körzetekben a kommu-
nális hulladék elszállításával azonos gyűjtőnapon történik, kérjük, 
hogy a lomhulladékot október 15-én hétfőn, október 16-án kedden, 
október 17-én szerdán, október 18-án csütörtökön és október 19-én pén-
teken a szokott módon, a hulladékszállítással megegyező napon 
helyezzék ki.

Azon hulladékok köre, melyet a lomtalanítás során a lakosság kihe-
lyezhet az ingatlana elé: A háztartásokban keletkezett azon nem veszé-
lyes hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedé-
nyekben nem helyezhető el. Ide sorolhatók a selejtezésből származó dara-
bos hulladékok, használaton kívüli dolgok, például a régi bútorok, játékok, 
nagyobb méretű selejt használati eszközök (pl. taliga, létra). 

Ne helyezzen ki: építési és bontási hulladékot, veszélyes hulladékot 
(pl. elemek, akkumulátorok, fáradtolaj, festékek, hígítók, olajos kannák, 
festékes, hígítós csomagolóanyagok; ezek a hulladékok leadhatók a hulla-
dékgyűjtő udvarban (a gyógyszerek - leadhatók a patikákban), 
Kertgondozásból származó zöldhulladékot, elektronikai hulladékot (pl. 
TV, monitor, számítógép, elektromos konyhai eszközök, hűtők, fagyasz-
tók, mosógépek, mosogatógépek, szárítógépek, barkácsgépek, játékok, 
fénycsövek, izzók, lámpatestek); ezek a hulladékok leadhatók a hulladék-
gyűjtő udvarban.

Az eredményes és bosszúságoktól mentes akció érdekében kérjük, 
hogy csak a gyűjtőnap előtti este, vagy a gyűjtési napon reggel 7 óráig, 

kulturált módon helyezzék ki a lomhulladékokat.

További információ elérhető a www.nhsz.hu honlapján, vagy a 
Mezőtúri Hulladékudvar telefonszámán: 06/20/331-1579

Lomtalanítási tájékoztató
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Új rovatunkban Olvasóink memó-
riájának felfrissítésére teszünk 
kísérletet, és ennek lényege: hír-
értékek alapján válogatva felidéz-
zük a hírek világából, mi minden 
történt Mezőtúron, Mezőtúrral, 
lakóival visszalépkedve az időben 
öt évenként. Ezúttal 1988-2013. 
között, az október második felé-
ben történtek kerültek a rovatba. 

5 éve – 2013. október 3-án – a 
2013-as dunai árvízre emlékeztek a 
mezőtúri katasztrófavédelmi kiren-
deltségen, a rendezvényen részt 
vett Herczeg Zsolt polgármester és 
Boldog István parlamenti képvise-
lő. A rövid beszédekben méltatták 
azt a 18 tagú mezőtúri tűzoltócsa-
patot, amely példamutatóan helyt 
állt a védekezési munkákban. 
Elhangzott az is, hogy az itthon 
maradt kollegák a létszámhiány 
ellenére mindvégig hibátlanul 
őrködtek a térség biztonsága felett. 
Felidézzük:a honi katasztrófavéde-
lem végső összesítése szerint a 807 
kilométernyi töltésen a rendvédel-
mi szervek tagjai közül 18 687-en 
vettek részt a védekezésben június 
4. és 13. között. A védművek meg-
erősítése során több mint 10 millió 
homokzsákot és 242 ezer köbmé-
ternyi homokot használtak fel. Az 
árhullám közvetlenül 206 ezer 
embert veszélyeztetett, közülük 
1570 embernek kellett ideiglenesen 
elhagynia otthonát. A védekezés-
ben a hivatásosokon kívül részt vet-
tek önkéntes tűzoltók, illetve men-
tőszervezetek tagjai is. 

10 éve – 2008. októberében - 
javában zajlott a Mezőtúr és Gyoma 
közötti vasúti beruházás, és a fej-
lesztés egyik mellékvágánya, hogy 
a Május 1. utca lakosai  szenvedő 
alanyai voltak az építkezésnek. 
Házaikon ugyanis repedések kelet-
keztek a nyáron, az utca útja pedig 
tönkre ment a munkákhoz kapcso-
lódó nagy teherautóforgalom miatt. 
A lakosok panaszaikkal egyebek 
között felkeresték az önkormányza-
tot, és Draskovits Dénes polgármes-
ter jelezte számukra, hogy felszólí-
tották a kivitelezőt az utca 
burkolahibáinak kijavítására. 
Bonyolította azonban a helyzetet, 
hogy  az állomás északi részének 
megközelítésére más út nem volt. 
Az önkormányzat azt is javasolta a 
lakosoknak, hogy forduljanak a 
vasútépítő konzorciumhoz, és kér-
jék káruk megtérítését. (Az akkori 
hírből még nem derülhetett ki, 
milyen eredménnyel jártak. Olvasva 
a sorokat, vajon akad-e az érintet-
tek közül, aki leírná, hogyan végző-
dött az ügyük, kaptak-e kártérítést? 
A levélnek szerkesztett formában 
helyet adnánk.)

15 éve – 2003. októberében – a 
mezőtúri közvilágítás rekonstrukci-
ójának összegzése öltött hírformát. 
A város képviselő-testülete abban 
az évben, május 29-én határozott a 
fejlesztésről. Miután a finanszíro-
zást átvállalta egy társaság, olyan 
konstrukció született: lényegesen 
kisebb teljesítményű, de jobb 
hatásfokú világítótesteket szerelnek 

fel, így az energiaköltség megtaka-
rításából származó pénz fedezi 
majd a beruházás költségét. 
Vállalták, hogy a kivitelező invesz-
tícióját 10 év alatt visszafizetik. 
Összesen 2825 lámpát cseréltek ki, 
és 69 lámpahelyet bővítettek. A 
városháza és a két református 
templom homlokzatvilágítást 
kapott. 

20 éve – 1998. októberében 
második felében - a helyiRafi-BBP 
Kft. jól sikerült gazdálkodásáról 
tudósított a média. Az előző évi 
veszteséges mérleg után az 1998-
ast eredménnyel zárják, és régi ter-
vük szerint az anyavállalaton kívül 
más cégeknek is beszállítói lehet-
nek. Csaknem hét évig kizárólag az 
anyacégnek, a német Rafinak dol-
goztak, de kedvező változásként 
három új partnerre is szert tettek. 
Így már készül egyebek mellett biz-
tonsági öv-alkatrész, BMW-be tola-
tó lámpa kapcsoló részegység, opti-
kai érzékelő alkatrész, valamint a 
Miele mosogatógépekbe zárszerke-
zet. A híradás arra is kitér, hogy las-
san kinövik a csarnokot, és a szoci-
ális helyiségek is szűkösek. A bőví-
tés már jövőre napirendre kerülhet, 
mivel új technológiát telepítenek az 
üzembe a felülszerelt elektronikai 
egységek gyártására. 

25 éve – 1993. október 22-től – 
Mezőtúr is felkerült a nemzetközi 
távolsági autóbuszközlekedés tér-
képére, miután a szolnoki közpon-
tú Jászkun Volán Zrt. menetrend 
szerinti járatot indított a Szolnok-

Mezőtúr-Békéscsaba-Gyula-Arad 
útvonalra. A szolnoki autóbusz-
állomásról 5.30-kor, Aradról vissza 
15.30-kor indultak a buszok. Az 
első napon a Volán 50 százalékos 
utazási kedvezményt biztosított. 
(Hogy a járat meddig „élt” nem tud-
tuk kideríteni, a Jászkun Volán 
viszont 2014-ben „eltűnt” egy nagy 
holdingban. Most például 
Budapestről lehet autóbusszal 
eljutni Aradra, a menetidő 3 óra 35 
perc, a menetjegy több mint 12 ezer 
forintba kerül.)

30 éve –1988. október 21-én – 
újabb bizonyságot kaptunk a mező-
túri Magyar-Mongol Barátság Tsz 
keresettségéről. Míg szeptember-
ben az első mongol űrhajós látoga-
tott el a nagyüzembe, októberben 
az ázsiai ország Erden-Szo-mor 
megyéjéből jött delegáció, egy 
pásztor, egy párttitkár és egy tsz-tit-
kárhelyettes személyében.  Ők vala-
mennyien az ottani Mongol-Magyar 
Barátság Tsz-t képviselték, amely-
nek alapvetően nomád pásztorko-
dás volt a profilja. Mint mesélték, 
nem ritka, hogy náluk az állatok-
nak 20-30 centis hóréteg alól kell 
kikapniuk a legelni valót, a jó idő 
májustól szeptemberig tart, az éves 
csapadék pedig 300 milliméter 
körüli. (Gondoljuk, volt mit nézni-
ük…)

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

Lazányi József

Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében

1849. október 6-a a magyar történe-
lem egyik leggyászosabb napja, 
ugyanis Haynau császári táborszer-
nagy ezen a napon végeztette ki 
Aradon a szabadságharc tizenkét 
tábornokát és egy ezredesét, illetve 
Pesten gróf Batthyány Lajos minisz-
terelnököt. 

Mezőtúr Város Önkormányzata az 
Aradi Vértanúk Emléknapja alkal-
mából október 6-án délelőtt 10 órá-
tól rendezte meg a városi megemlé-
kezést. 
 Az eseményen Kudlacsek 
Zsigmond, a Mezőtúri Református 
Kollégium tanára, PhD. 
doktorandusz mondott beszédet, 
aki felelevenítette az 1849-es ese-
ményeket. Ezt követően a Mezőtúri 
Református Kollégium 9. b. osztá-
lyos tanulói adtak műsort, akiket 
Malatinszki Zita pedagógus készí-
tett fel. 
A műsor után a történelmi egyhá-
zak képviselő mondtak imát, majd 
a kegyelet, az emlékezés koszorúi-
nak, virágainak elhelyezésével 
zárult a megemlékezés

Veres Nikoletta

Aradi Vértanúk Emléknapja
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Népegészségügy fejlesztése a 
mentális egészség területén a 
Mezőtúri járásban EFOP-1.8.20-
17-2017-00018.

Ha meg kellene határoznunk az 
egészség fogalmát, a legtöbben 
valószínűleg arra gondolnánk, 
hogy az az egészséges ember, aki 
semmilyen betegségben nem szen-
ved. Az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) megfogal-
mazása szerint azonban az egész-
ség fogalma túlmutat a betegség 
hiányán, sokkal inkább „a teljes 
testi, lelki és szociális jóllét állapo-
tát” érthetjük rajta. Ahogy ezt a 
szervezet definíciójában is kiemeli, 
az emberi jóllét alapvető eleme a 
mentális egészség. Ennek megfele-
lően a lelki egészség megfogalma-
zása során szintén nem csak a men-
tális betegségek hiánya értendő, 
hanem egy olyan „jólléti állapotra 
gondolhatunk, amelyben az egyén 
felismeri saját képességeit, meg tud 
küzdeni a mindennapi életben álta-
l á n o s a n  e l ő fo r d u l ó 
stresszfaktorokkal, produktív mun-

kavégzésre képes és hozzájárul a 
közösség működéséhez”. 
A téma fontosságát felismerve a 
Lelki Egészség Világszövetsége 
(WFMH) 1992. óta tartja október 
10-ét a Lelki Egészség 
Világnapjának. A szervezet célkitű-
zései között szerepel, hogy kihang-
súlyozza a lelki egészség megőrzé-
sének jelentőségét, illetve a mentá-
lis és érzelmi zavarok megelőzését, 
valamint azon személyek megfelelő 
ellátását, felépülésének segítését, 
akik valamilyen hasonló betegség-
ben szenvednek.  A világszövetség 
minden évben egy-egy kiemelt 
témával foglalkozik, korábban töb-
bek között szerepelt a depresszió, a 
krónikus betegségek, a skizofrénia 
és a gyermekek mentális egészségé-
nek kérdésköre is. Az idei év fóku-
sza a „fiatalok mentális egészsége a 
változó világban”. 
Ez a korosztály napjainkban ugyan-
is hosszú időket tölt a számítógép 
előtt ülve, az internetet böngészve, 
ahol számos negatív hatással talál-
kozhatnak, például erőszakos vide-
ojátékokkal, internetes zaklatással. 

Szintén kiemelendő a fiatalok köré-
ben a világszerte növekvő szerhasz-
nálat vagy az öngyilkossági gondo-
latok, kísérletek megjelenése, vala-
mint az énképhez, önértékeléshez 
kapcsolódó bizonytalanságok. 
Ezen kívül több komoly mentális 
betegség is fiatal felnőttkorban kez-
dődhet, azonban ebben a korosz-
tályban még keveset tudnak ezek-
ről a zavarokról. Így mindenképpen 
fontos, hogy felhívjuk a figyelmet 
arra, hogy a serdülők, illetve a fiatal 
felnőttek milyen nehézségekkel 
nézhetnek szembe. Ugyanis míg a 
fizikai, testi panaszokra, problé-
mákra azonnal megoldást és ellá-
tást keresünk, a lelki tüneteinkkel 
kevésbé vagyunk hajlamosak segít-
séget keresni. És bár a mentális 
betegségek területe még kevésbé 
feltérképezett része az orvoslásnak, 
bizonyos ismeretekkel és képessé-
gekkel már rendelkezünk ahhoz, 
hogy csökkentsük a lelki betegsé-
gek okozta nyomást és terhet az 
abban szenvedők számára, legyen 
szó felnőttről, fiatalról vagy kis-
gyermekről. Merjünk beszélni a 

kétségeinkről, félelmeinkről, esetle-
ges problémáinkról, hiszen lelki 
jóllétünk is legalább annyira fontos, 
mint fizikai egészségünk!
Mint már arról korábban is beszá-
moltunk, idén szeptemberben ala-
kult meg városunkban a Lelki 
Egészség Központ, amelynek célki-
tűzései azonosak a Lelki Egészség 
Világszervezet céljaival. A LEK a 
továbbiakban különös figyelmet fog 
fordítani arra, hogy mindenki szá-
mára érthető formában tájékozta-
tást nyújtson a mezőtúri kistérség 
lakosai számára a lelki a lelki egész-
ség témakörébe tartozó jelenségek-
ről, ill. a leggyakrabban előforduló 
lelki betegségekről.

Tóth Rita
okleveles pszichológus

Elérhetőségek:
Név/cím: Mezőtúri Kórház és 
Rendelőintézet Egészségfejlesztési 
Iroda
5400 Mezőtúr, Kossuth u. 9.-11.
Telefon: 06-56/550-427

Lelki Egészség Világnapja

„S míg lábunk szentelt küszö-
bödre hág,

Úgy érezzük, körödben újra 
áthat

A szívedből áradó ifjúság.”
(Tóth Á.)

Ötven évvel ezelőtt nyolcadikos kis-
diákként elköszöntünk az Újvárosi 
Általános Iskolától. Ekkor 1968. 
június 15-ét jelzett a naptár. A tova-
tűnt évek után egyre erősödött lel-
künkben a találkozás vágya.Hívó 
szavunkra, az akkor végzett 8. A, B 
és C osztályból ötvennégyen tudtak 
eljönni. 
Ezen a szombati napon – szeptem-
ber 29-én–  egy pillanatra megállí-

tottuk az időt, hogy találkozzunk, 
kíváncsi szemekkel, ragyogó tekin-
tettel ismerjük fel a régi arcokat. Az 
iskola udvara megtelt örvendező 
lelkekkel, sok érdeklődővel.
Évfolyam-találkozónkat emléktábla 
avatásával gazdagítottuk.

A gyermekkorunkban megta-
pasztalt iskolai törődés arra indított 
bennünket, hogy emléktábla állítá-
sával tisztelegjünk az utókor szá-
mára is. Olyan pedagógusok részé-
re helyeztünk emléktáblát, akik 
szellemi, lelki fejlődésünkön, 
nemesedésünkön munkálkodtak, s 
művük lelkünkben él tovább.
Magyar Béla igazgató és tanártár-

sai tiszteletére helyeztünk
 el gyönyörű emléktáblát,

mely az iskola épületét ékesíti.
50 év elteltével hű szívvel mond-
tunk hálaszót az itt töltött évekért.
Köszönetünket fejezzük ki az 
emléktábla állításához nyújtott 
támogatásért Mezőtúr Város 
Önkormányzatának, Herczeg Zsolt 
polgármester úrnak. Az emléktábla 
megalkotása Veres Gyula kerami-
kus művész munkáját dicséri.

Megköszönjük, akik jelenlétükkel 
megtisztelték emléktábla avató 
ünnepségünket.

Szeretett iskolánk falai közt fella-
poztuk lelkünk könyvtárának 1960-
1968. közötti éveit. Elhunyt tanára-
inkra és osztálytársainkra kegyelet-
tel emlékeztünk a meggyújtott 
gyertya fényénél. 
Nosztalgiával telítve csapongtak 
gondolataink, boldogan cseveg-
tünk, s kezünkben szorongattuk az 
50 éves találkozóra kapott díszes 
emléklapot.

Kedves Iskolánk! Örömmel tölt 
el bennünket, hogy Trinyik Pálné, 
Cs. Kiss Imréné, Gutyán Jánosné, 
Veres Gyuláné, Dr. K. Nagy 

Istvánné, Kara Miklósné tanárnők-
kel felidézhettük a már homályba 
merült iskolás éveinket.

Köszönjük Rózsás Istvánné 
intézményvezető-helyettesnek 
segítőkész közreműködését mind 
az emléktábla avató ünnepséghez, 
mind az évfolyam-találkozóhoz.

Tisztaszívűséget, szeretetet 
adtunk egymásnak, így többekben 
máris megfogalmazódott az újabb 
összejövetel gondolata.Reméljük, 
ennek a fénylő napnak a csillaga ott 
fog ragyogni a hétköznapok szürke 
égboltján is. És akkor, ez a pillanat, 
már megérte a fáradságot!

Gellért Edit
egykori diák

Emléktáblát helyeztek el Magyar Béla igazgató és tanártársai tiszteletére

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
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Minden évben gyorsan eltelik a 
nyár. Különösen a Takács-tanyán, 
ahol a téli csendes pihenő után a jó 
idővel együtt megérkeznek előbb a 
táborozók és osztálykirándulók, 
majd amikor már tombol a nyár, 
hazatérnek ide azok, akik 1981. óta 
életben tartják a hely szellemét - és 
a július-augusztus már a képzőmű-
vészeté. Festők és grafikusok, ipar- 
és szobrászművészek, diákok és 
mesterek, mind-mind elzarándo-
kolnak a Peresi-holtág e szokatlan 
erővel bíró kanyarulatához. Ihletet 
merítenek és vászonra, papírra, 
szövetbe és bronzba alkotják az 
idei év lenyomatát.

Bronzöntés

2018-ban a negyedik alkalommal 
visszatérő budapesti Nan-art 
Rajztanoda és Grafikai Műhely tar-
totta itt Nyári Képzőművészeti 
Mesterkurzusát Nádas Alexandra 
Barcsay-díjas grafikusművész és 
Nagy Gábor Munkácsy-díjas festő-
művész vezetésével. A fővárosból 
és környékéről érkező 18, a meste-
rektől tanulni vágyó tanonc számá-
ra a szakmai munkán kívül gazdag 
programot is biztosítottak: kínai 
dörzstus bemutató, jazzkoncert, 
Aba-Novák Vilmos unokájának elő-
adása és a már elmaradhatatlan 
csongrádi kirándulás tette változa-
tossá az itt töltött napokat. A hihe-
tetlenül gyorsan elszaladó hetet a 
július 22-én 17 órakor a mezőtúri 
Városi Galériában megnyíló kiállí-
tás koronázta meg, ahol minden 

résztvevő bemutathatta, mivel gaz-
dagodott tudása idén és vehette át 
mesterlevelét a kurzus vezetőitől. 

A Takács-tanya még fel sem 
ocsúdhatott e színes társaságból, 
máris kezdetét vette maga a 
Képzőművészeti Alkotótelep, ahol 
idén harminc képzőművész fordult 
meg röpke négy hét leforgása alatt. 
Sőt, többen a családjukkal együtt 
érkeztek, így a 2 évestől a 80 évesig 
minden korosztály képviseltette 
magát és együtt biztosították a csa-
ládias hangulatot.

Festő és szobrász ha takálálkozik

A munkának gőzerővel kellett 
folynia, hiszen minden művész 
csak egy-egy hétre kapott meghí-
vást. 

Míg a tavalyi évben csak a festő-
művészek esetében, idén már a 
szobrászművészeknél is bevezetés-
re került ez a rendszer, amelynek 
köszönhetően minden eddiginél 
több alkotó vendégeskedhetett az 
Alkotótelepen. Nem titkolt szán-
dékkal tettük ezt azért, hogy 
Mezőtúr város már jelenleg is 
országos jelentőséggel bíró képző-
művészeti gyűjteménye tovább gya-
rapodhasson a hivatásos képzőmű-
vészek munkáival. Az elkészült 
művek az augusztus 20-án 11 óra-
kor kezdődő kiállítás megnyitó 
keretében kerültek bemutatásra.

Az Alkotótelepen 2018-ban részt-
vevők:
Györfi Sándor művészeti vezető, 
Lóránt János Demeter, Szily Géza, 

Nádas Alexandra, Nagy Gábor, Egri 
Erzsébet, Homoródi Éva, Bíró 
Eszter, Lukács Gábor, Kis Sándor 
Lajos, Tomasz Piars (Lengyelország) 
festőművészek és Marat Turgimbay 
(Kazahsztán) festőművész-tan-
székvezető egyetemi tanár, 
Assemkhan Aigerim, Suitbekova 
Zhanerke, Sansyzbaeva Sylandy és 
Nurgaliyeva Sandugash festő sza-
kos egyetemi hallgatók 
Kazahsztánból. Szobrászművészek: 
Balogh Géza, E. Lakatos Aranka, 
Varga Éva, Szabó György, Lous 
Stuijfzand (Hollandia), Szilágyi 
Erzsébet, Orr Lajos, Boros Miklós 
János, Dorogi János, Zsemlye 
Ildikó. Szobrász-építészek: Györfi 
Balázs, Hayde Tibor Ervin. Kiállító 
művészek: Székhelyi Edith, Balogh 
Wanda Alida, V.Pócz Ilona. 
Művészettörténészek dr. Egri Mária 
és Prokai Gábor.

Az alkotók Magyarországon 
belül érkeztek Budapest, 
Békésszentandrás, Nyíregyháza, 
Gyermely, Debrecen, Karcag, 
Miskolc, Szolnok, Budakeszi, 
Várvölgy, Nagymaros és Jászberény 
városokból. Külföldről pedig képvi-
seltette magát Hollandia, 
Lengyelország és az idei év kiemelt 
programjaként Kazahsztán.

Vajon hogy sikerült az öntvény?

A keleti vendégek fogadása egy 
Magyarország és Kazahsztán között 
képzőművészeti szálat szövő kez-

deményezés, melynek során Marat 
Turgimbay festőművész, az Almati 
Pedagógiai Egyetem művészeti tan-
szakának tanszékvezetője négy 
diákkal érkezett Magyarországra, 
annak megismerésére és a Mezőtúri 
Képzőművészeti Alkotótelep mun-
kájába való bekapcsolódásra. 
Hazautazásuk után - az Egyetem 
vezetésével egyeztetve – visszaje-
lezték, hogy komoly és hosszú távú 
kapcsolatot kívánnak létesíteni az 
Alkotóteleppel. A program kiemelt 
támogatója a Pénzügyminisztérium, 
az ökogazdálkodó Hubai Imre és 
családja - Karcag, illetve Horváth 
László tiszteletbeli kazah konzul.

A Képzőművészeti Alkotótelep 
további támogatói voltak az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, a 
Nemzeti Kulturális Alap, Mezőtúr 
Város Önkormányzata, Kovács 
Sándor országgyűlési képviselő, az 
Alkotótelep fővédnöke, Györfi 
Sándor szobrászművész, dr. Vincze 
Gyula ügyvéd - Szolnok, Kovács 
Szilvia alpolgármester - Karcag, 
Varga Imre – Karcag, Gonda Sándor, 
Agrohíd Kft.

A Mezőtúri Képzőművészeti 
Alkotótelep munkájához nyújtott 
minden támogatást és segítséget 
ezúton is köszönünk. Külön köszö-
net Herczeg Zsolt polgármester 
úrnak és Mezőtúr Város 
Önkormányzatának, mint az 
Alkotótelepet működtető Művészeti 
Közalapítvány alapítójának közre-
működését.

Lengyel Krisztina
Fotók: Assemkhan Aigerim, Györfi 

Balázs

Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep 2018.

A Bodoki Fodor Helytörténeti 
Egyesület, az Újvárosi 
Hagyományőrző Klub és a Mongol-
Agrár Népdalkör közös szervezésé-
ben bemutatja a csigatészta készí-
tésének hagyományait felelevenítő 
eseményeket immár negyedik alka-
lommal, amely tevékenység 

Mezőtúr város értéktár eleme. A 
rendezvény nyilvános, minden 
érdeklődőt szeretettel várunk. 
Helye: Közösségi Ház nagyterme 
Ideje: 2018. november 16. (péntek) 
10 órától - 15 óráig
Akinek van csigatészta készítő esz-
köze, hozza el – akár többet is, 

amelyet felajánlana az Egyesület 
gyűjteménytárába – és elkészítheti 
a hétvégi adagját.
Tésztakészítés bemutatása, régi 
eszközök használata, citeraszó, 
nótázás, vidámság, közös mulat-
ság, ahogyan régen „vót”.
A meghívott résztvevők részére 

„csigalevest” kínálunk kóstolóba.

Tisztelettel, a, szervezők nevében:
Kádár Istvánné klubvezető  

Szabó András egyesületi elnök
Herceg Antal szervező titkár

Seres Attiláné  karnagy

Közlemény - Ápoljuk nagyszüleink hagyatékát
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19,35 millió forint Európai Uniós 
támogatást nyert a Csoda-vár 
Központi Óvoda eszközfejlesztésre. 
A nyár folyamán a pályázat kereté-
ben a játszó udvar fejlesztését való-
sították meg. 

Három évvel ezelőtt vásárolta 
meg Mezőtúr Város Önkormányzata 
az óvoda udvara melletti telket. 
Idén az óvoda udvarához csatolták 
ezt a területet, melynek köszönhe-
tően a pályázati forrásból több 
mozgásfejlesztő játékot helyeztek 
el. Az óvoda alkalmazottai a játé-
kok kiválasztásánál a jó minőséget 
és a mozgásfejlesztés komplexitá-
sát tartották elsődlegesnek.

A pályázat keretében összesen 

huszonegy játékot telepítettek az 
udvarra, melynek köszönhetően 
komplex fejlesztés folyik ezen a 
területen is.  Két kerékpárúttal gaz-
dagodott a játékpark, melyhez futó-
kerékpárokat, kiskerékpárokat és 
bocar kisautókat vásároltak. Ezek a 
játékok nagymértékben fejlesztik a 
gyermekek egyensúlyérzékét, álló-
képességét. Az új elemek között 
helyet kapott még egy kötélgúla és 
két trambulin is.

A pavilonok műfüves leborítása 
biztosítja a különböző tevékenysé-
gek meghitt környezetben való 
megvalósítását.

Az Uniós pályázat mellett az 
Önkormányzat, a dolgozók és a 
szülők összefogásának köszönhe-
tően az udvarra két ivókutat vásá-
roltak háromszázezer Ft értékben.

Mezőtúr Város Önkormányzata a 
jártszóudvaron fúrt kutat készítte-
tett.

A fejlesztések a jövőben is folyta-
tódnak majd, hiszen a füvesítés és 
az öntözés megoldása folyamatban 
van.

Veres Nikoletta

Fejlesztések a Csoda-vár Óvoda udvarán

A zene világnapját 1975 óta 
Yehudi Menuhin hegedűművész és 
az UNESCO zenei tanácsának felhí-
vására ünneplik október 1-jén. 
Ebből az alkalomból rendezte meg 
a Kossuth Lajos Magyar - Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola az 
Éneklő osztályok elnevezésű prog-
ramját. Csurgó Erzsébet megnyitó-
beszédével kezdődött az esemény, 
majd a harmadik osztálytól kezdve, 
a hatodikon át egészen a nyolcadik 
osztályig mindenki népdalt énekelt. 
A dalok között felcsendült az Árkot 
ugrott a szúnyog, A kispiricsi falu 
végén és az A csitári hegyek alatt 
című ének is. Az esemény végén 
közösen énekeltük el Máté Péter 
Zene nélkül mit érek én? című 
dalát.

Köszönjük az énektanárok felké-
szítését. Úgy gondoljuk, hogy ez az 
esemény egy csodálatos hagyo-
mánnyá vált iskolánkban. 

A Médiaszakkörös diákok

Zene nélkül mit érek én?
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Szeptember 22-én az Ősz-Ülő 
keretében került megrendezésre 
a sütiparádé, melyre idén is szép 
számmal neveztek a sütni vágyók. 
A nyertes sütemények receptjeit 
olvashatják ezen az oldalon. 

Enyedi Beáta - Szilvalekvárral töl-
tött chilis muffin (I. helyezés, azaz 
Mezőtúr legjobb sütije)
Tészta: 
-15 dkg liszt,
1 csomag sütőpor,
15 dkg cukor,
1 csomag vaníliás cukor,
5 dkg kakaópor,
2 tojás, 
4 evőkanál szilvalekvár,
15 dkg margarin,
Ízlés szerint Carolina Reaper és 
Chocolatte Buthla chili paszta. 
Töltelék: 
saját készítésű szilvalekvár
Elkészítése:
A tészta hozzávalóit összekeverjük  
és muffin formába töltjük, a szilva-
lekvárt töltés közben kanalazzuk a 
tésztába. Ezután előmelegített sütő-
ben 180 fokon 20-25 percig sütjük.

Varga Magdolna és Varga Zoltánné 
Vajdasági sós (I. helyezés, azaz 
Mezőtúr legjobb sós sütije)
Hozzávalók / 4 adag: 
A tésztához: 
80 dkg finomliszt,
1 dl napraforgó olaj,
1 evőkanál cukor,
0,5 liter tej (langyos) 

5 dkg élesztő.
A töltelékhez: 
20 dkg margarin (lágy) 
3 db tojássárgája,
1 evőkanál só, 
metélőhagyma, bazsalikom, bors, 
rozmaring, piros paprika, petrezse-
lyem, sonka, oregánó. 
A tetejére: 
1 db tojás,
20 dkg sajt (reszelt), 
köménymag  ízlés szerint, 
szezámmag, vagy valamilyen mag-
vak. 
Elkészítés: 
Kevés langyos tejben megfuttatjuk 
az élesztőt. Összedagasztjuk a tész-
tához valókat. Keleszteni nem kell! 
Dagasztás után négyfelé vesszük a 
tésztát. Közben a töltelékhez 
habosra kikavarjuk a margarint a 
tojássárgát és a sót. Kinyújtjuk, és 
megkenjük a töltelékkel.  
Feltekerjük, mint a bejglit, és 2 cen-
tis szeletekre vágjuk. Tojással meg-
kenjük. Köménymaggal és sajttal 
megszórjuk (szezámmag vagy nap-
raforgó is lehet). Forró sütőben süt-
jük. 
Sütési hőfok: 200 C fok.
Sütési mód: alul-felül sütés

Somogyi Ildikó - Almás lepény (II. 
helyezés)
1/2 kg liszet, 1 csomag sütőport, 
kevés sót és 20 dkg cukrot 1 egész 
tojással, 15 dkg zsírral és 2 dl tejföl-
lel összegyúrunk. A tészta egyik 
felét tepsiben egyenletesen elnyom-

kodjuk. Az almatöltelékhez 1/2 
csomag vaníliás cukrot, mazsolát és 
törött fahéjat is tegyünk. A tészta 
másik felével az almát betakarjuk, s 
a tojás sárgájával megkenve, villá-
val megszurkáljuk. Forró sütőben 
világosbarnára sütjük. A kész tész-
tát vanilincukorral bőven meghint-
jük.

Reseterics Jánosné - Diós roli szelet 
(III. helyezés:)
Hozzávalók a tésztához:
1 tojás
1/2 csésze cukor
1 tasak vaníliás cukor
1 csésze tej
1 csésze rétesliszt
1 tasak sütőpor
1 csésze darált dió
1/2 csésze étolaj
Elkészítése:
A tojást a cukorral habosra kever-
jük, hozzáadjuk a vaníliás cukrot, 
lassan a tejet és az olajat felváltva, 
majd beleszitáljuk a sütőporral 
elkevert lisztet és a darált dióbelet, 
ezután simára kavarjuk. 
Előmelegített sütőben 180 fokon 30 
percig sütjük, miután zsírozott, 
lisztezett tepsibe elsimítjuk.  
Krém:
2 csomag vaníliás pudingport 5 
evőkanál cukorral, 6 dl tejben meg-
főzünk, s miután kihűlt 15 dkg 
vajat és 5 dkg diót kavarunk bele. A 
kihűlt tésztára egyenletesen ráken-
jük a krémet.
Csokimáz:

2 db 10 dkg-os étcsokit 2 evőkanál 
vízben felolvasztunk és hozzá-
adunk 2 dkg vajat. Még langyosan a 
krémre egyenletesen rásimítjuk.

Gonda Nagy Éva - Túrós-szilva-
lekváros kevert (különdíj)
Hozzávalók: 
5 tojás,
20 dkg kristálycukor, 
1 dl tej 2,8 %
1 dl étolaj,
30 dkg rétesliszt,
fél csomag sütőpor,
1 késhegynyi szódabikarbóna,
kb 25 dkg szilvalekvár.
A túrós töltelékhez:  ( összekever-
ni) 
25 dkg túró,
2 csomag vaníliás cukor,
2 evőkanál tejföl, 
2 evőkanál kókuszreszelék.
Elkészítése:
A tojásokat a cukorral habosra 
keverjük. Hozzáöntjük az olajat, a 
tejet, és végül a sütőporral és szóda-
bikarbónával kevert lisztet. 
Kizsírozott, lisztezett tepsibe önt-
jük a tésztát, és kanállal felváltva a 
túrós tölteléket és a lekvárt sakktáb-
la szerűen beletesszük. 
Előmelegített sütőben 200 fokon 
tűpróbáig sütjük (gázsütőnél kb. 35 
perc) kihűlés után szeleteljük. 

Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Sütiparádé 2018

Pinki Horgászbolt Egyéni Parti 
Pergető Horgászverseny

2018.09.29.
Hortobágy Berettyó

1.hely: Csató Gulliver Gábor csuka: 
69cm,81cm, balin: 41cm= 191cm
2.hely:Vásárhelyi Lajos csuka: 
56cm, 57cm, 66cm= 179cm
3.hely: Gergely Sándor csuka: 
60cm, balin: 62cm= 122cm
4.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos csuka: 
39cm, 53cm= 92cm
5.hely: Veres Imre csuka: 
43cm,balin: 31cm= 74cm
6.hely: Koller Lajos csuka: 70cm
7.hely: Tóth Péter csuka: 27cm, 
39cm= 66cm.
8.hely: Mészáros Viktor harcsa: 
50cm
9.hely: Ványai Zoltán csuka: 47cm
10.hely: Nagy Zoltán csuka: 37cm

11.hely: Debreceni József süllő: 
27cm
Legnagyobb hal: Csató Gulliver 
Gábor: csuka:81cm
Összes induló: 14 fő
Összes fogás: 
Csuka: 14db 
Süllő: 1db
Balin: 3db
Harcsa: 1db
Gratulálunk a versenyzőknek!

Köszönjük a támogatást: Pinki 
Horgász és Kisállateledel Bolt, 
Mfishing, Metzker Krisztina, Pont 
Tv, Mezőtúr Városi Televízió, 
Mezőtúr és Vidéke.
Köszönjük a verseny előtt, a part 
kitisztítását végző, természetszere-
tő emberek munkáját és közremű-
ködését!

Pinki Horgászbolt, Szezonzáró 
Horgászverseny

2018.10.06.
Hortobágy Berettyó

1.hely: Kádár Zoltán, Csikós Attila
2.hely: Kiss Zoltán, Malavolti 
Andrea
3.hely: Csató Gulliver Gábor, 
Herceg Lajos
4.hely: Hajdú Róbert, Tar László
5.hely: Ifj. Hodos Sándor, Hodos 
Sándor
6.hely: Katona László, Juszku 
István
7.hely: Jóni Barna, Czihat Róbert

8.hely: Putnoki Gábor, Gergely 
Sándor
9.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos, 
Vásárhelyi Lajos
10.hely: Gulyás Sándor, Nagy 
Gábor
11.hely: Veres Imre, Patkós Zsolt
Gratulálunk a versenyzőknek!

Köszönjük a támogatást: FILM Kft, 
Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt, 
Ónodi Lajos, Metzker Krisztina, 
KHESZ, Mezőtúr és Vidéke, Blaha 
Ferenc!

Horgászhírek

Regisztrációs pont:
Horgász-szervezet: Mezőtúri 
Horgász Egyesület
Regisztrációs pont helye: Közösségi 
Ház
Regisztrációs pont címe: 5400 

Mezőtúr Szabadság tér 17. 
Telefonszám: 06204038-452 vagy 
06204506-111
Nyitva tartás:
szerda 15:00 – 18:00
szombat 8:00 – 12:00

Magyar Horgászkártya regisztráció

www.mkskft.hu



 2018. október 12. m e z ő t ú r  é s  v i d é k e   közéleti lap

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: Veres Nikoletta. 
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.

5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2018. október 17. (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
Dobosné Müller Emília élt 76 évet, 

Bátori Lajosné Szabó Erzsébet élt 79 évet,
Boldog Sándorné Murányi Terézia élt 86 

évet,
Sebestyén Jánosné Kerékgyártó Mária Ilona 

élt 69 évet,
Kun Istvánné Kerékgyártó Teréz élt 64 évet,

Rác Bálintné Tóth Ilona élt 86 évet,
Tóth Teréz élt 58 évet,

Brakszatórisz Mihályné Szabó Jolán élt 90 
évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár

Október 12-18-ig
Kamilla Gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993
Október 19-25-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Állatorvosi ügyelet

Október 13-14-én és 20-21-én
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217
Október 22-23-án
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

Balog Gyula Marcell 
(Tóth Gabriella)

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentése,
- otthonában elhullott házi állatok 

elszállítása,
- közterületen elhullott állatok 

bejelentése.
Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap:  - délelőtt 8-10-ig
 - délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időnt úli megkereséshez telefonon egyez-

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

Rafael Regina Fedra 
(Rafael Diana)

Német Natasa 
(Dékány Vivien)

ÚJSÁGKIHORDÓKAT KERESÜNK!

Jelentkezni: 06/30 684-6138


