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Megjelenik kéthetente

Ingyenes

Megkérdeztük...
Mezőtúr város képviselő-testülete
2018. november 8-án tartotta meg
soros nyilvános és zárt ülését, ezt
megelőzően október 8-án egy
soron kívüli ülésre is sor került.
Herczeg Zsolt polgármester és
Batta Attila Viktor alpolgármester
sajtótájékoztató keretein belül
számolt be a legfontosabb napirendi pontokról.

lektorok kerülnek felszerelésre az
épület lapostetős részén.
A november 8-án megtartott soros
ülésen a Mezőtúri Intézményellátó
és Ingatlankezelő Nonprofit Kft.
ügyvezetői feladatának ellátásáról
döntöttek többek között. Mit tudhatunk erről?
H.Zs.: A téma azért szerepelt a
napirendi pontok között, mert

A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00006
azonosítószámú „Komplex épületenergetikai fejlesztések Mezőtúron” című pályázat keretében
megvalósítani tervezett építési
beruházás tárgyában nyílt eljárás
szabályai szerint lefolytatandó
hirdetmény közzététele nélküli,
nemzeti közbeszerzési eljárás eredményéről tárgyalt a testület októberben. Milyen döntés született?
H.Zs.: A pályázat keretében a
Csoda-vár Óvoda komplex épületenergetikai felújítása valósul meg.
A kivitelező kiválasztása megtörtént, így a közbeszerzési eljárás
nyertese a tószegi székhelyű
Szinten Tartó Szolgáltató Szociális
Szövetkezet lett. A projekt összértéke 138 és fél millió forint és jó hír,
hogy az Önkormányzatunknak
mindösszesen 75.890 forintot kell a
felújításhoz plusz forrásként hozzátennie. A kivitelezési munkálatok a
következő esztendő nyarán, a szünidőben kezdődnek el. A pályázat
keretében nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés és a fűtési
rendszer korszerűsítése valósul
meg, továbbá napelemek és napkol-

Pappné Juhász Emília ügyvezető
asszony megbízatása 2018. december 31-én lejár. Önkormányzatunk
úgy döntött, hogy nem ír ki pályázatot, ennek következtében egy
olyan előterjesztés került a képviselő-testület elé, amelyben az ügyvezető megbízatását újabb öt évvel
meghosszabbítja. A testület egy
ellenszavazattal úgy döntött, hogy
továbbra is bizalmat szavaz ügyvezető asszonynak. Ez tehát azt jelenti, hogy Mezőtúr Város Képviselőtestülete a Mezőtúri Intézményellátó
és Ingatlankezelő Nonprofit Kft.
ügyvezetői feladataival Pappné
Juhász Emíliát további öt évre 2019. január 1-től 2023. december
31–ig bízza meg. Az ügyvezetőnek
ezúton is gratulálunk és a továbbiakban is számítunk magas színvonalú munkájára.
A 032 hrsz-ú, Miklósi út 7. szám
alatti ingatlan hasznosításáról is
tárgyaltak a képviselők. Mit tudhatunk a részletekről?
H.Zs.:Mezőtúr Város Önkormányzata 2014-ben megvásárolta a
Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási
Társulat tulajdonában lévő 032

hrsz-ú, Mezőtúr, Miklósi út 7. szám
alatti telephelyet. Az ingatlant az
MVK Mezőtúri Városüzemeltetési
Kommunális Nonprofit Kft. használta szelektív hulladékválogató
üzem
működtetése
céljából.
Időközben kihirdetésre került a
hulladékról szóló törvény módosítása, amely megteremtette a hulladékgazdálkodási rendszer átalakításának jogszabályi feltételeit.
Ennek következtében Mezőtúr
Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő MVK Mezőtúri
Városüzemeltetési Kommunális
Nonprofit Kft.-t megszünteti oly
módon, hogy beolvasztja a szintén
önkormányzati tulajdonban lévő
Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő
Közhasznú
Nonprofit Kft-be. Tekintettel arra,
hogy a feladat ellátása nem a
Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő
Közhasznú
Nonprofit Kft-hez tartozik, felmerült a Miklósi út 7. szám alatti ingatlan értékesítésének lehetősége. Az
ingatlant jelenleg a Kft. bérleti szerződés útján hasznosítja, azonban
hosszú távon az épületek felújításra
szorulnak, melyre jelenleg nincs
fedezet a költségvetésben. A képviselő-testület a határozati javaslatot
támogatta, így meg fog jelenni a
pályázati kiírás az értékesítés részleteiről.
Mezőtúr Város 2018. évi nyári rendezvényeinek értékelése is a napirendi pontok között szerepelt valamint tárgyalt a testület Mezőtúr
város 2019. évi tervezett rendezvényeiről is. Mit tudhatunk erről?
B.A.V.:Mezőtúr város nyári rendezvényeinek szervezői –a Mezőtúri
Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. a Túri Vásárról; a
Mezőtúr
Város
Sportjáért
Alapítvány a Vízparti Fieszta, a
Sárkányhajó verseny, Lampionúsztatás és Utcabál vonatkozásában; az East Fest Event Kft. pedig az

East Fest-ről – a 2018. évi nyári rendezvények értékelése céljából elkészítették tájékoztatójukat. A beszámolók alapján elmondható, hogy
az idei rendezvények sikeresnek
bizonyultak.
A programok jövőre is várják a
kikapcsolódni vágyókat. 2019.
május elsején kerül megrendezésre
a Városi Majális az Erzsébetligetben, május 26-án a gyermekek
kerülnek középpontba, míg június
24-én lesz a Szent Iván éji tűzugrás.
Az arTúr Fesztivált augusztus 6-a és
10-e között, míg a Túri Vásárt
augusztus 11-én rendezik meg.
Augusztus 24-én Lampionúsztatás
és Utcabál várja az érdeklődőket.
Jövőre is lesz nyárbúcsúztató rendezvény, ugyanis szeptemberben
az Ősz-Ülő programjai várják a
közönséget. Az év végi események
sora jövőre is az adventi programokkal zárul.
A „Hass, alkoss, gyarapíts” és a
„Nőjj itthon nagyra” című helyi
ösztöndíj programok határidejének meghosszabbításáról is döntött a testület. Mit tudhatunk
erről?
B.A.V.: Mezőtúr város Önkormányzata, mint konzorciumvezető
és partnerei pályázatot nyújtottak
be az EFOP 1.5.3-16 felhívásra,
„Komplex humán szolgáltatásfejlesztése térségi szemléletben” címmel, valamint az EFOP 3.9.2-16
kiírásra, „A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében” címmel. Mindkét projekt keretében
olyan helyi ösztöndíj programra
nyílik lehetőség, amely a településen állandó lakcímmel rendelkező,
tehetséges és szociálisan rászoruló
diákok, valamint a felsőoktatásban
továbbtanulók számára került
kiírásra. Olyan fiatalok pályázatát
várjuk, akik aktív tagjai a helyi
közösségnek és akikre büszkék
lehetnek a településen élők.
Folyt. 2.old

Rangos elismerést vehetett át Dr. Csellár Zsuzsanna

5. old.

Megemlékezés és koszorúzás az 1956-os emlékműnél

8. old.

Újabb sikeres Kézműves vásár

5. old.

Országos elismerés

10. old

Mezőtúri Visszapillantó az ötösök jegyében

8. old.

Horgászverseny

10. old
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A „Hass, alkoss, gyarapíts” ösztöndíj program keretében legfeljebb 30
tanulónak, havonta maximum
15.000 forint összegű ösztöndíj
adható 10 hónapon keresztül, míg a

„Nőjj itthon nagyra” ösztöndíj
program keretében legfeljebb 22
tanulónak, maximum 15.000 forint
összegű ösztöndíj adható szintén
10 hónapon keresztül. A szeptem-

2018. november 23.

berben megjelent felhívásban megjelölt benyújtási határidőig beadott
pályázatok száma nem érte el a projektszinten maximálisan díjazható
pályázók számát, így mindkét pro-

jekt esetében a pályázati határidő
2018. november 30-ig történő meghosszabbításáról döntött a testület.
Veres Nikoletta

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mezőtúr Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz. ) egyfordulós pályázati eljárás keretében mezőgazdasági művelés alól történő kivonás utáni értékesítésre meghirdeti a Mezőtúr, külterületi 01707/41 hrsz-ú,
4.6327 m2 nagyságú „szántó” megnevezésű ingatlant.
A pályázati kiírás átvehető: 2018. november 26-29-ig naponta 8.00-16.00
h-ig ( ingyenesen ) Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr,
Kossuth tér 1. I. em. 7. szoba
Az ajánlat benyújtásának határideje:
2018. december 7. (péntek) 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 2019. január 31-ig bírálja el.
Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell
benyújtani.
Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes
ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.
Bővebb felvilágosítás az 56/551-921-es telefonszámon, valamint az ajánlat benyújtásának helyén kapható.
Herczeg Zsolt
polgármester

Mezőtúr Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.) egyfordulós pályázati eljárás keretében értékesítésre meghirdeti a Mezőtúr, külterületi 032 hrsz-ú, 1.2049 m2 nagyságú „kivett, géppark” megnevezésű
ingatlant.
A pályázati kiírás átvehető: 2018. november 26-29-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. december 14. (péntek) 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 2019. január havi ülésén bírálja el.
Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell
benyújtani.
Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes
ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.
Bővebb felvilágosítás az 56/551-921-es telefonszámon, valamint az ajánlat benyújtásának helyén kapható.
Herczeg Zsolt
polgármester

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon: 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. november 8-ai soros nyilvános
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
- a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
következményeiről szóló 8/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet 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. november 12.
dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy polgármesteri közterületi fogadóórát tartok a
következő helyszíneken, időpontokban:
• November 23., péntek 15 óra, Közösségi Ház előtt
• November 24., szombat 10 óra, Botyánszki János Emlékpark
• November 24., szombat, 14 óra, Alföldi Bolt melletti terület
• November 25., vasárnap 10 óra, Földvári út 61. (óvoda előtti terület)
• December 1., szombat 10 óra, Kun Emlékpark
• December 2., vasárnap 10 óra, A közúti híd lábánál lévő játszótér
Téma: A várost érintő aktuális kérdések
Várom az érdeklődő Mezőtúri polgárokat.
Tisztelettel:
Herczeg Zsolt
polgármester

2018. november 23.
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Erzsébet utalvánnyal kapcsolatos tájékoztatás!

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!

MEGKEZDŐDÖTT A HUMÁN KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE MEZŐTÚR
TÉRSÉGÉBEN CÉLZÓ PROJEKT

Értesítem Önöket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
2018. november 1-jén részesülőknek, az Erzsébet utalvány kiosztása 2018.
november 26. és 2018. november 29. napja között történik. A kiosztás
helye a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal épületének déli szárnya
(Postával szembeni bejárat). Az utalványok átvétele ABC sorrendben történik a következő beosztás alapján:
A jogosult vezetéknevének „A” kezdőbetűjétől az „J” kezdőbetűig
2018. november 26.
A jogosult vezetéknevének „K” kezdőbetűjétől az „P” kezdőbetűig
2018. november 27.
A jogosult vezetéknevének „R” kezdőbetűjétől az „ZS” kezdőbetűig
2018.november 28.
Az utalványok kézhezvétele naponta 8.00-12.00 óra és 13.00-16.00 óra
között lehetséges.
Azon jogosultak, akik kijelölt napon nem tudnak valamilyen okból megjelenni 2018. november 29-én 8.00-11.00 óra között vehetik át az utalványokat.
Felhívom a jogosultak figyelmét, hogy a megjelölt napokon csak azok
jelenjenek meg, akiknek a vezetéknevük a megadott betűkkel kezdődik!
Azon jogosultak, akik valamilyen okból nem szerepelnek a kiosztási listán legkésőbb 2018. november 30-ig jelezze a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán, mert utána nem lehet az utalványokat beszerezni.
A pótigénylési határidő elmulasztása jogvesztő.
Az utalványok átvétele személyesen, vagy meghatalmazott útján lehetséges. A meghatalmazást két tanúnak is alá kell írni. Tanú családtag nem
lehet. Személyi igazolvány és lakcímkártya hiányában nem lehet az utalványokat kiadni!
Mezőtúr, 2018. november 05.
dr. Enyedi Mihály sk.
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
tel:(56) 551 – 901, fax:(56) 350 – 971
E-mail: jegyzo@mezotur.hu

Meghívó

Tisztelt Lakosság!

Mezőtúr város Képviselő-testülete
2018. december 13-án, (csütörtökön) 13.30 órakor közmeghallgatást tart, amelyre ezúton meghívom.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kertgondozásból
származó
zöldhulladékoka céges felirattal
ellátott biológiailag lebomló PIROS
és ZÖLD zsákokban 2018. november 30-ig kerülnek begyűjtésre. A
zsákok megvásárolhatóak munkanapokon 7:00 és 15:00 óra közötti
időpontban
a
Mezőtúri
Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyén 5400. Mezőtúr, Kávási S. u. 25.
szám alatt.
Kérjük, hogy az elszállítandó zsákokat a narancssárga kuka ürítésének napján jól látható és megközelíthető helyre, reggel 7 óráig helyezzék ki.
Köszönjük megértésüket.

A
közmeghallgatás
helye:
Városháza Díszterme
(5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
I. emelet 9.)
Témája: A várost érintő, folyamatban lévő fejlesztések
Mezőtúr, 2018. november 13.

Herczeg Zsolt
polgármester

Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő KN Kft.
06-56-350-037
www.mturiellato.hu

Mezőtúr Város Önkormányzata által vezetett konzorcium „Mezőtúri
Járási foglalkoztatási együttműködések” című, EFOP-3.9.2-16-201700011 kódszámú pályázata bruttó 239,98 millió Forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert el egy széleskörű foglalkoztatási partnerség, valamint képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása céljából.
A projekt hozzájárul a településméretből adódó társadalmi hátrányok
komplex csökkentéséhez, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés javításához, a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségi szintjének növeléséhez, az iskolán kívüli programok spektrumának
szélesítéséhez, a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emeléséhez is.
A program megvalósítása 36 hónapon keresztül történik, mely során az
alábbi beavatkozások megvalósítása tervezett:
- képzések és továbbképzések a humán szolgáltatásokban dolgozók számára,
- szemléletformáló tréningek a humán szolgáltatásokban dolgozók részére,
-„Szomszéd-járás” program és térségspecifikus műhelyprogramok a humán
szolgáltatásokban dolgozók komplex erőforrás kihasználása érdekében,
- testvérvárosi látogatás (szakmai tanulmányút, melyen a helyi óvodák,
iskolák, szociális szolgálatok és kulturális intézmények dolgozói vesznek
részt),
- rendszeres szakkörök (felelős pénzügyi gazdálkodás, ökotudatosság
növelése),
- kapcsolódó ökotudatos kisfilmek forgatása (osztályfőnöki órákon történő
vetítése),
-„Gyere velem-program”: rendszeres hétvégi szülő-gyermek-intézmény
közös programok,
- komplex angol nyelvprogram a térség összes településén, azaz a rendszeres iskola utáni kiscsoportos nyelvoktatás lehetőségének megteremtése a
hátrányos helyzetű tanulók részére,
- kiemelt ösztöndíjprogram a hátrányos helyzetű tanulók számára,
- komplex óvodai beavatkozási csomag a korai fejlesztés érdekében,
kiemelten: esetmegbeszélések, intézkedési tervek elkészítése, rendszeres
szabadidős programok megvalósítása, szülői együttműködés lehetőségének megteremtése, óvodapedagógiai képzések, szakmai előadások, védőnői program, játékos angolnyelv-tanulás, zenetanulás (korai készségfejlesztés), valamint sporthetek indítása.
A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében c. projekt összesen
hat település (Mezőtúr, Túrkeve, Mezőhék, Kétpó, Mesterszállás,
Örményes) és egy nonprofit kft. (Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft.) közreműködésével valósul meg.
Jelenleg a projekt előkészítési szakasza zajlik, amely a projekt sikeres megvalósítását alapozza meg. A projekt várható befejezése: 2021. 04. 30.
A projektről bővebb információt a www.mezotur.hu oldalon olvashatnak.
Mezőtúr Város Önkormányzata
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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
középiskolás 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 rendelkeznek, középiskolai tanulmányaikat is helyben végzik. (Amennyiben
a településen nincs középiskola, vagy középfokú továbbtanulási lehetőség, 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 felsőfokú tanulmányaikat jó eredménnyel végzik, valamint a helyi közösségekben aktív szerepet vállalnak.
A projekt megvalósításának időszakában két teljes tanév vonatkozásában a projektben meghatározott keretösszegnek megfelelően meghatározásra 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 szempontjait figyelembe véve támogatásra érdemesnek ítél.
A projekt támogatási szerződésére figyelemmel a rendelkezésre álló ösztöndíj-keret alapján a bizottság mind a két tanévben kiírja a pályázatot,
amelynek fedezetét 100%-ban az önkormányzat az EFOP-1.5.3-16-201700048 azonosító számú „Komplex humán szolgáltatásfejlesztés
Mezőtúr térségében” című projekt pályázati forrásból finanszírozza.
A támogatás feltételeinek megfelelő pályázónak legalább egy pedagógusi/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 nyelvtudással 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, igazolások, nyilatkozatok benyújtása.
Választható nyilatkozatok, igazolások:
- Tagsági igazolás (helyi civilszervezet, sportegyesület, művészeti együttes);
- Nyelvvizsga meglétének igazolása;
- Kiemelkedő eredmények, teljesítmények bemutatása.
A benyújtási cím: Mezőtúr Város Önkormányzata

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
A benyújtásának határideje: 2018. november 30.
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 tanulmányi 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, művészeti versenyeredmények, teljesítmények bemutatása, eredményenként 2 pont, de maximálisan 10 pont adható.
d) Települési rendezvények szervezésében való aktív részvétel alkalmanként 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, illetve a település honlapján megtalálható a nyertesek névsora. Az ösztöndíj
összegét az önkormányzat az 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.
Herczeg Zsolt
polgármester

„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 rászoruló 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 rendelkeznek, és általános iskola felső tagozatos, valamint középiskolai
tanulmányaikat is helyben végzik. (Amennyiben a településen nincs
középiskola, vagy középfokú továbbtanulási lehetőség, akkor a településükhöz legközelebb található középfokú oktatási intézményben tanulnak.)
Folyt. .5. old.
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A települési ösztöndíj program továbbá nyitva áll azok számára is, akik a
településen állandó lakcímmel rendelkeznek és felsőfokú tanulmányaikat
jó eredménnyel végzik, valamint a helyi közösségekben aktív szerepet
vállalnak.
A projekt megvalósításának időszakában két teljes tanév vonatkozásában a projektben meghatározott keretösszegnek megfelelően meghatározásra 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 ösztöndíj-keret alapján a bizottság mind a két tanévben kiírja a pályázatot,
amelynek fedezetét 100%-ban az önkormányzat az EFOP-3.9.2-16-201700011azonosító számú „A humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr
térségében”című projekt pályázati forrásból finanszírozza.
A támogatás feltételeinek megfelelő pályázónak legalább egy pedagógusi/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 nyelvtudással 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, igazolások, nyilatkozatok benyújtása.
Választható nyilatkozatok, igazolások:
- Tagsági igazolás (helyi civilszervezet, sportegyesület, művészeti együttes);
- Nyelvvizsga meglétének igazolása;
- Kiemelkedő eredmények, teljesítmények bemutatása.
A benyújtási cím: Mezőtúr Város Önkormányzata
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
A benyújtásának határideje: 2018. november 30.
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 tanulmányi 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, művészeti versenyeredmények, teljesítmények bemutatása, eredményenként 2 pont, de maximálisan 10 pont adható.
d) Települési rendezvények szervezésében való aktív részvétel alkalmanként maximum 2 pont, de maximálisan 10 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, illetve 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.

Rangos elismerést vehetett át Dr. Csellár Zsuzsanna

Újabb sikeres Kézműves vásár
A Mezőtúri Közművelődési és
Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
november 17-én második alkalommal rendezte meg a Kézműves
termékek vásárát a Közösségi Ház
előtt. A rendezvény célja, hogy
szélesebb körben népszerűsítse a
kézzel készített portékákat.

A díjhoz szívből gratulálunk és
további sok sikert kívánunk!

A vásár most is nagyon jó hangulatban zajlott, szerencsére az időjárás is kedvező volt, hiszen a hűvös
ellenére egész délelőtt sütött a nap.
Tizenhét kézműves és őstermelő
árulta termékeit, melyek között
megtalálhatóak voltak a sajtok,
hidegen sajtolt olajok, hentesáruk,
ivólevek, savanyúságok, befőttek,
szörpök, mézek, méhészeti termékek, szappanok, fajátékok, hímzettés horgolt termékek, ásványok,
adventi koszorúk, mézeskalácsok,
karácsonyi díszek és természetes
kozmetikumok is.
Legközelebb december 8-án
szombaton 8 és 13 óra között várják kézműves termékekkel az
érdeklődőket a Közöségi Ház előtt.

Veres Nikoletta

Veres Nikoletta

használta az első világháborúban.
Dr. Csellár Zsuzsanna főigazgató
a díjat szakmai, közszolgálati munkája és az egészségügyi ellátás fejlesztésében elért kimagasló tevékenysége elismeréseként vehette át
a fővárosban.

November 8-án Budapesten
egészségügyi és oktatási díjakat
adtak át. A Vigadóban rendezett
ünnepségen
BatthyányStrattmann László-díjban részesült Dr. Csellár Zsuzsanna, a
Mezőtúri
Kórház
és
Rendelőintézet főigazgatója.
Boldog
Batthyány-Strattmann
László, a „szegények orvosa” volt,
aki vagyonát, címét, befolyását és
tudását az elesettek gyógyítására

Herczeg Zsolt
polgármester
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Hogyan előzzük meg a fagy okozta

Mezőtúr Város Önkormányzata a 20/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet 1.§ (5) bekezdése alapján pályázatot ír ki az alábbi ingatlanok bérleti
jogára 2019. február 15-től 5 évre:
1. 5800 hrsz-ú Mezőtúr, Erkel Ferenc út 34. fsz. 2. szám alatti 1 szoba,
konyha, fürdőszoba, WC, előszoba helyiségekből álló, összkomfortos komfortfokozatú 44,2 m2-es lakás,
2. 5800 hrsz-ú Mezőtúr, Erkel Ferenc út 34. 1/7. szám alatti 1 szoba, konyha, fürdőszoba, WC, előszoba helyiségekből álló, összkomfortos komfortfokozatú 44,1 m2-es lakás,
3. Dózsa György út 9. fsz. 4. szám alatti 1 szoba, konyha, fürdőszoba, WC,
előszoba helyiségekből álló, komfortos komfortfokozatú, szilárd tüzelésű
fűtéssel rendelkező 35,1 m2-es lakás,
4. Szabadság tér 24. V. lh. 3/10. szám alatti 1,5 szoba, konyha, fürdőszoba,
WC, előszoba helyiségekből álló, komfortos komfortfokozatú 52 m2-es
lakás,
5. Szabadság tér 11-12. 4/9. szám alatti 2,5 szoba, konyha, fürdőszoba,
WC, előszoba helyiségekből álló, komfortos komfortfokozatú 73 m2-es
lakás
A lakások lakbére a 20/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet 14.§-a alapján alakul.
A kijelölt bérlő köteles az épületben lévő lépcsőházat szükség szerint takarítani, az épülethez tartozó járdák téli csúszás-mentesítését biztosítani.
A 20/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint
önkormányzati tulajdonú bérlakásra szociális helyzet alapján bérleti szerződés azzal köthető, akinek nincs és nem volt saját tulajdonú lakása, és
a) akinek a közös háztartásban élő családtagok jövedelmét is figyelembe
véve számított 1 főre jutó jövedelme a mindenkori munkabér minimumot
nem haladja meg, vagy
b) aki egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a mindenkori minimálbér minimum 1,5-szeresét, valamint, a vele együtt költözők együttesen
nem rendelkeznek összesen 500.000 Ft forgalmi értékű mobilizálható ingó
és ingatlan vagyonnal. E rendelet alkalmazásában ingó vagyon az 50.000 Ft
forgalmi értéket meghaladó vagyon.
A pályázatnak tartalmazni kell:
a) a megpályázott bérlemény címét,
b) a pályázó (és vele együtt költözni kívánó családtagok) nevét, születési
idejét, foglalkozását, hivatalos igazolás alapján jövedelmét, a munkahely
javaslatát, lakás- és életkörülményeinek bemutatását,
c) a pályázati kiírásban szereplő feltételek elfogadását,
d) a hivatalos jövedelemigazolást,
e) eltartott gyermekek számát,
f) jelenlegi lakhatási körülményeket,
g) mióta van nyilvántartott lakásigénylése.
Az ingatlanok az alábbi időpontokban tekinthetők meg:
1. Erkel Ferenc út 34. fsz. 2. szám : 2018. december 10. hétfő 8.00 -8.30 óra
2. Erkel Ferenc út 34. 1/7. szám : 2018. december 10. hétfő 8.30 - 9.00 óra
3. Dózsa György út 9. fsz. 4. szám : 2018. december 10. hétfő 9,00 - 9,30 óra
4. Szabadság tér 24. V. lh. 3/10. szám : 2018. december 10. hétfő 9,30 -10,00
óra
5. Szabadság tér 11-12. 4/9. szám : 2018. december 10. hétfő 10,00 - 10,30
óra
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 14. (péntek) 12.00
óra
A pályázat benyújtásának helye: Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
Hatósági Osztály Mezőtúr, Kossuth tér 1. mfszt. 2.
A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület a 2019. januári soros ülésén
bírálja el.
A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
Mezőtúr, 2018. november 19.
Herczeg Zsolt
polgármester

vízhálózati károkat?

Pár tanács a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től
A téli fagy maradandó kárt okozhat a háztartások belső vízhálózatain,
az elfagyott szerkezetek cseréje akár 20.000 Ft, vagy azt meghaladó
összeg is lehet, nem beszélve a fagy okozta csőtörésből eredő vízelfolyásról. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. néhány hasznos tanác�csal hívja fel a figyelmet arra, hogy kis odafigyeléssel a fagykárok megelőzhetőek, a plusz kiadások pedig elkerülhetőek.
- Havonta többször ellenőrizzük a vízmérőaknát! Figyeljünk arra, hogy
fedele mindig lehajtott állapotban legyen, megfelelő zárással, hézagok nélkül. Amennyiben a fedlap törött vagy hiányzik, mihamarabb pótoljuk!
- Gondoskodjunk a vízmérőakna megfelelő szigeteléséről! Fontos hogy
olyan anyagot használjunk, amely nedvesség hatására sem veszít hőszigetelő képességéből. A hungarocell kiváló hőszigetelő, akárcsak a hó, ezért a
havat csak vízmérő-leolvasás előtt célszerű eltávolítani az aknáról.
- A vízmérőaknának mindig mobilnak kell lennie. Bármilyen védelmi eljárást alkalmazunk, figyeljünk arra, hogy könnyen eltávolítható és visszahelyezhető legyen.
- Ellenőrizzük rendszeresen a fűtetlen helyiségekben, raktárban, pincében,
garázsban,társasházi tárolókban elhelyezett vízmérőket is, hiszen nem
csak az aknákat fenyegeti fagyveszély.
- Ha a mérő vagy a vezetékek nyomvonala egy méternél kisebb mélységben
van a talajszinttől, gondoskodjunk hőszigetelésükről! A leggyakoribb elfagyás a kiskerteknél, használaton kívüli ingatlanoknál és hétvégi házaknál
tapasztalható.
Víztelenítsük a belső vízhálózatot és magát a vízmérőt is! Miután elzártuk
a vízmérő előtti csapot, nyissuk meg az ingatlan felőli víztelenítő csapot.
Kerti csap esetén, a felszínen húzódó vezetékszakasz vízmentesítése érdekében, célszerű előbb kiengedni a csapot, majd elzárni a téli elzárót.
Fontos, hogy a víztelenítés után is marad a csővezetékben víz, ezért javasolt azt is szigetelni. Ha későn láttunk hozzá a víztelenítéshez, és a befagyott víz miatt nem tudjuk elfordítani az elzárócsapot, előbb meleg vízzel
lassan olvasszuk fel a benne lévő jeget, majd ezután víztelenítsünk.
Szolnok, 2018. november 16.
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
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Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében
Új rovatunkban Olvasóink memóriájának felfrissítésére teszünk
kísérletet, és ennek lényege: hírérték alapján válogatva felidézzük a hírek világából, mi minden
történt Mezőtúron, Mezőtúr lakóival, visszalépkedve az időben öt
évenként. Ezúttal az 1988-2013
között november végén, december elején történtek kerültek a
rovatba.
5 éve – 2013. november 27-én –
térfigyelő kamerarendszert adtak át
Mezőtúron. Az eseményen Herczeg
Zsolt polgármester elmondta: a
lakosság biztonságérzetének növelésére hivatott kamerarendszerrel
egy-egy kijelölt területet 24 órán át
lehet megfigyelni, és a látottakat
rögzíteni. A beszerzett üzemeltetési tapasztalatok azt mutatják, hogy
a rendszer bevezetése után 30-50
százalékkal csökken a szabadtéri
bűnesetek száma. A Mezőtúra legkorszerűbb térfigyelőrendszert
kapta, mert rendelkezik rendszámfelismerő és éjjellátó képességekkel
is. Létrehozásáról a mezőtúri
önkormányzati testületben 2011ben született a határozat. A tervet
Mezőtúri Ipari Park Kft. valósította
meg, a 30 millió forintos beruházás
révén 24 kamera pásztázza a települést. (A rendezvény – az akkori
tudósítás szerint – állófogadással
zárult, gondoljuk, annak reményében, hogy a rendszer hatékonyságának köszönhetően egy másik
testpozícióra, az (hűvösön való)
ülésre kárhoztatnak majd mindazok, akik bűneit eképpen leplezik
le.
10 éve – 2008 november végén,
december elején – nem egy bűnüldözési módszer, hanem a bűnözés
szerte ágazó világából származóeset
szolgáltatott témát a médiának,
nem is akármilyent. Bár első hallás-

ra ma is hihetetlen, egy akkor 17
éves fiatalember a Mezőtúrral
szomszédos Kétpón két 54 ezres
címletű papírpénzzel fizetve vett
meg három birkát egy idős embertől. A „pénzt” állítólag egy szeméttelepen találta. Az ügyben megszólalt a nyomozást végző mezőtúri
rendőrség vezetője, Szakács László
is, aki azzal „színezte” a sztorit,
hogy a sértett még örült is az állatok eladása után, mert csak 100
ezer forintot remélt, így viszont két
54 ezressel a kezében 108 ezret
kasszírozhatott be. Öröme akkor
múlt el egycsapásra, amikor a helyi
postáról elzavarták a két nagycímletű bankóval, ahol be akarta váltani azokat. A párját ritkító ügyben
akkor csalás miatt indult rendőrségi
eljárás, az ugyanis első blikkre nem
volt világos, hogy a tett pénzhamisításnak számít-e, hiszen nem létező címletről volt szó, és ami nincs,
azt lehet-e hamisítani? (Az ügyben
az eljárást bizonyítottság hiányában megszüntették.)
15 éve – 2003 decemberének elején – viszont kár, hogy még nem
volt
Mezőtúron mindent látó
kamerarendszer, mert biztos, hogy
az internetes világhálót bejáró esetet rögzíthetett volna. Történt 2003
december 8-én este, hogy egy 23
éves fiatalember anyaszült meztelenül rontott be a Mezőtúri
Rendőrkapitányság ügyeletére, és
arra kérte az első útjába eső rendőrt, vigye ki Ausztriába, mert kábítószert akart vásárolni. Mivel
zavartsága miatt felmerült, hogy
kábítószert fogyaszthatott, elvégeztettek nála egy gyorstesztet, ami
pozitív lett. A ruhátlanul futkosóról
az is kiderült, korábban egy idegen
portán őgyelgett céltalanul, zavart
viselkedése okán akkor is vizeletmintát vettek tőle, ám a szakértői

vizsgálat kizárta, a kábítószer
fogyasztást. Ebben az esetben
viszont a pozitív teszteredmény
ismét kábítószerrel való visszaélés
gyanújába
sodorta
az
Ádámkosztümöst, no meg a rongáláséba, mivel a rendőrség kaputelefonját felhevült állapotában összetörte.
20 éve – 1998 december elején –
Mezőtúr gazdasági szektorában történt egy örömteli fejlemény. A Túri
Fazekas Kft.-nél 30 millió forintos
fejlesztés keretében egy olyan
berendezést vásároltak, amely
Európában csak Nagy-Britanniában
található. A géppark újdonsága
matricázó automata lett, köszönhetően annak, hogy a kft. két éves
szerződést kötött a lakáskultúrában
világszerte ismert skandináv IKEA
céggel. A megállapodás arról
szólt,hogy két év alatt minimum
560, maximum 820 ezer bögrét kell
legyártaniuk, és ezeket a megrendelő kívánsága szerint különböző
matricákkal díszíteni, no ehhez kellett a berendezés. (Akkor még nem
lehetett tudni, azt a szomorú tényt,
hogy Fazekas Kft. csődbe megy,
egyebek mellett azért, mert egyik
legnagyobb megrendelőjük, az
IKEA bútoráruház elpártolt tőlük, s
inkább az olcsó és jó minőségű
kínai, török és portugál kerámiákból válogattak.)
25 éve – 1993. december 4-én –
strandokat és uszodákat üzemeltető szakemberekkel telt meg a mezőtúri fedett uszoda, hogy működés
közben láthassák azokat a svéd és
svájci gyártmányú medencefenéktisztító gépeket, takarító eszközöket, amelyekkel a medencék vize
hónapokon keresztül tisztán tartható. Nem szükséges a vízcsere, az
átszűrés mellett a vízből az algákat
is eltüntetik a gépek, ráadásul éjjel-

nappal és minimális felügyelettel
bevethetők. A mezőtúri strand esetében a nagymedencéjében lévő
1800 köbméternyi vízcseréje is
szükségtelenné válna egy ilyen gép
révén. Egyébként 3-4 emberre volt
szükség a tisztításhoz, a modern
gépeket viszont egy ember, például
egyéber éjjeli őr is tudná kezelni.
Szóval szépen alakult minden, mint
a mesében, még azt is kiszámolták,
hogy az aktuális vízárakat figyelembe véve Mezőtúr esetében két
év alatt megtérülne a beruházás. A
happy end azonban elmaradt,
mivel a vásárláshoz szükséges pénz
nem állt rendelkezésre, így az uszoda tisztításának metodikája nem
változott. Mindezek fényében
Nyújtó Zoltántól, a fürdő megbízott
vezetőjétől megkérdeztük, azóta
történt-e üdvözítő változás? A
válasz a fejlődést igazolja: 3-4 éve
már egy víz alatti robotporszívó (is)
gondoskodik a medence tisztításáról.)
30 éve – 1988-ban ünnepelte 18.
születésnapját a Mezőtúri Városi
Művelődési Központ Szivárvány
Citerazenekara. A felnőtt korba
lépett együttes számára egyebek
mellett azért is volt emlékezetes az
év, mert a nagyrédei mecénásként
vagy kazánkirályként titulált
Morvai Ferenc anyagi támogatásának köszönhetően megjelent első
nagylemezük. Az citerások november végi élő lemezbemutatóján népdalok, néptáncok mellett 16-17. századi zeneszerzők művei is felcsendültek. A hangverseny teljes bevételét egy rákellenes alapítvány javára ajánlották fel.
A Visszapillantó médiaszemle nyomán készült, így az esetleges tévedés az akkori krónikások „sara”.
Lazányi József

Megemlékezés és koszorúzási ünnepség az 1956-os emlékműnél
Gratuláció illeti Mezőtúr Városi
Polgármesteri Hivatalt, elsősorban
a polgármesterünket, Herczeg Zsolt
polgármester urat. A hivatal minden dolgozóját, akik részt vettek az
ünnepség
lebonyolításában.
Megható, és lelket felkavaró érzés
volt az ünnepség. Mélységes tisztelet illeti meg a Teleki Blanka
Gimnázium diákjait, és felkészítő
tanárukat. Büszke lehet a diákjaira,
akik ezt az igazán szívhez szóló és
lélekig ható műsort ilyen élethűen
előadták. Nagyon szép beszédet
mondott Majoros Gergely igazgató
úr is. Egy picit idéznék Majoros

Gergely igazgató úr szavaiból. Azt
mondotta, hogy nagyon sokáig
tabu volt, nagyon sokáig nem lehetett arról az eseményről beszélni.
Még azt is mondta az igazgató úr,
hogy nem mindenki egyformán
dolgozta fel azokat a dolgokat.
Nem is lehetett. Hiszen volt, akit
nagyon mélyen érintett, volt, akit
kevésbé. Én akkor még csak 13 éves
tudatlan lányka voltam, csak hangfoszlányokra emlékszem, és arra,
hogy féltünk nagyon sokáig. A
hangfoszlányok meg ilyenek voltak: Avósok? Forradalom? Ellenforradalom? Meg Kistarcsa, és

Ruszkik, meg kijárási tilalom. Ezt
gyerek fejjel nem lehetett megérteni. És arra is emlékszem, hogy a
szüleim is azon aggódtak, hogy a
két katonaköteles bátyámat mikor
hurcolják el. Ez maradt meg bennem, no meg a csitt szó, hogy nem
szabad róla beszélni. De ahogy ezt
a csodás műsort végig néztem, és a
klubtársaim felkértek arra, hogy az
emlékezés koszorút együtt helyezzük el, az megtisztelő volt számomra. Szívesen és tisztelettel tettem.
Viszont az borzasztó, hogy meg
kellett öregednem, be kellett töltenem a 75 évemet, hogy a kép telje-

sen összeálljon bennem! Az előadott műsor után, a koszorúzási
ünnepség után kezdődött a díjak
átadása. Igaz szívvel és tisztelettel
gratulálok minden díjazottnak. A
további években sok erőt és egészséget,
békességet
kívánok.
Mindenki megérdemelte. Én duplán gratulálok Seresné Jutkának és
Keresztes Károly doktor úrnak,
azért mert ők annyira őszinte szeretetet és tiszteletet sugároznak az
emberek felé, ami a mai rohanó
világban
igazi
kincs.
Tisztelettel:
Ádám Jánosné
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DUATLON DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ

A Duatlon Diákolimpia Országos
Döntő idén újra Marcaliban
került megrendezésre, ahol egy
időpontban négy korcsoportban
(III., IV., V., VI.) egyéni és csapatverseny számokban versenyeztek
a tanulók a diákolimpiai címért.
A 2018/2019-es tanévben a Duatlon
Diákolimpia versenykiírásának
értelmében csak a versenyengedél�lyel nem rendelkező „B” kategóriás
versenyzők vehetnek részt a versenyeken.
A város szívében található versenyközpont modern versenyirodával,
impozáns depóval és célzónával
fogadja a versenyzőket. A sík, de
annál technikásabb futó és bringapálya egyenlő feltételeket biztosít a
színvonalas versenyzéshez.
Mezőtúrt a Mezőtúri Református
Kollégium 11 főből álló csapata
képviselte, akik a Megyei Döntőn
való szereplésükkel jutottak tovább
az Országos Döntőbe.
Mezőtúri eredmények:
VI. korcsoportos leánycsapat:
IV. helyezés
Vágán Nikolett 11. R osztályos tanuló
Tímár Nikolett 11. R osztályos tanuló
Farkas Szintia Szabina 11. R osztályos tanuló
Izsold Barbara Krisztina 11. R osztályos tanuló
V. korcsoportos fiúcsapat:
VII. helyezés
Rivasz Martin 10. B osztályos tanu-

ló
Bánhegyi Tamás 9. R osztályos
tanuló
Butyka László 10. B osztályos tanuló
Kelemen Tamás 10. B osztályos
tanuló
Egyéni versenyben:
III. korcsoportos leány:
Baranyi Fruzsina
6. osztályos
tanuló
30. helyezés
V.
korcsoportos
leány:
Papp Nóra Nikolett 10. B osztályos
tanuló
20. helyezés,
Semsei Szimonetta 9. R osztályos
tanuló 25. helyezés,
V. korcsoportos fiú:
Rivasz Martin 10. B osztályos
tanuló
17. helyezés,
Bánhegyi Tamás 9. R osztályos
tanuló
24. helyezés,
Butyka László 10. B osztályos
tanuló
31. helyezés,
Kelemen Tamás 10. B osztályos
tanuló
33. helyezés.
VI. korcsoportos leány:
Vágán Nikolett 11. R osztályos
tanuló
5. helyezés,
Tímár Nikolett 11. R osztályos
tanuló
7. helyezés,
Farkas Szintia Szabina 11. R osztályos tanuló 12. helyezés,
Izsold Barbara Krisztina 11. R osztályos tanuló 14. helyezés.
Gratulálunk a versenyzőknek!

Horgászverseny

Véradás 2018

A Pinki Horgászbolt a II.
Békésszentandrási Parti Pergető
Versenyt november 11-én rendezte meg Békésszentandráson a
Kákafokon. A következő eredmények születtek a megmérettetésen:
1.hely: Csató Gulliver Gábor 48cm,
51cm csuka
2.hely: Szűcs Norbert 59cm csuka
3.hely: Vásárhelyi Lajos 46cm
csuka
3.hely: Galler Ákos 46cm csuka
4.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos 35cm
balin
5.hely: Herfort Károly 26,5cm balin
Össz induló: 14 fő
Gratulálunk a versenyzőknek!

A Magyar Vöröskereszt és a
Szolnoki Területi Vérellátó
Szolgálat
2018. évben a következő
időpontokra tervezi

Köszönjük a támogatást: Pinki
Horgász és Kisállateledel Bolt,
KHESZ, Pont Tv, Metzker Krisztina,
Mezőtúr és Vidéke.

Seres János
testnevelőtanár

véradó napjait:
• november 28. 8-13 óra
• december 19. 9-16 óra
Kérjük, amennyiben segíteni
kíván másokon, jelentkezzen véradásra.
Személyi igazolványát és TAJ
kártyáját ne felejtse otthon!
Helyszín: Közösségi Ház,
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Köszönjük segítő szándékát!

Magyar
Vöröskereszt

2018. november 23.
Országos elismerés

Idén hatodik alkalommal hirdették meg „A legszebb konyhakertek” elnevezésű országos kertvetélkedőt. A pályázat keretében 37
településéről 45 kert érdemelte ki
a Magyarország legszebb konyhakertje országos díjat, köztük a
mezőtúri Fehér András és Enyedi
Erzsébet kertje is elismerésben
részesült.

A díjkiosztó ünnepséget október
15-én
Budapesten
az
Agrárminisztérium Darányi Ignác
termében tartották meg, ahol több
kategóriában díjazták a kertművelőket. A mezőtúri Fehér András és
Enyedi Erzsébet munkáját a szakmai zsűri Megerősítő Országos
Díjban részesítette zártkert vegyes
kategóriában.

Fehér András elmondta, hogy
minden évben neveznek a versenyre és immáron harmadszor értek el
országos helyezést.
Enyedi Erzsébet kérdésünkre válaszolva kiemelte, hogy zöldségeket
és gyümölcsöket termesztenek a
konyhakertjükben és nagyon fontosnak tartják a komposztálást.
A kertművelőktől megtudtuk azt
is, hogy három éve nem használnak
vegyi anyagot a munkájuk során. A
jövőre vonatkozóan András és
Erzsébet elmondta, hogy folytatni
szeretnék a megkezdett munkát,
2019-ben a biogazdálkodás ismételten újabb kihívásokat állít eléjük.
Az Országos Díjhoz gratulálunk
és további sok sikert kívánunk!

Veres Nikoletta
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ELHUNYTAK

közéleti lap

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

Kiss Miklósné Balogh Erzsébet élt 78
évet,
Gácsi János István élt 59 évet,
Csider Irén élt 43 évet,
Sipos Istvánné Erdei Julianna élt 81 évet,
Deákné Tar Erzsébet Teréz élt 60 évet,
Lévai Lajos élt 86 évet,
Kovács Istvánné Fadgyas Ildikó Zita élt
47 évet,
Kovács István élt 79 évet,
Hajdú Ferencné Tóth Zsófia élt 91 évet.

Ács Réka
(Anka Erika)

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

Kenyeres Gábor Marcell
(Gombás Kitti)

Szilágyi Sándor
(Ádám Edina)

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:
November 23-tól 29-ig:
Városháza gyógyszertár:
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel: 06/56-350-044
November 30-tól
december 06-ig:
Pink Patika:
Mezőtúr, Kossuth út 9-11
Tel: 06/56-550-445

Állatorvosi ügyelet:
November 24-25-én:
Dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József Attila út 9.
Tel: 06/56-352-265,
06/30-977-0936
December 02-án:
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei út 2.
Tel: 06/20-941-5217

Tisztelt Érdeklődők!
A Kőrúti Színház Mezítláb a parkban című előadására és az Óz a csodák
csodája című mesemusicalre minden jegy elkelt. Sajnos nem tudunk több
főt fogadni, a színházterem elérte befogadóképességét, így telt házzal várhatjuk a Körúti Színház előadását.
Aki esetleg lemaradt, ne essen kétségbe, már szervezés alatt van tavaszra egy következő darab.
Megértésüket köszönjük!
Mezőtúri Közművelődési és Sport KN. Kft.

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.
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