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Ingyenes
Jó hangulat a Kártyavár
Nyugdíjas Klubban
2018. augusztus 29-én alakult
meg a Kártyavár Nyugdíjas Klub
városunkban. A klub elsődleges
célja a társasjáték elterjesztése a
nyugdíjasok körében. Szellemi
megmérettetés, amely hozzá
járul az idősek korai szellemi
leépülés késleltetéséhez, illetve
bekövetkezésének lehetőségét
igyekszik elkerülni és hozzájárul
a lélek és az érzelemvilág tisztántartásához, felfrissüléséhez és
erőgyűjtéséhez. A kedd délutánonként megtartott játékdélutánok a hideg tél ellenére is nagyon
jó hangulatban zajlanak.

Megkérdeztük...
Mezőtúr város képviselő-testülete
2019. január 31-én tartotta meg
soros nyilvános és zárt ülését, ezt
megelőzően január 16-án és 23-án
soron kívüli ülésre is sor került.
Herczeg Zsolt polgármester és
Batta Attila Viktor alpolgármester
sajtótájékoztató keretein belül
számolt be a legfontosabb napirendi pontokról.

A TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00022
azonosítószámú „Belterületi vízrendezési projekt megvalósítása
Mezőtúron - Borsó és Cs. Wágner
utcákban, valamint a Vásárhelyi
Pál utcában” című pályázat keretében megvalósítani tervezett építési beruházás tárgyában nyílt

eljárás szabályai szerint lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli, nemzeti közbeszerzési eljárás
eredményéről tárgyaltak a képviselők január 16-ai ülésükön. Mit
tudhatunk az eljárás részleteiről?
H.Zs. : A projekt összértéke 300
millió forint, melynek megvalósítására megtaláltuk a kivitelezőt,
hiszen egy közbeszerzési eljárást
folytattunk le. Az eljárás során 3
darab árajánlat érkezett be, melyek
közül a legkedvezőbb ajánlatot a
Profiter Machine Kft. adta, így
Mezőtúr Város Önkormányzata
ezzel a Kft.-vel köt szerződést. A
kivitelezési munkák hamarosan
megkezdődhetnek és várhatóan fél
évig tartanak majd.
A TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00001
azonosítószámú „Zöld kapcsolat
kialakítása Mezőtúron a rekreációs-, intézményi- és lakóövezetek
között” című pályázattal kapcsolatban is tárgyaltak. Miről esett
szó?

H. Zs.: A projekt összértéke 500
millió forint, a kivitelezés már
elkezdődött Mezőtúron. Alapvetően
három részre osztható a megvalósítás: az engedély nélküli kivitelezési
munkákra, az eszközbeszerzésre és
a Petőfi Sándor utcai parkolók építésére. A tavalyi esztendőben az
említett parkolók megépítésének
kivitelezésére írtunk ki közbeszerzési eljárást, melyet első körben
eredménytelennek nyilvánítottunk,
tekintettel arra, hogy a megjelölt
határidőig nem érkezett árajánlat. A
zárt ülésen a Petőfi Sándor utcai
parkolók építési beruházás tárgyában a közbeszerzési eljárás előkészítéséről és megismételt eljárás
indításáról döntöttünk. Bízunk
benne, hogy az ajánlattételi határidőig több ajánlat érkezik majd. A
projekt keretében lesz még egy
közbeszerzési eljárás, amely az
említett eszközök beszerzésére
vonatkozik.
Folyt. 2. old.

Többen sakkoznak, kártyáznak és
az ország-város-fiú-lány nagysikerű játék is nagyon népszerű a klub
tagjai körében. A csoport vezetője
Molnár Sándor a Mezőtúr és
Vidéke kérdésére válaszolva
elmondta, hogy az idei esztendőben terveik között szerepel egy
városi sakkverseny megrendezése
is.
A klub továbbra is nyitott a nyugdíjasok számára, akik közül bárki
jelentkezhet. A játékdélutánok
minden héten kedden 14 órától a
Közösségi Ház 108-as termében
várja az érdeklődő nyugdíjasokat.
Bővebb információ kérhető Molnár
Sándortól a 06-30-621-4980-as telefonszámon.
Veres Nikoletta

www.mkskft.hu

Kertvárosi Hírek

3. old.

Sikeres Kézműves vásár a Közösségi Ház előtt

5. old.

Főszerepben a citera

3. old.

Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében

5. old.

Tizenhetedszer is Teleki töri

4. old.

Mezőtúri Fiatalok - Szentesi Zsolt

6. old.
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A január 31-én megtartott soros
nyilvános ülésen a Városháza Déli
szárny földszint 4. és 5. ajtó alatt
lévő irodahelyiségek bérletének
meghosszabbításáról tárgyaltak.
Mit tudhatunk erről?
H.Zs.: Mezőtúr Város Önkormányzata a tulajdonában lévő 1
hrsz-ú, Mezőtúr Kossuth tér 1.
szám alatti Városháza Déli szárnyának 5. számú irodahelyiségére
vonatkozóan 2007. július 12-én bérleti szerződést kötött a JászNagykun-Szolnok
Megyei
Agrárkamarával. A bérleti szerződés 2013. december 31-ig, majd
2018. december 31-ig meghosszabbításra került. Mezőtúr Város
Önkormányzata a módosítást a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Agrárkamara jogutódjával, a
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdaságiés Vidékfejlesztési Kamarával
kötötte meg. A Kamara jelenleg két
helyiséget használ a Városháza déli
szárnyán, melynek bérleti szerződését meghosszabbította a képviselő-testület.
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról is szó esett a legutóbbi ülésen. Milyen döntés született az ügyben?
B.A.V. : Örömmel jelentem be,
hogy azok a lakosok, akik vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő
fűtőanyagot használnak és 2018.
október 17-ig előzetes igénybejelentést tettek, háztartásonként 12

ezer forintos költségvetési támogatásban részesülhetnek. A beérkezett igényléseket az Önkormányzat
kivizsgálta és a Kormány határozata alapján alkotott egy helyi rendeletet, melynek célja, hogy meghatározza a támogatás igénybevételének feltételeit. Fontos kiemelni,
hogy a 12 ezer forintos támogatás
nem tartalmazza a szállítás és darabolás költségeit, ellentétben az
Önkormányzat által nyújtott fatámogatással.
Azok a lakosok, akik gázpalackot
használnak és annak cseréje meghaladja a megítélt támogatást, úgy a
különbözetet a jogosultnak kell állnia.
Tartályos gázt igénylők esetén 12
ezer forint támogatás jóváírásra
kerül a telepített gáztartály feltöltésekor jelentkező költségből.
Fontos információ az is, hogy az át
nem vett tüzelőanyagra eső támogatás összegét vissza kell fizetni a
központi költségvetés javára, abban
az esetben, hogy ha ezt 2019.
december 31-ig nem használják fel
a jogosultak.
Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló önkormányzati rendelet módosításáról is tárgyaltak
januárban. Milyen módosítás történt?
B.A.V. : A rendeletmódosítást több
dolog is indokolttá tette. Az egyik
az, hogy többen öröklakásként
tekintettek az önkormányzati tulajdonú ingatlanra. A másik a

Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal szervezeti rendszerében
bekövetkezett változások, valamint
a piaci viszonyok figyelembe vétele.
Az említett bérlakások között megkülönböztetünk szociális, önkormányzati és szolgálati lakásokat.
Fontos kiemelni, hogy az összes
üggyel kapcsolatos eljárást
a
Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Hatósági Osztálya végzi. A
bérleti jogot pályázat útján lehet
megszerezni, melyről a képviselőtestület dönt az Egészségügyi és
Szociális Bizottság javaslata alapján. A bérleti szerződések általában
határozott időre szólnak. Szociális
rászorultság alapján a pályázat
útján kiválasztott bérlővel maximum 5 évre köthető bérleti szerződés, mely egyszer 5 évre meghos�szabbítható. Különös méltánylást
érdemlő esetben a szerződés egy
alkalommal további 5 évvel hos�szabbítható meg.
A lakásbérleti szerződés fennállása
alatt a bérlő köteles életvitelszerűen
a lakásban lakni. A testület egyhangú döntése alapján a lakások bérleti díjai drágultak, azonban még így
is jóval a piaci ár alatt vannak és
elmondható, hogy térségünkben a
legkedvezőbbek. Az összkomfortos
lakás ára 400 Ft / m2 / hó, a komfortos lakás (konvektoros fűtés) ára
250 Ft / m2 / hó, a komfortos lakás
(szilárd tüzelésű fűtés) ára 200 Ft /
m2 / hó, a félkomfortos lakás ára
150 Ft / m2 / hó, a komfort nélküli
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lakás 100 Ft / m2 / hó és a szükséglakás ára 50 Ft / m2 / hó. A foglalkoztatási jogviszonyra tekintettel
kiadott (szolgálati) lakásokra
vonatkozó lakbér összkomfortos
lakás estén 600 Ft / m2 / hó, míg
komfortos lakás bérlésekor 450 Ft /
m2/ hó és félkomfortos lakás esetében 250 Ft / m2/ hó.
Idén először rendezik meg a
Mezőtúri Karnevált március 1-jén
és 2-án városunkban. Mit tudhatunk a program részleteiről?
B.A.V. : A mezőtúri rendezvények
sorát több új programmal színesítjük. Elsőként tavaly decemberben
adventi vásárral vártuk az érdeklődőket, mely úgy érezzük, hogy egy
nagy hiányt pótolt a város életében.
A visszajelzések nagyon pozitívak a
rendezvénnyel kapcsolatban. A
következő új kezdeményezés a
Mezőtúri Karnevál elnevezésű
program, amely két napon át várja a
kikapcsolódni vágyókat. Az esemény
összekapcsolódik
a
Közösségi
Ház
Farsangi
Mulatságával, ennek köszönhetően
közös szervezésben két napos rendezvénnyel készülünk. Jelmezverseny, kézműves foglalkozások,
fáklyás télűző felvonulás, helyi kézműves vásár, farsangi étel-ital kínálat, bűvész show és koncertek is
várják a közönséget. A programok a
Közösségi Házban, a Kézműves
Házban és a Városi Oktatási
Centrum előtt, a Petőfi téri parkolóban zajlanak majd.
Veres Nikoletta

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. január 31-ei soros nyilvános ülésén önkormányzati rendeleteket alkotott:
• a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek támogatásáról,
• az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 20/2011.(XI.15.) 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.

Közterületi fogadóóra

Mezőtúr, 2019. február 4.
dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
•
február 17, március 17., április 14., május 19.,
június 16., július 14., augusztus 25., szeptember 22., október 13.,
november 17., december 15.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.
com Tel.: 20/380-0709
					
Boldog István
országgyűlési Képviselő
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Kertvárosi Hírek
A 2018. októberi időközi választás
után több fontos beadvány és döntés született, és ezekről szeretném
tájékoztatni Önöket.
- A közúti híd lábánál tervezett
sportpark nem épül meg, mert
az előkészítést végző vidéki cég
rosszul állapította meg a közművek
elhelyezkedését.
Ezek kiváltása kb. 6-8 millió Ft –ba
kerülne a becslések szerint, ha így
születik meg a döntés. Ezt nem
támogattam, és az Ifjúsági
Lakótelepen fog megépülni, ahol
központi helyen, jobb körülmények között lehet majd használni.
Cserébe azt kértem, hogy a jelenlegi játszótér kerüljön felújításra,
kibővítésre. Legyen ez egy gyermekek és felnőttek részére közösségi
tér, ahol padok, asztalok, különböző játékok kerülnének elhelyezésre. Ehhez felajánlottam a 2018-2019
.évi képviselői költségkeretem, 1
millió Ft összeg erejéig.
- 2019. évben elkezdjük a Diófa,
Vadász, Füzes utcák végén az
összekötő út tervezési, műszaki
előkészítési munkáit, és kezdeményeztem a folytatást a Füzes,
Rozmaring, Szeder utak felé. Itt a
terület magántulajdonban van még,
ezért a megvásárlására pénzt kell
fordítani.
- 2019. január 31-én döntöttünk a
Makk József úti „Szociális Otthon”
kivitelezőjéről, és így várhatóan a jó
idő beköszöntével megindulhatnak
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a munkálatok. A fedezet 53346000
Ft, amihez az önkormányzatnak a
pályázati támogatáson felül 35 millió Ft-ot kell mellé tenni. Reméljük,
hogy minél hamarabb használatba
vehetik a városrész lakói. Sokan
várják az elkészültét.
- Elhárult az akadály a gyalogos híd
felújítása elől. Újra kellett terveztetni, és így az „Észak-déli kerékpárút
megépítése Mezőtúron” projekt
részeként várhatóan ez év második
felében megtörténik a régóta várt
csoda. Nem kell kátyúkat kerülgetni a hídon.
- A kampány során többször felmerült igényként az idősek részéről a
Kertváros- Főtér- Autóbusz állomás
viszonylatban buszjárat indítása
piaci napokon. Mivel a rendszeres
buszközlekedés beindítása igen
költséges, (engedélyeztetés, táblák,
menetrend, megállók készítése)
ezért kérem azokat, akik biztosan
igénybe vennék a szolgáltatást, február 25-ig keressenek meg, és aláírással megerősítve is mondják el
igényüket.
Lakásomon (Megyeri út 28.) és telefonon (06/30-445-6123) az esti
órákban 18-óráig várom a visszajelzéseket. Természetesen más ügyben is rendelkezésükre állok.
Kovács Mihály
önkormányzati képviselő

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület öt évvel ezelőtt létrehozta a
Városi Helytörténeti Gyűjteménytárat, melynek anyagát az egyesület tagjai alapozták meg, és az eltelt években magánszemélyek adományai és
vásárlások útján tovább gyarapodott.
Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a családi hagyatékokban
fellelhető régi iratokat, fotókat, képeslapokat, könyveket, újsá-

gokat, használati tárgyakat, munkaeszközöket, régi fényképezőgépeket stb., amennyiben nincs rájuk szükség, feleslegessé vál-

nak, akkor ne dobják ki, ne égessék el, hanem adományozzák a gyűjteménytárnak. Ezt megtehetik a Petőfi Sándor utca 5. szám alatti irodánkban hétköznap 9-12 óra között, illetve az alábbi telefonszámon jelezhetik
adományozási szándékukat: +36 20 214 47 56.
A gyűjteménytár gyarapítása és megőrzése elsődleges szándékunk és
feladatunk. A cél, hogy a mezőtúri kötődésű anyagok itt maradjanak a
városban, mert a legfontosabb, hogy múltunk emlékeit megőrizzük.
Nem csak a tárgyi emlékeket gyűjtjük , hanem a szellemi értékeket is,
amely Mezőtúrhoz kötődik és eddig nem volt ismert számunkra vagy
elhallgatták, ugyanakkor fontos része a város történetének.
Megköszönöm mindazon személyeknek, akik eddig értékes adományokkal gyarapították a gyűjteményt!
Tisztelettel az egyesület nevében:
Szabó András
egyesületi elnök

A Szivárvány Népzenei Egyesület
szervezésében 2018. december
8-án tartották meg a Gyermek és
Ifjúsági Citerazenekarok 20. Túri
Találkozóját Mezőtúron a Kossuth
Lajos Magyar - Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola aulájában. Az esemény az NKA
Népművészeti Kollégiuma és a
Mezőtúri Önkormányzat támogatásának segítségével valósult meg
a tavalyi esztendőben.

A program 15 órakor vette kezdetét,
elsőként Herczeg Zsolt, Mezőtúr
város polgármestere köszöntötte a
megjelenteket. Beszédében kiemelte, hogy a város nagyon büszke a
népzenei hagyományokra és a húsz
éves Mezőtúri Szivárvány Népzenei
Egyesületre.
A délutáni program során kilenc
együttes és kilenc szólista mutatkozott be a közönség és a zsűri előtt.
Színpadra lépett a mezőtúri Daloló
Pacsirták és Túri Zsiványok,
Borbíró Réka Törökszentmiklósról,
Simon Évi Túrkevéről, a Sárréti
Pengetősök Dévaványáról, Patkós
Dániel, Patkós Sándor és Fejes
Balázs Mezőtúrról, a törökszentmiklósi Sziporkák Citeraegyüttes,
Zsigó Viktória Szilágysomlyóról, a
szentesi Csicsergő Citerazenekar, a
debreceni Csavargó Banda, Misku
Péter István Szentesről, Kanczel
Bíborka Debrecenből, Mészáros
Gréta Békéscsabáról, a dévaványai
Sóvirág Citerazenekar, a szentesi
Margaréta
Citerazenekar,
a
Hajdúsági Népzenei Együttes és a
dévaványai Balogh Duó is.
A műsor keretében lehetőség volt
arra is, hogy a bemutatkozó csoportok és szóló előadók a KÓTA minősítési rendszerében is megmérettessék magukat országos szinten. Az
elhangzott dalokat, dalcsokrokat
kiváló szakemberek értékelték: a
zsűri tagja volt Dr. Lengyel Erzsébet
karnagy, a megyei KÓTA elnöke,
valamint Karapancsevné Jász
Ildikó, a Bárdos Lajos Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatója. A találkozó bíráló bizottságának elnöke-

ként pedig Birinyi József, a
Filharmónia hangszeres szólistája,
népzenekutató, népi hangszerkészítő, a citeraoktatás módszertanának kialakításában meghatározó
oktató, a KÓTA Országos Zenekarés Népdalkör vezetői Képzés vezetője, a Hungarikum Szövetség elnöke értékelte a produkciókat.
A bemutató után, amíg a zsűri meghozta döntését, a fellépőket zsíros
kenyérrel és teával vendégelték
meg az iskola ebédlőjében. Ezt
követően került sor a díjak átadására, a minősítő eredmények kihirdetésére, az oklevelek és emléklapok
kiosztására. A Megyei Népzenei
Találkozón a Magyar Kórusok,
Zenekarok és Népzenei Együttesek
Szövetsége – a KÓTA Aranypáva
népzenei minősítő rendszerében
alábbi eredmények születtek:
- Zsigó Viktória országos EZÜST
fokozatot ért el,
- Patkós Sándor országos szinten
ARANY fokozatot kapott,
- Patkós Dániel országos EZÜST
fokozatot ért el,
- Fejes Balázs országos szinten
ARANY fokozatot kapott,
- a Csicsergő Citerazenekar országos ARANY fokozatot ért el,
- a Csavargó Banda országos
ARANY fokozatot ért el,
- Kanczel Bíborka országos
ARANYPÁVA fokozatot kapott,
- a Margaréta Citerazenekar országos szinten ARANYPÁVA fokozatot
ért el,
- a Sárréti Pengetősök országos
szinten ARANYPÁVA fokozatot
kapott,
a Sóvirág Citerazenekar országos
szinten ARANYPÁVA fokozatot ért
el,
- a Balogh Duó országos szinten
ARANYPÁVA fokozatot kapott.

Az
esemény
zárásaként
a
Szivárvány Citerazenekar díszoklevelet vehetett át a népzenei hagyományok ápolásában végzett kimagasló munkásságáért Birinyi
Józseftől, a KÓTA társelnökétől.
Veres Nikoletta
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Tizenhetedszer is Teleki töri

Az általános iskolák hetedik, nyolcadik osztályos diákjait hívta játékos időutazásra a Teleki történelem
munkaközössége. Két írásbeli fordulót követően tíz csapat mérte
össze történelmi ismereteit január
28-án
a
Teleki
Blanka
Gimnáziumban.A XVII. Telekitörténelemverseny döntőjén mezőtúri, dévaványai, tiszasülyi és törökszentmiklósi csapatok képviselték
iskolájukat.
A szóbeli fordulóra az 1568 és1699
közötti időszakból készültek fel a
történelem iránt érdeklődő nebulók. A játékos vetélkedőn a történelmi ismereteken kívül a térképismeret, az irodalmi és kultúrtörténeti
ismeretek is pontot hoztak a csapatoknak, valamint a megfigyelőképesség, reakcióidő, előadói készség, az együttműködés és leleményesség is meghatározó szerepet
játszott az előrejutásban. Rendkívül
szoros küzdelemben harmadik
helyen végzett Tóth Ábel és Séllei
Péter (Ványai Ambrus Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
– Dévaványa), felkészítő tanáruk
Bereczkiné Szalai Judit. Második

helyezést ért el Borsi Vanda
Fruzsina és Varjú Petra (II. Rákóczi
Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola - Mezőtúr), felkészítő tanáruk Bánné Gaudi Éva. A
képzeletbeli dobogó legfelső fokára
pedig Kis Marcell Róbert és Szabó
Gábor állhatott(II. Rákóczi Ferenc
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola - Mezőtúr), felkészítő tanáruk Fodorné Vajai
Krisztina.
Természetesen ezen a napon nem
csak a legtöbb pontot elérő diákok
nyertek. Minden csapat nyertesként
távozott a döntő fordulóból, hiszen
minden megmérettetés győzelmet
vagy tapasztalatszerzést hoz, vereséget soha. S, hogy tizenhetedik
éve töretlen lelkesedéssel 20 tanulót fogadhatunk a döntőben, bizonyítja, hogy játszani, s játszva
tanulni nemcsak kisgyermekkorban jó.
Az eredményekhez a diákoknak és
tanáraiknak is szívből gratulálunk!
K.Z.

Véradás 2019
A Magyar Vöröskereszt és a
Szolnoki Területi Vérellátó
Szolgálat
2019. évben a következő
időpontokra tervezi

véradó napjait:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

február 27. - 8-13 óra
március 27. - 8-13 óra
április 3. - 8-13 óra
ifjúsági véradás
április 24. - 13-17 óra
május 29. 8-13 óra
június 26. 8-13 óra
július 24. 8-13 óra
augusztus 11. 9-14 óra
Túri Vásár
• augusztus 28. 13- 17 óra
• szeptember 25. 8-13 óra
• október 2. 8-13 óra		

ifjúsági véradás
• október 31. 14-18 óra
HALLOWEEN-i VÉRSZÍVÁS
• november 27. 8-13 óra
• december 18. 8-13 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

Tisztelt Érdeklődők!
A Tourinform irodában megvásárolhatóak: kulcstartók, tollak,
hűtőmágnesek, képeslapok és könyvek, például a Mezőtúr Képeskönyv,
Dr. Gombás István - Egészségügy Mezőtúron 1714-2015 és a Lámpás.
Bordács László, ügyvezető
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Sikeres Kézműves vásár a Közösségi Ház előtt
A Mezőtúri Közművelődési és
Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
2019. február 9-én szombaton
ismét megrendezte a Kézműves
termékek vásárát a Közösségi Ház
előtt. A rendezvény célja, hogy
szélesebb körben népszerűsítse a
kézzel készített portékákat.
A kézműves vásár most is
nagyon jó hangulatban zajlott a

Legközelebb 2019. március 9-én
szombaton 8 és 13 óra között várják kézműves termékekkel az
érdeklődőket a Közösségi Ház előtt.
Mezőtúrról és környékéről
továbbra is várják a kézművesek,
őstermelők
jelentkezését
06706176292-es telefonszámon.

hideg idő ellenére. Tizennégy kézműves és őstermelő árulta termékeit, melyek között megtalálhatóak
voltak a hentesáruk, ivólevek, savanyúságok, befőttek, szörpök,
mézek, méhészeti termékek, szappanok, horgolt termékek, vegetáriánus termékek, pestók, pástétomok ,
tört paprika, perecek, ásványok és
természetes kozmetikumok is.

Veres Nikoletta

Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében
Új rovatunkban Olvasóink memóriájának felfrissítésére teszünk
kísérletet, és ennek lényege: hírérték alapján felidézzük, hogy az
elmúlt 30 évben mi minden történt Mezőtúron, Mezőtúr mai és
egykori lakóival, visszalépkedve
az időszámításban ötéveket.
Ezúttal az 1989-2014. között február második felében történtek
kerültek a rovatba.
30 éve – 1989. februárjában – arról
adott hírt az MTI, hogy Mezőtúr és
Vidéke elnevezéssel városi újság
jelent meg a településen. A közakaratból indított lap - melynek gazdája a városi tanács – havonta 2000
példányban jut el majd az olvasókhoz. Miután Mezőtúr az 1870-es
évektől bővelkedett helyi orgánumokban, a mostani szerkesztők a
követésre méltó hagyományok folytatását tűzték ki célul. A helytörténeti kutatások szerint például a
mostani lap hasonló nevű elődje
1884-től évtizedeken át a város közkedvelt újságja volt. Az új lap a
jövőben tevékeny szerepet vállal
Mezőtúr és a környező kistelepülések közéletének felpezsdítésében, a
lakosságot foglalkoztató kisebbnagyobb ügyek tisztázásában.
Fórumot kapnak a lapban közérdekű panaszok és javaslatok, amelyekre illetékes szakemberek válaszolnak. A 16 oldalas újságban
olvashatók gazdasági, kulturális és
rendőrségi hírek, valamint a szolgáltatásokat ismertető információk.
25 éve – 1994. februárjában –olyan
diákok szerepeltek a hírekben, akik
nem tanulmányi vagy sporteredményeikkel tűntek ki a többiek
közül,és tettükért nem járt dicséret.
Nyilvánosságot a bűnügyi rovatokban kaptak, és elsősorban azért,
hogy tettük intő példa legyen
mások számára. A hónap egy szerdai napján telefonhívás érkezett a
Teleki Blanka Gimnázium és
Szakközépiskolába és a hívó közöl-

te: a főépületben elhelyezett egy
bombát, amely egy órakor robbanni fog. Az akkor divatos diákcsínyt
ezúttal is komolyan vették, az épületet kiürítették, átvizsgálásakor
azonban robbanószerkezetet nem
találtak. A rendőrök viszont rövid
időn belül nyomára akadtak egy 16
éves fiatalembernek, aki beismerte
tettét. Nem meglepő módon a megfenyegetett intézménybe járt, ellene közveszéllyel való fenyegetés
miatt folytattak le eljárást. Egy
másik ügyben két mezőtúri fiatal a
maffia (!!!) nevében zsarolta meg
egy tizenéves társát, akit sikerült
úgy megfélemlíteniük, hogy a takarékkönyvében őrzött 40 ezer forintját át is adta nekik. Ettől a zsarolók
vérszemet kaptak, és az újabb
követeléseiktől már-már az idegkimerültség határáig jutott fiú végül a
rendőrséghez fordult. A nyomozók
hamar kézre kerítették a két gátlástalan zsarolót, akik ellen büntető
eljárást indítottak.
20 éve – 1999. februárjában –
Mezőtúr felsőfokú tanintézményének jövőjéről szóló történetben csillant fel a remény a szomszédos
Szarvas felől. Az a hír kapott
szárnyra, hogy a mezőtúri mezőgazdasági főiskola és más főiskolák
együttműködésével létrejön a
Tessedik Sámuel Főiskola szarvasi
székhellyel. Patay István mezőtúri
főigazgató szavai szerint a szolnoki
Kereskedelmi
és
Gazdasági
Főiskolával megfeneklettek a tárgyalások, és a kari tanács döntése
szerint a gödöllői és a debreceni
egyetemmel sem lehetséges az
integráció. Előny viszont Szarvas
esetében, hogy mindössze húsz
kilométerre van Mezőtúrtól, tehát
megközelítése is kedvező. (S lám, a
hír
igaznak
bizonyult,
az
Országgyűlés 1999. június 1-i döntésével hozott LII. törvénye szerint
2000-től három jogelőd intézményből megalakult a Tessedik Főiskola,
amelynek tagja lett a GATE

Mezőgazdasági Főiskolai Kara
Mezőtúrról.)
15 éve – 2004. február 17-én – tüntető gazdák foglalták el a közutakat
széles e hazában, demonstrációjuktól volt hangos az ország. JászNagykun-Szolnok megyében például az előző évben nemcsak a tejtermelők, a sertéstartók és a baromfitenyésztők kerültek nehéz helyzetbe, hanem az aszályos időjárás
miatt a gabonatermesztők is gyenge
üzleti mérleggel zártak. Az őszi
búza hektáronkénti átlaga például
nem érte el a két tonnát, és a kárenyhítésként kifizetett összeg csak
szerény mértékben fedezte a gazdák veszteségeit. Talán ezért nem
volt véletlen, hogy a gazdademonstrációra való felhívás a térségünkben talált az egyik legnagyobb
visszhangra. A megye tíz pontján
sorakoztak fel a demonstrálók traktorokkal, munkagépekkel,így a
46-os főúton Mezőtúrnál is. Az
ottani demonstrálók vezetője,
Patkós Lajos azt hangsúlyozta a
megyei napilapnak, hogy az agrártermelők gondjai nem hirtelen
keletkeztek. Mint mondta, nem a
jelenlegi kormány ellen tüntetnek,
hiszen évtizedekig korábbi kormányok sora hanyagolta el a mezőgazdaság bajainak orvoslását, a mostani helyzet már a végső stádium.
Nem az elődökre való mutogatás
hoz majd eredményt, hanem a
mostani égető problémákat kell
megoldani – mondta a vezető.
10 éve – 2009. februárjában – a
mezőtúri volt honvédségi laktanya
szerepelt a sajtóban az ott támadt
vér nélküli „csata” miatt, amely a
létesítmény üzemeltetője és az ott
helyiséget bérlők között tört ki. A
laktanyát 2001-ben az önkormányzat jelképes (1 forintos) áron vette
meg az ÁPV Zrt.-től, de hamar
belátta, üzemeltetése, fenntartása
drága mulatság. Ezért a hasznosításra szerződést kötött egy kft.-vel,
amelytől a 2002-ben hivatalba

lépett képviselő-testület a terület
egy
részét
a
szerződés
felülbírálatával „visszavette”. Az
üzemeltető pedig a bérlők felé tett
egy udvariatlan lépést, felemelte a
bérleti díjakat, amelyen természetesen az érintettek háborodtak fel.
„Szerződésekről, pénzről, ígéretekről és teljesítésről folyik Mezőtúron
a laktanyavita, a legfontosabb
dologról azonban kevesebb szó
esik. Az önkormányzat afféle vállalkozói inkubátorházat képzelt ide,
de nyolc évnyi nyűglődés után
mindössze negyven működő munkahelyet találni a hatalmas területen. Ez pedig kétségtelen és egyértelmű kudarc” – írta a téma kapcsán
az Új Néplap.
5 éve – 2014. elején – a Mezőtúr
óvodái számolhattak be arról, hogy
párját ritkító, sikeres évet zártak
2013-ban, miután a Gyermekkert, a
Harmatcsepp, a Mesekert és a
Százszorszép óvoda első alkalommal, míg a Csoda-vár óvoda másodszer nyerte el a „Zöld óvoda 2013”
megtisztelő címet. Az elismerő
okleveleket
ünnepélyesen
Budapesten,
a
Magyar
Mezőgazdasági Múzeumban adták
át a vidékfejlesztési és a humán
minisztérium képviselői. A három
évig használható Zöld óvoda cím
ugyan járt pénzjutalommal, de elismerte a környezet védelmére nevelés során végzett pedagógiai munkát. A Csoda-vár óvodát az a megtiszteltetés is érte, hogy a 96 másodszorra pályázó intézmény közül őt
választották pályamunkájuk bemutatására.
A Visszapillantó az MTI, a Szolnok
megyei Néplap illetve Új Néplap,
interneten megjelenő portálok valamint saját lapunk szemlézése nyomán készült.
Lazányi József
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Mezőtúri Fiatalok
Szentesi Zsolt

Új rovatunkban a városban élő és
itt dolgozó fiatalokat mutatjuk be.
Ebben a lapszámban Szentesi
Zsolttal ismerkedhetnek meg.

Szentesi Zsolt fodrászként dolgozik Mezőtúron. Életének egyik
legmeghatározóbb pontja a tavalyi esztendőben történt, ugyanis
megnyitotta saját szalonját, melyben nap mint nap várja szépülni
vágyó vendégeit.
- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
Sz. Zs. : - Céltudatosan jártam végig
azt az utat, melyet eddig megtettem
az eredményimért és a sikereimért.
Tanulmányaimat az Újvárosi
Általános Iskolában kezdtem, majd
a Szegedi Kis István Református
Gimnáziumban folytattam, ahonnan átiratkoztam a szarvasi Székely
Mihály Szakközépiskolába. Ebben

az iskolában jöttem rá, hogy a fodrászat számomra nem csak egy
szakma, hanem hobbi és kikapcsolódás is egyben. Itt éreztem először,
hogy számomra ez az az út, amit
végig kell járnom életem során.
A szakma iránti szeretetem és alázatom az évek alatt egyre inkább
elmélyült bennem és ma már
Mesterként dolgozom. A közeljövőben az oktatásban is megcsillogtathatom szaktudásomat. Tavaly óta
pedig már a saját szalonomban
várom vendégeimet.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb
sikerednek?
Sz. Zs. : - Az életem egyik legmeghatározóbb alapkövének és sikerének tekinthetem, hogy ami eddig
csak álom volt számomra, az tavaly
óta a mindennapjaimat tölti ki. A
HairWorld Szalon már nem csak
egy álomkép, hanem valósággá
vált.
- Miért szeretsz Mezőtúron élni?
Sz. Zs.: - Szülővárosom elhagyását
nem tervezem , a gyökereim idehúznak. Kis városunk otthonos számomra. Számtalan lehetőséget
kínáltak már fel , de úgy gondolom
itt is szép karriert lehet elérni.
- Mi az életfilozófiád?
Sz. Zs.: - Merj nagyot álmodni ,
mert ha megtudtad álmodni, meg is
tudod valósítani.
A következő lapszámunkban
Péterfy Brigitta tanítóról olvashatnak.
Veres Nikoletta

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
(Fényképek, meghívók, plakátok)
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
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ELHUNYTAK
Kis Mihály élt 75 évet,
Darvasi Antalné Tiba Mária Magdolna
élt 71 évet,
Csurgó Imre élt 80 évet,
Cseh Jánosné Szabó Margit élt 78 évet,
Kecse Mihály élt 72 évet,
Donkó Lajosné Bíró Julianna élt 75 évet,
Ács Bálint élt 66 évet,
Kállai Lajosné Ábrahám Erzsébet élt
92 évet,
Hegedűs János élt 55 évet,
Fadgyas Lajos élt 69 évet,
Panyik Lajosné Zámbó Margit élt 82 évet,
Mester Lajos élt 76 évet,
Vetési Jánosné Barta Valéria Erzsébet élt
78 évet.

közéleti lap

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

Balog Martin
(Győri Anikó)

Bodzás Bence
(Fuder Zsófia)

Domány Jázmin Sára
(Szilágyi Réka)

Rácz Mirabella Armanda
(Matyar Gina)

Vidák Ádám
(Vidák Szandra)

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 megrendelése és kiszállítása.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár :
Február 15-21-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637
Február 22-28-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

Állatorvosi ügyelet :
Február 16-17-én
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Kisújszállási út
(Benzinkút mögött)
Tel.: 06/30/239-9343
Február 23-24-én
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006;
06/30/664-8257

Smile Büfé a Közösségi Házban!
Melegszendvicsekkel, hamburgerekkel, hot-dogokkal, gyrosszal, grillezett csirkemellel, palacsintával, gofrival, üdítővel, édeségekkel, kávéval,
forró csokival és sok finomsággal várjuk kedves vendégeinket!
Nyitva tartás: H-P: 9:30-19:30 ó. Szo: 9:30-17:00 ó. Vas: zárva

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

„Kicsiny falum itt születtem én.
Nincs ott gyertya, nincs ott lámpafény.”
Szeretettel köszöntjük Fejesné Ila
nénit, aki a napokban ünnepelte
80.
születésnapját.
A
régiBúzavirág népdalkör alapítóját, vezetőjét. Ila néni szívvel,
lélekkel vezette 20 éven át városunk népdalkörét, számos magas
rangú elismerések, díjak őrzik
munkásságát, ezzel is erősítve
városunk jó hírnevét. Kívánunk
neki hosszú boldog életet, jó
egészséget.
Tisztelői, rajongói

Lapzárta: 2019. február 20. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

