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 XCI. évfolyam 20. szám 2019. október 11.

 Sikeresen zárult a Testvértelepülési Találkozó 5. old.

 Ősz-Ülő 2019 4. old.

 Átadták a felújított Vadászházat 2. old.

 Kézis hírek 14. old.

 Országos Könyvtári Napok 2019 9. old.

 Jubileumi családi nap 6. old.

Fejlődik az Ipari Park
Nagyon örömteli, hogy az elmúlt 

években a befektetői érdeklődés az 
Ipari Parkunk iránt jelentős mérték-
ben megnövekedett.

Az elmúlt időszakban 4 új befek-
tető részére különböző nagyságú 
területek kerültek értékesítésre. 
Jelenleg is látható a területen építé-
si kivitelezés. Problémát jelent 
viszont, hogy a még értékesítésre 
váró területek nincsenek közmű-
vekkel ellátva, ezért pályázott 
önkormányzatunk a TOP pályázati 
kiírásra, melynek köszönhetően  
430 millió forint fejlesztési forrást 
nyert el a Mezőtúri lpari Park inf-
rastruktúrájának fejlesztésére. A 
kivitelezési munkák egyik része azt 
célozza meg, hogy a még nem érté-
kesített ingatlanok közművekkel 
történő ellátása megvalósuljon.  
Ennek eredményeképpen a jelenleg 
közművesítetlen 20 ha terület köz-
művesítve lesz, így az Ipari Park 
Kft. összközművesített telkeket tud 
a jövőben értékesíteni a befektetők 
részére. A kivitelezés során ivóvíz-, 
szennyvíz-, gáz-, elektromos veze-

ték, csapadékvíz elvezető csatorna, 
közvilágítási hálózat, valamint asz-
faltos út fog megépülni. 

 A kivitelezési munkák másik 

része, egy új, kétszintes szolgálta-
tóház építése, amely összesen 195 
m2 hasznos alapterülettel fog ren-
delkezni. A szolgáltatóház mellett 
még épül egy 100 m2 alapterületű 
géptároló szín is. A Szolgáltatóház 
szerepe az lesz, hogy a már betele-
pült, illetve a jövőben betelepülni 
szándékozó vállalkozások részére 
különböző szolgáltatásokat nyújt-
son, mint pl.: szakmai találkozók 
megszervezése, kisebb konferenci-
ák lebonyolítása stb.

Az építési kivitelezési munkákra 
fordítható összeg 375 millió forint, 
a projekt fennmaradó összege a ter-
vezési költségre, a műszaki ellenőr 
feladatokra, a projekt menedzs-
mentre, valamint a szolgáltatóház 
berendezéseire (bútorok, informa-
tikai eszközök) nyújt forrást. A 
kivitelezési munkák teljes befejezé-
se 2020 végére várható. 

Herczeg Zsolt
polgármester

Az épülő szolgáltatóház látványterve

Véradás 2019

2019. október 31-én 14-18 óraig
VÉRADÁS a Közösségi Házban.

Szükséges iratok:
Személyi igazolvány,

lakcím-kártya, TAJ kártya
Magyar Vöröskereszt

A Kormány 1567/2019.(X.4.) 
számú határozata alapján megkez-
dődik a folyó város melletti szaka-
szának (a vasúti hídtól a szűküle-
tig) szabályozása érdekében szük-
séges beruházás előkészítése. A 
végrehajtásért a Kormányzat részé-
ről a belügyminiszter került kijelö-
lésre. A munkálatok a Beruházás 
Előkészítési Alap terhére fognak 
megvalósulni. A következő idő-
szakban tehát megvalósíthatósági 
tanulmány, hatástanulmány készül, 
valamint szakvélemények, szakér-
tői tanulmányok is születnek a 
helyszín vizsgálat lefolytatásával 
együtt. A munkák az engedélyezési 
dokumentáció készítésével, vala-
mint a kivitelezési dokumentáció 
elkészítésével fejeződnek be. A 
Kormány a fenti feladatok elvégzé-
sére 37,5 millió forintot biztosít 
azzal, hogy az előkészületi munká-
kat 2020. december 30-ig meg kell 

valósítani. A Kormány a határozat 
szerint az előkészítési fázisok ered-
ménye alapján a belügyminiszter 
feladataként határozta meg, hogy 
készítsen előterjesztést kormányza-
ti döntésre a beruházás megvalósí-
tásának kérdésében, a kivitelezés-
hez és az üzemeltetéshez kapcsoló-
dó feladatok, költségek, forrás-
igény, ütemezés, a felelősök, vala-
mint a hazai és Európai Uniós forrá-
sok bevonása lehetőségének bemu-
tatásával. Ennek határideje 2021. 
január 30. A Kormány határozat a 
Magyar Közlöny 2019. évi 164. szá-
mában jelent meg. 

Ezúton is szeretném megköszön-
ni Magyarország Kormányának, 
Orbán Viktor miniszterelnök úrnak 
ezen régi problémánk megoldásá-
ban nyújtott segítségüket és külön 
szeretném megköszönni Dr. 
Hoffmann Imre helyettes államtit-
kár úrnak hatékony támogatását. 

Herczeg Zsolt
polgármester

Megkezdődik a Hortobágy-Berettyó
belterületi szakasz szabályozásának előkészítése

Fotó: Szőke Milán

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő 

komp 2019. október 1-től új menetrenddel üzemel.
Hétfőtől - vasárnapig 7:00-18:00 óráig.

A komp telefonos elérhetősége: +36/30 195-3257

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft.
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KÖZLEMÉNY

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a mezőtúri 4-es számú 
felnőtt háziorvosi körzetben (dr. Bodola Gyöngyi körzete) 2019. október 
01. napjától Dr. Szurovecz Csilla háziorvos látja el az egészségügyi alapel-
látási feladatokat. 

A rendelés továbbra is a Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 3-5. szám alatti házi-
orvosi rendelőben történik.

A rendelő telefonszáma: 06-56/550-660
A rendelési idő az alábbiak szerint módosul:
Hétfő: 09.30 – 12.30  Kedd: 09.30 – 12.30
Szerda: 09.30 – 12.30  Csütörtök: 13.00 – 17.00
Péntek. 09.30 – 11.30

Herczeg Zsolt
polgármester

Mezőtúr Város Önkormányzata 
a TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00001 
azonosítószámú „Zöld kapcsolat 
kialakítása Mezőtúron a rekreáci-
ós-, intézményi- és lakóövezetek 
között” elnevezésű projekt kere-
tében bruttó 500 millió forint visz-
sza nem térítendő uniós támoga-
tást nyert. A teljes beruházás ter-
vezett befejezése 2020 tavasza.

A támogatási összegből bruttó 
114 millió Ft-ot fordítottak a 
Vadászház felújítására. A fejlesztés 
fókuszában az Erzsébet liget és a 
Ligeti tó áll, de a „zöld kapcsolat” 
révén, mely az intézményi, lakó-
övezeti és rekreációs területek 
összekapcsolását jelképezi - a fizi-
kailag és arculatilag is egy egységet 
alkotó területek is fejlesztésre 
kerülnek. Ezek hozzájárulnak töb-
bek között a települési környezet és 
infrastruktúra fejlesztéséhez, a 
lakosság életvitelének javításához. 
Ezért a pályázatból fennmaradó 
összegből a fentieken túl ide tarto-
zik még a Petőfi tér fejlesztése, 
valamint a Könyves Kálmán utca 
megújítása és a Petőfi Sándor utcai 
parkolók kialakítása is.

A Vadászház átadásán Herczeg 
Zsolt polgármester kiemelte, hogy 
Mezőtúr Város Önkormányzata a 
Vadászházat 32 millió Ft-ért vásá-
rolta meg, amely összegből a pályá-
zati támogatásnak köszönhetően 10 
millió Ft megtérül az Önkormányzat 
részére. A beruházás eredménye-
ként a 325 m2 alapterületű 
Vadászházban megvalósult a meg-

lévő helyiségek felújítása, akadály-
mentesítése, külső hőszigetelése, a 
nyílászárók cseréje, épületgépésze-
ti felújítás és a villanyvezetékek 
cseréje. Megtörtént az udvar kör-
nyezetrendezése és növénytelepíté-
se, valamint kialakításra került egy 
11 férőhelyes gépkocsi parkoló is. 
Megújult a gyalogjárda, amely mel-
lett aszfaltburkolatot kapott a bejá-
rati út is. Fentiek mellett a csapa-
dékvíz elvezetése is megoldódott. A 
megújuló energia felhasználását 
biztosítják az épület tetején elhelye-
zett napkollektorok, ezzel elősegít-
ve az energiafelhasználás csökken-
tését.

Az idők folyamán elavult épület 
így már alkalmas lesz rendezvé-
nyek megtartására is, amihez hoz-
zájárul egy kávézó későbbiekben 
történő kialakítása. A kétszintes 
épület emeletén az eredetileg kiala-
kított szálláshelyek nem feleltek 
meg a jelenkor elvárásainak, így 

azok is felújításra kerültek. Viszont 
arra vonatkozóan a pályázat nem 
tartalmazott felhasználható össze-
get, így a felújításhoz szükséges 5,2 
millió Ft-hoz Mezőtúr Város 
Önkormányzata 3,3 millió Ft-tal 
járult hozzá, míg a fennmaradó 1,8 
millió Ft -ot az üzemeltető Mezőtúri 
Intézményellátó és Ingatlankezelő 
KN Kft. saját költségvetéséből cso-
portosította át. A beruházásnak 
köszönhetően új berendezést kap-
tak a szobák, megújultak a fürdő-
szobák, elektromos vezetékek, kor-
szerűsítésre került a fűtés és meg-
történt a festés, mázolás is.

A tervek között szerepel, hogy a 
már meglévő négy szobát további 
két szobával bővítik, így a 
Vadászház panzió besorolást 
kapna. Ennek köszönhetően a 
későbbiekben az Önkormányzat, 
lehetőség szerint, részt tudna venni 
panziófejlesztési pályázaton.

Herczeg Zsolt elmondta, a 

Vadászház felújítása azért is fontos, 
mivel szerves részét képezheti a 
turizmusnak, remek egységet alkot-
va a Ligeti tóval, az Erzsébet ligettel 
és a Városi Strandfürdővel együtt. A 
város meglehetősen jó kapcsolatot 
ápol az INVICTUS Úszó - és 
Vízilabda Szakosztállyal, amely erő-
teljesen jelen van a strandfürdő éle-
tében. Ennek is köszönhetően a 
sportturizmus fellendülésével egyre 
több turista érkezhet városunkba.

A polgármester hangsúlyozta, 
hogy a további fejlesztések tekinte-
tében szeretnék TAO forrásból 
tovább fejleszteni a strandfürdőt, 
ahol egy új, vízilabda mérkőzés 
megrendezésére is alkalmas nagy-
medencét szeretnének építeni, 
amely sátorral téliesíthető is lenne.

Az átadáson részt vett Boldog 
István, a térség országgyűlési kép-
viselője is, aki elmondta, hogy 
nemcsak a jelennek, hanem a jövő-
nek is építünk, így az elnyert pályá-
zatok kiváló fejlődési lehetőséget 
nyújtanak Mezőtúrnak. A korábbi 
fejlesztések mellett így egyre több 
turista és helybéli lakos élvezheti a 
Vadászház előnyeit és környezetét. 
Kiemelte, hogy ehhez támogatható 
elképzeléseket tartalmazó, a pályá-
zati felhívásoknak megfelelő pályá-
zatokat kell benyújtani, mint aho-
gyan Mezőtúr ezt több éve sikere-
sen meg is teszi. Ennek köszönhe-
tően jól használható, hosszútávon a 
város érdekeit szolgáló beruházá-
sok valósultak és valósulnak meg.

Kalán Hajni

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Mezőtúr Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.) egy-

fordulós pályázati eljárás keretében értékesítésre meghirdeti a Mezőtúr, 
külterületi 032 hrsz-ú, 1.2049 m2 nagyságú „kivett, géppark” megnevezésű 
ingatlant.

A pályázati kiírás átvehető: 
2019. október 14-17-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:
2019. november 8. (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. november 28-i soros 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 aján-

lat benyújtásának helyén kapható.
Herczeg Zsolt

pogármester

H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. szeptember 26-ai soros nyilvá-
nos ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

•Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
3/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.

A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 
lehet igényelni.

dr. Enyedi Mihály sk.
  jegyző  

Átadták a felújított Vadászházat
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Mezőtúr Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.) egyfordulós pályázati eljárás keretében értékesítésre meghirdeti a Mezőtúr, belterü-

leti 2200/3 hrsz-ú, 1 ha 1313 m2 területű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant.
A pályázati kiírás átvehető:  2019. október 14-17-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: 2019. november 8. (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. november 28-i soros 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

2019. október 2-án Herczeg Zsolt 
polgármester úr és Batta Attila 
Viktor alpolgármester úr tartott 
sajtótájékoztatót a 2019. szeptem-
ber 12-i és szeptember 26-i soron 
kívüli nyilvános, soros nyilvános 
és zárt képviselő-testületi ülések 
legfontosabb napirendi pontjairól.

–  2019. szeptember 12-én soron 
kívüli nyilvános testületi ülést tar-
tottak. Miről esett szó?

H. Zs.: – A TOP-4.2.1-15 kódszá-
mú, „Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fej-
lesztése” című pályázati felhívásra 
nyújtunk be pályázatot. A TOP-ok 
rendszerében vannak visszamara-
dott források, amelyek különböző 
okok miatt nem kerülnek felhasz-
nálásra és ezek a pénzösszegek újra 
kiírásra kerülnek. Mezőtúr Város 
Önkormányzata egy idősek napkö-
zi otthonának építésére, az eredeti 
határidőnek megfelelően, 2019. 
szeptember 17-én nyújtott be pályá-
zatot. Amennyiben városunk 
elnyerné ezt pályázat forrást, akkor 
egy újabb idősek napközi otthona 
kerülhetne megépítésre, amely már 
a negyedik lenne a városban. Ez a 
Fóti úton, a volt Tüdőgondozó 
helyén épülne fel. A projektet 2020. 
december 31-ig kell fizikálisan befe-
jezni, ami miatt már egy engedé-
lyes terv készülőben van.

– 2019. szeptember 26-án soron 
kívüli nyilvános testületi ülést tar-
tottak, ahol szó esett a rendkívüli 
támogatás 2019. évi igénylésének 
benyújtásáról.

H. Zs.: –  Minden évben megpró-
bálja az önkormányzat megigényel-
ni, mivel ez a támogatás arra szol-
gál, hogy ha forrás hiányos az 
önkormányzat, akkor lehetőség van 
plusz összegek igénylésére. 
Önkormányzatunk az elmúlt évek-
ben többször is részesült különbö-
ző összegű támogatásban és idén is 
reméljük, hogy pozitív elbírálásban 
részesül a támogatási kérelmünk.

- Szintén szeptember 26-án esett 
szó a leendő kovácsműhelyről. Mit 
lehet tudni ezzel kapcsolatban?

H. Zs.: – Mezőtúron, a Móricz 
Zsigmond utca 7. szám alatt találha-
tó kovácsműhely felújítás a turiszti-
kai projekt egyik eleme, amelyet a 
kivitelező fel fog újítani és ennek 
bérleti szerződését hagyta jóvá a 
képviselő-testület. Ennek a projekt-
nek lesz egy fenntartási időszaka, 
amely a megvalósítástól számított 5 
év, amelynek során a kovácsmű-
helynek látogathatónak kell lennie 
és részét kell, hogy képezze a 
turisztikai vonzerőnek.

- A város szélén épülő naperőmű-
parkjával kapcsolatban is fontos 
döntés született. 

H. Zs.: – A naperőművek a 
Túrkevei út és az Északi összekötő 
út által határolt területen már majd-
nem készen vannak. Mint korábban 
már tájékoztattuk a lakosságot, a 
területet 25 évre bérbe adta az 
önkormányzat az építtető részére. 
Az építtető kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, hogy szeretné 
megvásárolni a területet, de mivel itt 
egy jó minőségű termőföldről van 
szó, a képviselő-testület úgy döntött, 
hogy ragaszkodik az eredeti dönté-
séhez és nem adja el a területet.

– A bűnmegelőzés is fontos szerepet 
játszik az önkormányzat életében. 
Elmondaná nekünk, milyen projekt 
folyik most ezzel kapcsolatban?

H. Zs.: A TOP-5.2.1-15-
JN1-2016-00001 azonosítószámú 
„Közösségi hozzájárulás a társadal-
mi felzárkóztatás elősegítésére” 
című projekthez kapcsolódóan egy 
Bűnmegelőzési Stratégiát kellett 
elkészíteni, amelyet Baranyiné 
Fodor Zsuzsanna rendőr százados 
készített el és ezt a képviselő-testü-
let el is fogadta. Ez a stratégia már 
alkalmazásra is került, a már több-
ször megrendezésre került Ifjúsági 

Parlament keretei között. A fiatalok 
sok hasznos információhoz jutot-
tak és remélhetőleg segítségükre 
lesz abban, hogy ne váljanak áldo-
zatokká. Nagy öröm, hogy az 
önkormányzat részt tud venni a 
bűnmegelőzésben, hisz napjaink-
ban szükség van rá. 

- A „Babafák” ültetéséről mit tud-
hatunk?

B.A.V: – Szűcs Dániel képviselő-
társam által benyújtott előterjesztés 
alapján úgy gondoltuk, hogy 
nekünk is csatlakoznunk kell a kez-
deményezéshez, amely már több 
vidéki városban is szép hagyo-
mányként működik, hiszen amel-
lett, hogy árnyékot adnak a fák, oxi-
génnel látnak el bennünket és csök-
kentik a levegő hőmérsékletét. 
Évente 150-180 gyermek születik a 
városban, a tervek szerint az önkor-
mányzat megvenné a szükséges fa 
mennyiséget, amelynek értéke 
megközelítően 850.000 Ft lenne 
évente. A fákat a családdal közösen 
lehetne elültetni, amely szalaggal, 
vagy táblával lenne megjelölve és 
ezeket a fákat a család gondozná. 
Ez az előremutató kezdeményezés 
a környezetünk megóvása érdeké-
ben és közösségépítés szempontjá-
ból is nagyon fontos döntés. 

- A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályá-
zathoz immár 19. alkalommal 
csatlakozott az önkormányzat.

B. A. V.: A Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj pályázatnak két típusa 
van: az „A” típusú felsőoktatási 
intézménybe felvételt nyert, mező-
túri rászoruló gyermekeknek szól, 
havi 5.000 Ft ösztöndíjat lehet 
kapni, 10 hónapon keresztül. A „B” 
típusú pályázatra utolsó évfolya-
mos, mezőtúri, szociálisan rászo-
rult középiskolások pályázhatnak. 
Sikeres felvételi esetén háromszor 

10 hónapon keresztül kaphatják az 
ösztöndíjat. 

- Mezőtúr város 2019. évi rendezvé-
nyeiről is szó esett a testületi ülé-
sen.

B. A. V.: Sokszor elhangzik, hogy 
kevés a színvonalas és jó rendez-
vény Mezőtúron, viszont aki itt él, 
az tudja, hogy szinte minden hétvé-
gén van kulturális vagy egyéb ren-
dezvény. Elhangzott, hogy a kávé-
házakra is szükség volna és öröm-
mel elmondhatom, hogy a turiszti-
kai pályázat keretein belül hamaro-
san a Városházán is nyílik egy 
újabb kávéház. A rendezvények 
értékelésével kapcsolatban az első, 
amelyről szó volt az East Fest, 
amely idén is 50 ezer feletti látoga-
tószámot hozott. Köszönjük a szer-
vezők, a rendőrség és a polgárőrség 
kiváló munkáját, amelynek nyo-
mán már egy kimagasló, országos 
hírű rendezvényről beszélhetünk. 
Nagyon jól sikerült a Mezőtúr Város 
Sportjáért Alapítvány rendezvénye 
is, a Lampionúsztatás és utcabál, 
illetve Sárkányhajó verseny, ahol 
országosan ismert, színvonalas elő-
adók léptek fel. A Lampionúsztatás 
igazán lenyűgöző látványt nyújt 
évről évre és méltó lezárása a nyári 
rendezvényeknek. Nagy öröm szá-
munkra, hogy a Mezőtúri 
Turizmusfejlesztési Kft. és a hivatal 
dolgozóinak szervezésében három 
új rendezvénnyel is gazdagodott a 
városi programok sora, az év végi 
Csillagfényes Adventtel, a Mezőtúri 
Karnevállal és a Túri Halas 
Napokkal. Végezetül szeretném 
megköszönni a Mezőtúri 
Közművelődési és Sport KN Kft. 
minden dolgozójának a munkáját, 
hiszen az arTúr Fesztivál, a Túri 
Vásár és az Ősz-Ülő is színvonalas 
szórakozást nyújtott az érdeklődők 
számára.

Kalán Hajni

Megkérdeztük....
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Ősz – Ülő 2019

2019. szeptember 28-án már 
hatodik alkalommal került meg-
rendezésre az Ősz – Ülő, a 
Mezőtúri Közművelődési és Sport 
KN Kft. szervezésében a Sétáló 
utcában, amellyel méltán búcsúz-
tattuk el a nyarat és zártuk le a 
számos, remek nyári rendezvé-
nyek sorát. Színes programok, 
kutyabemutató és kézműves vásár 
mellett, a már elmaradhatatlan 
főzőverseny és a Süti parádé is a 
nap programjait színesítette.

Kísérő rendezvényként a „Teker 
a város” elnevezésű kerékpáros 
ügyességi versenyen és kerékpártú-
rán vehettek részt az érdeklődők a 

Protúr Kerékpáros Sportegyesület 
és a Mezőtúri Közművelődési és 
Sport KN Kft. közös szervezésében, 
amely két távon indult az idei 
évben. A Kézműves Ház - 
Hercegasszony Kastély volt az 
egyik cél, a másik pedig Túrkeve - 
Kétpó - Mezőtúr útvonal, amely 50 
km-es távot jelentett.

Szerencsére szép idő várta az 
érdeklődőket, igaz napközben meg-
lepett néhányszor bennünket egy 
kis zápor, de még ez sem szegte 
kedvét a sok érdeklődőnek.

Már kora reggel megkezdték a 
bepakolást a főzőverseny résztve-
vői és folyamatosan érkeztek a 
vásározók is, akik kiemelkedően 
nagy számban képviselték a kéz-
művességet a rendezvényen. 

A színpadon a gyermekeknek 
szóló Tompeti és Barátai koncertjé-
vel kezdődött a nap, amelyen a 
gyerkőcök nagy örömmel énekeltek 

és végig remekül szórakoztak.
A koncert után következett – már 

hagyományos módon – a Mezőtúri 
Mazsorett Csoport bemutatója, 
amelyen ismét megcsodálhatták az 
érdeklődők, hogy milyen kiváló 
tudással rendelkeznek a mazsorett 
csoport tagjai. Városunk táncosait 
városunk dalosai követték, színpad-
ra lépett a Vadvirág és a Búzavirág 
Népdalkör is. Nem sokkal 12 óra 
után Buch Tibor operett műsorával 
folytatódott a műsor, aki közvetlen-
ségével belopta az emberek szívébe 
magát, miközben régi operett dalok-
kal varázsolta el a közönséget.

13 órától Herczeg Zsolt polgár-
mester üdvözölte a jelenlevőket, 
majd nagy tisztelettel köszöntötte 
és ajándékozta meg az 50. és 60. 
éves házassági évfordulójukat 
ünneplő párokat. 50 éves házassági 
évfordulót ünnepel: Balog Sándor 
és Selymes Erzsébet, Bagdán Antal 
és Szűcs Ilona, Bordács László és 
Gonda Erzsébet, Oláh János Sándor 
és Kun Mária, Juhász Sándor és 
Dávid Margit, Veres Gyula és 
Szatmári Mária. 60 éves házassági 
évfordulót ünnepel: Kusnyár Mihály 
és Gonda Julianna, Balázs Béla és 
Borda Piroska. Ezúton is szeretettel 
gratulálunk és további jó egészséget 
kívánunk az ünnepelteknek!

Az Ősz - Ülő rendezvényen részt 
vettek Mezőtúr város testvértelepü-
lései is, akik közül a délután folya-
mán 2 erdélyi testvérváros diákjai 
színvonalas műsorral kápráztatták 
el az érdeklődőket: Sepsikőröspatak 
- Kánokról Téglás Szidónia előadá-
sában népmesét hallgathattunk 
meg, majd Árkosról Pál Zsófia 
következett, aki népdallal készült, 
majd, szintén Árkosról, Török 
Tamara adott elő egy mesét. 
Közben a Jurta teremben a sárosfai 
lányok mutatták be a rétes húzás 
hagyományait, majd a frissen elké-
szült, isteni rétesekkel várták a kós-
tolni vágyókat. 

Visszatérve a zenéhez, a kora dél-
utáni órákban Johnny Moonlight 

koncertjét élvezhettük, aki megidézte 
nekünk az 50-es, 60-as éveket, ezzel 
igazán bulizós hangulatot teremtett a 
röpke zápor ellenére is a rendezvé-
nyen maradt emberek számára.

Csonka Andrást már régi ismerős-
ként vártuk vissza, hiszen a Túri 
Vásáros nagy sikere után örömmel 
fogadta el meghívásunkat és újra 
nagy sikert aratott kedvelt slágereivel.

A tombolahúzást ismét nagyon 
sokan várták, hiszen rengeteg érté-
kes és érdekes nyeremény várta a 
szerencsét próbálókat, mint példá-
ul: konyhai eszközök, a kézműves 
vásározók felajánlásai, háztartási 
eszközök, illetve a főnyeremény, 
egy Samsung porszívó.

17 órától a Kozmix hozta el 
nekünk a 90-es évek hangulatát és a 
régi slágereket, amire hatalmasat 
bulizott minden jelenlevő. Majd a 
fellépők sorát az Ámokfutók zárták. 
Kozsót mindenki nagy lelkesedés-
sel várta, hiszen pozitív kisugárzá-
sával és hatalmas szeretetével min-
denkit megbabonázott. A legna-
gyobb rajongók néhány szám erejé-
ig még a színpadra is felmehettek 
kedvencükhöz és együtt táncolhat-
tak az együttessel. 19 órától pedig 
DJ. Majdnemretro és DJ. KisJoe 
teremtett igazi diszkó hangulatot, 
ahol a legkitartóbb résztvevők az 
éjszakába nyúlóan táncolhattak.

Napközben a zsűri értékelte 

mind a főzőverseny, mind a Süti 
parádé résztvevőit, melynek ered-
ményei a következőek:

Süti parádé eredményei:
Különdíj (díszítésért): Fáncsik - 

Ádám Nikolett - Sütőtökös pite 
III. helyezés: Varga Erika - A sző-

lős gazda muffinja
II. helyezés: Ádám Jánosné - 

Rácsos linzer
I. helyezés: Kiss Imréné - 

Sütőtökös torta
Zsűri elnöke: Erdős Hanna Zsűri 

- olimpiai- és világbajnok mester-
cukrász, zsűri tagja: Enyedi Beáta a 
2018-as sütiparádé nyertese.

Főzőverseny eredményei:
Különdíj: Igriczi Dávid - topogó,
Juhász Sándor - legjobb birka
III. helyezés: Kovács Zsolt - bir-

kapörkölt
II. helyezés: Miskolczi Imre - pin-

cepörkölt
I. helyezés: Kovács Mihály - mar-

halábszár pörkölt
Zsűri elnöke: Kiss Miklós olimpi-

ai bronzérmes séf, trénerséf, zsűri 
tagjai: Fási Sándor és Herceg Antal 
voltak

Szeretnénk köszönetet mondani 
a támogatóink segítségért: Mezőtúr 
Város Önkormányzatának, a 
Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő KN Kft.-nek, a 
Városi Polgárőr Egyesületnek, a 
Vöröskereszt Mezőtúri Szerve-
zetének, a Protúr Kerékpáros 
Sportegyesületnek, a Mezőtúri 
Cukorbetegek Klubjának, valamint 
köszönjük a zsűri tagjainak a mun-
káját és a fellépőink színvonalas 
műsorát.

Kalán Hajni
Az esemény képgalériáját megta-

lálják a Közösségi Ház Mezőtúr 
facebook oldalon.

A sütiparádén díjazott sütemé-
nyek receptjeit a következő lap-
számban tesszük közzé.
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A Mezőtúr Város 
Önkormányzata által elnyert, 
EACEA által kiírt „Európa a polgá-
rokért” program keretein belül az 
„Egység a sokszínűségben-
Testvértelepülési Találkozó a 
Kulturális Diverzitásért” című 
pályázati támogatásnak köszönhe-
tően szeptember 27-én, délután 
érkezett meg az első delegáció 
Mezőtúrra, de estére már gyerek-
zsivajtól volt hangos a Városi 
Oktatási Centrum ebédlője.

A közel 120 fő gyermek és kísérő-
ik – a német Weidából 8 fő, a len-
gyel Makow-Podhalanskiból 8 fő, 
Árkos településéről 25 fő, Sárosfáról 
13 fő, Törökbecséről 15 fő, 
Sepsikőröspatakról 23 fő, 
Wladyslawowoból 4 fő, míg a mező-
túri gyermekek – 12 fő – Mezőtúri 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Kossuth Lajos 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolájából érkeztek.

A Testvértelepülési Találkozó 
nyitó vacsoráján Herczeg Zsolt pol-
gármester úr, Boldog István ország-
gyűlési képviselő úr, valamint 

Fehér Petra a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Közgyűlés alelnö-

ke köszöntötte a vendégeket. A 
vacsora elfogyasztása után Zelenák 
Gyula zenész jó hangulatú, szívhez 
szóló koncertjét hallgathattuk meg, 
majd retro disco zárta az estét.

 Másnap, kipihenve az utazás 
fáradalmait, egy műhelymegbeszé-
léssel kezdtük a délelőttöt. Elsőként 
Dr. Barancsi Ágnes, a Magyar 
Nemzeti Vidéki Hálózat Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei területi 
felelősének előadását hallgattuk 
érdeklődéssel, aki többek között az 
Európai Unió fiatalokat támogató 
lehetőségeiről, illetve a hagyo-
mányőrzés és a helyi termékek fon-

tosságáról beszélt. A másik előadás 
keretein belül Kun Lilla méhész-
mester, helyi kézműves mutatko-
zott be, aki munkássága mellett, a 
méhek szerepének jelentőségéről 
és az egészséges életmódról nyúj-
tott hasznos információkat a fiata-
loknak és felnőtteknek egyaránt.

Az előadás közben, a gyermekek 
egy csoportja az önkéntesség jegyé-
ben a Kóborka Állatvédő 
Egyesülethez látogatott és 
segítkeztek az ott élő kutyusok ellá-
tásában. 

A közös ebédet követően az Ősz-
Ülő rendezvényen vettünk részt, 
ahol a városi program mellett meg-
tekinthettük árkosi és 
sepsiköröspataki gyermekek szín-
vonalas műsorát, illetve betekintést 
nyertünk a Sárosfáról érkezett fiata-
lok által bemutatott hagyományos 
rétes sütés fortélyaiba. Este, vacso-
ra után sor került a második zenés, 
táncolós, barátkozós estére. 

Vasárnap reggel Gyulára men-
tünk kirándulni, ahol vendégeink 
nagy örömére megnéztük az 
Almásy Kastélyt, valamint a gyulai 
várat. Ebéddel a Steigervald tanyán 
tradicionális étellel vártak bennün-
ket vendéglátóink. A finom ebéd 
után lehetőség volt a tanya múze-
um megtekintésére, lovas-kocsiká-
zásra, illetve állatsimogatásra is. A 
gyerekek nagyon jól érezték magu-
kat a kiránduláson, igazi élmény 
volt számukra ez a nap, melyet itt-
hon egy szuper P.mobil koncerttel 
és egy finom vacsorával zártunk.

A visszajelzések alapján biztosak 
vagyunk abban, hogy a találkozó az 
idei évben is élményekben gazdag 
volt és tartalmas, jó hangulatú 
napokat töltöttünk el együtt test-
vérvárosainkkal. 

A sok jó kívánság, mosolygós arc 
és köszönetnyilvánítás biztosít 
minket évről évre arról, hogy meg-
éri ezen a rendezvényen dolgozni.

Tóth Ádám
közművelődési, sport, civil és kül-

kapcsolati ügyintéző

Sikeresen zárult a Testvértelepülési Találkozó

Mezőtúr Város 
Önkormányzatának 
„ T O P - 5 . 2 . 1 - 1 5 -

JN1-2016-0000 Közösségi hozzájá-
rulás a társadalmi felzárkóztatás 
elősegítésére” című nyertes pályá-
zatán belül a Mezőtúri 
Közművelődési és Sport Köz-
hasznú Nonprofit Kft. bevonva az 
Újvárosi Általános Iskolát ismét 
Sportnapot rendezett. Az ese-
ményre 2019. szeptember 21-én 
került sor az Újvárosi Általános 
Iskola udvarán.

A tevékenység célja: A társadal-
mi összetartozás és a diszkriminá-
ciómentes helyi társadalom kialakí-
tása, melynek egyik legegyszerűbb 
eszköze a közös sporttevékenység. 
A programok kialakításában első-

számú törekvés, hogy egyszerre 
nyújtson kikapcsolódást és egész-
séges életre való motivációt felnőt-
teknek és gyermekeknek egyaránt.

Az esemény Herczeg Zsolt pol-
gármester úr köszöntőjével kezdő-
dött, aki elmondta, hogy már az 
általános iskolákban kiemelt fon-
tosságú feladat az egészséges élet-
módra való nevelés, valamint a 
sport megszerettetése a diákokkal. 
Majd Dóczi Norbert az intézmény 
testnevelő tanára ismertette a nap 
programjait. 

A közös bemelegítést követően 
sorverseny vette kezdetét, ahol 6 
fős csapatok mérték össze a tudásu-
kat, később az I. sportnapon felállí-
tott Guiness rekordokat lehetett 
megdönteni különböző verseny-

számokban. Meg is születtek az új 
rekrodok súlytartásban, ugráló-
kötelezésben, hullahoppkarikázás-
ban, footballal való dekázásban, 
célbadobásban és fekvőtámaszo-
zásban. 

Természetesen a közkedvelt 
futóverseny sem maradt el, több 
korcsoportban indultak a futók. A 
pedagógusok ezúttal is külön díjaz-
ták a fiú és lány indulókat. 

A kézműves foglalkozás kereté-
ben üvegfestésre invitálták a gyere-
keket a tanár nénik, így el is készült 
sok-sok őszi dekoráció. E rendez-

vényről sem marad-
hattak el a Sőrés Anti 
bácsi őstermelő által 
elkészített rostos üdítők sem, ame-
lyekből a gyerekek jóízűen fogyasz-
tottak. 

Az eredményhirdetés során az 
oklevelek mellé mindenki kapott 
egy kis ajándékcsomagot, de a leg-
nagyobb örömöt a pályázati forrás-
ból megvásárolt 2 db csocsóasztal 
és az iskolában maradandó játékok 
jelentették. 

A közös ebédet követően mi 
szervezők megköszöntük az intéz-
mény pedagógusainak mindazt a 
segítséget, amelyet a sportnapok 
megvalósítása alatt biztosítottak. 
Bízunk abban, hogy minden gyer-
mek jól érezte magát.

Bodor Márti

IV. Sportnap
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Szeptember 20-án az FF 
Fémfeldolgozó Zrt. egy családi 
nappal egybekötött születésnapot 
tartott a cég parkolójában. Az ese-
mény apropóját a Rév és Társai 
Cégcsoport 30. és az FF 
Fémfeldolgozó Zrt. 70. születés-
napja adta. 

A rendezvényre meghívást kap-
tak a jelenlegi munkavállalók, a 
Rév és Társai Cégcsoport minden 
ágazata és annak kollektívája, ter-
mészetesen családjaikkal együtt. A 
szervezők igyekeztek ez alkalom-
ból minden igényt kielégíteni. 

A programot Papp Vera a fémfel-
dolgozó munkatársa nyitotta meg 
egy dallal, majd Rév András elnök 
vezérigazgató, tulajdonos szólt a 
megjelentekhez. Elmondta, hogy 
családi napot minden második 
évben szervez a cég, ezt kötötték 
egybe 2019-ben egy páros jubile-
ummal. A Fémfeldolgozót 1949-ben 
alapították Budapesten, akkor kis-
iparosok, mint szövetkezet hozták 
létre. Majd a 60-as években került a 
gyártás Mezőtúrra, ahol azóta is 
folyik a termelés.

Jelenleg a Fémfeldolgozó a Rév 
és Társai Cégcsoport része, amely 
1989-ben került megalapításra. A 
szervezők úgy gondolták, hogy a 
testvércégeket egy közös családi 
napon ünneplik meg. 

Rév András a Mezőtúri Városi 
Televízió kérdésére elmondta, hogy 
a Fémfeldolgozó elsősorban rozs-
damentes acélok feldolgozásával 
foglalkozik. Öt évvel ezelőttig első-
sorban német cégek számára szállí-
tottak gasztrotechnikai és kórházi-, 
egészségügyi területekre félkész 
berendezéseket. 2016-2017-ben egy 
nagyobb változás történt; egy 
német cég egyik üzletágát – a kór-
házi bútorgyártást – megvásárolták. 
Ennek hatására már saját terméke-
ket is gyártanak, amelyeket 
Mezőtúrról exportálnak az egész 
világra. A Fémfeldolgozón kívül, a 

cégcsoporton belül van egy Rév és 
Társai Gázipari Kereskedelmi Kft., 
amely Csongrádon és Budapesten 
gázpalackok kereskedelmével és 
annak a felújításával foglalkozik, 
valamint több kisebb cég is műkö-
dik a cégcsoporton belül. Rév 
András a siker kulcsának az ered-
ményességet jelölte meg, valamint, 
hogy mindig növekvő árbevételt 
tudnak elérni. 

A tulajdonos után Komlósi Attila 
műszaki vezérigazgató köszöntötte 
a jelenlévőket. A Városi Televízió 
kérdésére elmondta, hogy a családi 
napok alkalmával mondanak köszö-
netet a munkavállalóknak, azért, 
hogy lelkiismeretesen dolgoznak a 
cég sikerének érdekében. Az elmúlt 
években városunkban számos fej-
lesztés valósult meg, több száz mil-
liós értékben. Ennek egy része álla-
mi támogatásból, egy nagyobb 
része a tulajdonos által rendelke-
zésre bocsátott anyagi eszközökből 
jöhetett létre. Új technológiák kerül-
tek letelepítésre, régi technológiák 

újultak meg; cél volt, hogy a növek-
vő bérek mellett a hatékonyságot is 
tudják növelni a versenyképesség 
megtartása mellett.

Herczeg Zsolt Mezőtúr város pol-
gármestere is megtisztelte az ese-
ményt, aki köszöntőjében kihangsú-
lyozta, hogy az önkormányzat büsz-
ke a cég által elért eredményekre. 
Polgármester úr egy emléklappal 
köszöntötte a születésnapos céget 

és a további jó kapcsolatról, támoga-
tásukról biztosította a tulajdonost.

A köszöntőket követően külön-
böző színpadi programok vették 
kezdetüket. Elsőként a Dalma 
Dance Club táncosai mutatkoztak 
be, majd Herbály András bűvölte el 
a közönséget. Később Pécsi 
Annamária és csapata mozgatta át a 
vállalkozó szellemű érdeklődőket. 
A korábban meghirdetett 3 darab 
nagy értékű tombolatárgyat Mr. 
Rick városunk elismert előadója 
húzta ki, majd természetesen fel-
csendültek a közismert slágerek is. 
A délutánt a Fémfeldolgozó munka-

társa, Lovas Róbert, azaz DJ. 
Majdnemretro és társa DJ. KisJoe 
zenés szettje zárta. 

A színpadi programok mellett 
számos kísérő eseményt is biztosí-
tott a házigazda cég. Több csoport-
ban indult gyárlátogatás a délután 
folyamán, ahol a családtagok is 
betekintést nyerhettek a napi mun-
kába. A Fémfeldolgozó munkatár-
sa, Fórizs István elhozta bemutató 
jelleggel drónjait és repülőit, ame-
lyet a közönség kedvére megcsodál-
hatott. A gyermekek ez alkalomból 
főszerepet kaptak, hiszen az ő szó-
rakoztatásukra is odafigyelt a szer-
vező csapat. A helyszínen ingyenes 
légvárat, trambulint, fakörhintát, 
arcfestést biztosítottak, valamint 
cirkuszos fajátékokat és buborék-
játszót. Mindemellett lufikat, fagyit 
és nyalókákat kaptak ajándékba, és 
a gyárlátogatás is tartogatott egy kis 
meglepetést. Az azon résztvevő 
gyerekek a cég lézergépén, rozsda-
mentes anyagból készült tolltartót 
is hazavihettek.

A büfé szolgáltatásait térítésmen-
tesen vehette igénybe minden 
jelenlévő. Három különböző étel-
ből választhattak a meghívottak, 
birka-, vagy sertéspörköltből, illet-
ve a gyerekeknek dino menü volt a 
választékon. 

A délután folyamán közel 500 fő 
érezhette jól magát. A cég parkolója 
egy hatalmas rendezvénytérré ala-
kult, ahol külön figyelmet szenteltek 
a dekorációra. A születésnapos cég 
logójának színében lufik díszítették 
a teret, amely színek visszaköszön-
tek a színpadi dekorációban is. 

A nagyszabású eseményről min-
denki elégedetten térhetett haza.

Szerkesztőségünk nevében is 
szívből gratulálunk a Rév és Társai 
Cégcsoportnak, valamint az FF 
Fémfeldolgozó Zrt.-nek. Munká-
jukhoz további sok sikert kívá-
nunk!

Bodor Márti

Jubileumi családi nap

2019. szeptember 30-án új 
helyen nyitott meg a Túri Kamra, 
immáron a Dózsa György úton, a 
volt Róka Húsbolt helyén.

Herczeg Zsolt polgármester úr 
elmondta, hogy nagy öröm a város 
számára, hogy a Túri Kamra fejlő-
dik és a helyi termelők, a régió kéz-
művesei és az őstermelők termékei 
is piacra juthatnak, melyet a Túri 
Kamra is segít, így a helyi lakosok is 
könnyebben elérhetik a kézműves 
termékeket és közben profit is ter-
melődik. A város önkormányzata 

örömmel segíti ezt az értékes kez-
deményezést, ezért is merült föl, 

hogy nagyobb helyre költözhessen 
a Túri Kamra. A későbbiekben sze-

retnének egy teraszt is kialakítani a 
járda és a bicikliút között, hogy 
még nagyobb kényelmet és telje-
sebb kiszolgálást  nyújtsanak az 
érdeklődőknek.

A Mezőtúri Intézményellátó Kft. 
az önkormányzat költségvetésből 3 
millió forintot kapott, amelyet a fel-
újításra fordítottak. A kialakítás Dr. 
Barancsi Ágnessel történt egyezte-
tés alapján került kivitelezésre. 

Dr. Barancsi Ágnes azt is elmond-

Új helyen a Túri Kamra

Folyt. 7. old.
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ta, hogy már 5 éve dolgoznak 
együtt a helyi őstermelőkkel és idő-
vel megszületett a gondolat, mivel 
piaci igény volt rá, hogy bővítsék az 
üzletet. Erre kiváló lehetőséget 
nyújt a kellően frekventált helyen 
elhelyezkedő üzlethelység. A 
korábbi 15 m2 helyett most már 45 
m2-en tudják fogadni a kedves 
érdeklődőket.

Az új hely nem csak a megfelelő 
megközelíthetőség miatt ideális, 
hanem azért is, mert a háttér- és 
adminisztrációs munkát is el tudják 
helyben végezni, valamint megfelelő 
méretű raktár is a rendelkezésre áll.

A hús- és hentesáru mellett tej-
termékeket tudnak vásárolni az ide 

betérők. A tejtermékek közül kecs-
ke, bivaly illetve tejtermékkel fog-
lalkoznak. Mint ismeretes 
Mezőtúron évek óta tenyésztenek 
bivalyokat, melyeknek a tejét 
Gyomaendrődön dolgozzák fel és a 
késztermék kerül a Túri Kamra pol-
caira, például a ricotta sajt. A 
későbbiekben szeretnének majd 
friss bivalytejet is értékesíteni a 
Kamrában.

A tejtermékek mellett kapható 
még Túri perec, lekvár, szörpök, 
rostos levek is, amelyek mind helyi 
és régiós kézműves termékek. Ezek 
mellett újdonság, hogy kapható 
parajdi só és ebből készült terméke, 
többek között sópipa, sópárna, 

gyógynövénnyel kezelt só és, szin-
tén Erdélyből származó, fafaragott 
termékek is.

A non-food termékek tárházát 
színesítik a kézműves kerámiák, 
fonott termékek, a mezőtúri 
hímzőkör termékei és kézzel készí-
tett mézeskalács is.

A kézműves termékek mellett a 
pályázati rendszerek eligazodásá-
ban is segítséget tudnak nyújtani az 
érdeklődőknek, mivel ez a másik 
profiljuk, amivel foglalkoznak.

A Túri Kamra fő támogatója első 
sorban Mezőtúr város 
Önkormányzata, külön megkö-
szönve Herczeg Zsolt polgármester 
úrnak és minden kollégájának a 

segítséget, amelyet a Túri Kamra 
fejlődéséhez nyújtottak. Kiemelve a 
helyi vállalkozók közül ifj. Prifer 
Zsoltot és a Fazekas házaspárt a 
Non Stop üzlet tulajdonosait, akik 
szívesen vásárolják a Kamra termé-
keit a helyben készített pizzákhoz 
és szendvicsekhez, ezzel is további 
széles rétegeket érve el.

Sok szeretettel várnak minden 
kedves érdeklődőt a Túri Kamrába 
a Szabadság tér 29. szám alatt, a 
volt Róka húsbolt helyén, hétfőtől 
péntekig 8-tól 18-ig, szombaton 
8-tól 12-ig.

Kalán Hajni

Príma díjas a „Leg a láb” A.M.I.
2019. szeptember 27-én, pénte-

ken immár 14. alkalommal rendez-
te meg a Békés Megyei Príma Gálát 
a Vállalkozók és Munkáltatók 

Országos Szövetsége a Gyulai 
Vigadóban. 

Az idei év Príma díját iskolánk, a 
„Leg a láb” Alapfokú Művészeti 

Iskola vehette át a magyar közokta-
tásban végzett áldozatos munkájá-
ért. A patinás épületben iskolánk 
sokszínűségét bemutató műsort 
adtunk, melyen számos művészeti 
csoportunk közül a mezőberényi 
Berecske, a mezőtúri Újvárosi 
Csillagok, a Biharugrai Kamara és a 
Berény Táncegyüttes mutatkozott 
be. A díjat Szabó Csaba igazgató, 
Szabóné Kukla Ágnes igazgatóhe-
lyettes, és egy táncospár Szabó 
Dorka és Hajzer Sándor vette át.

„Leg a láb” A.M.I.

HALLOWEEN PARTY

a Közösségi Házban

2019. október 25-én.

Mezőtúr város Önkormányzata 
sikerrel vett részt KKETTKK-
SZK-P0062 azonosítószámú, „„Az 
úton menj tovább, ne nézz vissza 
már” - P.Mobil nagykoncert 
Mezőtúron” című pályázaton. A 
Szabadságkoncert pályázati program 
döntéshozó testülete elfogadta pályá-
zatunkat, így köszönthettük Önöket 
Mezőtúron egy P.Mobil koncerten.

A P.Mobil együttes az 1970-1980-
as években a magyar könnyűzenei 
élet egyik meghatározójává vált. A 
zenekar a hetvenes években végig a 
„föld alá szorítva”, a margón dolgo-
zott. Konok fejjel öntörvényű, diva-
toktól független járták útjukat. A 
P.Mobil 10 éven át őrizte fogcsikor-
gató elszántsággal azt a lázadó 
szellemet, amely a zenekart elindí-

totta a pályán. A közönség rajon-
gott értük. A divatot követő, komp-
romisszumokra hajló zenekarok 
sorra elhúztak mellettük, s zenei–
színpadi munkásságuk is olyan for-
rássá vált, amelyben több új zene-
kar is megmerítette korsóját. 
Dalaik, szövegmotívumaik, színpa-
di ötleteik jó néhány más együttes 
koncertjein visszaköszöntek.

Schuster Lóránt alapítótól szár-
mazik a magyar rockrajongók köré-
ben elterjedt szállóige: „A rock 
örök és elpusztíthatatlan!”

Nagy örömünkre igen sokan 
kilátogattak a Városi Oktatási 
Centrum parkjába, ezzel a koncert-
tel méltóképpen zárhattuk a sza-
badtéri programok sorát. 

Bodor Márti

P.Mobil nagykoncert

Mezőtúr Város Önkormányzata 
az Aradi Vértanúk Emléknapja 
alkalmából városi megemlékezést 
tartott 2019. október 6-án 14 órától 
az 1848-1849-es forradalom és sza-
badságharc emlékművénél, amely 
a Városi Kórház mellett található.

1849. október 6-án végezték ki 
Aradon az 1848-49. évi szabadság-
harcban játszott szerepük miatt a 
13 honvédtisztet, név szerint: 
Knezić Károlyt, Nagysándor 
Józsefet, Damjanich Jánost, Aulich 
Lajost, Lahner Györgyöt, 

Poeltenberg Ernőt, Leiningen-
Westerburg Károlyt, Török Ignácot, 
Vécsey Károlyt, Kiss Ernőt, 
Schweidel Józsefet, Dessewffy 
Arisztidot és Lázár Vilmost. Pesten, 
ugyanezen a napon hajtották végre 
gróf Batthyány Lajos egykori 
miniszterelnök halálos ítéletet is. A 
kivégzéssorozat a levert szabadság-
harc tetőpontja volt a megtorlások 
után. Ez a nap, azóta is a magyarság 
nemzeti gyásznapja, amelyről fájón 
emlékezünk meg minden évben.

A Himnusz elhangzása után 
Patkós Éva önkormányzati képvise-
lő, az Ügyrendi Bizottság elnöke 
mondta el emlékező gondolatait, 
majd a Túri Olvasó Kör tagjai és a 
Református Kollégium diákjainak 
műsorát tekinthették meg az emlé-
kezők. 

A műsor után a történelmi egy-
házak képviselő mondtak imát: 
Mihalina László református lelkész 
elnök, Fülöp Mónika evangélikus 
lelkész és Ondovay Tibor pápai pre-
látus, végül a kegyelet, az emléke-
zés koszorúinak, virágainak elhe-
lyezésével zárult a megemlékezés.

Kalán Hajni

Aradi Vértanúk Emléknapja
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Szeptember 26-án került sor a 
Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag 
város alpolgármestere által létreho-
zott „A legszebb konyhakertek” – 
Magyarország legszebb konyha-
kertjei országos programhoz  
Mezőtúr Város Önkormányzata 
által meghirdetett, helyi „A leg-
szebb konyhakertek” - Mezőtúr 
program ünnepélyes eredményhir-
detésére. Az idei évben immáron 7. 
alkalommal vett részt városunk 
ezen a színvonalas és példaértékű 
megmérettetésen. Ezúton is 
köszönjük Kovács Szilvia alpolgár-
mester asszonynak, továbbá a 
Legszebb Konyhakert Csapatának a 
lehetőséget, támogatásukat, kitar-
tó, időt és energiát nem kímélő, 
áldozatos munkájukat.

Az idei programmal is az volt a 
célunk, hogy összegyűjtsük azokat 
a kertművelőket, akik gondosan, 
szeretettel művelik kertjeiket. Őrzik 
mindazt, amit nagyszüleiktől, szü-
leiktől tanultak, tanulni, fejlődni 
szeretnének, saját módszereket 
alkalmaznak azért, hogy egészsé-
ges zöldséget, gyümölcsöt termelje-
nek. Bízunk abban, hogy a program 
által a kertművelők munkája kellő 
elismerést kap és példájuk nyomán 
egyre többen művelnek konyhaker-
tet, hiszen így az évszázadok során 
összegyűlt tudás, tapasztalat 
tovább öröklődhet generációk 
között.

A Városháza Dísztermében meg-
rendezésre kerülő ünnepséget 
Szűcs Dániel városi képviselő 
vezette, aki beszédében először 
Kovács Szilvia alpolgármester 
asszony jókívánságait tolmácsolta a 
megjelentek részére. Alpolgár-
mester asszony szívhez szóló üze-
netben köszönte meg a nevezők, a 
városvezetés, a szervezők lelkiis-
meretes munkáját, továbbá hangsú-
lyozta, hogy a „versenyben résztve-
vők olyan követendő mintául szol-
gálnak, amit érdemes átörökíteni az 
utánunk jövő generációnak, hogy a 
mostani és elődeink által ránk 
maradt értékek, a kertkultúra 
hagyományai, módszerei, praktikái 
megőrződjenek, és mindenki szá-
mára továbbra is egy egészsége-
sebb, boldogabb életet nyújthassa-

nak. Hiszen mindannyian tudjuk, 
hogy a kert művelése nemcsak a 
növények, hanem testünk és lel-
künk ápolását is jelenti egyben.” 

A 2019-es versenyen, Mezőtúron 
4 kategóriában (közösségi, zártkert 
vegyes, mini 50 m2-ig és normál) 
összesen 9 kertművelő mutatta 
meg munkáját és annak eredmé-
nyét a nagyközönségnek. Az idei 
évben is nagyon büszkék vagyunk 
a mezőtúri jelentkezőkre. Bár nem 
számolhatunk be hatalmas jelent-
kezői létszámról, de akik részt 
vesznek a versenyben szívvel lélek-
kel teszik azt és élvezik a kertműve-
lés minden pillanatát, munkásságu-
kat folyamatos tanulás, a természet 
iránti szeretet és tisztelet, a tenni 
akarás, fejlődés jellemzi évről éve. 
Minden évben vannak újabb és 
újabb jelentkezők és nagy öröm 
számunkra, hogy nem csak az idős 
korosztály, hanem egyre több fiatal 
család tartja fontosnak, hogy ott-
hon termelje meg zöldség, gyü-
mölcs szükségletét. 

A már mindenki által izgatottan 
várt eredményhirdetésen az elisme-
réseket Mezőtúr Város Önkor-
mányzata nevében Herczeg Zsolt 
polgármester úr adta át.

Mini 50 m2-ig kategóriában saj-
nos csak egy nevezőnk volt, így 
Bodnár Sándornénak megköszön-
ve kitartó, értékteremtő, hagyo-
mányőrző munkáját, oklevelet ado-
mányoztunk.

Normál kategóriában 
IV. helyezést ért el Szűcs 

Antalné, akinek a verseny során 
betekintést nyerhettünk csodálatos 
színekben pompázó, virágba borult 
udvarába.

III. helyezett lett Nagyné Nagy 
Adrienne

Adrienne a verseny során 
elmondta, hogy a fáradt hétköznap-
ok után a kert jelenti számára a 
testi, lelki megnyugvást. Emellett 
hobbija a főzés, melyhez elenged-
hetetlenek a saját maga által meg-
termelt zamatos zöldségek, gyü-

mölcsök.
II. helyezésért járó elismerést 

vehetett át Juhászné Török 
Orsolya, akit távollétében férje 
képviselt az ünnepségen.

Először, de reméljük, nem utoljá-
ra köszönthettük a Juhász családot 
a versenyre jelentkezők között. 
Hiszen külön öröm számunkra, 
hogy az idősebb korosztály mellett, 
egyre több fiatal is fontosnak tartja 
az egészséges, saját termelésű zöld-
ségek, gyümölcsök fogyasztását, a 
gyermekek kertszeretetre történő 
nevelését már kisgyermekkorban. 
A Juhász család kiváló példája 
annak, hogy amellett, hogy élvez-
hetjük munkánk gyümölcsét, a 
közös kertészkedéssel együtt lehet 
a család, vidám és egy életen át 
tartó hasznos pillanatokat okozhat 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 

A jól megérdemelt I. helyezést 
Balázs István és Családja vehette 
át polgármester úrtól

Kertjüket talán úgy jellemezhet-
nénk a legjobban, hogy egy, a város 
szívében rejlő ékszerdoboz. 5 éves 
gyermekük sok felnőtt számára is 
irigylésre méltóan forgatja a kerti 
szerszámokat, műveli a földet. 
Festői környezetű, magas szakmai 
tudással művelt kertjükhöz, példa-
mutató tevékenységükhöz szívből 
gratulálunk! Haladjanak tovább 
ezen az úton, örökítsék tovább 
tudásukat!

A közösségi kategóriában 
II. helyezést ért el Farkas 

András
Bandi bácsi önzetlen keze mun-

kájának, szakmai tudásának, fárad-
hatatlan energiájának köszönhető-
en szépül meg évek óta az Ifjúsági 
lakótelep 14-es épületének környe-
zete.  Minden mozdulatában a kert 
iránti szeretete és tisztelete tükrö-
ződik vissza.  Amikor az időjárás 
lehetővé teszi, Bandi bácsi biztosan 
a ház körül tevékenykedik és osztja 
meg szomszédjaival, az ott játszó 
gyerekekkel kerttel kapcsolatos 
tapasztalatait, terveit, gondolatait. 

Azt kívánjuk, hogy tettei még 
nagyon sokáig szolgáljanak példa-

ként minden közösségben élő 
mezőtúri lakos számára!

I. helyezett lett a versenyben 
már évek óta részt vevő: Mezőtúri 
Városi Óvoda Gyermek-kert 
Tagintézménye

Szeretettel gratulálunk minden 
kis szorgos kezű gyermeknek és az 
őket tanító, segítő, támogató peda-
gógusoknak, dolgozóknak. 
Különösen megható azt látni, ami-
kor tudásra szomjazó, mosolygó 
gyermekek mutatják be a kertmű-
velés iránt érzett szeretetüket, tenni 
akarásukat, annak csodálatos ered-
ményeit és jóízűen, boldogan 
fogyasztják el munkájuk gyümöl-
cseit.

Zártkert vegyes kategóriában 
mint minden évben most is fejtö-
rést okozott számunkra  sorrendet 
állítani, hiszen két, csodálatos kert-
tulajdonos munkásságát követhet-
jük figyelemmel már évek óta.

De mivel az országos versenyre 
jelölés miatt dönteni muszáj, így az 
idei esztendőben

II. helyezést ért el Fehér András 
és Enyedi Erzsébet

Bandi bácsiék minden évben 
részt vesznek versenyünkben, amit 
ezúton is külön köszönünk és jövő-
re is várjuk jelentkezésüket! Ez idő 
alatt már kétszer találta őket 
Országos Díjra méltónak az 
Országos zsűri. A természet iránti 
szeretet, a szakmai tudás, a hozzá-
értés, a folyamatos fejlődés, a fárad-
hatatlan, alázatos munka jellemzi 
kertjük minden momentumát. 
Tisztelettel gratulálunk az eddig 
elért eredményekhez, további jó 
egészséget és bő termést kívánunk 
a következő esztendőkre is!

I. helyezettként pedig nagy sze-
retettel köszöntöttük Jászné 
Polgár Máriát, Jász Ferencet és 5 
unokájukat, akik minden évben 
újabb és újabb csodákkal kápráz-
tatnak el bennünket. 
Munkásságukat folyamatos tanu-
lás, fejlődés, tanítás jellemzi. Nem 
csak családon belül tartják fontos-
nak a kert iránti szeretet, illetve a 
tudás továbbadását a gyermekek-
nek, hanem rendszeresen vendégül 
látnak csemetéket pl. legutóbb a 
Református Óvoda gyermekei szü-
retelhettek, kóstolhattak kertjük-
ben. Értékteremtő, generációkon át 
öröklődő munkásságuk szolgáljon 
példaként mindenki előtt!

Külön öröm számunkra, hogy a 
Jász Családot az országos zsűri 

Ünnepélyes keretek között díjaztuk a város legszebb konyhakertjeit

Folyt. a 9. old.
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országos díjban részesítette. A jól 
megérdemelt elismerést szeptem-
ber 28-án az OMÉK Országos 
Díjkiosztó Ünnepségen vehették át. 
Szívből gratulálunk, nagyon büsz-
kék vagyunk Önökre!

Az eredményhirdetéssel az idei 
verseny lezárult. Szeretettel gratu-
lálunk minden nevezőnek, további 
eredményes kertművelést és jó 
egészséget kívánunk! Örökítsék, 

fejlesszék tudásukat, védjék kör-
nyezetünket, hiszen a FÖLD a leg-
nagyobb Kincs, melyet óvnunk, 
őriznünk kell! Dr. Szent Györgyi 
Albert szavaival élve: 

„A természet hatalmas, az ember 
parányi, ezért aztán az ember léte 
attól függ, milyen kapcsolatot tud 
teremteni a természettel….”

Pozderka-Korcsok Anita
a helyi verseny koordinátora

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

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

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

2019. szeptember 30. és október 6. között került megrendezésre a hazai könyvtári rendszer legátfogóbb, több mint egy évtizedes múltra visszatekintő 
programsorozata, az Országos Könyvtári Napok, melyhez a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár idén is csatlakozott. Tartalmában mindig meg-
újulva igyekszik ráirányítani a lakosság figyelmét a könyvtárakra. Az idei év szlogenje: „Könyvtárak az emberért, felelősség a Földért” volt. Mindenkit 
érint, mindenki felelős, és mindenki tehet is érte. A megoldás nem bonyolult, de annál fontosabb: a környezetünk és annak védelme. Egész héten színes 
programokkal (előadások, kézműves foglalkozás, újrahasznosítás, könyvkiállítások, fotókiállítás…) vártuk az érdeklődőket. Szeptember 30-án hagyomá-
nyainkhoz híven rendeztük meg Mesemondó versenyünket, melyre több mint 60 általános iskolás jelentkezett. Az „Ültess fát, olvass alatta könyvet” faül-
tetési akcióhoz csatlakozva óvodás és kisiskolás gyermekekkel együtt ültettünk fát a Szabadság téren. A hét közepén Ujlaki Csaba csillagász tartott izgal-
mas előadást. Az újrahasznosítás jegyében a Zenebatyu mutatta meg, milyen különleges hangszereket készíthetünk otthon talált, hulladék anyagokból. 
Pénteken az Állatok Világnapján a gyermekek játékos formában új ismeretekkel gazdagodhattak a könyvtárban. Október 6-án a program zárásaként ismét 
Könyves Vasárnapra került sor, melyre a könyvtárunk rendkívüli nyitva tartással, ingyenes beiratkozási lehetőséggel készült, majd délután került sor a 
Mesegálára. A hét befejezéseként pedig a Csiga Duó vidám zenés előadása várta a kicsiket és nagyokat. 

A sikeres rendezvényt köszönjük támogatóinknak: Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit 
Kft., Ujlaki Csaba (az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ munkatársa), Metzker Krisztina és az Actor Kft., Szent István Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda, Smile Büfé. 

Képes beszámoló az eseménydús hétről:

Országos Könyvtári Napok 2019

Mesemondó verseny Faültetés óvodásokkal és kisiskolásokkal

Ujlaki Csaba csillagász előadása Zenebatyu Kézműveskedés újrahasznosítható 
anyagokból

Állatok világnapja foglalkozás Csiga Duó

Könyvtárosok

MAFC felnőtt labdarúgó 
csapat hazai mérkőzései:

10.27. 14:00 óra
MAFC - JVSE ROSENBERGER

11.09. 13:30 óra
MAFC - JÁNOSHIDA SE

11.23  13:00 óra
MAFC - TÓSZEG KSE
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Mesemondó verseny 2019
A Magyar Olvasótársaság kezde-

ményezésére, Benedek Elek szüle-
tésnapján, szeptember 30-án tart-
ják a magyar népmese napját. A 
Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár idén is megrendezte 
hagyományos mesemondó verse-
nyét. Több mint 60 gyermek töltöt-
te meg a könyvtár termeit és szebb-
nél szebb mesékkel kápráztatták el 
a közönséget és a zsűrit. A helye-
zést elérő gyermekek meghívást 
kaptak az október 6-án megrende-
zett Mesegálára az Országos 
Könyvtári Napok könyves vasár-
napjára, ahol ismét előadhatták 
meséiket. Ezúton szeretnénk meg-
köszönni Mezőtúr Város Önkor-
mányzatának támogatását, a zsűri 
kiváló munkáját és a felkészítő 
tanárok, tanítók és szülők segítsé-
gét, melyek nélkül a rendezvény 
nem valósulhatott volna meg. 

A mesemondó verseny helyezett-
jei: 

1.osztály: 
I. Mihályi Dávid (Mezőtúri 

Általános Iskola és A. M. I. Kossuth 
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási 
nyelvű Ált. Isk.)

II. Gajdos Milán (Mezőtúri II. 
Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 

A.M.I.)
III. Berzétei Vivien (Szent István 

Katolikus Általános Iskola)
Különdíj 
Lőrincz Lili Jázmin (Mezőtúri 

II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és A.M.I.)

Szent István Katolikus Iskola és 
Óvoda különdíjas 

Vida László Bence (Mezőtúri 
Általános Iskola és A. M. I. Kossuth 
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási 
nyelvű Ált. Isk.)

2.osztály: 
I.Karikás Kitti (Mezőtúri 

Református Kollégium Ált. Isk.) 
és Bozsik Fruzsina (Mezőtúri 

Általános Iskola és A. M. I. Kossuth 
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási 
nyelvű Ált. Isk.)

II. Medgyesi Dóra (Szent István 
Katolikus Általános Iskola)

III. Hegyi Anna (Mezőtúri 
Általános Iskola és A. M. I. Kossuth 
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási 
nyelvű Ált. Isk.)

Különdíjas 
Djouob Noé (Mezőtúri II. 

Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
A.M.I. Mesterszállás Telephelye), 

Németh Nóra (Petőfi S. Ált. Isk., 

Túrkeve), 
Szaszkó Dorka Aletta (Mezőtúri 

Általános Iskola és A. M. I. Kossuth 
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási 
nyelvű Ált. Isk.)

3.osztály: 
I. Rézsó Márton Miklós 

(Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és A.M.I. 
Mesterszállás Telephelye)

II. Nagy Botond (Református 
Koll. Ált. Isk.)

III. Nagy Kristóf (Református 
Koll. Ált. Isk.)

Különdíj 
Miskolczi Hunor (Református 

Koll. Ált. Isk.)

4.osztály: 
I. Vaskó Iringó (Mezőtúri 

Általános Iskola és A. M. I. Kossuth 
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási 
nyelvű Ált. Isk.)

II. Den Hertog Patrik (Mezőtúri 
II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és A.M.I.)

III. Major Regina (Református 
Koll. Ált. Isk.)

Különdíjak 
Búsi Virág (Mezőtúri Általános 

Iskola és A. M. I. Kossuth Lajos 

Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű 
Ált. Isk.) 

és Djouob Marcell (Mezőtúri II. 
Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
A.M.I. Mesterszállás Telephelye)

Metzker Krisztina és Actor Kft 
különdíjasai 

Pete Gvendolin (Mezőtúri 
Általános Iskola és A. M. I. Kossuth 
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási 
nyelvű Ált. Isk.), 

Hegyi Kitti (Mezőtúri Általános 
Iskola és A. M. I. Kossuth Lajos 
Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű 
Ált. Isk.), 

Madura Lili (Szent István 
Katolikus Általános Iskola)

Felsősök: 
I. Kozák Anna (Mezőtúri II. 

Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
A.M.I.)

II. Cser Noémi (Református 
Kollégium Ált. Isk.)

III. Ecsedi Kristóf Ádám 
(Református Kollégium (Gimn.)

Különdíj: Rafael Zsaklin 
(Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és A.M.I.)

Könyvtárosok

Mezőtúr Város Önkormányzata 
csatlakozott a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetve felsőoktatási tanulmányo-
kat 2019-ben kezdő fiatalok támo-
gatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztön-
díjpályázat 2020. évi fordulójá-
hoz.

A polgármester 131/2019. (IX. 
26.) számú képviselő-testületi hatá-
rozat alapján kiírja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-
pályázatot 2019. évre felsőoktatási 
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 felsőoktatási szak-
képzésben tanulmányaikat, kivéve 
a Magyar Hondvédség és a rendvé-
delmi feladatokat ellátó szervek 

hivatásos és szerződéses állomá-
nyú hallgatóit, (PhD) képzésben 
részt vevő hallgatókat, valamint a 
kizárólag külföldi intézménnyel 
hallgatói jogviszonyban álló hallga-
tókat.

Az ösztöndíj időtartama 10 
hónap, azaz két egymást követő 
tanulmányi félév ( a 2019/2020. 
tanév második féléve és a  
2020/2021. tanév első féléve). Az 
ösztöndíjra pályázhatnak a 2019. 
szeptemberében felsőoktatási tanul-
mányaik utolsó évét megkezdő hall-
gatók is. Amennyiben az ösztöndí-
jas hallgató jogviszonya 2020 őszén 
már nem áll fenn, úgy a 2020/20121. 
tanév első félévére eső ösztöndíj 
már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot 
benyújthatnak azok a hallgatók is, 
akiknek a hallgatói jogviszonya a 
felsőoktatási intézményben a 
pályázás időpontjában szünetel. Az 
ösztöndíj folyósításának feltétele, 
hogy a 2019/2020. tanév második 
félévére a beiratkozott hallgatói jog-
viszonnyal rendelkezzen.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag 
szociális rászorultság alapján törté-

nik.
A Bursa Hungarica Ösztöndíj-

rendszer 2013. évi fordulójától kez-
dődően az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő a Bursa 
Hungarica pályázatok, illetve ösz-
töndíjak kezelésére kifejlesztett 
Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerben (továbbiakban: EPER-
Bursa rendszer) indítja el a pályáza-
tok kezelését. A pályázat beadásá-
hoz az EPER-Bursa rendszerben 
egyszeri pályázói regisztráció szük-
séges. Azok a pályázók, akik a 
korábbi pályázati évben regisztrál-
tak a rendszerben, már nem regiszt-
rálhatnak újra, ők a meglévő fel-
használónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rend-
szerbe. Amennyiben a jelszavukat 
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó 
funkcióval kérhetnek új jelszót. A 
pályázói regisztrációt, vagy belé-
pést követően tölthetik fel pályázati 
adataikat a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói az EPER-Bursa 
rendszerben. (Elérése: https://
bursa.emet.hu/paly/palybelep.

aspx) A személyes és pályázati ada-
tok ellnőrzését és feltöltését követő-
en a pályázati űrlapot kinyomtatva 
és aláírva, a települési önkormány-
zatnál kell benyújtaniuk a pályá-
zóknak. A pályázat csak a pályázati 
kiírásban meghatározott csatolandó 
mellékletekkel érvényes.

A pályázati kiírásban meghatáro-
zott valamely melléklet hiányában 
formai hibásnak minősül. A benyúj-
tott pályázatok befogadását az 
önkormányzatnak az EPER-Bursa 
rendszerben igazolnia kell. A nem 
befogadott pályázatok a bírálatban 
nem vesznek részt.

A pályázat kötelező mellékletei:
-A felsőoktatási intézmény által 

kitöltött eredeti hallgatói jogvi-
szony igazolás a 2019/2020. tanév 
első félévéről.

-Igazolás a pályázó és a vele egy 
háztartásban élők egy főre jutó havi 
nettójövedelméről. (Egy háztartás-
ban élőnek kell tekinteni a pályázó 
lakóhelye szerinti lakásban életvi-
telszerűen együttlakó, ott bejelen-
tett lakóhellyel, vagy tartózkodási 

P Á L Á Y Á Z A T I  K I Í R Á S
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hellyel rendelkező személyeket.)
-Rövid önéletrajz  pályázó szoci-

ális helyzetéről.
A pályázat rögzítésének és az 

önkormányzathoz történő benyúj-
tásának határideje: 2019. novem-
ber 05.

A beérkezett pályázatokat az ille-
tékes önkormányzat bírálja el 2019. 
december 05-ig.

A települési önkormányzat dön-
téséről és annak indokáról 2019. 
december 09-ig az EPER-Bursa 
rendszeren át elektronikusan vagy 
postai úton küldött levélben értesíti 
a pályázókat.

A polgármester a 131/2019. 
(IX.26.) számú képviselő-testületi 
határozat alapján kiírja, a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot 
2019. évre a felsőoktatási tanulmá-
nyokat 2020-ban kezdő fiatalok 
részére.

„B” típusú pályázat
A pályázatra azok az önkor-

mányzat illetékességi területén 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű ( a 2019/2020. 
tanévben utolsó éves, érettségi előtt 
álló középiskolás, illetve felsőfokú 
diplomával nem rendelkező, felső-
oktatási intézménybe felvételt még 
nem nyert, érettségizett)pályázók 
jelentkezhetnek, akik a 2020/2021. 
tanévtől kezdődően felsőoktatási 
intézményben teljes idejű (nappali 

munkarend) alapképzésben, osz-
tatlan képzésben, vagy felsőoktatá-
si szakképzésben kívánnak részt 
venni.

A „B” típusú pályázatra jelentke-
zők közül csak azok részesülhet-
nek ösztöndíjban, akik a 2020/2021. 
tanévben először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe és tanul-
mányaikat a 2020/2021. tanévben 
ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet támogatásban 
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 időtartama 3X10 
hónap, azaz hat egymást követő 
tanulmányi félév (a 2020/2021. 
tanév,  a 2021/2022. tanév és a 
2022/2023. tanév).

 A támogatott pályázók szociális 
rászorultságát az önkormányzat 
évente egyszer felülvizsgálja.

A Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordu-
lójától kezdődően az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
a Bursa Hungarica pályázatok, illet-
ve ösztöndíjak kezelésére kifejlesz-
tett Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerben (továbbiakban: EPER-

Bursa rendszer) indítja el a pályá-
zatok kezelését. A pályázat beadá-
sához az EPER-Bursa rendszerben 
egyszeri pályázói regisztráció szük-
séges. Azok a pályázók, akik a 
korábbi pályázati évben regisztrál-
tak a rendszerben, már nem regiszt-
rálhatnak újra, ők a meglévő fel-
használónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rend-
szerbe. Amennyiben a jelszavukat 
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó 
funkcióval kérhetnek új jelszót. A 
pályázói regisztrációt, vagy belé-
pést követően tölthetik fel pályázati 
adataikat a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói az EPER-Bursa 
rendszerben. (Elérése: https://
bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx) A személyes és pályázati ada-
tok ellnőrzését és feltöltését követő-
en a pályázati űrlapot kinyomtatva 
és aláírva, a települési önkormány-
zatnál kell benyújtaniuk a pályá-
zóknak. A pályázat csak a pályázati 
kiírásban meghatározott csatolan-
dó mellékletekkel érvényes.

A pályázati kiírásban meghatáro-
zott valamely melléklet hiányában 
formai hibásnak minősül. A benyúj-
tott pályázatok befogadását az 
önkormányzatnak az EPER-Bursa 
rendszerben igazolnia kell. A nem 
befogadott pályázatok 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 
nettójövedelméről. (Egy háztartás-
ban élőnek kell tekinteni a pályázó 
lakóhelye szerinti lakásban életvi-
telszerűen együttlakó, ott bejelen-
tett lakóhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező személyeket.)

-Rövid önéletrajz  pályázó szoci-
ális helyzetéről.

A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzathoz történő benyúj-
tásának határideje: 2019. novem-
ber 05.

A beérkezett pályázatokat az ille-
tékes önkormányzat bírálja el 2019. 
december 05-ig.

A települési önkormányzat dön-
téséről és annak indokáról 2019. 
december 09-ig az EPER-Bursa 
rendszeren át elektronikusan vagy 
postai úton küldött levélben értesíti 
a pályázókat.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjról 
bővebb felvilágosítás kapható a 
www.emet.gov.hu internetes 
címen, vagy a Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal Hatósági 
Osztályán (Mezőtúr, Kossuth Lajos 
tér 1. mfsz. 3. szoba) Hegyi István 
szociális hatósági csoportvezető-
nél, tel.: 56/551-926.

Mezőtúr, 2019. október 01.
Herczeg Zsolt
polgármester

Nem tudom, miért
Gondolok Rád

Oly sokat,
Most, hogy az időm
Szinte észrevétlenül

Oly gyorsan
Elszaladt,

Mert mikor még
Rohanó idő nélkül

Éltünk,
Azt hittük, mindig
Sütni fog a Nap,

És nem lesz vihar,
Csak lágy szellő,

Mi simogat,

És nem volt 
Ősz hajszál

A hajunkban,
De ma már látható,

Hogy alig állunk
A viharban.

Azért még fogjuk
Egymás kezét,

És ha egymás vállára
Hajtjuk fejünket csendben,

Ősz hajszálaink
Találkoznak a szélben,

És boldogan tekintünk
A múltba,

De tudjuk, előttünk
Már az út vége

Rohan felénk a télben.

És mert szeretve járjuk utunkat,
Ez a rohanás lelassulhat.

Dr. Keresztes Károly

Évek múltán

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
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Az elmúlt években Mezőtúr 
Város Önkormányzata támogatta az 
időskorú lakosság egészségi állapo-
tának a megőrzését, ezzel együtt a 
megelőzést is szem előtt tartva, 
elindította egészség nyereség prog-
ramját. A tavalyi évben biztosította 
a krónikus légzőszervi betegségek-
ben szenvedő 65 év feletti mezőtúri 
lakosoknak egy védőoltás felvétel-
ének a lehetőségét. 

Ez a védőoltás a Streptococcus 
pneumoniae, (pneumococcus) bak-
térium okozta súlyos fertőzések 
megelőzésére szolgál.  Ezek a kór-
okozók megtalálhatóak légu-
tainkban tüneteket nem okozva, de 
bizonyos esetekben betegség alakul 
ki. Kezelés hiányában a baktérium 
bekerülhet akár a véráramba és vér-
áramfertőzést okozhat. A betegség-
nek ez a súlyos, invazív formája az 
érrendszer károsodását, és egyéb 
szervek megbetegedését is okoz-
hatja, illetve átjutva az agyhártya 
burkain súlyos, életveszélyes álla-
potot eredményezhet, ami a paci-
ens halálát, vagy felépülve mara-
dandó károsodását eredményezhe-
ti. Cseppfertőzéssel terjed, így 
gyakran okoz minden populáció-
ban megbetegedést, leggyakrabban 
gyermekeknél középfülgyulladást, 
felnőtteknél pedig tüdőgyulladást.1 

Miért is olyan veszélyes a tüdő-
gyulladás?

Európában a fertőző betegségek 
közül ebben halnak meg a legtöbben, 
a betegség szövődményes, elhúzódó, 
és a paciens gyakran kórházi kezelés-
re szorul. A betegek 20-40 %-a kór-
házba kerül, ebből mintegy 10-20 % a 

korszerű antibiotikus kezelés ellené-
re is belehal a pneumococcus okozta 
tüdőgyulladásba.1 

A fokozott kockázati tényezőkkel 
bíró betegek oltása mindenképp 
ajánlott, (2 év alatti gyermek, 65 
feletti felnőtt, zárt közösségben 
élők, dohányzók és a krónikus 
betegségben szenvedők).2

Az idei évben Herczeg Zsolt pol-
gármester úr maximális támogatásá-
val és a Képviselő Testület hozzájá-
rulásával újra elindulhatott egy 
egészségvédő program, amely jelen 
esetben a krónikus érrendszeri 
(cardiovasculáris) betegek egészségi 
állapotának a javulását és preventív 
egészségnyereségét tűzte ki célul. 

Minden 65 év feletti mezőtúri 
lakosnak ingyenes hozzáférést biz-
tosít, aki már átesett szívinfarktu-
son, szívizomelhalásos megbetege-
désen, vagy szívelégtelenségben 
szenved, mű szívbillentyűvel vagy 
pacemakerrel él.

A kutató orvostudomány egyik 
legfantasztikusabb vívmánya a 
védőoltási paletta szélesebb körben 
történő fejlesztése. Ez egy erős pre-
venciós fegyver, amelynek alkalma-
zásával világméretű járványok vál-
nak leküzdhetővé, illetve a tragikus 
kimenetelű fertőzések megelőzhe-
tőek! Klinikai kutatások további 
bizonyítéka, hogy a pneumococcus 
okozta súlyos tüdőgyulladásokon 
átesettek között, még klinikailag 
gyógyult állapot mellett is nagy 
számban marad szív, érrendszeri 
károsodás, illetve egyedülálló 
módon direkt szívizom károsodás!3

A szívizom károsodás súlyossá-

gát fokozza, hogy a baktérium 
zavartalanul szaporodik tovább, 
ezzel fokozva a korábban bármely 
szívizombetegségen átesett beteg-
nél a már károsodott szívizomban 
egy súlyosabb, akár végzetes szö-
vődmény felléptét.

A légúti megbetegedések mellett 
hangsúlyossá vált az egyedi szívkáro-
sító hatásával a pneumococcus sze-
repe, ezért oly nagy jelentőségű ezen 
betegcsoport különös védelme!3 

Ezen megalapozott tudományos 
publikációk megerősítették az érin-
tettekben, hogy ismét egy példaér-
tékű közösségi összefogással elér-
hetővé váljon a kórház kardiológiai 
gondozói hálózatban nyilvántartott 
krónikus szívizom károsodásban 
szenvedő betegek számára a 
pneumococcus elleni védőoltás. 

Ennek gyakorlati kivitelezését is 
a gondozó dolgozói vezénylik le, a 
korábbi évhez hasonlóan, értesítve 
az oltandók körét.

Az önkormányzat ismét tanúbi-
zonyosságot tett, hogy felismerve 
ennek a védőoltásnak a jelentősé-
gét, elkötelezetten támogassa 
Mezőtúr lakosságának egy újabb 
csoportját, akiknek ezzel lényege-
sen jobb életminőséget garantálva, 
tartós védelmet biztosítva hozzájá-
ruljon egy egészségesebben élhe-
tőbb nagyszülői családi háttér 
kialakításához!

Az egészségügy közszolgájaként 
számomra nagyon fontos a preven-
ció elsődlegessége, a védőoltások 
jótékony, betegségmegelőzésére 
való figyelemfelhívás, egy egészség-

tudatos, saját egészség iránti komp-
lex felelősségvállalás eszméje! 

Ez az önkormányzati védőoltási 
program szorosan illeszkedik az 
egyéb egészségünk jó karbantartá-
sát megcélzó dietetikai tanácsadás-
ok, természettudományi előadá-
sok, aktív mozgásra ösztönző tor-
nák, egészséges életmód progra-
mok jótékony rendszeréhez! 

Ha fejben eldöntjük hogyan, 
milyen értékrendben éljünk, 
milyen segítségeket hívjunk testi, 
lelki, szellemi komfortunk megőr-
zéséhez, akkor az egészségünk lesz 
a legfontosabb érték, felülírva min-
den társadalmi megfelelősséget, 
vagy az olykor túlzó elvárások irán-
ti kényszeres viselkedési formákat! 

De az egészséges egyensúly har-
monikus megéléséhez a lehetősé-
gek maximális figyelembevételével 
kell döntést hoznunk! 

Dr. Csellár Zsuzsanna

1. Dr. Székely Éva Pneumónia 
időskorban- a megelőzés lehetősé-
gei. Korszerû Kaleidoszkóp | 1. évfo-
lyam, 1. szám, 2015. December

2. NNK Módszertani levele a 2019 
évi védőoltásokról, https://www.
antsz.hu/felso_menu/temaink/
jarvany/modszertani_levelek

3. Ludwig Endre: Aktualitások a 
pneumococcus infekcióról: 
cardiovascularis szövődmények, 
kardiotoxicizás és a prevenció új 
lehetőségei idős korban. LAM 
2015;25(10):409-414

A cikk megjelenését a Pfizer Kft. 
támogatta

Tisztelt Olvasó!

1998. óta folyamatosan „valami-
lyen” képviselői funkcióban részese 
voltam Mezőtúr város fejlődésének, 
különféle beruházások eredménye-
ként városszépítő és környezetbarát 
fejlesztéseinek, intézményei műkö-
désének, részt vehettem utak, jár-
dák, közterek burkolatainak javítá-
sában, környezeteik barátságossá 
rendezésében, a szociális jóléti, 
egészségprevenciós, környezettu-
datos programok megszervezésé-
ben és azok megvalósításában. 

Szerettem ezt a munkát, ami 
mindvégig kihívások, olykor 
kemény küzdelmek színtere volt, 
mindemellett nagyon kedves 
emberbaráti, karitatív és kreatív 
szemléletet is igényelt.

A döntések természetesen olykor 
ellentéteket, vagy kellemetlen szi-
tuációkat is eredményeztek, amikor 
néhány kolléga inkorrekt lépései-

vel, vagy későbbi munkánkat deho-
nesztáló véleményével, olykor 
sértő, ok nélküli személyes meg-
nyilvánulásaival szembesültünk, 
de ez is a  képviselői munka része! 

Úgy érzem, mindvégig tudásom 
legjavát adva szolgáltam a város 
érdekét, szem előtt tartva a város 
lakosainak  egészsége iránti elköte-
lezettségem! 

Az orvosi hivatásnál nincs szebb, 
és az esküm fényében viselem 
gondját és óvom kicsik és nagyok 
egészségét a továbbiakban is ebben 
az általam szeretett, szívemnek 
kedves  városban. 

Képviselői munkám során remek 
együttműködést tapasztaltam pol-
gármester úrral, Herceg Zsolttal, a 
képviselői társaim jó részével, a hiva-
tal dolgozóival, akik segítették várost 
támogató döntéseink meghozatalát. 

Köszönöm a választókerület 

lakosainak évről évre nyújtott pozi-
tív támogatását, és hogy együtt 
élhettük és tehettük szebbé város-
unkat, lakókörnyezetünket! 

A városépítés nehéz munkája 
folytatódik tovább, a polgári értékek 
mellett elkötelezetten az eddig szer-
zett képviselői tapasztalataimmal 
mint „külső” szemlélő, mint mező-
túri lakos, továbbra is szeretném 
támogatni és gazdagítani a város 
kulturális értékeit, hagyományainak 
kincseit, gazdasági fellendülését, 
összességében ennek a számomra 
nagyon kedves, élhető városnak a 
szépítését és további fejlődését!

Jó egészséget, boldog életet kívá-
nok Önöknek! 

Továbbra is összefogva, együtt 
Mezőtúrért! 

Dr. Csellár Zsuzsanna 

Tisztelt Olvasó!
„Hullanak a falevelek vége 

van a nyárnak...”
címmel magyarnóta

délután
a Közösségi Ház Jurta

termében
2019. október 20-án

14 órától a
Búzavirág Dalkör

rendezésében.

Fellépnek:
Vidéki klubokból énekesek,

táncosok, valamint a Búzavirág
Dalkör tagjai.

Zenél: Berec Zsolt
A belépés díjtalan!

Támogatójegy a helyszínen 
vásárolható.
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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 vásár-
lások útján tovább gyarapodott.

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a családi hagyatékokban fel-
lelhető régi iratokat, fotókat, képeslapokat, könyveket, újságokat, 
használati tárgyakat, munkaeszközöket, régi fényképezőgépe-
ket stb., amennyiben nincs rájuk szükség, feleslegessé válnak, 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 szán-
dékukat: +36 20 214 47 56.

A gyűjteménytár gyarapítása és megőrzése elsődleges szándékunk és fel-
adatunk. A cél, hogy a mezőtúri kötődésű anyagok itt maradjanak a város-
ban, 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 adomá-
nyokkal gyarapították a gyűjteményt!

Tisztelettel az egyesület nevében:        Szabó András egyesületi elnök

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!ÁLLÁSKERESŐK,  MUNKÁLTATÓK     FIGYELMÉBE!

M E G H Í V Ó

Ezúton tisztelettel meghívjuk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

szervezésében az Európai Munkáltatói Napok rendezvénysorozat
keretében megrendezésre kerülő

Állásbörzére.

A rendezvény helyszíne: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Mezőtúri Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály Mezőtúr, Rákóczi út 3.

Időpontja: 2019. október 17.  (csütörtök)  9:00 – 11:00 óra

A képzési-, és állásbörzén lehetősége nyílik az állást kínáló munkálta-
tókkal való személyes találkozóra, önéletrajz átadására is.

Az igénybe vehető szolgáltatások:
•Állásközvetítés
•Képzési ajánlatok
•Támogatási lehetőségek
•Önéletrajz írás

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Lomtalanítási tájékoztató 2019.
A közszolgáltatást ellátó NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

Mezőtúron a lomtalanítást a 2019. évbe október 14. és október 18. 
között fogja elvégezni. 

A lomhulladék elszállítása az egyes körzetekben a kommunális hulla-
dék elszállításával azonos gyűjtőnapon történik, kérjük, hogy a lom-

hulladékot október 14-én hétfőn, október 15-én kedden, október 16-án 
szerdán, október 17-én csütörtökön és október 18-án pénteken a szo-
kott 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, fes-
tékes, hígítós csomagolóanyagok; ezek a hulladékok leadhatók a hulladék-
gyűjtő udvarban (a gyógyszerek - leadhatók a patikákban), kertgondozás-
ból származó zöldhulladékot, elektronikai hulladékot (pl. TV, monitor, 
számítógép, elektromos konyhai eszközök, hűtők, fagyasztók, mosógépek, 
mosogatógépek, szárítógépek, barkácsgépek, játékok, fénycsövek, izzók, 
lámpatestek); ezek a hulladékok leadhatók a hulladékgyűjtő 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 információk a közszolgáltatással kapcsolatban elérhetőek a 

https://nhszszolnok.hu/  címen.
A Mezőtúr, Kávási Sándor u. 52. szám alatt lévő hulladékudvarban, a 
Kétpói Regionális Hulladékkezelő Központban elhelyezhető hulladé-
kokkal kapcsolatban a https://nhszketpo.hu címen tájékozódhatnak.

Foltvarró tanfolyam indul a Közösségi Házban
A mezőtúri Túr-Tű Foltvarró Szakkör alapfokú foltvarró tanfolyamra 

hív és vár minden kedves érdeklődőt, aki szeret kézimunkázni.
Ingyenes, 10 hetes (10*2 óra) tanfolyamon sajátíthatja el a foltvarrás 

alapjait.
Helye: Közösségi Ház, Mezőtúr
Időpont: október 15-től minden kedden 16-18 óráig
Ha szeretné feldobni a lakását egyedi, szép patchwork terítőkkel, dísz-

párnákkal, használati tárgyakkal, vagy meglepné magát, egy különleges, 
saját kezűleg készített táskával, neszesszerrel, mindezek fortélyait elsajátít-

hatja a tanfolyamon.
A saját készítésű foltvarrott munkákkal ajándékként is örömet szerezhe-

tünk.
Szükséges eszközök: jegyzetfüzet, toll, grafitceruza, körző, vonalzó, 

olló, varrótű, cérna, gombostű, színes pamutvászon anyagdarabok.
Ha a tanfolyam után is szeretne közösségben alkotni és még több foltos 

technikát elsajátítani, szeretettel várjuk csoportunkban.
Jelentkezni lehet: 2019. október 15-én 16 órakor személyesen a helyszí-

nen.
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2019. szeptember 25-28. között 
rendezték meg Győrben a Serdülő 
Magyar Bajnokságot, ahol Mácsai 
Attila országos második helyezett 
lett. Ezzel kapcsolatban kérdez-
tük az ifjú versenyzőt.

- Mácsai Attila vagyok, 11 évesen 
kezdtem el foglalkozni az ökölvívás-
sal, ahová a bátyámmal együtt jár-
tunk. Hamar megszerettem ezt a 
sportot és az edzőim is azt mondták, 
hogy tehetséges vagyok. Szeretek 
edzésre járni,főképpen az edzések 
technikai oldalát kedvelem, jól 
érzem magam a ringben. Tizenkét 
évesen kezdtem el versenyezni. 
2018-ban tizenhárom mérkőzést vív-
tam és mindet meg is nyertem.

Az országos bajnokságra való fel-
készülésem nem volt töretlen, saj-
nos betegségek és sérülések gátol-
ták a felkészülésemet. Három 
hetem maradt a felkészülésre, de 
ezt nagyon komolyan vettem, min-
dent bele adtam, plusz edzéseket is 
vállaltam. Hátráltat még az is, hogy 

most vagyok növésben, nem érzem 
úgy a távolságot, mint előtte míg 
kisebb voltam. Az ellenfeleim 
nagyobbak voltak és felfelé kellett 
öklöznöm, most azonban, hogy 
nőttem ez teljesen megváltozott. 

A 2019. évi serdülő Magyar 
Bajnokságot Győrben rendezték 
szeptember 25-28 között. 
Súlycsoportomban, kis légsúlyban 
a döntőben kaptam ki, így második 
helyezést értem el. Még szokatlan 
volt, hogy négy napos versenyeken 
kell helyt állni, de remélem hogy ez 
hamarosan meg változik.

A hétköznapjaim úgy telnek, 
mint mindig: hetente három edzé-
sem van hétfőn, szerdán és péntek 
17-19 óra között. Készülök a Magyar 
utánpótlás bajnokságra, a volt diák-
olimpiára, melyet 2020. márciusá-
ban rendeznek majd meg. De addig 
még van idő egy kis lazításra is.

A családom nagyon sokat segít és 
rengeteget köszönhetek nekik. 
Általában elkísérnek a versenyekre, 
elvisznek az edzésekre és ha készü-
lök egy-egy versenyre, több szabad 
időt adnak, mint általában. Sokat 
köszönhetek Dacher József edzőm-
nek, aki külön foglalkozik velem, 
amikor versenyre készülök

A Rákóczi úti iskola tanulója 
vagyok, szerencsére nincs különö-
sebb gondom a tanulással. Kiválóan 
össze tudom egyeztetni a sporttal a 
tanulást és az ökölvívást. Még külö-
nösképpen nincs kialakulva ben-
nem példakép, de felnézek az olim-
pia bajnokainkra.

Kalán Hajni

Mezőtúri siker ökölvívásba

Safe Kid - Önvédelmi képzés gyerekeknek
A gyerek önvédelmi képzés során megtanítjuk a gyermekeket a rájuk 

veszélyt jelentő helyzetek felismerésére, megoldására, különösen nagy 
hangsúlyt fektetve az elkerülésre és megelőzésre! Edzéseinken az önvédel-
mi készségek és a mozgáskultúra fejlesztése mellett szerepet kap a gyere-
kek önbecsülésre, sportra és egészséges életre történő nevelése! Mindez 
szervezett, játékos formában történik, mert nagyon fontos, hogy a gyere-
kek jól érezzék magukat az edzéseken! A játékok amellett hogy örömet 
okoznak a gyerekeknek, fejlesztik a gyerekek mozgását, segítik az új moz-
gásformák kialakulását, gyakorlását, fejlesztik ügyességüket, és elősegítik, 
hogy a pillanatnyi mozgásfejlettségük határaival számolni tudjanak.

Következő esemény: 2019. október 15. 17.00-18.00-ig
Helye: Mezőtúr, Szabadság tér 17. (Közösségi ház)

Keresd Petit!
Mit hozz magaddal:
-kényelmes nadrág, csere póló, váltócipő
-lelkesedésedet, a mosolyod :)

Ha kérdésed van hívj, vagy írj bátran!
Tel: +36704271007

Email: dudas.peter@defendo.hu

Kézis hírek

A szeptember utolsó hétvégéje 
ismét nem telhetett el kézilabda baj-
noki forduló nélkül. A férfi felnőtt 
és ifjúsági csapatunk Kondorosra 
látogatott szombaton, ahol az ifi 
csapat 16:00-tól a felnőtt pedig 18:00 
órától lépett pályára. Szerencsére 
sikert hozott mind a két mérkőzés. 
Megkérdeztük a mesterek hogyan 
látják a hétvégét szakmai szemmel.

A felnőtt mérkőzésről Varga 
Antal vezetőedzőt kérdeztük:

– Értékes győzelmet szereztünk 
idegenben egy rutinos játékosokkal 
megerősített Kondorossal szemben. 
Támadásban sajnos pontatlanok 
voltunk, viszont a védekezésünk és 
a kapusteljesítményünk jól műkö-
dött. Annak viszont külön örülök, 
hogy a nagy ellenszélben is igazi 

csapatként küzdöttünk és az ilyen 
körülmények is megmutatják a csa-
pat erejét! Köszönjük a bennünket 
elkísérő szurkolók biztatását, igazi 
hazai hangulatot teremtettek ide-
genben! Hajrá MAFC! Kondorosi 
KK – Mezőtúri Syngenta (16 – 18)

Az ifjúsági csapat edzője Boda Péter 
a fiatalok teljesítményéről számol be: 
– Kondoros ellen léptünk pályára 
szombaton a felnőtt meccs előtt. Jó 
tempót tudtunk diktálni végig, így már 
a félidőre komolyabb különbség ala-
kult ki. Gondolom a játékvezetők 
unatkoztak, mert úgy érezték, hogy 
szerepelniük kell és a második félidő 
10. perce körül gyorsan kiosztottak 6 
piros lapot. Az eredményt ez nem 
befolyásolta, ismét magabiztos győ-
zelmet arattunk. IFI (24-51)

A hétvégén a kisebbek is pályára 
léptek. Az U15-ös csapatunk 
Békéscsabára látogatott, ahol 
Túrkeve és Békéscsaba együttesei-
vel mérkőztek meg. A versenynap 
történéseiről Tóth Ádámot, a fiúk 
vezetőedzőjét kérdeztük meg, 
hogyan is látta a hétvégét :

– 2019. 09. 28-án került megren-
dezésre a második U15-ös bajnoki 
forduló, mely a II. osztályban sze-
replő csapatok számára biztosítja a 
versenyzést kéthetente. Az első for-
dulóban remekül szerepeltünk, 
mindkét mérkőzést sikerrel vették a 
fiúk.  Az összecsapások kissé 
nehézkesen indultak, de a végére 

felül tudtunk kerekedni az ellenfe-
leken. A második fordulóban azon-
ban már erősebb ellenfelekkel talál-
tuk szemben magunkat, mint az 
első fordulóban, így a dolgunk is 
hatványozottan nehezebb volt. 
Sajnálatosan egészen rossz napot 
fogtunk ki, rengeteg kihagyott hely-
zet, valamint a hétméteresekkel is 
hadilábon álltunk, ami meg is bosz-
szulta magát mindkét mérkőzésen. 

A következő fordulókra készü-
lünk, reméljük a hazai rendezésű 
forduló, mely október 13-án esedé-
kes a Mezőtúri Városi Sportcsar-
nokban, meghozza a várt sikert.

Hajrá Mezőtúr , hajrá MAFC!

Október 5-én hazai pályán léptek 
pályára csapataink. Felemásak az 
élmények, mivel az ifi csapatunk egy 
gyenge kezdés után megrázva magát 
biztos győzelmet tudott aratni (30-
24) a Csongrád gárdája felett. A fel-
nőttek viszont egy végig elég kiéle-
zett mérkőzésen maradtak alul saj-
nálatos 1 találattal.(23-24) Mind a két 
csapat vezetőedzőjét megkérdeztük 
a találkozókkal kapcsolatban.

Varga Antal a felnőtt csapatunk 
vezetőedzője: „Sajnos beigazolódott a 
félelmem, amit a mérkőzés elején 
mondtam a játékosoknak! A lövések-
nél azokat a lehetőséget választották, 
amit megbeszéltünk, hogy nem sza-
bad. Ez a koncentráció és a fegyelem 
hiánya! A mentálisan erősebb csapat 
nyerte meg a mérkőzést, kitette a szí-
vét-lelkét a csongrádi csapat. A hozzá-
állásunk elfogadhatatlan. Elemez-
nünk kell a helyzetünket, mert olyan 
mérkőzéseink következnek, amelye-
ken eldőlhet a sorsunk a bajnokság-
ban. Jókor jött a pofon...csalódott 
vagyok, de bízok benne,hogy jövő 
héten Kunszentmártonban kijavítjuk 

a mostani botlásunkat! Nem lesz 
könnyû...”

Boda Péter az ifi csapatunk veze-
tőedzője: „Szombaton hazai pályán 
Csongrád együttesét fogadtuk. A mér-
kőzés nem ígérkezett könnyûnek, 
hisz Losonc Laci csapata évről évre 
csiszolódik. Álmosan és enerváltan 
kezdtünk, kimaradtak a hetesek és a 
ziccerek, a kapuban sem találtuk a 
helyünket, így az első félidőben futot-
tunk az eredmény után. A második 
félidőre összekapta magát a brigád, 
felkeményedett a védelem, ami 
ahogy lenni szokott, kapusteljesít-
ménnyel párosult és ebből végre tud-
tuk játszani a játékunkat, azaz a 
gyors lerohanásokat. Egy jó és küz-
delmes mérkőzésen végül 30-24-re 
diadalmaskodtunk, ami egy fontos 2 
pont volt! Gratulálok a fiúknak, mert 
a jó csapat erénye, hogy gyenge játék-
kal is tudtunk rangadót nyerni!”

Jövőhéten Kunszentmártonra 
látogatnak csapataink (2019.10.12.), 
ahol remélhetőleg kijavítják a fiúk a 
botlásukat. Gyerünk fiúk! Hajrá 
Mezőtúr, Hajrá MAFC!!!

Juhos Richárd
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ELHUNYTAK
Strausz Istvánné Tokai Judit élt 68 évet,
Tóth Istvánné Szöllősi Ilona élt 89 évet,

Herbály István élt 93 évet,
Kiriák Lajos Bálint élt 68 évet,

özv. Papp Balázsné Rézsó Irén élt 81 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár: 
Október 11-17-ig:
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11. 
Tel: 06/56/550-445
Október 18-24-ig:
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel: 06/56/350-637

Állatorvosi ügyelet: 
Október 12-13-án:
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József Attila út. 9. 
Tel:06/56/352-265;
06/30-977-0936
Október 19-20-án: 
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Kisújszállási út
(benzinkút mögött)
Tel: 06/30/239-9343
Október 23-án: 
dr. Matuska László
Mezőtúr, Szabadság út 9. 
Tel: 56/350-435,
06/30-978-2286

Ü G Y E L E T E K

TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 5. Telefon: 06-56/350-149

Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33

Koszorúk, sírcsokrok megrendelése és kiszállítása.

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

Altmann Eliza
(Herczeg Bernadett)

Bendák Noel
(Kiss Kitti)

Kocsis Ottó
(Martinák Erika)

Rafael Leila
(Rafael Aranka)

Farmasi Flóra
(Kovács Anna)

Fehér Noel
(Szedák Martina)

Meghívó

Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt és kedves hozzátartozóit

az 1956-os forradalom és szabadságharc
63. évfordulója alkalmából rendezett

városi megemlékezésre.

Ünnepi programok
2019. október 23.

Helyszín: Mezőtúr, Kossuth Lajos tér, Városháza
11.00  Megemlékezés, koszorúzás az 1956-os emlékműnél
          Emlékező beszédet mond Mezőtúr város Polgármestere.
           Ünnepi műsort adnak a Mezőtúri Általános Iskola és AMI Kossuth
          Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolája diákjai.

12.00  Díjak, kitüntetések átadása
          Az elismeréseket átadja: Mezőtúr város Polgármestere.

Kapcsolódó programok:
10.00 Ünnepi Istentisztelet
 Helye: Belvárosi Református Nagytemplom
 Igét hirdet: Mihalina László lelkészelnök
10.00 Szentmise Hazánkért
 Helye: Római Katolikus Templom
 Misét mutat be: Ondavay Tibor pápai prelátus
15.00 „Fény a gyökerekben” Fekete Júlia képzőművész önálló kiállítása.
Helyszín: Városi Galéria (5400 Mezőtúr, Múzeum tér 1.)
A vendégeket és az alkotót köszönti Mezőtúr Város Polgármestere.
A  kiállítást megnyitja:  Kissné Mikes Éva művésztanár, helytörténeti 

szakíró, Mezőtúr Díszpolgára
Közreműködnek Domoki Soma Levente és Sárvári Tamás Attila 

ütőshangszereken.
A kiállítás 2019. november 23-ig látogatható.


