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Megalakult az új képviselő-testület Mezőtúron
2019. november 7-én tartotta alakuló ülését Mezőtúr város képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

A következő napirendi pontban megválasztották a titkos szavazás lebonyolításában közreműködő szavazatszámláló bizottság elnökét és tagjait.

Az ülés kezdetén Dr. Matuskáné Hadobás Julianna, a Helyi Választási
Bizottság elnöke ismertette a 2019. október 13-i önkormányzati választás
eredményeit. A névjegyzékben szereplő 13698 szavazásra jogosult személyből 5790 fő adta le szavazatát a szavazóhelyiségekben, mely 42,27 %
-os részvételt jelent. A választó jogával nem élt 7908 fő. Mezőtúr város
polgármestere Herczeg Zsolt lett, az érvényes szavazatok száma: 3 149
(55.84%).

Majd az alpolgármester személyének megválasztása következett, ahol
is Herczeg Zsolt polgármester két alpolgármestert javasolt: Szűcs Dániel
(FIDESZ-KDNP) és Dr. Siposné Varga Ildikó (TEKE) személyében. A titkos szavazások során azonban, egyik jelölt sem került megszavazásra,
így jelenleg nincs választott alpolgármestere a városnak. A polgármester
tájékoztatása szerint a következő alkalom, amikor is újra megpróbálnak
alpolgármestert választani, 2020. január végén lehetséges. Addig Herczeg
Zsolt polgármester egyedül végzi a munkáját, alpolgármester nélkül.

A választókörzetekben a következőképpen
alakultak az eredmények:
1.sz. egyéni választókerület: Kötél János (TEKE)
364 szavazat (55.15%)
2.sz. egyéni választókerület: Kovács Mihály (TEKE)
404 szavazat (53.94%)
3.sz. egyéni választókerület: Harmat Mihályné (FIDESZ-KDNP)
321 szavazat (52.71%)
4.sz. egyéni választókerület: Dr. Siposné Varga Ildikó (TEKE)
416 szavazat (56.68%)
5.sz. egyéni választókerület: Patkós Lajos (FIDESZ-KDNP)
382 szavazat (59.97%)
6.sz. egyéni választókerület: Szűcs Dániel (FIDESZ-KDNP)
399 szavazat (58.5%)
7.sz. egyéni választókerület: Rózsa Endre Bertalan (TEKE)
441 szavazat (63.54%)
8.sz. egyéni választókerület: Kovács Attila (TEKE)
449 szavazat (58.46%)

A következőkben a Képviselő-testület bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztására került sor, amelyet egyhangúlag elfogadott a testület. A továbbiakban a bizottság nem
képviselő tagjainak eskütételével folytatódott az ülés.
A polgármester illetményének, költségtérítésének elfogadása után, amelyet
törvény határoz meg, a települési képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok, tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotására került sor, amelyet szintén egyhangúlag elfogadtak.
Az utolsó napirendi pont Batta Attila Viktor végkielégítésének megállapításáról szavazott a képviselő testület. A törvényben előírt 3 hónapnyi
végkielégítésen felül a polgármester még plusz 3 hónapot javasolt a volt
alpolgármester részére, amelyet azonban nem szavazott meg a képviselőtestület minőségi többséggel, így a törvényben előírt juttatást kapta meg
a volt alpolgármester.
Kalán Hajni

Kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők:
Batta Attila Viktor (FIDESZ-KDNP)
Kovács Péter (TEKE)
Patkós Éva (FIDESZ-KDNP)
Ezután a képviselők és a polgármester eskütétele következett, melyet a
polgármesteri köszöntő követett, ahol Herczeg Zsolt üdvözölte a jelenlevőket, értékelte az elmúlt 9 évet és felvázolta a terveket az elkövetkezendő 5 évre. Hangsúlyozta, hogy az együttműködés Ezt követően Mezőtúr
Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása következett, melyet módosító beadványokkal
sikerült megszavazni, melyeket a Tegyünk Együtt Közösségünkért
Egyesület nyújtott be a testület felé.
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HIRDETMÉNY

ERZSÉBET UTALVÁNY HIRDETMÉNY

Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!
Értesítem Önöket, hogy a gyermekvédelmi törvény változott és a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötött Erzsébet utalvány
megszűnt. Helyette készpénzt kapnak a 2019. november 1-jén kedvezményben részesülők. Az ellátások kiosztása 2019. november 25. és
2019. november 27. napja között történik. Azoknak a kedvezményben
részesülőknek, akiknek van bankszámlája és annak a számát tudjuk, a
számlájára utalva kapják meg a készpénzt.
A készpénz átvétele azoknak, akiknek nem számlára utaljuk, a kiosztás helyén Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal épületének déli szárnya (Postával szembeni bejárat), ABC sorrendben történik a következő
beosztás alapján:
A jogosult vezetéknevének „A” kezdőbetűjétől a „J” kezdőbetűig
2019. november 25.
A jogosult vezetéknevének „K” kezdőbetűjétől a „P” kezdőbetűig
2019. november 26.
A jogosult vezetéknevének „R” kezdőbetűjétől a „ZS” kezdőbetűig
2019. november 27.
A készpénz kézhezvétele naponta 8.00-12.00 óra és 13.00-16.00 óra
között lehetséges.

Mezőtúr Város Önkormányzata pályázatot ír ki az alábbi ingatlanok
bérletére 2020. február 15-étől 5 évre:
1. Erkel Ferenc út 34. 1/7. szám		
2. Szabadság tér 11-12. 4/3. szám
3. Földvári út 25. 3. épület B lh. 1/4.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. december 13. (péntek) 12 óra
A pályázat benyújtásának helye:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály
Mezőtúr, Kossuth tér 1. fszt. 1.
A pályázatról bővebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal (Mezőtúr,
Kossuth tér 1.) 1. emelet 4. számú irodájában, vagy az 56/551-921-es
telefonszámon Békefi-Mucsi Lídia ügyintézőtől kérhetnek.
A hirdetmény teljes szövege a www.mezotur.hu honlapon megtekinthető.
Mezőtúr, 2019. november 15.
Herczeg Zsolt
polgármester

Azon jogosultak, akik kijelölt napon nem tudnak valamilyen okból
megjelenni 2019. november 28-án 8.00-11.00 óra között vehetik át az
összegeket.
Felhívom a jogosultak figyelmét, hogy a megjelölt napokon csak azok
jelenjenek meg, akiknek a vezetéknevük a megadott betűkkel kezdődik!
Azon jogosultak, akik valamilyen okból nem szerepelnek a kiosztási
listán legkésőbb 2019. november 29-ig jelezze a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán, mert ezt követően nem
lehet az igényt érvényesíteni.
A pótigénylési határidő elmulasztása jogvesztő.
Az ellátás átvétele személyesen, vagy meghatalmazott útján lehetséges. A meghatalmazást két tanúnak is alá kell írni. Tanú családtag nem
lehet. Személyi igazolvány és lakcímkártya nélkül senki sem veheti át!

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. november 07-ei alakuló ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
• Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2019.
(XI.07.) önkormányzati rendelete Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
• Mezőtúr Város Önkormányzata 21/2019.(XI.07.) önkormányzati
rendelete a települési képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági
tagok tiszteletdíjáról
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.
A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján lehet igényelni.
Mezőtúr, 2019. november 8.

Mezőtúr, 2019. november 11.
dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

Tisztelt Olvasó!
Mezőtúr Város Önkormányzata 2013-ban hozta létre a Mezőtúri Városi Televíziót, amelyet a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. működtet. A televízió 2013-as megalakítása óta munkatársaim egyik fontos feladata, hogy a nyilvános képviselő-testületi üléseket felveszi, és azokat vágatlanul sugározza. Azaz, hat éve folyamatosan hírt adunk a városunkat érintő döntésekről.
Nagy örömmel jelentem be, hogy az idei év őszétől nemcsak felvételről tekinthetik meg a képviselő-testületi üléseket, hanem a Mezőtúri
Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.-nél dolgozó munkatársaim szakmai munkájának köszönhetően ÉLŐ adásban is online követhetik
a történéseket. Az első élő adás az alakuló ülés volt, amelyet természetesen követni fog a többi nyilvános ülés közvetítése is. Az élő adást a Mezőtúri
Városi Televízió Youtube csatornáján közvetíti, melynek hivatkozását Facebook oldalán is közzé teszi. Akik az élő adást nem tudják nyomon követni, azok a vágatlan felvételt a Mezőtúri Városi Televízió adásában tekinthetik meg.
Az újság hasábjain keresztül Herczeg Zsolt polgármester sajtótájékoztató formájában továbbra is beszámol a testület döntéseiről.
Bordács László
ügyvezető
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Rózsa Endre Bertalan (MSZP) képviselő
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés tagja
Dr. Gulyás Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási
Bizottság elnöke átadja az október 13-i önkormányzati választáson a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei listáról mandátumhoz jutott Rózsa
Endre Bertalan (Magyar Szocialista Párt) képviselő megbízólevelét.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlést 18 képviselő alkotja a
következő ciklusban, melyből 11 fő a FIDESZ-KDNP, 3 fő a JOBBIK
Magyarországért Mozgalom, 1 fő a Demokratikus Koalíció, 1 fő a
Magyar Szocialista Párt, 1 fő a Mi Hazánk Mozgalom és 1 fő a
Momentum Mozgalom megyei listájáról jutott mandátumhoz.
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Közönségdíj szavazás - Magyarország
legszebb konyhakertje
Ebben az évben is szeretnénk Közönségdíjat kiosztani.
A közönségdíj szavazásban az országos díjra jelölt kertek vesznek részt.
Balázs István és Családja
A legtöbb kedvelést (lájkot) gyűjtő kert kapja meg az Országos Díjra
Jelöltek Ünnepségén a Magyarország legszebb konyhakertje Közönségdíjat.
Szavazni 2019. november 14. – 2019. november 24. között van lehetőség
https://www.facebook.com/legszebbkonyhakertek oldalunkon.
Ezúton kérjük, támogassák, népszerűsítsék, szavazzanak és minél többen nézzék meg, ezeket a csodálatos kerteket, találjanak ötletet vagy kapjanak kedvet saját konyhakert kialakításához.
Ezen múlik ki lesz Magyarország legszebb konyhakertje Közönségdíjasa!

Tisztelt Olvasó!
Ezúton köszönöm, hogy szavazataikkal lehetővé tették, hogy képviselhessem Önöket a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlésben és a
városi képviselő testületben. Véleményeiket és javaslataikat továbbra is
várom.
Fogadóóráimat az előző évekhez hasonlóan a soros nyilvános ülés
előtti szerdai napokon tartom. Így problémáikat már másnap a testület
elé tárhatom, illetve a jegyzőnek is jelezhetem.
Elérhetőségeim: 20/4668124, endrozsa@gmail.com
Tisztelettel:
Rózsa Endre
képviselő

Megyei közgyűlés alakuló ülése
A 18 fős Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2019. november
04-én megválasztotta vezető tisztségviselőit a Megyeháza dísztermében
tartott alakuló ülésen. A közgyűlés tagjai a következő öt évre Hubai
Imrét (FIDESZ-KDNP) a megyei közgyűlés elnökévé, Borbás Zoltánt
(FIDESZ-KDNP), a megyei közgyűlés főállású alelnökévé választották.
A Megyei Közgyűlést 18 képviselő alkotja a következő ciklusban, melyből 11 fő a FIDESZ-KDNP, 3 fő a JOBBIK Magyarországért Mozgalom, 1
fő a Demokratikus Koalíció, 1 fő a Magyar Szocialista Párt, 1 fő a Mi
Hazánk Mozgalom és 1 fő a Momentum Mozgalom megyei listájáról
jutott mandátumhoz.
Forrás: www.jnszm.hu

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

V. Csigatészta Fesztivál Mezőtúron
2019. november 19-én megrendezésre került az V. Csigatészta
Fesztivál. Az esemény már hagyománynak számít, mivel, ahogyan
azt Szabó András is elmondta,
igény van az ilyen jellegű programokra. Az eseményen több helyi
klub és szervezet is részt vett.
Többek között a szervezők és segítők a Bodoki Fodor Helytörténeti
Egyesület, a Mezőtúri Szépkorúak
Hagyományőrzők
Klubja,
a
Mongol-Agrár Zrt. Népdalköre és a
Gaál Ferenc Főiskola is.

Az esemény célja, hogy felelevenítsék a XVIII. - XIX. századi csigatészta készítést, amely családi szokás volt, hiszen eseményeken, például esküvőkön összegyűltek a
lányok és asszonyok, ahol együtt
készítették el a csigatésztát, melyet
citerazene zárt és akkoriban „Csiga
Bál”-nak nevezték.

A résztvevők között sokan még
a dédanyjuktól örökölt eszközökkel vettek részt a rendezvényen,
amelyeket gondosan ápolnak és
őriznek, hiszen fontos értéket és
emléket képviselnek a családok
számára.

Fontos célja a rendezvénynek,
hogy összehozzák az embereket és
összetartó közösségeket kovácsoljanak, amelybe az általános iskolásokat is bevonják, akik nagy érdeklődéssel és örömmel vesznek részt
a munkában és lehetőségük is van
megtanulni a csigatészta készítés
fortélyait, mivel a már gyakorlott
ak nagy örömmel mutatják meg és
adják tovább ezt a szép és értékes
hagyományt az utókornak.
Kalán Hajni
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Az öngyilkosságról
Az öngyilkosság témája kapcsán számtalan eltérő hit és tévhit kering a köztudatban, az erkölcsi, etikai megfontolásokról nem is beszélve.
Írásomban néhány pszichológiai szempontból vizsgált jelenségre szeretnék rávilágítani, mivel ha ezekkel tisztában vagyunk, talán időben észreves�szük és szakemberhez irányíthatjuk az öngyilkossági veszélyben levő hozzátartozónkat, barátunkat.
Miről vehetjük észre, hogy valakinél fennáll ennek a kockázata?
Az öngyilkossági veszélyt gyakran valamilyen reménytelen, kiúttalan élethelyzet, depresszió, vagy más pszichiátriai betegség előzi meg.
Eleinte a személy még ambivalens, azaz vívódik magában, hogy végezzen-e magával, vagy sem. Ekkor gyakori az úgynevezett „segélykérő jelzés”,
mellyel a veszélyeztetett indirekt vagy direkt módon jelzi környezetének, hogy öngyilkossági szándéka van. Indirekt jelzések lehetnek, ha elajándékozza értéktárgyait, búcsúlevelet ír, végrendelkezik, keresi a veszélyt. Ezzel készül ugyan halálára, de még nem biztos benne, hogy valóban akarja-e.
Direkt jelzés lehet, ha hangoztatja öngyilkossági szándékát: „jobb lenne nem élni”, „mindenkinek jobb lenne nélkülem”, „majd ha már nem leszek”.
Ha a fenti jelekre nem érkezik segítség, a személy nem jut szakemberhez, és az életében nem következik be olyan változás, amely kimozdítaná
ebből az állapotból, akkor bekövetkezik az úgynevezett „öngyilkosság előtti szindróma”. Ekkor az illető érzelmileg beszűkül, elszigetelődik másoktól, a megszokott tevékenységek érdektelenné válnak számára. Indulatait maga ellen fordítja: saját hibáit felnagyítja, bűntudat, önvád és önostorozás
jellemző rá – mások irányában viszont nem mutat haragot, kitér a konfliktusok elől. Fantáziavilágba menekül: saját haláláról fantáziál, elképzeli temetését, síró hozzátartozóit, az öngyilkosság lehetséges módján gondolkodik.
Mit tehetünk?
Mindenképpen szakember segítségére van szükség, aki lehet a háziorvos, pszichiáter vagy pszichológus. Ha a veszélyeztetett személynek eszébe
jutott ugyan az öngyilkosság, de azt mondja: „úgysem tudnám megtenni”, akkor beszéljük rá a szakellátás igénybevételére. Ha már konkrétan tervezi az öngyilkosságot, akkor kísérjük is el a megfelelő rendelőbe. Ha pedig már a kivitelezés fázisában van, például már gyógyszert vett be, akkor hívjunk mentőt, rendőrt!
Plánka Zsuzsa pszichológus
Egészségfejlesztési Iroda-LEK
Telefon: 06-56/550-427, Emai: efi.mezotur@gmail.com
Népegészségügy fejlesztése a mentális egészség területén a Mezőtúri járásban
EFOP-1.8.20-17-2017-00018

FELHÍVÁS
Kedves Fotósok!
A mezőtúri Tourinform iroda a városról készült fotóanyag megújításán dolgozik, amelyet új képeslapok és a későbbiekben városi kiadványok készítéséhez kíván felhasználni. (Elektronikus és nyomtatott formában is.)
Lehetőséget adunk amatőr és profi fotósoknak egyaránt, akik fényképük
felajánlásával szívesen hozzájárulnának kiadványaink színesebbé tételéhez.
Témák:
• jellegzetes mezőtúri épületek (városháza, templomok stb.),
• szökőkutak,
• tájképek,
• kézművesség, fazekasság,
• egyéb, a városhoz kapcsolódó képek.
A fényképekért pénzbeli juttatás nem jár, de a készítő nevét minden
esetben feltüntetjük.
A fényképek nem minden esetben kerülnek felhasználásra!
A képeket a következő címre kérjük beküldeni:
mezoturifoto@gmail.com
Formai elvárások: a képeket JPG kiterjesztésű file formátumban és minimum 1944×2592 ~ 5,0 MP felbontásban kell feltölteni.
A képeket folyamatosan várjuk.
Köszönettel:
Csikósné Vida Viktória
irodavezető
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Segédmotoros kerékpárra vonatkozó üzemeltetési

Kerékpárra vonatkozó üzemeltetési

műszaki feltételek

műszaki feltételek

A melléklet 2. 6/1990. KÖHÉM r.
- 114. § a) segédmotoros kerékpárhoz oldalkocsi nem csatolható
- b) segédmotoros kerékpárhoz vonószerkezet nem szerelhető fel
- c) segédmotoros kerékpár fékszerkezetének meghatározott fékezési
követelményeket kell kiegészíteniük
- d) segédmotoros kerékpár tompított fényszórójának legalább 15 W teljesítményűnek kell lennie.
- f) segédmotoros kerékpárra féklámpa felszerelése nem kötelező
- g) segédmotoros kerékpáron hangjelzésre kerékpárcsengő vagy 75-112
dBA hangerejű jelzést adó más hangjelző berendezés alkalmazható
- h) segédmotoros kerékpár kerekére is felszerelhető a kerékpárra előírt
küllő prizma. A pedállal hajtható esetén fel szabad szerelni a lábpedálon
elől - hátul borostyán sárga fényvisszaverővel
- 115. § 1) segédmotoros kerékpárnak a külső zajra (elhaladási zaj), valamint a hajtómotor kipufogógáz szennyezőanyag tartalmára vonatkozó
jóváhagyási jellel kell rendelkeznie
- 2) segédmotoros kerékpárra csak jóváhagyási jellel ellátott fényszórót,
helyzetjelző lámpát szabad felszerelni
- 3) segédmotoros kerékpárt fel kell szerelni két, egymástól független
vezérlésű üzemi fékszerkezettel, melyek közül az egyik az első, a másik a
hátsó kerékre hat
- 4) segédmotoros kerékpár vázán vagy a vázon rögzített adattáblán
beütéssel kell feltüntetni:
- gyártási számot a gyártónak
- az azonosítási jelet a gyártónak, a forgalmazónak
vagy a közlekedési hatóságnak
- segédmotoros kerékpárra 2 db visszapillantó tükröt kell felszerelni.
- segédmotoros kerékpárnak „A” típusú elsősegélynyújtó felszerelés kell.
- 48. § - 9) zárt utastérrel nem rendelkező segédmotoros kerékpáron
utazó személynek becsatolt motorkerékpár bukósisakot kell viselni.
- nem kötelező, de ajánlatos az izzókészlet és cseréhez a szerszám.
- persze a láthatósági mellény is ajánlott lakott területen kívül, éjjel vagy
rossz látási viszonyok esetén.

116. § 1) a kerékpárt fel kell szerelni:
- a) könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel
- b) két egymástól függetlenül működtethető fékszerkezettel, melyek
közül az egyik az első, a másik a hátsó kerékre hat
- c) hangjelző berendezéssel, amely csak csengő lehet
- d) előre egy fehér vagy kadmium sárga fényt adó lámpát
- e) hátra egy piros fényt adó, sötétben és tiszta időben legalább 150
méter távolságról látható helyzetjelző lámpával
- f) hátul egy vagy két szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög
alakú piros színű fényvisszaverővel
- g) legalább az első keréken 1 db borostyán sárga színű, mindkét oldal
felé hatásos oldalsó fényvisszaverővel (küllő prizmával)
2) A kerékpárt fel szabad szerelni:
- elől fehér - oldalán borostyán sárga -, mindkét oldali lábpedálon elől és
hátul borostyán sárga fényvisszaverővel, továbbá a kerékpár bal oldalán
elhelyezett szélességjelzővel, amely előre fehér, hátra piros színű fényvis�szaverőt tartalmaz.
3) A kerékpárra felszerelt fényvisszaverőnek sötétben és tiszta időben olyan járműből, amelynek távolsági fényszórója azt megvilágítja - 150
méterről észlelhetőnek kell lenniük.
5) A kerékpárra gyermekülés oly módon szerelhető fel, hogy az ülés és
a rajta ülő gyermek a vezetőt kilátásban és a vezetésben ne akadályozza, a
kerékpár világító és jelzőberendezéseit ne takarja. Az üléshez kapaszkodót
és lábtartót is fel kell szerelni. Az ülés, a kapaszkodó és a lábtartó nem
lehet összefüggésben a kormányzott kerékkel, illetőleg az azzal együtt
elforduló szerkezettel.
6) A kerékpárhoz kapcsolható, legfeljebb 0,7 méter széles és legfeljebb
70 kg össztömegű, egytengelyű, két nyomon futó vontatvány
(kerékpárutánfutó).
8) A kerékpárlámpák elektromos kapcsolódásának olyannak kell lennie,
hogy a lámpák együtt legyenek be- és kikapcsolhatók.
54. § 6/b) kerékpárral éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
lakott területen kívül a kerékpárosnak fényvisszaverő mellényt vagy ruházatot kell viselnie.
Mezőtúri Városi Balesetmegelőzési Bizottság
Molnár Sándor KRESZ szakoktató

Mezőtúri Városi Balesetmegelőzési Bizottság
Molnár Sándor KRESZ szakoktató

TÁJÉKOZTATÁS
„Tájékoztatjuk, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
szerint az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatást igénybe venni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hulladékszállítás ünnepnapokra,
munkaszüneti napokra tekintet nélkül, a megszokott módon történik! A
kertgondozásból származó zöldhulladékok gyűjtése 2019. április 1. és
november 30. között gyűjtőpontok működtetésével valósul meg.
Kérjük, hogy a felhalmozott zöldhulladékot a gyűjtőponton helyezzék
el! A gyűjtőpont helye: 5400 Mezőtúr, Kávási Sándor u. 52. Mezőtúri
Hulladékudvar”
Forrás: www.nhsz.hu

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

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

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!

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, újságokat,

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület 2019 novemberében rendezi
meg a „Túri szőnyeg múltja és jelene” elnevezésű rendezvényt, amely
tartalmaz egy kiállítást és a szőnyegszövés bemutatóját.
Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy akinek van a birtokában megőrzött régi túri szőnyeg, a szövőgyárral kapcsolatos fotók, írásos dokumentumok és eszközök, az legyen szíves mindezeket a kiállítás idejére rendelkezésünkre bocsátani.
Emellett várjuk olyan személyek jelentkezését, akik hosszabb ideig a
szövőgyárban dolgoztak, és tudnának mesélni a gyár történetéről és az ott
történt eseményekről.
Kérem, hogy jelentkezéseiket az alábbi elérhetőségek valamelyikén
jelezzék:
email: turandras@gmail.com, telefon: +36 20 214 47 56
Tisztelettel:
Szabó András egyesületi elnök

Békésszentandrási Parti Pergető Verseny
2019.10.27.
Helyszín:
Kákafok, Békésszentandrási
szakasz.
1.hely:
Szűcs
Norbert
32cm,52cm, csuka.
2.hely: Csató Gulliver Gábor
40cm, 34cm balin.
3.hely: Sovány Gergő 45cm
süllő.
4.hely: Csőke Pál 34cm csuka.
5.hely: Miskolci László 23cm
balin.
Nagy Zoltán, Debreceni József,

Mészáros Viktor, Csuka Mihály,
Bugyi Zoltán, Ifj. Vásárhelyi Lajos,
Vásárhelyi Lajos, Cseh Tamás,
Veres Imre.
Összes induló: 14 fő.
Összes fogás: csuka: 3 db, balin:
3 db, süllő: 1 db.
Legnagyobb hal: Szűcs Norbert,
52cm, csuka.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük
a
támogatást:
KHESZ, Metzker Krisztina, Pinki
Horgász és Kisállateledel Bolt,
Mezőtúr és Vidéke, Pont Tv.

Az SMR Autóipari Vállalat újra adományozott
Mezőtúron
A cég a „Fogadj örökbe egy ovit”
elnevezésű program keretein belül
a mezőtúri Gyermek-Kert Óvoda
részére játékokat, tisztítószereket
és tisztálkodási szereket adtak át.

Az SMR részéről Kovács Berta
és Antalfi Péter termelési igazgató
vett részt az áradáson, aki elmondta, hogy azért ezt az óvodát választották, mert itt kiemelten foglakoznak a hátrányos helyzetű gyermekekkel. A vállalat dolgozói gyűjtötték össze és ajánlották fel a gyermekek részére a tárgyakat, így
járulván hozzá, hogy a rászoruló
gyermek is örömüket lelhessék

benne.
A túrkevei vállalatnál is sok családos munkavállaló dolgozik, ezért
különösen fontosnak tartják, hogy
szociális téren is támogassák a térség intézményeit.
Patkós Éva intézményvezető
köszönetét és örömét fejezte ki a
vállalat részére, hogy ennyi mindennel hozzá tudtak járulni az
óvoda életéhez. Hangsúlyozta,
hogy ez mind a gyermekek, mind
az óvodások számára nagy öröm
és jókívánságait fejezte ki a vállalat
részére.
Kalán Hajni

használati tárgyakat, munkaeszközöket, régi fényképezőgépeket 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 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

MEGHÍVÓ
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület tisztelettel meghívja Önt és
családját az „Értékcseppek a hagyományok tengeréből” című programsorozat
A mezőtúri szőnyeg múltja és jelene című bemutató foglalkozásokra,
és a kész munkákból rendezett kiállítás megnyitójára.
A foglalkozások helyszíne és időpontja:
Városi Galéria (Múzeum tér 1.)
2019. november 25 és 28. délelőtt 10 és 12, délután 16 és 18 óra
között.
A bemutatón az érdeklődők szakember segítségével kipróbálhatják a
hagyományos szőnyegszövés alapfogásait.
A bemutatókat tartja Virág Lajosné és Elek Tímea.
A kiállítás megnyitó helyszíne, időpontja: Városi Többfunkciós
Közösségi Tér előtere (Mezőtúr, Petőfi S. út 5.) 2019. november 26. 16 óra
További információk a rendezvényekről:
www.bodokifodor.hu; www.mkskft.hu;
www.fazekasmuzeum.hu

Pályaválasztási kiállítás és
szakmabemutató nap Mezőtúron
Pályaválasztási kiállítás és
szakmabemutató nap várta 8. osztályos tanulókat, a Mezőtúri
Oktatási
Centrum
Sportcsarnokában.

A rendezvényen a diákok megismerkedhettek a középfokú oktatási intézményekben tanulható
szakmákkal, az intézményekkel
és a gyakorlati képzőhelyekkel. A

pályaorientációs napot minden
évben
megrendezik
JászNagykun-Szolnok Megye valamely településén, valamint egy
állandó rendezvény megyeszékhelyünkön, Szolnokon várja az
érdeklődőket. Mezőtúron 25 kiállító és 18 iskola kínált lehetőségeket a pályaválasztás előtt álló fiataloknak.
Jenei József

2019. november 22.
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Kézis hírek
2019.10.13-án az U11-es lányok is elkezdték a bajnokságot. Csongrád
csapatát összeszedett játékkal 13-2 arányban győzték le.
Ezt követően a második mérkőzésen Lajosmizse csapatát jó védekezéssel, improvizatív támadó játékkal és ügyes kapusteljesítménnyel 15-1-re
győzték le.
Ezt csak Avramucz Beki sérülése árnyékolta be.
Gratulálok a lányoknak! 			
Janó Imre edző

2019. október 12-én Szeghalmon a 13 év alatti(U13) lányaink is megkezdték a versenyzést. Csapatunkból néhányan betegség és egyéb elfoglaltság miatt hiányoztak ugyan, de a fiatalabb korosztályból (U12) többen
is készséggel álltak a csapat rendelkezésére, és így mi lettünk újból a „legnépesebb” társaság.
Nem ismervén az ellenfelek játéktudását, nagyon kemény küzdelemre
számítottunk. Ez félig be is igazolódott, hiszen a Csongrádi Tigrisek elleni
könnyű győzelem (27:7) után a Szeghalom NKC 20 dobott góljára csak 14
góllal tudtunk válaszolni. A második mérkőzésen a szünetig még fej-fej
mellett haladt a két csapat, a későbbiekben a valamivel jobb kondíció és az
összeszokottság döntött az ellenfél javára.
Szép volt lányok! Hajrá MAFC!

Az U12 Fiúk is megmérettették magukat október 20-án Békéscsabán,
ahol a Békéscsaba és a Gyula együttesével küzdöttek meg. Az U14-esekhez
hasonlóan egy vereséggel és egy győzelemmel zárták a napot. Megkérdeztük
a csapat edzőjét Csizmadia Tamást, hogyan értékelte a történteket.
„Második fordulóhoz érkezett a fiú U12 es csapat. A mérkőzések a
békéscsabai Evangélikus Gimnáziumban kerültek megrendezésére.
Az első ellenfelünk a békéscsabai DKSE volt. Jól kezdtük a mérkőzést
szép megoldásokkal előnyre sikerült szert tenni. Az első félidő végén
viszont már az ellenfél vezetett. A második félidőben kapaszkodtunk bízva
abban, hogy megtudjuk fordítani a mérkőzést. Sajnos, rengeteg ziccert
hibáztunk illetve kihagytunk 3 hét méterest, ami megbosszulta önmagát és
vereséggel zártuk a mérkőzést. Békéscsaba DKSE - Mezőtúr: 26:17. A második mérkőzésen a gyulai csapat volt az ellenfél. Jól kezdtük a mérkőzést és
gyorsan sikerült nagy előnyre szert tenni, amit a második félidőben sikerült
tovább növelni. Gyula-Mezőtúr: 8:30. Gratulálok a csapatomnak. November
17-én békésen lesz a folytatás.”
Gratulálunk a fiúknak! Hajrá Mezőtúr, Hajrá MAFC!

Felnőtt lányok hazai pályán fogadták a K. Szeged SE gárdáját. Rendkívül
szoros mérkőzésen a mérkőzés lefújása után a hazaiak örülhettek. (29-28).
Serdülő csapatunk Mezőberénybe utazott, ahol Köröstarcsa fiataljaival játszottak. Hullámzó mérkőzésen (12-23)-ra nyert a Mezőtúr gárdája. Az
U13-as tehetségeink hazai pályán fogadták a Köröstarcsa, illetve a
Békéscsaba BDSK csapatait. Magabiztos hazai győzelem született mindkét
mérkőzésen. (20:14),(18-11). Remek játékkal rukkoltak elő még fiatalabb
korosztályban az U11-es lányok Abonyban. Két mérkőzés várt rájuk és erődemonstrációt tartottak a pályán Szarvas (17-0), illetve Törökszentmiklós
(12-2) csapatával szemben. A sikeres hétvégéről a mezőtúri edzők nyilatkoztak.:
„Csizmadia Tamást a serdülő mérkőzésről kérdeztük: Összeségben jól
kézilabdáztunk, mindenkinek tudtam játéklehetőséget adni, amivel éltek
is a lányok, de rengeteg technikai hibát vétettünk, amit ki kell javítanunk a
további mérkőzésekre.”
„U13-as sikeres hétvégéről Katona Tibort hallgatjuk: Csak gratulálni
tudok a lányoknak hazai pályán mindig nehezebb játszani, hiszen mindenkin nagy nyomás van, hogy tudjon bizonyítani. Mindenki remekül teljesített vannak még technikai hibák, de csiszoljuk, javítjuk az elkövetkező
mérkőzéseken.”
„Janó Imrét is megkérdeztük az U11-es lányok teljesítményéről: Nagyon
jól játszottak a lányok, csak gratulálni tudok mind fejben, mind lélekben
odatették magukat és kivitelezték amit kértem tőlük.”
Hajrá Mezőtúr! Hajrá MAFC!
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U14-es fiaink is pályára léptek
2019.10.20-án. Berettyóújfalura
utaztak, ahol a Hajdúszoboszló és
a Berettyóújfalu gárdáival mérettették meg magukat. Felemás élményekkel zárták a napot, ugyanis az
első mérkőzésen alul maradtak 27
– 22 arányban. A második mérkőzésen viszont kiköszörülve a csorbát felül tudtak kerekedni az ellenfél játékosain. Nézzük, hogy edzőjük Juhos Richárd, hogyan élte meg
ezt a vasárnapi játéknapot.
„Nagyon sajnálom azt az elveszett 2 pontot, mert úgy érzem, a
srácok nem tettek meg mindent,
sőt, inkább semmit a győzelem
érdekében. Nagyon mérges voltam
rájuk, mivel semmilyen taktikai
utasítást nem hallgattak meg, a
saját fejük után mentek és lélektelen játékot játszottak, amit nagyon
nem szeretek és nem is vezet eredményre, mint az be is bizonyosodott! A második mérkőzés előtt

elbeszélgettünk a srácokkal és
megkértem őket, hogy ha lehet,
úgy játszanak már, hogy ne kelljen
még egy kisebb szívinfarktust
kihordanom lábon…. Szerencsére
megfogadták a fiúk, amit kértem és
mintha egy másik csapat játszott
volna a második mérkőzésen!
Mindent úgy csináltak, ahogy időközben kértem tőlük és így felül
tudtunk kerekedni az ellenfélen.
Gratulálok nekik, nagyot mentek és
az igazsághoz hozzátartozik, hogy
8 emberrel voltunk jelen, így egyetlen csere állt rendelkezésre összesen. Szeretném kiemelni Molnár
Ákos játékát, aki extrát ment és
magabiztosan játszott mindkét
mérkőzésen. A 2 meccs alatt 28
találatig jutott.”
Gratulálunk a fiúknak, hogy a 2.
mérkőzésre összeszedték magukat
és győzelmet tudtak aratni.
Csak így tovább! Hajrá Mezőtúr,
Hajrá MAFC!

Férfi kéziseink a hétvégén ismét
megmérettették magukat felnőtt
csapat tagjai Békéscsabára utaztak,
hol egy igen hullámzó és izgalmas
mérkőzésen tudták hazahozni a 2
pontot. A mérkőzés folyamán a
mieink 6 gólos hátrányban is voltak
a csabai fiatalokkal szemben.
Viszont sikerült megújulni és a
mérkőzés hajrájában fordítani tudtak, amihez nagyban hozzájárult,
hogy a kapuba beálló Kiss Alex jó
kapus, teljesítményhez társult a jó
helyzetkihasználás is, aminek meg
lett az eredménye. BékéscsabaMezőtúri AFC (27-30). Az U15-ös
fiúk Gyulára utaztak, ahonnan sajnálatos módon nem sikerült pontot
hazahozniuk. Tiszaföldvár VSE Mezőtúri AFC (31-13) , Mezőtúri
AFC – Túrkevei VSE (15-20). A legkisebbek, akik bajnoki rendszerben
játszanak az U11-es fiúk pedig
Derecskére utaztak, ahol 2 mérkőzést játszottak. A két mérkőzésből
egyet
sikerült
abszolválni.
Nádudvari ASK – Mezőtúri AFC
(14-8) , Mezőtúri AFC – Petőfi DSE
Túrkeve (16-7).
Varga Antal a felnőttek vezetőedzője:
„Rég láttam a csapatomat ilyen
felszabadultan és viszonylag jól játszani, ránk is fért. A helyén kezeljük ezt a mérkőzést, de a csapat
erejét mutatja, hogy 6 gólos hátrányból fordítottuk meg ezt a mérkőzést, egy jó erőkből álló fiatal
csapat ellen. Küzdelmes játék volt,
de ebből kell erőt merítenünk a
további fontos mérkőzésekre.”

Tóth Ádám az U15-ös csapat
vezetőedzője:
„Úgy érkeztünk a bajnoki fordulóra, hogy számunkra már eldőlt a
bajnokság alapszakaszának kimenetele, mely szerint az alsóházban
fogjuk folytatni a szezon további
részét. A bajnokság ezen részét a 4.
helyen zártuk, mely nagyjából az
elvárásoknak megfelelő az erőviszonyokat figyelembe véve. Úgy
gondolom, hogy ez az alsóházi bajnokság jól fogja szolgálni a fiúk fejlődését, mivel itt hasonló erőt képviselő csapatokkal fogunk tudni
versenyezni, minden forduló alkalmával.”
Juhos Richárd az U11-es csapatunk vezetőedzője:
„A fiúkkal sokat dolgoztunk az
elmúlt forduló óta. Több srácnak is
megtaláltuk a helyét a pályán és
innentől kezdve arra az egy posztra
tud koncentrálni. Az első mérkőzésen még nem állt össze a játékunk,
volt sok technikai hiba és kimaradt
helyzet, amiket az ellenfél kíméletlenül kihasznált. A második mérkőzésre ráéreztek a fiúk a játékra.
Felszabadultan,bátran élvezve a
játékot Küzdöttek a fiúk, ami meghozta az eredményét. Úgy gondolom jó úton indultunk el és ha így
folytatjuk, akkor sok jó eredményt
fogunk még elérni és igazi csapattá
válhatunk. Büszke vagyok a fiúkra,
ügyesek és szorgalmasak és így
lehet eredményeket elérni.”
Köszönjük az edzők nyilatkozatait.
Hajrá Mezőtúr, Hajrá MAFC!

2019. november 22.

mezőtúr és vidéke

ELHUNYTAK

közéleti lap

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

Péterfy József élt 77 évet
Fadgyas Antal élt 56 évet
Andrássy Istvánné élt 78 évet
Horváth Gönczi Eszter élt 70 évet
Szűcs István élt 74 évet

Nyugodjanak békében.

Hegyi Kornél Imre
(Nagy Tímea)

Mészár Botond Gábor
(Takács Judit)

Rafael Aurél Emánuel
(Rafael Teréz)

Rafael József Ruben
(Rafael Klaudia)

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentése,
- otthonában elhullott házi állatok elszállítása,
- közterületen elhullott állatok bejelentése.
Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap: - délelőtt 8-10-ig, - délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időntúli megkereséshez telefonon
egyeztetés szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

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.

Véradás 2019
2019. november 27-én 9-15 óraig
VÉRADÁS a Kossuth úti Általános Iskolában.
Szükséges iratok:
Személyi igazolvány,
lakcím-kártya, TAJ kártya
Magyar Vöröskereszt

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:

Állatorvosi ügyelet:

November 22-28-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637

November 23-24-én
dr. Matuska László
Mezőtúr, Szabadság u. 9.
Tel.: 06/30/978-2286

November 29-december 5-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

November 30-án és
december 1-jén
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265;
06/30/977-0936

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár
eleme. 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: Kalán Hajnalka.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
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MAFC felnőtt labdarúgó csapat hazai mérkőzései:
11.23 13:00 óra - MAFC - TÓSZEG KSE

Lapzárta: 2019. november 27. (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.

