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Karnevállal űztük el a telet

2020. február 21.-22-én 
Karneváltól volt hangos a felújított 
Petőfi tér. Kézműves vásárral, far-
sangi étel-ital kínálattal, színes 
programokkal vártuk kicsiket és 
nagyokat egyaránt. Nagy örömünk-
re és reméljük a többség megelége-
dettségére az idei évben már máso-
dik alkalommal tudtuk megrendez-
ni jó hangulatú, télűző rendezvé-
nyünket. Célunk egy olyan, kultu-
rális és helyi értékeket bemutató 
közösségteremtő rendezvény, 
amely kulturálisan és gasztronómi-
ai értelemben is farsangi hangula-
tot, farsangi díszletet, koreográfiát 
teremt, egy térbe hozza a város és a 
környező települések lakóit, a 

közösségeket, akár minden nap 
egy-egy órácskára.

A pénteki napon kapuit megnyi-
tó vásárral párhuzamosan, jelmez 
versennyel, teaházzal, gyermek 
programmal várták a gyerekeket a 
Közösségi Ház munkatársai. Hevesi 
Imre fellépését és a jelmezverseny 
eredményhirdetését követően fák-
lyás felvonulással érkeztek az 
érdeklődők a Petőfi téren zajló 
további programokra, ahol elsőként 
hagyományos Kiszebáb égetéssel 
búcsúztunk a téltől. A polgármeste-
ri megnyitót követően 
Tűzidomárok szórakoztatták a 
rendezvényre kilátogatókat, majd 
az estét a kitűnő énekes, Pápai Joci 

fellépése zárta.
A program második napján, a 

főiskolán unokák, gyermekek sajá-
títhatták el a fánksütés fortélyait a 
Városi Nyugdíjas Klub és a Mezőtúri 
Szépkorúak Hagyományőrzők 
Klubjának tagjaitól. A finom falato-
kat pedig a Karnevál vendégei 
fogyasztották el nagy megelégedés-
sel. Ezúton is köszönjük nyugdíja-
saink áldozatos segítségét.  Az ebéd-
lőben Nagyné Erzsike és Czeglédi 
Bernadett segítségének köszönhető-
en mindenki elkészíthette saját far-
sangi álarcát. Eközben a színpadon 
a Mezőtúri Mazsorett és Akrobatikus 
Rock and Roll csoport ismét lenyű-
göző produkcióját láthattuk, majd 
Magyar Rózsa nótaénekes, Petróczki 
Csaba énekes és a Coming Soon 
zenekar szórakoztatta az érdeklődő-
ket. Az esti program lézerbemutató 
show-val folytatódott. A Mezőtúri 
Karnevál programját a Cozombolis 
zenekar fantasztikus hangulatú, élő 
koncertje zárta. Erről a rendezvény-
ről is elmondható, hogy számos jó 
szándékú ember összefogásának, 
egy csapatmunkának az eredménye. 
Köszönünk minden segítséget, 
támogatást, kiemelten a rendezvény 
főtámogatójának, a Gál Ferenc 

Főiskolának, illetve az esemény 
házigazdájának, Herczeg Zsolt pol-
gármester úrnak. Továbbá köszöne-
tet szeretnénk mondani, Mezőtúr 
város vezetésének, a város hatósá-
gainak, a Polgárőrségnek, a 
Mezőtúri Közművelődési és Sport 
Közhasznú Nonprofit Kft. munka-
társainak, a Mezőtúri 
Intézményellátó és Ingatlankezelő 
Közhasznú Nonproft Kft. dolgozói-
nak, a Mezőtúri Ipari Park Kft.-nek, 
a nyugdíjasoknak, valamint a kéz-
műveseknek, az árusoknak, a szor-
galmas munkatársaknak és még 
sorolhatnám a neveket, akik nélkül 
ez a rendezvény nem jöhetett volna 
létre.

Köszönet minden visszatérő és új 
vendégnek, aki ellátogatott a 
Mezőtúri Karneválra.

Reményeink szerint jövőre foly-
tatni és újabb meglepetésekkel bőví-
teni tudjuk rendezvényünket!

Vasas István
a Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. 

ügyvezetője

Közlemény

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a
kialakult egészségügyi helyzetre való tekintettel 
az Önkormányzat 11:00 órakor kezdődő március 

15-i ünnepsége és az azt követő kiállítás 
megnyitó elmarad.

Herczeg Zsolt
polgármester
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Polgármesteri sajtótájékoztató 2020.03.03.

Herczeg Zsolt polgármester sajtó-
tájékoztató keretein belül számolt 
be a képviselő-testület februári 
munkájáról.

- Igen mozgalmas hónapról 
beszélhetünk, hiszen négy képviselő 
– testületi ülés is lezajlott. Elsőként 
mit tudhatunk a február 6-ai ülés-
ről?

H.Zs.: - A TOP CLLD pályázati 
rendszer keretein belül a Mezőtúri 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
benyújtott egy pályázatot, melyhez 
a képviselő-testület jóváhagyása 
kellett. A pályázat címe: „Kulturális 
és közösségi épületek minőségi javí-
tása a helyi közösségek együttműkö-
désének érdekében”, melynek 
lényege, hogy 4 millió Ft értékben 
festési munkákra, valamint bútorok 
és egyéb berendezések beszerzésé-
re kerülne sor. Ezek által, nem tit-
kolt szándékunk az intézmény 
vezetésével az, hogy vonzóbbá 
tegyük könyvtárunkat, és hogy a 
látogatók száma tovább emelked-
jen. A képviselő-testület természe-
tesen támogatta a pályázat benyúj-
tását.

A következő pontunk egy, szin-
tén a TOP pályázat rendszerében 
futó projekt volt, amely „A közét-
keztetést ellátó konyha fejlesztése 
Mezőtúron” címet viseli, és a Városi 
Oktatási Centrum konyhájának fel-
újításáról szól. Itt a kivitelező kivá-
lasztására vonatkozó eljárás elindí-
tásáról hozott döntést a képviselő-
testület. Hat mezőtúri cég került 
meghívásra az ajánlattételi szakasz-
ban és lehet, a napokban már meg 
is kapták a gazdasági szereplők azo-
kat az adatokat - gondolok itt 
műszaki tervekre, árazatlan költ-
ségvetésre stb. -, melyek alapján 
ajánlatukat meg tudják tenni. Azért 
mondom, hogy a napokban, hiszen 
február 6-án született meg a döntés 
az eljárásról és számos műszaki 
paramétert, információt tisztáznia 
kellett a kollegáknak; itt a 
Városfejlesztési Kft. az, aki ebben 
operatívan közreműködik. 
Mostanra minden adat pontosításra 
került és az egyeztetést követően a 
közbeszerzési szakértőnk részére 
az anyagot benyújtottuk, melyet ő 
küld majd ki minden egyes meghí-
vott ajánlattevő részére. Nagyon 
remélem, hogy az eljárás eredmé-
nyes lesz, ez azt jelenti, hogy egy 
hónapig tart, amíg kiválasztjuk a 
nyertes ajánlattevőt, azt követően 
néhány nap múlva szerződni is 
tudunk majd vele, hogy aztán elkez-

dődhessenek a kivitelezési mun-
kák.  Azt pontosan nem tudom 
megmondani, mikor fejeződik be a 
projekt, de önkormányzatunk azt 
szeretné, hogy szeptember 1-re már 
a közétkeztetést ellátó konyhánk 
átköltözne új helyére. 

Egy munkamegbeszélése is volt a 
képviselő-testületnek. Arról tárgyal-
tunk, hogy az Invictus SC jelezte 
azon szándékát önkormányzatunk 
részére, hogy a Városi Strandfürdőt, 
a Fedett Uszodát és a Vadászházat 
üzemeltetésbe, működtetésbe át 
szeretné venni. Ezen a megbeszélé-
sen Mohi Zoltán szakosztályvezető 
úr vett részt az Invictus SC részéről, 
sok kérdés, információ elhangzott, 
végül abban maradtunk, hogy már-
ciusban visszatérünk erre a témára. 
Hangsúlyozom tehát, hogy döntés 
nem született ez ügyben, a tárgyalá-
sok folytatódnak, és természetesen 
a cél az, hogy abban az esetben, 
amennyiben átadjuk a részükre 
ezeket az intézményeket, az pénz-
ügyileg, jogilag, munkaszervezés 
tekintetében mindenképpen egy 
hatékony további üzemeltetést 
eredményezzen. Ami a legfonto-
sabb: az ott dolgozókat érintve nem 
szeretném, ha bárki is elbizonytala-
nodna, vagy a jövőjét nem érezné 
biztonságban. Egyértelműen a 
Munka Törvénykönyve alapján 
fogunk eljárni velük kapcsolatban 
és ha a képviselő-testület olyan dön-
tést hoz, hogy átadja az üzemelte-
tést, mindenekelőtt a dolgozókkal 
fogunk egyeztetni a jövőről.

- Február 13-án zajlott le egy rend-
kívüli nyilvános ülés. Milyen napi-
rendi pontokról folyt tárgyalás?

H. Zs.: - Jogszabályi kötelezettsé-
gem február 15-ig a képviselő –tes-
tület elé terjeszteni a költségvetést. 

Ezt megelőzően február 11-én egy 
összevont bizottsági ülés került 
megtartásra, ahol a jelenlévő képvi-
selők, bizottsági tagok időkorlát 
nélkül kérdezhettek, módosító 
javaslatokat tehettek. Ezt egy ered-
ményes megbeszélésnek értékelem. 
Vannak jó néhányan, akik újonnan 
vesznek részt a képviselő-testület, 
az önkormányzat munkájában, 
ezért nagyon fontosnak tartottam, 
hogy ismerjék meg egyáltalán a 
költségvetés szerkezetét.

A költségvetés előtt mindig meg 
kell tárgyalnunk az  Önkormányzatot 
terhelő, úgynevezett adósságot 
keletkeztető ügyletekből eredő fize-
tési kötelezettségeket. Durván 40 
millió forintról beszélünk és itt 
négy év lett előre vetítve: 2020-tól 
2023ig. Többször hangsúlyoztam, 
hogy a közelmúltban Mezőtúr 
Város Önkormányzata 350 millió 
forint fejlesztési hitelt vett fel, ebből 
az elmúlt évben már elköltöttünk 
150 millió forintot, melyet útépítés-
re fordítottunk, azaz a belterületi 
utakat újítottuk fel, a földes utcák-
ban útalapot építettünk, néhány 
korábbi útalap pedig aszfaltburko-
latot kapott. Összességében ez a 
projektünk 375 millió forint bruttó 
összeg volt 2019-ben. Az előterjesz-
tés lényege az, hogy előrevetítse 
erre az évre és a következő időszak-
ra, mennyi fizetési kötelezettsége 
keletkezik az Önkormányzatnak a 
fejlesztési hitel kapcsán. Ez az álta-
lam említett durván 40 millió forint 
éves szinten, és ezt úgy kell érteni, 
hogy ha a hitelt teljes egészében fel-
vettük volna, abban az esetben 
ennyi a törlesztő részlet. A jelenlegi 
szerződésünkben – melyet az OTP 
Bankkal kötöttünk és ő folyósítja 
számunkra a fejlesztési hitelt – ilyen 

kamat és tőketerhek merülnek fel 
éves szinten. Lehet, hogy nem is 
változtatunk majd ezen, annak elle-
nére, hogy nem vesszük fel a teljes 
hitelt, hiszen annak 200 milliós 
része a TOP-os beruházásokra fordí-
tódna abban az esetben, ha többlet-
forrás-igény jelentkezik az elnyert 
forráshoz viszonyítva egy adott pro-
jekt  megvalósí tásánál . 
Természetesen nem tudjuk meg-
mondani, mennyit fogunk felhasz-
nálni a TOP-os összegből. Abban az 
esetben, ha ezeket a törlesztéseket 
fizetjük be évről-évre, akkor az 
következhet be, hogy a tíz éves 
futamidő esetleg rövidülhet, ha 
nem használjuk fel, ugyanakkor az 
előbb említett törlesztéseket vissza-
fizetjük a banknak. 

Visszatérve a költségvetésre, 
minden bizottság elfogadta azt a 
február 11-i összevont bizottsági 
ülésen, ennek ellenére február 
13-án a képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy első olvasatnak tekinti, 
melynek hátterében az áll, hogy 
még jó lenne beszélni róla, legyen 
ideje a képviselőknek, bizottsági 
tagoknak elgondolkodni azon, 
milyen módosításokat javasolnak a 
következő ülésen. Egyébként nem 
volt kritérium a költségvetés elfoga-
dása, be kellett terjeszteni, tehát 
először tárgyalni kellett róla, de 
elfogadni március 15-ig kell. 

- A február 20-i ülésen a 2021-
2027-es Európai Uniós fejlesztési 
ciklusra vonatkozó települési fejlesz-
tési elképzelésekről tárgyalt a képvi-
selő-testület. Milyen döntés szüle-
tett?

H.Zs.: - Két irányból kértek 
tőlünk adatokat: a Megyei 
Közgyűlés elnökétől, Hubai Imre 
úrtól kaptunk egy levelet, melyben 
arra kért minket, fogalmazzuk meg 
a tárgyi időszakra vonatkozóan a 
fejlesztési elképzeléseinket, ugyan-
akkor képviselőnk, Boldog István úr 
is megkereste a választókörzet 23 
települését, hogy tíz évre nézve 
fogalmazzák meg fejlesztési céljai-
kat. 27 fejlesztési terület volt meg-
nevezve, melyből maximum tizen-
ötöt lehetett a részünkről megjelöl-
ni, prioritási sorrendben a követke-
ző tizenhárom pontot írtuk össze:

1. Elsőként a közúti elérhetőség 
javítását határozta meg a képvise-
lő-testület. Ezen belül a Mezőtúr-
Szarvas közötti híd építését, a 
Mezőtúrt elkerülő út megépítését, 
illetve a Túrkevei, valamint a 
Puskin úti vasúti kereszteződésnél 
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egy-egy szintbeli eltéréssel létreho-
zott vasúti átjáró kialakítását fogal-
maztuk meg. 

2. A belterületi utak, járdák, 
közparkok fejlesztése, ezen belül a 
földes utcák megszüntetése, szilárd 
burkolattal történő ellátása.

3. Turisztikai vonzerő-, és szol-
gáltatás fejlesztés. Itt betettük a 
Berettyó rehabilitációját, mely 
folyamat már elkezdődött, de ennél 
a pontnál is fontos volt megemlíteni 
attól függetlenül, hogy egy vonat-
kozó kormányhatározat alapján a 
tervezési feladatok hamarosan 
elkezdődnek, és reméljük, hogy 
forrást is kapunk célunk megvalósí-
tására. Ezen felül a strandfejlesz-
tést, a horgászturizmus fejlesztését, 
illetve a Takács-tanya turisztikai 
fejlesztését is ide soroltuk. 

4. Negyedikként a helyi gazda-
ság fejlesztése, munkahelyterem-
tés szerepel listánkon, itt K + F 
pályázatok, valamint a meglévő kis- 
és középvállalatok műszaki innová-
ciója hangsúlyos.

5. Az ivóvízhálózat, a gerincve-
zeték és a hozzá tartozó bekötőcsö-
vek cseréjét tartjuk még fontosnak. 
Durván 60 km-nyi azbesztcement 
csővezeték gerinchálózat van 

Mezőtúron, ezek közül jó lenne 
minél többet kicserélni. 

6. A szennyvízelvezetés-, tisztí-
tás, kezelés is szerepel fejlesztési 
elképzelésünkön belül, mellyel 
kapcsolatban a szennyvízhálózat 
részbeni rekonstrukciójára gondol-
tunk, hiszen több évtizedes beton-
csövekről beszélünk, melyek olyan 
mértékben korrodáltak, hogy leg-
alább 20-25 km-t kellene kicserélni. 
Reméljük, hogy erre a feladatra is 
jut majd forrás.

7. Az alap-és középfokú egész-
ségügyi ellátás terén is tervezünk 
fejlesztéseket, elsősorban fogorvosi 
területen, melyet eszközbeszerzés-
sel, korszerűsítéssel szeretnénk 21. 
századivá tenni.

8. Közintézmények energetikai 
korszerűsítése, melyen belül a 
Városi Oktatási Centrumra és első-
sorban a Kollégium épületére gon-
doltunk, hiszen nagyon ráférne egy 
energetikai fejlesztés. 

9. Következőként önkormány-
zati bérlakások építését jelöltük 
meg. Önkormányzatunk alapvető-
en kb. 130 ingatlannal rendelkezik, 
melyeket albérletként adunk ki, de 
az igénylők száma még ezt is meg-
haladja, ezért szeretnénk ezen a 
területen előrébb lépni.

10. Középfokú iskolák tekinteté-

ben a Teleki Blanka Gimnáziumot 
és a 626. Szakképző Iskola és 
Kollégiumot jelöltük meg egy-egy 
tornaterem építésével kapcsolat-
ban.

11. Általános iskolák szempont-
jából az Újvárosi Általános Iskola 
fejlesztése, valamint a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskolánál egy-egy 
sportcsarnok építése merült fel. Itt 
ki kell térnem arra, hogy a Magyar 
Kézilabda Szövetség részéről van 
egy ígéretünk, hogy egy kézilabda 
munkacsarnok épülne a Rákóczi 
utcai helyszínen. Maga a program 
folyamatban van, de még nincs 
konkrét információnk arról, hogy 
az építkezés mikor kezdődne, de 
úgy gondoltuk, itt mindenképp 
megjelöljük ezt a vágyunkat, és 
majd kiderül, milyen forrásból tud 
megvalósulni.

12. Listánk tizenkettedik pontja-
ként a csapadékvíz-elvezetés sze-
repel, itt ugyanúgy, mint a szenny-
víznél, a csatornarendszer rekonst-
rukciójára gondoltunk.

13. Iparterület fejlesztésen belül 
konkrétan a tanüzem korszerűsíté-
séről lenne szó. Ha ott körülné-
zünk, láthatjuk, hogy minden épü-
let ki van adva bérbe, ez azt jelenti, 
hogy körülbelül harminc bérlő van 
jelen pillanatban a tanüzem terüle-
tén, viszont azt is megfigyelhetjük, 
hogy az ottani infrastruktúra, vala-
mint az épületek állapota nagyon 
rossz, ezért mindenképp fejlesztés-
re szorulnak. 

- Február 27-én tartották meg a 
rendes nyilvános és zárt ülésüket. 
Mit tud elmondani polgármester úr 
az alpolgármester választásról?

H. Zs.: - Még mindig a kiindulási 
pontnál tartunk: a Tegyünk Együtt 
Közösségünkért Egyesület dr. 
Siposné Varga Ildikót javasolja, akit 
mi tudunk támogatni, részünkről 
pedig Szűcs Dániel lenne az alpol-
gármester jelölt, akit viszont az 

Egyesület nem hajlandó támogatni. 
Mindezt a szavazás is mutatja, 
ugyanis 27-én sem sikerült alpol-
gármestert választani, így ezt már-
ciusban is beterjesztem majd. Ezzel 
kapcsolatban mindenki tudja már a 
képviselők közül, hogy amennyi-
ben nyárig nem születik döntés, a 
Kormányhivatal maga fogja kijelöl-
ni azt az embert alpolgármesternek 
- mindenféle politikai hovatartozás-
tól függetlenül – akit a polgármester 
javasol. 

- Hogyan döntött a testület folyó-
számlahitel igénybevételéről?

H. Zs.: - Évek óta van egy 45 mil-
lió forintos folyószámlahitelünk, 
melyhez soha nem kellett hozzá-
nyúlnunk. Ez akár működésre is 
fordítható lenne, de azt kell erről 
tudni, ha igénybe vennénk, azt az 
adott tárgyév december 31-ig vissza 
kellene fizetnünk, tehát működési 
hitel tartozása az önkormányzat-
nak nem állhat fent az említett 
napig, ez tulajdonképpen egy likvi-
ditási hitel. A képviselő-testület 

elfogadta az előterjesztést.
- Mit tudhatunk a 2019. évi költ-

ségvetésről?
H. Zs.: - Annak ismételt módosí-

tásáról tárgyaltunk, a legutóbbi 
módosítások óta lezajlott gazdasági 
folyamatok kerültek beépítésre a 
költségvetésbe, mint bevételi, mint 
kiadási oldalon.

- Térjünk rá a 2020. évi költségve-
tésre.

H. Zs.: - A rendes ülés előtti 
napokban mind a négy bizottság 
ülésezett. Megtárgyalták külön-
külön a költségvetést, és megfogal-
mazódtak különböző módosító 
javaslatok, melyek alapján tárgyalta 
a képviselő-testület ezt a napirendi 
pontot. Néhány momentumról fel-
tétlenül beszélnem kell: önkor-
mányzatunk helyi adó bevétele 
évről-évre emelkedik, melynek 
következménye viszont az, hogy 

egyre kevesebb állami normatívát 
kapunk. Ennek az az oka, hogy az 
állam az adóbevétel növekedésével 
arányosan az állami finanszírozást 
csökkenti. Tulajdonképpen ez azt 
jelenti, hogy minél gazdagabb egy 
önkormányzat, attól egyre több 
normatíva kerül elvonásra. Más 
kedvezőtlen hatás is éri az idei költ-
ségvetésünket, méghozzá a mini-
málbér-emelés. Önmagában örven-
detes, hogy a kötelező minimálbér- 
pl. a szakmunkás minimálbér – 
január elsejétől nyolc százalékkal 
emelkedett, de ennek a terhe csak 
2020-ra az önkormányzatunkra 
nézve megközelíti az 50 millió 
forintot. És itt nemcsak a minimál-
bérről beszélünk, hanem akik azon 
felüli bérrel rendelkeznek az önkor-
mányzati szférában, gondolok itt a 
közös önkormányzati hivatalra, az 
intézményekre, gazdasági társasá-
gokra, azoknál is valamelyest emel-
ni kell a béreket a bérfeszültség 
elkerülése érdekében. Mindez gaz-
dasági szempontból többletköltsé-
get jelent.

A közfoglalkoztatáson belül a 
Start mintaprogramoknál is érezhe-
tő egyfajta negatív hatás, ami 
önmagában szintén pozitív, hiszen 
a közfoglalkoztatottak száma évről-
évre csökken, mert míg 2019-ben a 
Start mintaprogramon belül 120 
ember vett részt, 2020-ban az enge-
délyezett, és tervezett létszám 80 
fő, tehát 1/3-val csökken a foglal-
koztatottak száma. Ezzel párhuza-
mosan a kapott dologi források is 
1/3-val csökkennek. Mindebből az 
következik, tekintettel arra, hogy 
döntően olyan feladatokat végez-
nek el a mintaprogramokon belül 
(pl. járdaépítés, szemétszedés 
stb.), melyek a város javát szolgál-
ják, és az előbb említett okokból 
kifolyólag az Önkormányzatnak a 
feladatok ellátására többlet-finan-
szírozást kell biztosítania, hiszen 
az állami támogatás ezen a terüle-
ten is csökken. Ha egy számot kel-
lene mondanom, ez legalább 25-30 
millió forint csökkenést jelent 2020-
ban az előző évhez képest. 
Összességében a képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta a 2020. évi 
költségvetést. A költségvetési főösz-
szegünk valamivel több, mint 4,4 
milliárd forint. A könyvvizsgálóink 
áttekintették az anyagot, költségve-
tésünket rendeletalkotásra alkal-
masnak találták. Az önkormányzati 
szféra szereplői, az intézmények, 
gazdasági társaságok több megbe-
szélés után ugyanazt az összeget 
kapták, mint az elmúlt évben. 
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Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 
lehetek bármilyen ügyben, kérem keressenek az alábbi elérhetőségeken:

Email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Telefon: +3620 380 07 09

   Boldog István
országgyűlési Képviselő

A bérre odaadtuk a forrást, viszont 
a dologi kiadásoknál kell majd kicsit 
meghúzniuk a határt. Ezen kívül, 
amit még fontosnak tartok elmonda-
ni, hogy május 31-e után fogjuk látni 
azt, konkrétan milyen bevételek vár-
hatók. Ha úgy érzékeljük, hogy ez 
utóbbiak kedvezően alakulnak, akkor 
természetesen mindenki egy kis 
plusz forráshoz juthat.

- A Mezőtúri Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár újabb pályázatokat 
kíván benyújtani.

H. Zs: - Könyvtárunk szintén a 
TOP CLLD keretén belül „A helyi 
hagyományok, kulturális értékek és 
tudományos ismeretanyag átadását 
szolgáló oktatási-nevelési és ismeret-
terjesztő programok” című pályázati 
felhívásra kíván benyújtani pályáza-
tot, melynek összege 5 millió forint. 
Ezt természetesen a képviselő - testü-
let elfogadta, és a projekten belül 
különböző programok (író-olvasó 
találkozók, helyismereti táborok, csa-
ládfakutatás, könyvbemutatók stb.) 
valósulhatnak majd meg. Illetve a 
„Civil társadalom erősítése” című 
pályázati felhívás keretében is szeret-
ne az intézmény pályázatot benyújta-
ni, ennek összege 4 millió forint, 
mely összegből eszközbeszerzés és 
rendezvényszervezés valósulna meg, 
mint pl. rendhagyó irodalomóra, 
helyismereti vetélkedő stb.. 

Következő napirendi pont volt a 
Mezőtúri Közművelődési és Sport 
Közhasznú Nonprofit Kft. szervezé-
sében a 2020. évben megrendezésre 
kerülő közművelődési programokról 
szóló tájékoztató, melyet a képviselő 
– testület elfogadott.

- Milyen döntés született a IV. 
számú háziorvosi körzet megbízási 

szerződéssel történő ellátásával kap-
csolatban?

H. Zs.: - Dr. Szurovecz Csilla nem-
rég szerezte meg háziorvosi szakvizs-
gáját, melyhez ezúton is nagy tiszte-
lettel gratulálok. Emiatt kellett a tes-
tületnek ezzel kapcsolatosan döntést 
hoznia. Bízom benne, hogy a doktor-
nő hosszú távon itt, Mezőtúron terve-
zi jövőjét, mert nagy szükség van rá. 

- Mit tudhatunk a Mezőtúri 
Városfejlesztési Kft. felügyelő bizottsá-
gi tagjainak megbízásáról?

H. Zs.: - A helyhatósági választáso-
kat követően egy olyan sajátos politi-
kai helyzet alakult ki, hogy a Tegyünk 
Együtt Közösségünkért Egyesület hat 
főt delegál a testületbe, a Fidesz-
KDNP szintén hat főt. Ennek alapján 
úgy állapodtunk meg, hogy az eddigi 
három fő felügyelő bizottsági tag 
helyett négy lesz, ebből két főt a 
TEKE delegál, a másik két főt pedig 
mi. A megállapodás így megszületett 
és a személyek is kijelölésre kerültek. 

- Miről tárgyalt a képviselő-testület 
a zárt ülésen?

H. Zs.: - az ülésen többek között a 
lakásbérleti szerződések meghosz-
szabbításáról tárgyaltunk, de el kell 
mondani, hogy igen vegyes ered-
mény született, mert nem minden 
esetben történt hosszabbítás. Nyilván 
ilyenkor probléma lehet, ha nem, 
vagy nem pontosan fizeti a bérlő a 
bérleti, vagy a közüzemi díjakat, nem 
olyan állapotban tartja az ingatlant, 
mint ahogy az elvárható lenne (lelak-
ja, nem takarítja rendesen stb..).

Miskolczi Adrienn

A szálláshely-szolgáltatási tevé-
kenység folytatásának részletes 
feltételeiről és a szálláshely-üze-
meltetési engedély kiadásának 
rendjéről szóló 239/2009.(X.20.) 
Korm. rendelet értelmében a 
Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzője nyilvántartást 
vezet a Mezőtúr Város illetékességi 
területén szálláshely-üzemeltetési 
tevékenységet végzőkről.

A jegyző a nyilvántartásba vett 
szálláshely-szolgáltató jogszerű 
működését 6 évente legalább egy 
alkalommal ellenőrzi, mely során 
kiemelten vizsgálja, hogy a szállás-
hely-szolgáltató a Nemzeti 
Turisztikai Adatszolgáltató 
Központ (NTAK) felé a regisztráci-
ós kötelezettségének eleget tett-e.

A helyi adókról szóló 1990. évi 

C. tv. (Htv.) 9.§,  30-34. §-a, vala-
mint a Mezőtúr Város 
Önkormányzata 6/2018.(.29.) ren-
delettel módosított  24/2010. 
(XII.10.) számú Önkormányzati 
rendeletének 9. §-a rendelkezik az 
idegenforgalmi adóról.

A szálláshely-üzemeltetőknek 
idegenforgalmi adó bejelentési 
kötelezettségük van a tevékenység 
megkezdésének napjától, minden 
megkezdett vendégéjszakára 
vonatkozóan, melyről a tárgyhóna-
pot követő hónap tizenötödik nap-
jáig adóbevallást kell benyújtani a 
Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatal Gazdálkodási és Adóügyi 
Osztály Adócsoportjához. 

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Mezőtúr Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 21/2005 
(VII.8.) önkormányzati rendelete 
szabályozza a település környezet-
védelmét. E rendelet tartalmazza az 
ingatlanok és közhasznú zöldterü-
letek fenntartását, használatát és 
védelmét. 

Fontos tudni, hogy az ingatlanok 
előtti közhasználatú zöldterülete-
ken lévő növények (fák, cserjék, 
gyep) gondozása, karbantartása az 
ingatlan tulajdonosának, használó-
jának kötelessége, különös tekintet-
tel az allergén gyomnövények irtá-
sára. A közhasználatú zöldterüle-
tek, ingatlanok gondozása magá-
ban foglalja a rendszeres növény-
ápolást, cserjék, bokrok nyírását, a 
kiszáradt, kipusztult növényzet 
pótlását, a terület fűmagasságának 
maximum 20 cm-en tartását, a 
járda és az úttest fölé nyúló ágak és 
bokrok, gyalogos és gépjármű biz-
tonságos közlekedését biztosító 
nyesését.  A fák és a bokrok ágai 
miatt a járdák helyenként járhatat-
lanok, ami a növényzet rendszeres 
karbantartásával elkerülhető lenne. 

 Tájékoztatjuk továbbá a lakossá-

got, hogy közterületre gyümölcsfa 
nem ültethető!

 Több bejelentés érkezett 
Önkormányzatunkhoz az ősz folya-
mán, hogy a csapadékcsatornában 
megáll a víz, amely gyakran a gyü-
mölcsfák termése okozta eltömő-
désnek köszönhető, amit a lakosok 
nem szednek fel.  

 A rendelet előírja, hogy a tulaj-
donos köteles gondoskodni: 

a) az ingatlan előtti járdaszakasz 
és a járda melletti úttestig terjedő 
terület,

b) a járdaszakasz mellett nyílt 
árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdon-
ban álló egyes épületek gyalogos 
megközelítésére és körüljárására 
szolgáló terület tisztán tartásáról, a 
csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más hulla-
dékok eltávolításáról.

 A zöldterület és a csapadékcsa-
torna karbantartása közös érde-
künk!

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Lakossági tájékoztató zöldterületek és
csapadékcsatornák 

karbantartásáról

Felhívás 
szálláshely-üzemeltetők részére

A Mezőtúri Futók Társasága jótékonysági futást rendez 
az EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA javára.

Helyszín: Mezőtúr, Ligeti-tó
Időpont:2020 március 29. 17 óra
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Pályázat

M e z ő t ú r  Vá r o s 
Önkormányzatának Ideiglenes 
Bizottsága pályázatot ír ki – a 2011. 
évi CLXXV. törvény előírásainak 
megfelelő – az önkormányzat terü-
letén működő civil szervezetek 
2020. évi támogatására.

A pályázat benyújtásának (pos-
tára adásának) határideje: 2020. 
április 15.

A pályázatok elbírálásának 
határideje: 2020. május 8. 

A pályázat benyújtásának 
módja: 

A pályázat benyújtása az e célra 
készített formanyomtatványon tör-
ténhet, mely letölthető a www.
mezotur.hu weboldalról, valamint 
személyesen igényelhető a 
Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatalban Tóth Ádám közművelő-
dési, sport és civil ügyintézőtől.

A pályázati adatlap mellé csatol-
ni kell: 

Igazolást arról, hogy a 2011. évi 
CLXXV. törvény alapján a szerve-
zet bejegyzett civil szervezetnek 
számít.

A pályázati adatlapot hiánytala-
nul kell kitölteni, a pályázat 

benyújtása után hiánypótlásra 
nincs lehetőség. A hiányosan vagy 
késve benyújtott pályázatok nem 
támogathatók.

A pályázat benyújtásának helye: 
Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal titkársága Mezőtúr, 
Kossuth L. tér 1.

A borítékon fel kell tüntetni: 
„Civil pályázat 2020”

A beadott pályázatok elbírálásá-
ról Mezőtúr Város 
Önkormányzatának Ideiglenes 
Bizottsága dönt, melyről a döntést 
követő 15 napon belül értesül a 
pályázó. A nyertes pályázó szerve-
zetekkel az Önkormányzat támo-
gatási megállapodást köt. A támo-
gatás kifizetésére a szerződés alá-
írását követően kerül sor.

Amennyiben a pályázattal kap-
csolatban valamilyen kérdése 
merülne fel, keresse Tóth Ádám 
közművelődési, sport és civil ügy-
intézőt (tel: 56/551-913, e-mail: 
toth.adam@mezotur.hu).

Herczeg Zsolt
 polgármester

KORONAVÍRUS
Tisztelt Betegek! Amennyiben fertőzött területeken járt, vagy kapcsola-

ta volt valakivel, aki az érintett területről érkezett és ezt követően láz, lég-
zési nehezítettség, köhögés jelentkezik, kérem, telefonon keresse fel házi-
orvosát vagy hívja a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyene-
sen hívható zöldszámot, ahol a koronavírussal kapcsolatos lakossági meg-
keresések gyors és szakszerű megválaszolása történik.

06-80-277-445
06-80-277-456
NE menjen:
- Orvosi rendelőbe, váróba!
Tömegközlekedést NE használjon! Maradjon otthon! 
További frissülő hivatalos tájékoztatókat itt olvashatnak:
www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tájékoztatok

HIRDETMÉNY

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2020. január 30-ai rendes nyilvános 
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

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

•Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

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, 2020. március 2.

                                                                             dr. Enyedi Mihály sk.
                                                                                 jegyző             

Mezőtúr Város Önkormányzatának közleménye

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy mivel a Mezőtúr, Petőfi Sándor utcai 
parkolók kialakítása építési beruházás tárgyú vállalkozási szerződés 
meghiúsult, ezért Mezőtúr Város Önkormányzata ideiglenes jelleggel 

a balesetveszély elhárítása céljából nem végleges kivitelezési 
munkálatot végzett el. Várhatóan a 2020. év végéig kerül a parkoló 

végleges műszaki tartalmú kivitelezése megvalósításra.

Herczeg Zsolt 
polgármester
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A rendészeti képzés és a Honvéd Kadét Program 
új lehetőségei 

a Mezőtúri Református Kollégiumban

Együttműködés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a 
Mezőtúri Református Kollégium között

A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Ludovika Partneriskola 
Programot indított, amelyhez isko-
lánk, a Mezőtúri Református 
Kollégium is csatlakozott. 

A megállapodás célja, hogy a 
partneriskolában dolgozó pedagó-
gusok és diákok számára az egye-
tem által kínált programok széles 
körben ismertté és hasznossá válja-
nak, továbbá az egyetem oktatói és 
hallgatói is bekapcsolódhassanak a 
partneriskola szakmai programjai-
ba. 

Az egyetem többek között látoga-
tóprogramokat szervez a Ludovika 
Campuson, melyek során megis-
merkedhetünk a Ludovika történe-
tével, az itt zajló mindennapi élet-

tel. Kedvezményesen vehetjük 
igénybe sportfoglalkozások céljából 
az egyetem létesítményeit, diákja-
ink részt vehetnek az egyetem által 
szervezett szabadidős programo-
kon. 

Az együttműködési megállapo-
dásról szóló dokumentumot - a 
többi partneriskolával együtt -  
ünnepélyes keretek között vettük át 
a Ludovika Hunyadi termében. 

Horváth-Mária Alexandra 
MRK középiskolai

 intézményegység-vezető

Népegészségügy fejlesztése a mentális egészség területén a Mezőtúri 
járásban

EFOP-1.8.20-17-2017-00018

Nehéz életszakaszok

Mi magyarázza vajon, hogy az 
addig szófogadó 11 éves gyermek 
pár év múlva megkérdőjelezi szü-
lei és tanárai minden szavát? Miért 
lesz depressziós élete derekán 
valaki, akinek mindene megvan? 
Mivel magyarázható sok, egyéb-
ként jó körülmények között élő 
nyugdíjas lehangoltsága? Ilyen és 
ehhez hasonló kérdésekre keres-
sük a választ ebben a cikkben. 

Életünk több szakaszra bontha-
tó, és minden szakasznak megvan 
a maga feladata, kérdései. Ha ez 
nem oldódik meg sikeresen, annak 
nehezített fejlődés és pszichés 
problémák lehet a következménye. 
Kiemelten problémás időszak 
lehet a serdülőkor, az életközép 
(40-45 éves kor) és az időskor: 
ezekben az életszakaszokban az 
öngyilkosság előfordulása maga-
sabb. 

Felnőttkorunk kezdetét a serdü-
lőkor előzi meg és készíti elő. 
Ekkor alakul ki identitásunk, a 
válasz a “Ki vagyok én? Miben 
hiszek? Mennyire teljesítem az 
elvárásokat (iskolában, párkapcso-
latokban, sport terén)?” kérdések-
re. Nem könnyű feladat ezeknek a 
megválaszolása, és talán az ebben 
az életkorban bekövetkező hormo-
nális változásokkal együtt érthető-
vé teszi a tizenévesek érzelmi labi-
litását, időnkénti lázadását. Kisebb 
gyerekeket még nem foglalkoztat-
nak az identitást érintő kérdések. 
A serdülők ennek következtében 
különösen érzékenyek a bántások-
ra, kudarcokra, csalódásokra, és 
kialakulhat depresszió illetve 
öngyilkossági veszély.

Középkorúak életük derekán 
más kérdéseket tesznek fel:  
“Tettem-e eleget, képes vagyok-e 
ennél többre?” Gyakran a párkap-
csolatuk is válságba kerül, hiszen 
lehet, hogy szeretnének több izgal-
mat, új kalandokat, és partnerük 

nem biztos, hogy akarja vagy tudja 
ezt nyújtani. Ennek megcsalás, 
válás lehet az eredménye. Szakmai 
karrierjük is eléri csúcsát, felmerül 
a kérdés: “Értékes, amit elértem? 
Ezt akartam? Elértem a célom, 
merre tovább?” Az öngyilkosság 
szempontjából egyik legveszélyez-
tetettebb korcsoport a 45-49 éve-
sek. 

Az időskorba lépve újabb kihí-
vásokkal nézünk szembe: nyugdí-
jazás, betegségek, házastárs, bará-
tok betegsége és halála. A tevé-
kenységi kör beszűkülhet, hiszen 
idős korban nem bírunk már 
annyit mint korábban. A gyerme-
keink elköltöznek, saját családot 
alapítanak, gyakran távoli város-
ban vagy országban. Ebben az álla-
potban értelmet adni a minden-
napoknak bizony nagy kihívás 
lehet, így az idősek is veszélyezte-
tettek az öngyilkosság szempontjá-
ból. 

Láthatjuk tehát, hogy nem egy-
formák a kérdések, problémák az 
egyes életszakaszokban, és hogy 
vannak különösen nehéz szaka-
szok. Sokszor segít a figyelmesség, 
törődés a nehéz időszakot átélő 
személynek, ha azonban ezt 
kevésnek érezzük, irányítsuk szak-
emberhez - háziorvoshoz, pszichi-
áterhez vagy pszichológushoz!

Plánka Zsuzsa
pszichológua

Egészségfejlesztési Iroda-LEK
Telefon: 06-56/550-427

Emai: efi.mezotu@gmail.com

VÉRADÁS

A Magyar Vöröskereszt és a Szolnoki Területi Vérellátó Szolgálat 
március 24-i véradása a Kossuth Lajos Általános iskolában 

lesz 9-15 óráig!
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Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

„Isten tudja, mikor látunk megint ilyet”
Kiemelt arany minősítéssel tért haza a négy telekis fiú

Szebenyi Kristóf, Jóni Pál, Papp 
Bence és Papp Gergő. A négy fiú 
már harmadik éve koptatja a Teleki 
padjait, régóta ismerik egymást, 
régóta énekelnek, régóta énekka-
rok tagjai. Nemcsak a zene szerete-
te fűzi egybe őket, barátok is, az 
öreg suli folyosóin sokszor látom 
őket együtt Ani nénire vagy Endre 
bácsira várakozva. 

Az idén február 21-én ismét szak-
mai zsűri előtt mutathatták meg 
tudásukat a telekis diákok. A 
Megyei Társaséneklő Verseny 
lényege, hogy annyi szólamban kell 
zeneszámokat előadni, ahány fős a 
csapat. A négy muskétás egy fran-
cia bordallal és Bárdos Lajos Szellő 
zúg című művével képviseltette 
magát a több kategóriás versenyen. 
A felkészülésben Kugyela Annán 
kívül Berczeli Endre is részt vett, ők 
ketten alapvetően fontos mentor 
szerepet töltenek be a diákok életé-
ben. 

A szolnoki Tiszapartiban lezajló 
versenyen kiemelt arany minősítést 

értek el a diákok, ezen kívül felké-
rést kaptak, hogy a májusi megyei 
díjkiosztó ceremónia hivatalos fel-
lépői legyenek. 

„Kis négyesünket meglepetés-
ként érte a kiemelt arany diploma, 
amely a legjobb minősítés zenei 
versenyeken. Őszintén nem gon-
doltam, hogy ilyen jó helyezést 
érünk el. A közös énekelgetés 
Homoródalmáson kezdődött, a szé-
kely környezet és a zene szeretete 
gyorsan összekovácsolt minket egy 

csapattá. Az első dal, amit egy han-
gulatos este alatt megtanultunk a 
Tourdion nevet viseli – ez hozta 
kvartettünket össze, ez lett a csa-
patnevünk is. Fontosnak tartom 
hangsúlyozni, hogy a négyesből 
hármónkat általános iskolában 
Csiderné Csízi Magdi néni tanított 
– ezt az eredményt neki is köszön-
hetjük!” – mondta Papp Bence 
hazatértük után. Bence osztálytár-
sa, Papp Gergő egy humorosabb 
jelenetre emlékezett vissza moso-

lyogva: „Amikor kimentünk az öltö-
zőbe elpróbálni a dalokat, azon vic-
celődtünk, hogy egyikőnk se tud 
franciául, ennél fogva biztosan 
rossz a kiejtésünk, de úgyse számít 
annyira, hisz itt senki sem tud ezen 
a nyelven. A beszélgetés ezen pont-
ján a mellettünk lévő francia anya-
nyelvű hölgy hívta fel a figyelmün-
ket egy-két hibára. Az eredmény-
hirdetésre várva zongoráztunk és 
beszélgettünk, nagyon jó volt a 
hangulat. Többen is megdicsértek 
bennünket, nagyon jól esett, hogy 
elismerik tudásunkat.” 

A négy fiú a verseny után abban 
bízik, hogy ezzel nem zárult le a 
munka, és remélik, hogy érettségi 
után is folytatódhat a közös „zenei 
karrier”, akár az iskolai falain kívül 
is.

Az elért eredményekért gratulá-
lunk a csapatnak és a felkészítő 
tanároknak, segítőknek!

T. A.

TÉRZENE KONCERTEK – 2020. TAVASZ
Visszatér a komolyzene a közte-

rekre: folytatódik a Térzene Program.
Az EMMI kultúráért felelős állam-

titkársága egy új, komolyzenei prog-
ramot hozott létre, mely Fekete 
Péter kultúráért felelős államtitkár 
kezdeményezésére 2019. október 
1-jén, a Zene Világnapján indult el, 
2020. tavaszán pedig kiteljesedik. A 
Térzene Program célja, hogy az 
5000 fő feletti települések közül 
minél több helyszínen felcsendüljön 
a klasszikus zene. A minisztérium a 
társadalom szélesebb rétegei számá-
ra szeretné népszerűsíteni a komoly-
zenét, így a parkokban, zenepavilo-
nokban, köztereken a klasszikusok 
közösségi élménnyé válhatnak.  

Fontos, hogy minél több érdeklő-
dőt lehessen bevonni a klasszikus 
zenei kultúra vérkeringésébe aktív 
muzsikusként és zeneszerető 
közönségként egyaránt. A tervezett, 
mezőtúri koncertek napjai a követ-
kezők:

• március. 14. 21. 28.
• április 4. 11. 18. 25.
• május 2. 9. 16. 23. 30.
• június 6. 13. 20. 27.
Szombati napokon, 17 órás kez-

déssel a Szabadság téren.
2020.március 14-én(szombat) a 

Szimfonik Rézfúvós Együttes kon-
certjét láthatják, melyen Herceg 
Zsolt polgármester köszönti a meg-
jelenteket.

Március 21-én pedig a Heavy 
Brass Guys Tuba Quartet ad majd 
koncertet. A 2007-ben alakult együt-
tes tagjai a dél-dunántúli régió pro-
fesszionális muzsikusai, akik hason-
lóan gondolkodnak hivatásukról, a 
rézfúvós előadóművészetről. 
Repertoárjuk széleskörű és sokolda-
lú, amelyben reneszánsz-, barokk-, 
klasszikus-, romantikus-, 20. száza-
di művek és átiratok szerepelnek. 
Az együttes rendszeresen mutatja 
be saját feldolgozásait, átiratait. 
Fellépéseik élményteli pillanatokat 
kínálnak a klasszikus zene iránt 
érdeklődőknek és a kikapcsolódásra 
vágyó közönség számára egyaránt. 
A klasszikus zene mellett jazz, film-
zene, népzenei és könnyűzenei, fel-
dolgozások is megtalálhatók reper-
toárjukban.

Bővebb információ: 
www.terzene.hu oldalon
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Badár Balázs Országos Fazekas Pályázat
2020. május 13.

Mezőtúr
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mezőtúr Város Önkormányzata 
megbízásából a Mezőtúri 
Közművelődési és Sport Közhasznú 
Nonprofit Kft. és a Túri Fazekas 
Múzeum országos hatókörű pályá-
zatot hirdet Badár Balázs fazekas-
mester születésének 165. évforduló-
ja alkalmából. 

A pályázók köre:
Fazekasok (beleértve a kályha-

szem-kályhacsempe készítőket is) 
és keramikus iparművészek 
Magyarország egész területéről, 
illetve a határon túli magyar lakta 
területekről.

A pályázati kategóriák:
I. kategória (népi iparművészet 

kategória):
Olyan tárgyakkal, tárgy-együtte-

sekkel lehet nevezni, melyek kifeje-
zetten a népi kerámiaművesség 
hagyományaira épülnek, a népi 
iparművészet kategóriájába tartoz-
nak mind a formákat, a díszítmé-
nyeket és az anyagválasztást tekint-
ve is.

II. kategória (iparművész kategó-
ria):

Ebbe a kategóriába olyan munká-
kat várunk, melyek iparművészeti 
kerámiák közé tartoznak, a modern 
magyar kerámiaművészetet jelenítik 
meg - függetlenül attól, hogy a 
beadott tárgy használati tárgy, vagy 
önálló műalkotás.

A pályázaton egy pályázónak 
csak egy kategóriában lehet indulni. 
A kívánt kategóriát a Jelentkezési 
lapon fel kell tűntetni (I. vagy II. 
kategória jelöléssel)!

A pályázat témája:
„Kertem, erkélyem”
Kertekben, télikertekben, „zöld” 

erkélyeken elhelyezhető használati-
és/vagy díszkerámiákkal lehet 
pályázni. (pl. virágcserép, kaspó, 
madáritató, csengő, fali téka stb.) 

Pályázati feltételek:
Minden pályázótól azt kérjük, 

hogy saját stílusát, saját gondolatisá-
gát visszaadó tárgyakkal jelenjen 
meg. 

Határozottan felhívjuk a figyel-
met arra, hogy ne a „Badáros” stílus, 
forma-és díszítményvilág megjelení-
tése legyen a cél, hanem a Badár 
Balázs által képviselt újító szándé-
kú, ötletekben gazdag, de technikai 
kivitelben és mesterségbeli tudás-
ban kompromisszumot nem ismerő 
szellemiség legyen a mérvadó.

A pályázatra max. 3 pályaművel 
lehet nevezni (A készlet, összetarto-
zó tárgycsoport egy pályaműnek 
számít.)

A pályázatot szakemberekből álló 
zsűri értékeli. A zsűri dönt a díjak 
elosztásáról, illetve a pályázati kiál-
lítás anyagát is kiválasztja.

A zsűri tagjai:
Dr. Füvessy Anikó néprajzkutató
Kovács Karolina kerámiatervező 

művész
Hadikfalvi Andrea fazekas, szak-

oktató
Dr. Nagy Molnár Miklós néprajz-

kutató
Pusztai Zsolt néprajzkutató,
fazekas
Csak más pályázaton eddig még 

nem szerepelt tárgyakkal lehet 
nevezni.

Határidők:
A jelentkezési lapok és a pálya-

művek leadása:
Helyszín: Túri Fazekas Múzeum
5400 Mezőtúr
Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.
Tel.: 06 56/350 174;
06 30/315 16 27
E-mail: fazekasmuzeum@gmail.com

Időpont:
2020. április 7-23. között a Túri 

Fazekas Múzeum nyitvatartási ide-
jében (keddtől-vasárnapig, naponta 
10-12; 14-17 óra között).

A pályázat jeligés, ezért a kerámi-
ákat lehetőleg név nélkül, a jelige 
használatával kérjük jelölni és bead-
ni.

A pályamű leadásával egyidejűleg 
a jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, 
lezárt borítékban, a jelige ráírásával 
kérjük leadni. A jelentkezési lapot 
2020. február 1-től lehet kérni a Túri 
Fazekas Múzeum elérhetőségein, 
illetve letölteni a

www.fazekasmuzeum.hu honlap-
ról.

Program:
2020. május 13., 10 óra, Túri 

Fazekas Múzeum
Eredményhirdetés, díjkiosztó, 

kiállítás megnyitó
11 óra 30 perc, Közösségi Ház
„Műfazekasok”- konferencia 
Radványi Diána művészettörté-

nész, muzeológus, Iparművészeti 
Múzeum (Budapest)

Agyagipar, műipar

Magyarországi kerámiagyárak a 
19. század végén - 20. század elején

Pusztai Zsolt néprajzkutató, 
muzeológus, Túri Fazekas Múzeum 
(Mezőtúr)

Sablonok
A fazekasműhelyek forma-és 

mintakincsének változása a 20. szá-
zad elején

Mihály Gyula kerámiatervező 
művész (Budapest)

Jobb, mint otthon
A 19-20. századi kávéházi kultúra 

asztali tárgyai a tervező szemével
Díjak:
Badár Balázs Díj – Mezőtúr Város  

Nagydíja
I.kategória: 200.000 Ft (nettó)
II.kategória: 200.000 Ft. (nettó)
Zsűri Nagydíja
I. vagy II. kategória (a zsűri dönti 

el, hogy mely kategóriában osztja 
ki): 100.000 Ft. (nettó)

Valamint:
Különdíjak

Tisztelettel kérjük, hogy fazekas, 
keramikus ismerőseit – akiket eset-
leg nem állt módunkban értesíteni – 
tájékoztassa erről a pályázati lehető-
ségről. (A jelentkezési lap sokszoro-
sítható.)

Várjuk jelentkezését. Jó munkát 
kívánunk!

A jelentkezési lap elérhető: 
www.fazekasmuzeum.hu/hireink, 
illetve érdeklődni személyesen a 

Túri Fazekas Múzeumban lehet!

Kedves Klubvezetők! Kedves Olvasók!

A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és a 
Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrző Klubja kezdeményezésére a 

Trianoni békekötés 100. éves évfordulójára rendkívüli történelmi órát 
szervez.

Előadó: M. Román Béla történész, aki azokat az eseményeket 
kívánja közreadni, amelyek a kulisszák mögött történtek. Ajánljuk

minden klubtag részére az előadás megtekintését. Nem csak a 
klubtagok vehetnek részt, hanem bárki, akit érdekel a téma.

Az előadás tervezett időpontja: 2020. április 03.
14 óra (az előadás időtartama kb. 1 óra)

Helyszíne: Mezőtúr, Közösségi Ház Jurta terme
Kérjük Önöket, hogy minél több klubtagot tájékoztasson erről az ese-

ményről.
Várjuk mielőbbi létszám visszajelzését!

Herceg Antal s.k.  Bordács László s.k.
     klubvezető    ügyvezető
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Kiváló eredménnyel zárt a 2020. 02.29-én rendezett I. Re-CupA

Remek eredménnyel térhettek 
haza otthonaikba a MAFC labdarú-
gó szakosztály U9-es focistái!

Idén másodjára lettek megméret-
tetve, mégis emlékezetesebb volt 
számukra hazai csapatként részt 
venni ezen a tornán. A kis focista 
palántáink 4 csapattal mérkőztek 
meg, és számos helyezést zsebeltek 
be. A tornán ezüst érmes lett csapa-
tunk, amire ismét büszkék lehe-
tünk.

Hazai legjobb játékos:
–Nagy Ármin Zsolt
Torna legjobb játékosa:
– Tóth Roland
Vendégcsapataink közül az 

aranyérmet, ahogy a Gólkirály—
Kinyik Zoltán címet is 
Törökszentmiklós csapata vihette 
haza.

(Törökszentmiklós csapata)

Nagy izgalommal és lelkesedéssel 
készültünk a Tornára, mely pél-

daértékűvé már csak a támogatottsá-
gunk okán is vált.

A Plastik Re-Produkt.kft. egy kör-
nyezetvédelemmel foglalkozó vállal-
kozás, melynek tulajdonosai több, 
mint 10 éve igyekeznek a műanyag 
hulladékok csökkentésének fontos-
ságát hangsúlyozni. Társadalmi sze-
repvállalásukkal a környezeti terhe-
lések csökkentésére és a hulladékok 
termelésének minimalizálására hív-
ják fel a figyelmet. Céljuk egy kör-
nyezettudatosabb életmód kialakítá-
sa. A Torna szüneteiben a támogató 
cég kollégái mozgatták meg egy 
kicsit a szülőket, nézőket is egy kör-
nyezetvédelmi kérdőív kitöltésével, 
igyekeztek lokális szinten feltérké-

pezni a véleményeket.
Ennek segítségével tudják konk-

retizálni a következő fontos lépése-
ket egy élhetőbb „Zöld Mezőtúr” 
kialakításához.

A Tornát Mezőtúr város polgár-
mestere Herczeg Zsolt nyitotta meg, 
aki a MAFC elnökeként több szinten 
is figyelemmel kíséri a kis futballis-
ták fejlődését. Ugyanakkor fontos-
nak, örömtelinek tartja, hogy a gyer-
mekeknek ilyen formán is be tudjuk 
vezetni az érdeklődési körükbe a 
környezetvédelmi tudatosítást. 
Ezért is jutalmaztuk kis sportolóin-
kat egy- egy re-CUP pohárral, illetve 
egy emlékeztető nyakpánttal, hogy 
mindig velük lehessen az emlék. 
Edzőjük, Sólyom Viktor és a Torna 
szervezője Dóczi Norbert is egybe-
hangzóan fontosnak tartja, hogy a 
korosztály több ilyen tornán is részt 
vegyen, hiszen remek kis csapatunk 
kemény munkával hétről-hétre lát-

hatóan fejlődik.
-Ez a kis csapat már a második 

ezüstérmet zsebelhette be idén, 
aminek, mint edző nagyon örülök, 
de szerintem a szülők és a játékosok 
nevében is beszélhetek! Ha tovább 
tudjuk folytatni az elkezdett mun-
kát, akkor reményeim szerint hama-
rosan még csillogóbb érmeket 
tudunk szerezni a különböző torná-
kon. Nagyon jó kis társaság jött 
össze, nagy létszámban látogatják 
az edzéseket! Egy kis odafigyeléssel, 
és sok munkával még több kihozha-
tó ezekből a srácokból! – összegezte 
a tornát edzőjük, Sólyom Viktor.

A támogató Plastik Re-Produkt 
Kft. továbbra is segíti az utánpótlás 
fejlődését nemcsak a pályákon, 
hanem a környezettudatosabb élet 
és környezet kialakításában is.

Nagy Kriszta
Re-Cup marketing sales

Mezőtúri Darts Club, Születésnapi Darts Verseny
Tell Vilmos Söröző

2020.02.15.

1.hely: Buzafi József
2.hely: Hajdú Róbert Pinki

3.hely: Takács Dóra
4.hely: Bartos Péter

5.hely: Hodos András, Fadgyas Gábor, Veres Imre, Tokai Gergő
6.hely: Láposi Zoltán, Saska Ferenc, Murányi Bálint, Gaál Zoltán, 

Fadgyas Brigitta, Kerékgyártó Antal, Füles, Gulliver
7.hely: Debreceni Károly, Berta Ferenc, Tokai Péter, Balasko László

Gratulálunk a versenyzőknek!
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Ne adjon esélyt a vegyszertolvajoknak!

A Jász-Nagykun Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányság megelőzési 
szakemberei a vegyszerlopások 
megelőzésére hívják fel a figyelmet.

Szinte minden évszakban meg-
jelennek olyan bűncselekmény-
típusok, amelyek más időszakban 
nem jellemzőek. Ilyenek például 
télen az elhagyatott üdülők foszto-
gatása, nyáron a strandlopások, 
gépkocsifeltörések, kerékpárlopá-
sok, de a besurranással elkövetett 
lopások is gyakoribbak az átlagos-
nál.

A szezonális bűncselekmények 
kategóriájába sorolható a vegyszer-
lopás is. Hamarosan elkezdődnek a 
tavaszi mezőgazdasági munkála-
tok, ami miatt értékes vegyszerek-
kel töltik fel a mezőgazdasági 
tárolóhelyiségeket. Ezek a kemiká-
liák - megfelelő védelem hiányában 
- könnyű zsákmányai lehetnek a 
tolvajoknak. Az elkövetők több 
millió forintos kárt okozhatnak, 

hiszen a vegyszerek beszerzési ára 
– kis mennyiségben is – igen 
magas.

Az áldozattá válás elkerülése 
érdekében kérjük fontolják meg 
tanácsainkat!

•Amennyiben lehetőség van rá, 
akkor közvetlenül a felhasználás 
előtt szerezzék be a kemikáliákat.

•FONTOS, hogy a vegyszerek 
beszerzésének időpontjáról, szállí-
tásáról, illetve a felhasználás idejé-
ről, csak megbízható személyt tájé-
koztassanak!

•Elsődleges szempont a nyílás-
zárók épsége, biztonságos zárható-
sága.

•Az ajtókra, ablakokra célszerű 
rácsokat felszerelni.

•Az ajtókat biztonsági zárakkal 
kell ellátni.

•Ajánlatos elektronikai védel-
met is alkalmazni.

A mozgás- és törésérzékelőkkel 
felszerelt riasztók sok esetben visz-
szatartják a betörőt szándékától. A 

riasztók azonban csak akkor tud-
nak védelmet nyújtani, ha azok 
működőképesek és használják is 
őket. Hatékonyságuk rendszeres 
karbantartással biztosítható. A 
riasztó lehetőleg szabotázsvédett 
legyen, ami azt jelenteni, hogy 
amennyiben valaki megrongálja, a 
falról letépi, esetleg a vezetéket 
elvágja, azonnali riasztást fog ered-
ményezni és megközelítőleg 125 
dB hangerővel szirénázik.

Nagy mennyiségű vegyszerek 
tárolását nem ajánlott külterületen, 

lakott területektől távol megoldani. 
Ha a tárolás más módon nem lehet-
séges, akkor célszerű az épület 
őrzéséről vagyonvédelmi szolgálta-
tó bevonásával gondoskodni.

Bűncselekmény észlelésekor 
hívja a 112 központi segélyhívó 
számot! Amennyiben vegyszerlo-
pás történt, a bűncselekmény hely-
színét mindenképp hagyja érintet-
lenül!

(forrás: www.szoljon.hu)

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

Smile Büfé a Közösségi Házban!

Smile Büfé - A mosolygós hangulatért!
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Gyomaendrődi irodánk végez magánszemélyek, társaságok
és társasházak, egyesületek, alapítványok részére

teljes körű könyvviteli,
ügyviteli és tanácsadói szolgáltatást.

Várjuk leendő ügyfeleinket!
Irodánkat Gyomaendrődön a Kossuth Lajos út 33. szám alatt találja!

Telefon: 06-66/789-322 vagy 06-70/327-47-07

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr

(Fényképek, meghívók, plakátok)
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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: Miskolczi Adrienn

Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.

ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2020. március 18. (szerda) 15.00 óra

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

ELHUNYTAK

Sipos Lajosné Kudich Éva Irén

élt 73 évet

Borsányi Ferenc élt 55 évet

Lévai Róza élt 81 évet

Molnár Lajos élt 67 évet

Dr. Karapancsev Nikolaj Kosztadinov 
élt 58 évet

Körmöndi Gyuláné Kovács Erzsébet élt 
76 évet

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár

Március 13-19-ig:
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13. 
Tel: 56/350-111

Március 20-26-ig:

Kamilla gyógyszertár:
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel: 56/350-993

Állatorvosi ügyelet
Március 14-15-ig:

dr. Bodó Péter
Túrkeve, Debreczeni u.
Tel: 06/30/239-9343

Március 21-22-ig:
dr. Matuska László 
Mezőtúr, Szabadság u. 9.
Tel: 56/350-435;
06/30/978-2286

Ü G Y E L E T E K

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

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

Budai Attila
(Brindza Brigitta)

Szabo Alexandra Dorka 
(Herczeg Anita)

Felhívás

Tájékoztatjuk a tisztelt mezőtúri lakosokat, hogy 2020. február 
01-től a Mezőtúri Református temetőket az UNITAS-NAGY BT. 

üzemelteti, ezáltal a temetéseket, és a temetőgondnokságot is az 
UNITAS-NAGY BT. látja el.

Kérjük a tisztelt gyászoló hozzátartozókat, hogy a temetés ügy-
intézését a Református temetőkben kezdjék a

temetőgondnoknál.
Nyitva tartás hétfőtől péntekig: 8:00 – 16:00-ig

Telefonszám: 06 30/5612884 Lévai András
Előre is köszönjük a megértésüket és a bizalmukat.

Festményvásár!
 Mezőtúr, Közösségi Ház

 Szabadság tér 17.
 2020.03.20./péntek/ 11:00 - 18:00 óráig

40 festőművész több, mint 200 alkotásából választhat részletre is,
készpénzvásárlás esetén jelentős kedvezménnyel!

www.szvszinvonal.hu
SZV Szín-vonal Galéria

Pécs (30) 9392-411


