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A Legsikeresebb Fiatal Vállalkozó 2020

Nemrégiben adták át az Év 
Széchenyi Vállalkozása 2020 elis-
meréseket Budapesten, a Magyar 
Nemzeti Múzeum Dísztermében. 
Ezen belül is Az Év Legsikeresebb 
Széchenyi Vállalkozása - A 
Legsikeresebb Fiatal Vállalkozó 
2020-díj nyertese a Femmetex 
Hungary Kft. lett, melynek alapí-
tója és termékük megálmodója 
egy mezőtúri hölgy, Molnár Dóra.

- Először is szívből gratulálunk az 
elismeréshez! Dóra, hogyan jött 
létre ez a sikeres vállalkozás? Hogy 
jött az ötlet?

- Köszönöm szépen! 
Startup cégünk innovatív női 

fehérneműkkel foglalkozik (egy-
részt az eldobható eszközök levál-
tására kitalált menstruációs bugyi-
val, másrészt a szintén sok szeme-
tet termelő tisztasági betétek helyett 
használható tisztasági bugyival). A 
környezettudatosság mellett két 
komoly előnyt szoktak kiemelni a 
vásárlóink: olyan kényelmesek, 
hogy úgy érzik, mintha nem is 
menstruálnának; illetve nagyon 
praktikusak, hiszem sportoláskor 
és alváskor is biztonságosak.

Az ötletet 2017 telén találtam ki, 
abszolút a témával kapcsolatos 
saját negatív tapasztalataimra épít-
ve. 1,5 év tesztelés kellett a prototí-

pushoz, hiszen egy innovatív meg-
oldásról beszélünk. A világ minden 
tájáról rendeltem textileket, hogy 
megtaláljam azt, ami a leginkább 
alkalmas egy ilyen fehérneműbe: 
nem ázik át, antibakteriális. 
Szerencsére sikerült! Ez a folyamat 
2019 tavaszáig tartott, amikor a 
tesztelések után világossá vált szá-
munkra, hogy valóban olyan meg-
bízható minőségű terméket sikerült 
létrehozni, amivel piacra léphe-
tünk. 

- Mesélnél kicsit magadról?
- Mezőtúron nőttem fel, majd az 

érettségi után Budapestre költöz-
tem. Szociális pályán tanultam, de 
az ehhez kapcsolódó lehetőségek 
nem okoztak örömet, sokféle mun-
kát kipróbáltam, de mindig úgy 
éreztem, hogy kreatívabb vagyok, 
mint a lehetőségeim. Szépen lassan 
elkezdtem magamra támaszkodni, 
kisebb vállalkozásokat találtam ki, 
egyedül próbálgattam milyen is, ha 
szabadúszóként vannak ügyfeleim 
(szövegíróként dolgoztam), vagy 
milyen egy picike zokni webshopot 
egyedül működtetni. Ezekből a 
tapasztalatokból nőtte ki magát a 
this is Redy. Ma egy 8 fős céget 
vezetek, Tasnádi Ádámmal, az 
üzlettársammal.

Az idei évben az InStyle magazin 
a leginspirálóbb 50 nő közé sorolt 
nemzetközi listán, A JOY magazin 
az ökoharcosok listáján szerepelte-
tett 2019-ben.

- „A díjat a Gróf Széchenyi Család 
Alapítvány kezdeményezte 2015-
ben azzal a céllal, hogy a családi 
hagyományt követve elismerje és fel-
karolja azokat a vállalkozásokat, 
melyek tevékenységükkel nemcsak 
a saját, hanem a nemzet boldogulá-
sát is szem előtt tartják.” – olvasha-
tó az elismerésről. Titeket milyen cél 
mozgatott tevékenységetekkel?

- Egyrészt tágítani szerettem 
volna a nők lehetőségeit, hiszen 
(folyt. a 2.oldalon) 

MEGHÍVÓ

Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves
hozzátartozóit az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója 

alkalmából rendezett városi megemlékezésre.

Ünnepi programok
2020. október 23.

Helyszín: Mezőtúr, Kossuth Lajos tér, Városháza

11.00: Megemlékezés, koszorúzás az 1956-os emlékműnél
Emlékező beszédet mond Szűcs Dániel Mezőtúr város alpolgármestere.

Ünnepi műsort adnak: Liszi Melinda és Nagy Róbert a békéscsabai 
Jókai Színház művészei 

Műsoruk címe: Egy messzefénylő szabad jövő felé...

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

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a kialakult járványügyi
helyzetre való tekintettel a díjak, kitüntetések átadása zártkörű

rendezvény keretein belül zajlik.

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

14.00: Győrfi Lajos és Győrfi Ádám szobrászművészek közös kiállítása.
Helyszín: Városi Galéria (5400 Mezőtúr, Múzeum tér 1.)

A kiállítás megnyitón az orrot és a szájat eltakaró maszk használata 
kötelező.

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke

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

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-ai rendes nyil-
vános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

- Mezőtúr Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 
3/2020.(II.28.) 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.

Mezőtúr, 2020. szeptember 30.

dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

valahol furcsa az, hogy szinte az 
összes aktív korú nő menstruál a 
földön, mégis alig néhány termék 
áll rendelkezésünkre. És ezek 
nagyrésze eldobható, ami viszont 
nagyon komoly hulladéktermelést 
jelent a Földre nézve. Bennem fel-
ébredt egy igény, hogy milyen jó 
lenne a fehérneműs fiókból kiven-
ni egy bugyit, ami képes arra, hogy 
magába tudjon zárni folyadékot, 
anélkül, hogy átázna. Gondoltam 
megcsinálom. És a több, mint 10 
000 eladott termék azt mutatja, jól 
tettem. 

Vannak szkeptikusok, akik nem 
értik, hogyan működhet, de általá-
ban mégis győz a kíváncsiság, 
kipróbálják és jönnek az e-mailek 
sorra: “Szkeptikus voltam, de!” 
Régen a tampont se merte senki 
kipróbálni, mindenki idegenkedett 
tőle. Egy új terméknél ez mindig 
így van. 

- Milyen elképzeléseitek vannak 
a jövőt illetően?

- Szeretnénk a környező orszá-
gokat is meghódítani, illetve a 
hazai kisker láncokba is tervezzük 
a bekerülést. Eddig mi magunk 
értékesítettük a terméket a 
webshopunkon, jövőre szeretnénk 
nyitni és a boltok polcaira is felke-
rülni.

- A következőket írod Facebook 
oldaladon: „A díjat a múltbéli 
Dórinak ajánlom, aki nem tudta 
még mi fog vele történni, de volt 
mindig bátorsága, hogy addig 
menjen előre, addig menjen 
tovább, míg meg nem találja a 
saját útját.” – az előbb igaz kérdez-
tem, milyen cél mozgatott bennete-
ket, de TÉGED mi motivált mindig 
is?

- Mikor végeztem a sulival a 
motivációm “csak legyen egy mun-
kám” volt. De fel mertem ismerni, 
hogy azok a keretek, amikben gon-
dolkozni kell egy munkahelyen, 
nem elégítik ki a kreativitásomat, a 
gondolkodásomat. Ez nem azt 
jelenti, hogy ne dolgoztam volna 
mindig alázattal és becsülettel! 

Szeretem, hogy fél évig seprű volt 
a kezemben, mert takarítóként 
dolgoztam. Nincs bajom azzal, 
amikor ételt adtam ki. És még 
sorolhatnám, mennyi a fiatalok 
körében “nem trendi” munkám 
volt, nem is olyan régen. De attól 
sosem féltem, hogy meghalljam, 
hogy belül mit érzek: ennél többre 
is képes vagyok. Egyszer egy állás-
interjún voltam, úgy éreztem 
nagyon jól sikerült, de nem vettek 
fel. Visszakérdeztem, hogy mi az 
oka. Azt mondták: “Dóra, magá-
nak hamarosan saját cége lesz”. 
Óriási pofon volt, mert kellett 
volna a munka, és akkor még nem 
is értettem, nem láttam magam 
előtt a vállalkozó Dórát. Ma már 
“beértem magam”, szinte a semmi-
ből felépítettem egy 100 millió 
forintos árbevételű céget.

Ha mondjuk, 5-10 évvel ezelőtt 
ezt valaki megüzeni a jövőből, 
elképzelhetetlennek tűnt volna. 
Viszont! Nem azt mondtam volna, 
hogy ugyan már, ne nevettess te 
jövőből jövő üzenet, hanem azon 
kezdtem volna el gondolkozni, 
vajon mit találtam ki, hogy ilyen 
szép számokat tudok elérni?! És ez 
a fajta gondolkodás is sokat segít.

A lényeg: ha nem foglalkozom 
azzal, hogy kreatív vagyok, hogy 
újító a gondolkodásom, hogy 
bírom a felelősségvállalást, akkor 
nem merek felmondani egy biztos 
állásból, nem merem megtapasz-
talni, milyen az, ha te szerzel ügy-
felet, ha csak te vagy felelős azért, 
hogy munkád legyen. Ebből lett a 
vállalkozás. Mindig mertem “még 
egy lépést” tenni a bizonytalan 
felé. Az olyan részek felé, ahol 
nem más adja az utasításokat, 
hanem én írom a jövőmet. Nekem 
ezt jelenti vállalkozni. És ezzel a 
díjjal úgy érzem beigazolódott 
mindez, az élet megajándékozott 
ezzel a mérföldkővel, 29 évesen a 
legsikeresebb fiatal vállalkozó 
lehetek Magyarországon.

Miskolczi Adrienn

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a kereskedelmi 
egységek üzemeltetőit, hogy 
Magyarország Kormánya a COVID 
19 vírussal kapcsolatosan 2020. 
szeptember 18. napján kiadott 
431/2020. (IX. 18.) számú Korm. 
rendelete (továbbiakban: Korm. 
rendelet) a járványügyi készültsé-
gi időszak védelmi intézkedéseiről 
rendeletével újabb szigorításokat 
vezetett be.

A hatodik életévét be nem töltött 
kiskorú, valamint a kereskedelmi 
tevékenységek végzésének felté-
teleiről szóló kormányrendelet 
szerinti vendéglátó üzlet vendégei 
kivételével mindenki köteles az 
üzletben történő vásárlás, illetve 
az üzletben történő munkavégzés 
során orvosi maszkot, munkavé-
delmi maszkot, illetve textil vagy 
más anyagból készült maszkot (a 
továbbiakban együtt: maszk) 
olyan módon viselni, hogy az az 
orrot és a szájat folyamatosan 
elfedje.

Az üzemeltető köteles gondos-
kodni arról, hogy a helyiségben 
tartózkodók a maszkot a Korm. 
rendelet 1. § (1) bekezdésében 
meghatározott módon viseljék.

Azt a személyt, aki a maszkot az 
üzemeltető felszólítására sem vise-
li az 1. § (1) bekezdésében megha-
tározott módon, az üzemeltető 
köteles a látogatásból kizárni, és 
gondoskodni arról, hogy e személy 
a helyiséget, illetve a területet 

elhagyja.
Ezen kötelezettség betartását a 

kereskedelmi hatóság köteles 
ellenőrizni.

Ha a kereskedelmi hatóság az 
ellenőrzés során vagy a rendőrség 
értesítése alapján a fenti kötele-
zettség megszegéséről szerez 
tudomást, 

a) a kötelezettség első alkalom-
mal történő megszegése esetén 
figyelmeztetést alkalmaz,

b) a kötelezettség második alka-
lommal történő megszegése esetén 
100 000 forinttól 1 000 000 forintig 
terjedő bírságot szab ki,

c) a kötelezettség harmadik 
alkalommal történő megszegése 
esetén az üzletet, illetve a helyisé-
get legalább 3 napra, legfeljebb egy 
év időtartamra ideiglenesen 
bezárathatja,

d) a kötelezettség negyedik 
alkalommal történő megszegésétől 
kezdve az üzletet, illetve a helyisé-
get legalább a kötelezettségszegé-
sek alkalmainak számával meg-
egyező számú napra, legfeljebb 
egy év időtartamra ideiglenesen 
bezárathatja.

Felhívom figyelmüket, hogy a 
kormányrendelet rendelkezéseit 
maradéktalanul tartsák be a lakos-
ság egészsége védelmében!

dr. Enyedi Mihály
jegyző



 2020. október 09. m e z ő t ú r  é s  v i d é k e   3

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Mezőtúr Város Önkormányzata 
csatlakozott a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetve felsőoktatási tanulmányokat 
2020-ban kezdő fiatalok támogatá-
sára létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 
2021. évi fordulójához.

A polgármester 160/2020. (IX. 
30.) számú képviselő-testületi 
határozat alapján kiírja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázatot 2020. évre fel-
sőoktatási hallgatók részére. A 
határozat 1. melléklete megjelent 
Mezőtúr Város honlapján, ahol a 
részletes pályázati kiírás megtalál-
ható

„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 2020/2021. 
tanév második féléve és a 
2021/2022. tanév első féléve). Az 
ösztöndíjra pályázhatnak a 2020. 
szeptemberében felsőoktatási 
tanulmányaik utolsó évét megkez-
dő hallgatók is. Amennyiben az 
ösztöndíjas hallgató jogviszonya 
2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 
2021/2022. tanév első félévére eső 
ösztöndíj már nem kerül folyósítás-
ra.

Az ösztöndíjra pályázatot 
benyújthatnak azok a hallgatók is, 
akiknek a hallgatói jogviszonya a 
felsőoktatási intézményben a 
pályázás időpontjában szünetel. 
Az ösztöndíj folyósításának feltéte-
le, hogy a 2020/2021. tanév máso-
dik félévére a beiratkozott hallgatói 
jogviszonnyal rendelkezzen.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag 
szociális rászorultság alapján törté-
nik.

A Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordu-
lójától kezdődően az Innovációs és 
Technológiai Minisztériuma és az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
a Bursa Hungarica pályázatok, 
illetve ösztöndíjak kezelésére kifej-
lesztett Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerben 
(továbbiakban: EPER-Bursa rend-
szer) indítja el a pályázatok kezelé-
sét. A pályázat beadásához az 
EPER-Bursa rendszerben egyszeri 
pályázói regisztráció szükséges. 
Azok a pályázók, akik a korábbi 
pályázati évben regisztráltak a 
rendszerben, már nem regisztrál-
hatnak újra, ők a meglévő felhasz-
nálónév és jelszó birtokában lép-
hetnek be az EPER-Bursa rendszer-
be. Amennyiben a jelszavukat elfe-
lejtették, az Elfelejtett jelszó funk-
cióval kérhetnek új jelszót. A 
pályázói regisztrációt, vagy belé-
pést követően tölthetik fel pályáza-
ti adataikat a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói az EPER-Bursa 
rendszerben. (Elérése: https://
bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx.) A személyes és pályázati 
adatok ellenőrzését és feltöltését 
követően a pályázati űrlapot 
kinyomtatva és aláírva, a települési 
önkormányzatnál kell benyújtani-
uk a pályázóknak. A pályázat csak 
a pályázati kiírásban meghatáro-
zott csatolandó mellékletekkel 
érvényes.

A pályázati kiírásban meghatá-
rozott valamely melléklet hiányá-
ban formai hibásnak minősül. A 
benyújtott 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 2020/2021. tanév 
első félévéről.

- Igazolás a pályázó és a vele egy 
háztartásban élők egy főre jutó 
havi nettójövedelméről. (Egy ház-
tartásban élőnek kell tekinteni a 
pályázó lakóhelye szerinti lakás-
ban életvitelszerűen együttlakó, ott 
bejelentett lakóhellyel, vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkező személye-
ket.)

- Rövid önéletrajz a pályázó szo-
ciális helyzetéről.

A pályázat rögzítésének és az 

önkormányzathoz történő benyúj-
tásának határideje:

2020. november 05.
A beérkezett pályázatokat az 

illetékes önkormányzat bírálja el 
2020. december 04-ig.

A települési önkormányzat dön-
téséről és annak indokáról 2020. 
december 04-ig az EPER-Bursa 
rendszeren át elektronikusan vagy 
postai úton küldött levélben értesí-
ti a pályázókat.

A polgármester a 160/2020. 
(IX.30) számú képviselő-testületi 
határozat alapján kiírja, a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot 2020. évre a 
felsőoktatási tanulmányokat 2021-
ben kezdő fiatalok részére.

„B” típusú pályázat
A polgármester a 160/2020. 

(IX.30.) képviselő-testületi határo-
zat 2. számú melléklete alapján 
kiírja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 
„B” típusát.

A pályázatra azok az önkor-
mányzat illetékességi területén 
lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű ( a 2020/2021. 
tanévben utolsó éves, érettségi 
előtt álló középiskolás, illetve fel-
sőfokú diplomával nem rendelke-
ző, felsőoktatási intézménybe fel-
vételt még nem nyert, érettségi-
zett)pályázók jelentkezhetnek, 
akik a 2021/2022. tanévtől kezdő-
dően felsőoktatási intézményben 
teljes idejű (nappali munkarend) 
alapképzésben, osztatlan képzés-
ben, vagy felsőoktatási szakkép-
zésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentke-
zők közül csak azok részesülhet-
nek ösztöndíjban, akik a 
2021/2022. tanévben először nyer-
nek felvételt felsőoktatási intéz-
ménybe és tanulmányaikat a 
2021/2022. tanévben ténylegesen 
megkezdik.

Nem részesülhet támogatásban 
az a pályázó, aki a Magyar 
Honvédség és a rendvédelmi fel-
adatokat ellátó szervek hivatásos 
és szerződéses állományú hallgató-
ja, 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 2021/2022. 
tanév, a 2022/2023. tanév és a 
2023/2024. 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, 
illetve ösztöndíjak kezelésére kifej-
lesztett Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerben 
(továbbiakban: EPER-Bursa rend-
szer) indítja el a pályázatok kezelé-
sét. A pályázat beadásához az 
EPER-Bursa rendszerben egyszeri 
pályázói regisztráció szükséges. 
Azok a pályázók, akik a korábbi 
pályázati évben regisztráltak a 
rendszerben, már nem regisztrál-
hatnak újra, ők a meglévő felhasz-
nálónév és jelszó birtokában lép-
hetnek be az EPER-Bursa rendszer-
be. Amennyiben a jelszavukat elfe-
lejtették, az Elfelejtett jelszó funk-
cióval kérhetnek új jelszót. A 
pályázói regisztrációt, vagy belé-
pést követően tölthetik fel pályáza-
ti adataikat a csatlakozott önkor-
mányzatok pályázói az EPER-Bursa 
rendszerben. (Elérése: https://
bursa.emet.hu/paly/palybelep.
aspx.) A személyes és pályázati 
adatok ellenőrzését és feltöltését 
követően a pályázati űrlapot 
kinyomtatva és aláírva, a települési 
önkormányzatnál kell benyújtani-
uk a pályázóknak. A pályázat csak 
a pályázati kiírásban meghatáro-
zott csatolandó mellékletekkel 
érvényes.

A pályázati kiírásban meghatá-
rozott valamely melléklet hiányá-
ban formai hibásnak minősül. A 
benyújtott pályázatok befogadását 
az önkormányzatnak az EPER-
Bursa rendszerben igazolnia kell. 
A nem befogadott pályázatok a 
bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat kötelező mellékle-
tei:

- Iskolalátogatási igazolás, vagy 
az érettségi bizonyítvány másolata.

- Igazolás a pályázó és a vele egy 
háztartásban élők egy főre jutó 
havi nettójövedelméről. (Egy ház-
tartásban élőnek kell tekinteni a 
pályázó lakóhelye szerinti lakás-
ban életvitelszerűen együttlakó, ott 
bejelentett lakóhellyel, vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkező személye-
ket.)

(folyt. a 4. oldalon)
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Idén is díjaztuk a város legszebb kertjeit

2020. szeptember 30-án a 
Városháza Díszterme adott otthont 
a Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag 
város alpolgármestere által létre-
hozott „A legszebb konyhakertek” 
– Magyarország legszebb konyha-
kertjei országos programhoz  
önkormányzatunk által meghirde-
tett, helyi „A legszebb konyhaker-
tek” - Mezőtúr program eredmény-
hirdetésének. Az ünnepélyes ren-
dezvényt Szűcs Dániel, alpolgár-
mester úr vezette le.

A szervezők célja az idei prog-
rammal is az volt, hogy össze-
gyűjtsük azokat a kertművelőket, 
akik gondosan, szeretettel művelik 
kertjeiket. Őrzik mindazt, amit 
nagyszüleiktől, szüleiktől tanul-
tak, tanulni, fejlődni szeretnének, 
saját módszereket alkalmaznak 
azért, hogy egészséges zöldséget, 
gyümölcsöt termeljenek. A prog-
ram által a kertművelők munkája 
kellő elismerést kap és példájuk 
nyomán egyre többen művelnek 
konyhakertet, hiszen így az évszá-
zadok során összegyűlt tudás, 
tapasztalat tovább öröklődhet 
generációk között.

Az idei évben immáron 8. alka-
lommal vett részt városunk ezen a 
színvonalas és példaértékű meg-
mérettetésen. Az év témája: „A 
biodiverzitás éve - Sokszínűséget, 
sokféleséget a kertekbe!” volt. 
Mezőtúr Város Önkormányzata 
nevében ezúton is köszönetünket 
fejezzük ki Kovács Szilvia alpol-
gármester asszonynak, továbbá a 
Legszebb Konyhakert Csapatának 
a lehetőséget, támogatásukat, 
kitartó, időt és energiát nem kímé-
lő, áldozatos munkájukat. 

Alpolgármester asszony szavait 
idézve „ebben a nem mindennapi 
helyzetben most még inkább felér-
tékelődik a kertek szerepe, hiszen 
egyre többen belátják, bizony nem 

mindegy, hogy magunk hasznára 
tudjuk-e fordítani a kertünket, 
udvarunkat, erkélyünket, vagy 
mindenért sorban állni, és megvá-
sárolni azt, amit egyébként meg-
termelne számunkra a kert. Az 
országos programban részt vevők 
szerepe példaértékű, mi sem 
mutatja ezt jobban annál, hogy a 
nevezők példáját követve eddig 
24.198 új kertet ástak fel. Ennyi új 
kertet, alakítottak ki! Ennyi kert 
menekült meg a programnak 
köszönhetően! Ez pedig azok 
érdeme, akik megmutatták kertjei-
ket, és évek óta hűek „A legszebb 
konyhakertek” - Magyarország leg-
szebb konyhakertje országos prog-
ramhoz.”

Az eredményhirdetést megelő-
zően Sőrés Anti bácsi, őstermelő, 
kistermelő, aki kedves feleségével 
Rózsikával együtt közel 40 éve 
mintapéldája a kert iránti szeretet-
nek, osztotta meg gondolatait, 
tapasztalatait az ünneplő közös-
séggel.  

A 2020-as versenyen, Mezőtúron 
5 kategóriában (közösségi, zárt-
kert vegyes, mini 50 m2-ig, normál 
50 m2 felett és zártkert gyümöl-
csös) összesen 11 kertművelő 
mutatta meg munkáját és annak 
eredményét a nagyközönségnek. 
Az idei évben is nagyon büszkék 
vagyunk a mezőtúri jelentkezőkre, 
munkásságukat folyamatos tanu-
lás, a természet iránti szeretet és 
tisztelet, a tenni akarás, fejlődés 
jellemzi évről évre. Külön öröm, 
hogy minden évben vannak új 
jelentkezők és nem csak az idős 
korosztály, hanem egyre több fia-
tal család tartja fontosnak, hogy 
otthon termelje meg zöldség, gyü-
mölcs szükségletét, építse, szépít-
se környezetét. 

Az elismeréseket, mint minden 
(folyt. az 5. oldalon)

50. házassági évfordulósok köszöntése

Szeptember 25-én az 50. 
házassági évfordulójukat idén 
ünneplő házaspárokat 
köszöntöttem. 

Ezúton is nagy szeretettel gratu-
lálok:

- Katona Ferenc Zoltánnak és 
feleségének Tímár Erzsébetnek

- Ónodi Istvánnak és feleségé-
nek Uzsoki Erzsébet Juditnak

- Mezei Józsefnek és feleségé-
nek Kovács Eszter Juliannának

- Polgár Andrásnak és feleségé-
nek Nagy Erzsébetnek

- Molnár Jánosnak és feleségé-
nek Takács Tekla Matildnak

- Bondor Istvánnak és feleségé-
nek Rigó Rozáliának

- valamint Lukács Antalnak és 
feleségének Juhász Erzsébet 
Máriának.

Tekintettel a jelenlegi járvány-
ügyi helyzetre az idei évben 
rendhagyó módon a kapuban, 
maszkban, kézfertőtlenítést köve-

tően adtam át részükre az 
ajándékcsomagot gratulációm jelé-
ül. Bízom benne, hogy jövőre a 
megszokott módon lesz 
lehetőségem köszönteni az 
évfordulósokat.

További sok boldogságot és jó 
egészséget kívánok a 
házaspároknak! 

„Akit párodul melléd rendelt az 
ég,

Becsüld meg, szorítsd meg 
kezét,

És ha minden álmod valósággá 
válik,

Akkor se feledd el, Légy hű 
mindhalálig”

(Madách Imre)

Herczeg Zsolt
polgármester

- Rövid önéletrajz a pályázó szo-
ciális helyzetéről.

A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzathoz történő benyúj-
tásának határideje:

2020. november 05.
A beérkezett pályázatokat az 

illetékes önkormányzat bírálja el 
2020. december 04-ig.

A települési önkormányzat dön-
téséről és annak indokáról 2020. 
december 08-ig az EPER-Bursa 
rendszeren át elektronikusan vagy 
postai úton küldött levélben értesí-

ti 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 csoport-
vezetőnél, tel.: 56/551-926.

Herczeg Zsolt 
polgármester

Idézet a mindennapokra

Nem hiszem, hogy megbotlottam és elestem. Inkább úgy
gondolom, hogy megint ki kell állnom egy próbát, ami

megtanít a következő lépésre.

Paulo Coelho
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évben, Herczeg Zsolt polgármes-
ter úr adta át a díjazottaknak. Az 
átadás során a nevezett kertekről 
készült csodálatos fotókat tekint-
hették meg a jelenlévők. 

Mini 50 m2-ig kategóriában két 
nevezőnk volt.

II: helyezést ért el Bodnár 
Sándorné 

Köszönjük, hogy az idei évben is 
bepillantást nyerhettünk csodála-
tos színekben pompázó kertjébe, 
mely fáradhatatlan keze munkájá-
nak eredménye. 

I. helyezettként Vetésiné Nagy 
Ilonát köszönthettük, aki az idei 
évben először nevezett a verseny-
re, de reméljük nem utoljára, 
hiszen lenyűgöző kertje ámulatba 
ejtette a zsűrit, amelynek eredmé-
nyeképpen az Országos díjra is 
jelöltük Ica nénit és izgatottan vár-
juk az országos zsűri értékelését. 

Normál kategóriában 
III. helyezést ért el Juhászné 

Török Orsolya és családja 
Kertjük ékes példája annak, 

hogy a megtermelt eredmény mel-
lett a szépen ápolt, gondozott kert 
dísze a háznak, illetve egyben a 
közös családi programok kitűnő 
helyszínéül is szolgál. 

II. helyezett lett Pechácsekné 
Seres Edit, aki nagy örömünkre, a 
versenyben egyedülálló módon 
két, különböző helyszínen lévő 
kerttel is benevezett. Az itt tanúsí-
tott szorgalom és kitartás legyen 
mindannyiónk előtt követendő 
példa!

Az I. helyezésért járó elismerést 
a tavalyi évhez hasonlóan Balázs 
István és családja vehette át.

Kertjük egy, a város szívében 
található igazi gyöngyszem, ame-
lyet röviden úgy jellemezhetnénk: 
festői környezet, gyönyörű színek-
ben pompázó, illatos virágok, 
zamatos zöldségek, gyümölcsök, 
magas szakmai tudás, folyamatos 
fejlődés, tanítás, elkötelezettség, 
odaadás, családi összefogás.

Közösségi kategóriában
III. helyezést ért el Horváth 

Anita, aki az I. út 1. szám, első lép-
csőház előtti közös kerttel neve-
zett, az idei évben először a ver-
senyre. 

Anita munkássága példaértékű, 
hiszen gondoskodásának köszön-
hetően nem csak egy saját udvar 
válik szebbé, hanem egész lakó-
környezetük, illetve a városkép is. 

Ebben az esetben kiválóan meg-
mutatkozik a kertészkedés közös-
ségépítő ereje, hiszen a lakóközös-
ség Anitával az élen együtt dolgo-
zik azért, hogy környezetük meg-
szépüljön. 

II. helyezett lett a Mezőtúri 
Városi Intézmény – Csoda-vár 
Központi Óvodája

Sajnos a járványügyi helyzet 
miatt az idei évben „csak” egy 
óvoda nevezett a megmérettetésre. 
Most minden egy kicsit más volt, 
de a pedagógusok és a gyerkőcök 
nem adták fel, ültettek, palántoltak, 
komposztáltak, locsoltak, gyomlál-
tak és a végén boldogan aratták le 
munkájuk gyümölcsét.

A kategória I. helyezettje, Farkas 
András, Bandi bácsi lett, akinek 
fáradhatatlan keze munkája, szak-
mai hozzáértése évek óta példa-
ként szolgál az Ifjúsági lakótelepen 

élők számára.
Ha valaki arra jár, mindenféle-

képpen vessen egy pillantást a 
14-es épület színekben pompázó, 
csodálatos tiszta, rendezett kör-
nyezetére.  Amikor az időjárás 
engedi, Bandi bácsit biztosan a 
kertben találjuk, ahol a kert iránti 
szeretetettel tükröződve az arcán 
mindenkihez van egy kedves mon-
data. 

Nagy örömünkre az idei verse-
nyen egy újabb, a zártkert gyümöl-
csös kategóriában is köszönthet-
tünk jelentkezőt Sándor János 
Vilmos személyében.  Reméljük 
nem utoljára, hiszen vízparti kert-
jébe lépve meseszép látvány, festői 
környezet tárult a zsűri elé. A meg-
termelt gyümölcsöket a család 
együtt dolgozza fel, kitűnő befőtt, 
lekvár és természetesen pálinka 
készül belőlük. Kertjét a zsűri 

országos díjra jelölte, az országos 
zsűri döntéséről természetesen 
értesítéssel leszünk. Munkája elis-
meréseként polgármester úrtól 
különdíjat vehetett át.

Zártkert vegyes kategóriában 
most is két jelentkezőt üdvözölhet-
tünk. A döntés most sem volt egy-
szerű, hiszen két kerttulajdonos 
csodálatos 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 kér-
jük a következő években is marad-
janak hűek a programhoz. Nagy 
büszkeség számunkra, hogy az 
évek alatt már kétszer találta őket 

Országos Díjra méltónak az orszá-
gos zsűri. A természet iránti mély-
séges szeretet, a szakmai tudás, a 
hozzáértés, a folyamatos fejlődés, a 
fáradhatatlan, alázatos munka jel-
lemzi kertjük minden momentu-
mát. 

I. helyezettként pedig az idei 
évben is Jászné Polgár Máriát, Jász 
Ferencet és 5 unokájukat köszön-
töttük.

Köszönjük, hogy minden évben 
jelentkeznek versenyünkre, min-
dig újabb és újabb fortélyokkal 
e lkápráztatva minket . 
Munkásságukat folyamatos tanu-
lás, kutatómunka, fejlődés, tanítás 
jellemzi. Nem csak családon belül 
tartják fontosnak a természet és az 
állatok iránti szeretet, illetve a 
tudás továbbadását gyermekeik-
nek, unokáiknak, hanem rendsze-
resen vendégül látnak gyerkőcöket 

a városi iskolákból, óvodákból, 
akik hatalmas boldogsággal szüre-
telik és fogyasztják az ott termett 
zöldségeket, gyümölcsöket, gyö-
nyörködnek a sünszállóban, méh-
garázsban és sorolhatnánk még. 
Nagy büszkeségünkre a tavalyi 
évben a 233 országos díjra nevezett 
kertből 45-öt talált a megtisztelő 
címre méltónak a szakmai zsűri, 
melyek között a Marikáék kertje is 
szerepelt.  Az idei évben is izgatot-
tan várjuk az országos zsűri értéke-
lését. 

Értékteremtő, generációkon át 
öröklődő munkásságuk szolgáljon 
példaként mindenki előtt!

Fontos elmondani, hogy a ver-
seny az idei évben sem valósulha-
tott volna meg Olajos Sándor kollé-
ga, mint szakmai zsűri és Veres 
Anikó kolléganő áldozatos munká-
ja nélkül. 

Az ünnepség zárásaként a 101. 
életévében elhunyt Bálint 
Györgyre, vagy, ahogy az egész 
ország ismerte, Bálint gazdára 
emlékezve, munkássága előtt tisz-
telegve alpolgármester úr osztotta 
meg egyik bölcs gondolatát: 

„Sok lehetőségem volt elmenni 
más országba egzisztenciát terem-
teni, de az emigrálás soha nem for-
dult meg komolyan a fejemben. 
Itthon tartott mindig a magyar kul-
túra – amelyet a kitűnő gyermekko-
rom és a tanáraim miatt szívtam 
magamba – és a termőföld. Mindig 
az érdekelt, miként lehet az, hogy 
egy mag bekerül a földbe, amely 
elég nedves és elég meleget kap, 
majd kifejlődik egy növény. Ezután 
újra magot hoz, ami újra bekerül a 
földbe. Ez a ciklus életet hoz létre, 
nemcsak a növényeknek, hanem 
az állatvilágnak, sőt az emberek-
nek is.”

Mezőtúr Város Önkormányzata 
nevében minden résztvevőnek, 
díjazottnak még egyszer szeretettel 
gratulálunk, további eredményes 
kertművelést, bő termést és minde-
nekelőtt nagyon jó egészséget kívá-
nunk! Örökítsék, fejlesszék tudá-
sukat, védjék környezetünket! 
Kérjük, vigyék hírét a programnak 
és jövőre is nevezzenek minél töb-
ben!

Pozderka-Korcsok Anita
a helyi verseny koordinátora

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

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
(Fényképek, meghívók, plakátok)
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Mezőtúr Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT A MEZŐTÚR JÁRÁSI 

FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEKET 
CÉLZÓ PROJEKT

Mezőtúr Város Önkormányzata 
által vezetett konzorcium 
„Mezőtúri Járási foglalkoztatási 
együttműködések” című, TOP-
5.1.2-15-JN1-2016-00007 kódszá-
mú pályázata 322,75 millió Forint 
vissza nem térítendő uniós támo-
gatást nyert el egy széleskörű fog-
lalkoztatási partnerség, valamint 
képzési és foglalkoztatási progra-
mok megvalósítása céljából. A 
Támogatási Szerződés aláírására 
2017. január 23-án került sor.

Mezőtúr Város Önkormányzata 
és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal által alkotott kon-
zorcium célja egy jól működő, szé-
leskörű foglalkoztatási partnerség 
megvalósítása volt. A projekt 
beavatkozási területe a Mezőtúri 
járás 5 településének a közigazgatá-
si területére terjedt ki és hozzájá-
rult a népességmegtartó erő, az 
életminőség és az üzleti környezet 
javításához, a helyi gazdaság erősö-
déséhez, új beruházások megvaló-
sulásához, a foglalkoztatottság 
bővüléséhez. A projekt közvetlen 
célcsoportját az álláskereső hátrá-
nyos helyzetűek és az inaktívak, ill. 
a potenciális munkaadók és a pak-
tum leendő tagjai alkották. A prog-
ram célja a paktum szerinti keres-
letnek megfelelő munkaerő biztosí-
tása, a Mezőtúr járásban munkát 
vállalni szándékozó, álláskereső 
hátrányos helyzetű személyek és 
inaktívak foglalkoztathatóságának 
javítása, nyílt munkaerő-piaci elhe-
lyezkedésének támogatása volt.

A projekt keretében a helyi mun-

kaerő-igényekből kiindulva képzé-
si-foglalkoztatási programokat 
valósultak meg hozzájárulva a 
munkaerőpiac bővítéséhez, a hát-
rányos helyzetű és inaktív, álláske-
reső személyek képzéséhez és 
elhelyezkedéséhez, a szereplők 
együttműködésének erősítéséhez. 

A projekt eredményeként vál-
lalt indikátorok: 

209 fő munkaerő-piaci progra-
mokba vonása, 133 fő álláshoz jut, 
valamint 60 fő állással fog rendel-
kezni 6 hónappal a támogatás után.

A projekt szakmai eredményei:
A Kormányhivatal 2017. novem-

ber 10-én megkezdte a projekt 
szakmai megvalósítását, a célcso-
port tagok bevonását, a foglalkozta-
tási támogatások megítélését. 

2020. szeptember 28. napjáig 
összesen 284 fő álláskeresőt vont 
be a projektben. A program kereté-
ben álláshoz jutók száma: 191 fő. 
Az álláshoz jutók közül a támoga-
tás után hat hónappal állással ren-
delkezők száma: 140 fő.

A projekt 2020. szeptember 
28-án lezárult. 

Bővebb információt a www.
mezotur.hu oldalon olvashatnak.

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatom, hogy a hátrányos 
vagy halmozottan hátrányos hely-
zetűnek nyilvánított gyermekek-
nek az őszi és téli szünet munka-
napjain az önkormányzatnak 
ingyenes étkeztetést kell biztosíta-
ni, amennyiben ezt a szülő, vagy 
törvényes képviselő kéri.

Az őszi szünet 2020. október 
26-án kezdődik és november 01-ig 
tart.

Az étkezés október 26., 27., 28., 
29., és 30. napjára igényelhető.

A téli szünet 2020. december 
21-én kezdődik és 2021. január 
03-ig tart.

Az étkezés december 21., 22., 
23., 28., 29., 30., és 31. napjára igé-
nyelhető.

2020. december 24. és 2021. 
január 01. napján az étkeztetés 
szünetel.

A bölcsődében, illetve az óvo-
dákban nincs őszi és téli szünet!

Igényt benyújtani a Mezőtúri 
Közös Önkormányzati Hivatal 

(Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.) 
mfsz. 3. számú szobában, Hegyi 
István ügyintézőnél lehet.

Az étkeztetés a Városi Oktatási 
Centrum, Petőfi tér 1. (volt 
Főiskola) ebédlőjében történik 
munkanapokon 11 és 12 óra 
között.

Az étel kiosztása saját ételhordó-
ba történik. Kérjük, fokozott figyel-
met fordítsanak az ételhordók higi-
énikus tisztaságára!

Ha a szünidei gyermekétkezte-
tést betegség vagy más ok miatt a 
gyermek mégsem veszi igénybe, 
akkor jelentsék be a távolmaradást 
és annak várható időtartamát, vala-
mint a távolmaradásra okot adó 
körülmény megszűnését és azt, 
hogy a gyermek mikor veszi újra 
igénybe az ellátást. A lemondást 
megtehetik személyesen, vagy az 
ihegyi@gmezotur.hu e-mail címen.

Herczeg Zsolt
polgármester

Lezajlottak a választások erdélyi
testvértelepüléseinken

Tisztelt Mezőtúriak!

Örömmel tájékoztatom Önöket, 
hogy a szeptember 27-én lezajlott 
helyhatósági választásokon erdélyi 
testvértelepüléseink korábbi pol-
gármesterei Máthé Árpád (Árkos) 
és Kisgyörgy Sándor 
(Sepsiköröspatak – Kálnok) ismét 
győzelmet arattak, melynek 
köszönhetően tovább folytathatjuk 
páratlan testvértelepülési együtt-
működésünket, ápolhatjuk a baráti 

kapcsolatokat.
Ezúton is nagy tisztelettel 

gratulálok polgármester uraknak 
újraválasztásuk alkalmából! 
Kívánom, hogy kitűzött céljaikat a 
jövőben is maradéktalanul meg 
tudják valósítani! Ehhez további 
sok sikert, kitartást és mindenek-
előtt nagyon jó egészséget kívá-
nok! 

Herczeg Zsolt
polgármester

Helyreigazítás

Szeptember 25-i lapszámban megjelent „Elhunyt Fejes Imre
mezőtúri magyarnóta - szerző, zeneiskolai tanár utolsó gyermeke” című 
cikkben a „2010. augusztus 20-án Árpád testvérével együtt részt vettek 

Mezőtúron a Kiss János úti Óvodai, édesapjuk, Fejes Imre
emlékére készült emléktábla avatáson is, mely táblát dr. Krizsán 

Józsefné Piroska és Herczeg Zsolt polgármester úr kezdeményezésére 
készített el barátunk, Takács Győző képzőművész, keramikus.”

bekezdésben a következők kerülnek javításra:
- A Fejes Imre emlékére készült emléktáblát dr. Krizsán Józsefné mellett 

dr. Draskovits Dénes kezdeményezte.
- Az emléktáblát E. Lakatos Aranka debreceni szobrászművész alkotta.

A hibákért az érintettek szíves elnézését kérem.

Petróczki Csaba
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In memoriam

10 éve távozott el dr. Füstös Jenő a túri fazekasság szerelmese

Városunk egyik közismert meg-
határozó személyisége volt, nem-
csak mint mezőtúri osztályvezető 
tanácsi tisztviselő, hanem mint 
mindenekfölött magasabb szintű 
kulturális célok eszmei mecénása. 
Magas, szelíd, mondhatni eszmé-
nyi alakja összeforrt a mezőtúri 
művészeti kultúra folyamatos épí-
tésével.

Pályakezdő éveiben a 
Kultúrotthon lett a munkahelye, ott 
köteleződött el a helyi kultúrával 
való foglalkozás nyomán egész éle-
tére a helytörténet és helyi művé-
szeti tevékenységek szellemiséget 
formáló közösségeinek segítésére, 
és fontos kultúrintézmények meg-
valósítása iránt. Ott kapcsolódott be 
szép énekhangjával a színjátszás-
ba, fotózásba, a helytörténeti kuta-
tásba, ott ismerte meg Csabai 
Wagner József festőművészt, akit 
kivételes nagy szeretettel örökre a 
szívébe fogadott. Mindezek mellett 
elkötelezett bélyeggyűjtő volt, és 
rendkívüli érdeklődéssel fordult a 
mezőtúri fazekas kultúra iránt attól 
kezdve, hogy gyerekfejjel rácsodál-
kozhatott egy fazekaskorong és kat-
lan mellett a sároskezű mesterek 
elbűvölő varázslatos munkájára.

Tíz éves volt, amikor 
Kiskunfélegyházáról Mezőtúrra 
költöztek, mert édesapja megkapta 
a Mezőtúr újvárosi Hangya boltve-
zetői állását. A vonatról való leszál-
lás után, az Újvárosig tartó úton 
olyan lehangoló képet kapott váro-
sunkról, hogy elkeseredetten kér-
dezte szüleitől, hogy „ezután itt kell 
élnünk?” Ezt a hangulatot oldotta 
fel benne az iskola, főleg a fiú gim-
náziumba való belépése, majd az a 
felfedezés, amiről már szóltam. 
Valamelyik közeli fazekasműhely-
ben felfedezte azt a csodát, hogy 

miként lesz egy marék sárból a 
korongon, majd a kemence tüze 
által szép fényes virágos csörgős 
korsó. Egyre több fazekasmester 
udvarába lett bejáratos és figyelhet-
te meg e mesterség munkálatainak 
sokrétűségét, és egész folyamatát a 
sártaposástól a „mázzára” égetésig.

Majd jött még kisdiák korában a 
nagy örök barátság Veress 
Miklóssal, a későbbi jelentős kerá-
miaművésszel, aki a fazekasok 
iránti tiszteletét még erősebben 
mélyítette benne. Ez a kapcsolat 
nagy nyomott hagyott gondolkodá-
sában, értékítéletében, majd 
később városvezetői elképzelései-
ben és erőfeszítéseiben. Mindenkor 
arra törekedett, hogy a művelődés 
és művészi kultúra befogadása 
terén erősödjön a város szellemisé-
ge és megítélése, s ehhez szorosan 
kötődött a fazekas kultúra elismer-
tetése, megbecsültetése, piedesztál-
ra emelése.

E megemlékezésben fel szeret-
ném említeni a kultúra terén tett 
lépéseinek néhány maradandó 
jelét, és a fazekassághoz kötődő 
nem mindennapi érzelmeit.

Az ő kitartó közbenjárására való-
sult meg a Zsinagóga megvásárlása 
Kiállítási Csarnok céljára (1966-67), 
a Fazekas Múzeum (1983) és Badár 
Emlékház (1988). Ő szorgalmazta a 
Helytörténeti Füzetsorozat elindítá-
sát (1975) melyet 10 köteten át ő 
szerkesztett. Személyéhez is köthe-
tő a Takács tanyai alkotótelep és 
fazekas alkotótáborok megvalósu-
lása, a II világháború emlékműterv 
művésztelepi elindítása. Az alkotó-
hónapok, melyet mezőtúri szárma-
zású művészek kaptak, évenként 
egy-egy fő.

1989 februárjában ő indította 
ismét útjára a Mezőtúr és Vidékét, 
melyhez szerkesztőbizottságot 
szervezett. Több sorozatot indított 
benne pl. a Túri Arcokat, a 
Közkincseinket, a Túri Érmeket. A 
Túri Arcokat 2002 novemberétől 
videofilmen folytatta 48 portrén át 
a kábeltévé számára (e sorozatból 
épp csak ő maradt ki).

Nagyon nagy és szent tisztelettel 
őrizte iskoláinak az Újvárosi iskolá-
nak és a Református gimnázium-
nak, valamint tanárainak az emlé-
két osztálytalálkozók szervezésével 
és emlékező írásokkal. A 
Református Kollégium főépüle-

tének és diákotthonának a falán 
több emléktábla az ő szorgalmazá-
sa nyomán valósult meg ugyanúgy, 
mint Pétery Károly, Csabai Wagner 
József és a Makkhetes emléktáblá-
ja. Kevesen tudják, hogy a Petőfi 
Emlékházunkat a Zsindelyest ő 
mentette meg a lebontástól a főis-
kolával való megegyezéssel.

A szolnoki önkormányzatnál 
eltöltött évei kényszerű szünetet 
jelentettek e gazdag lokálpatrióta 
munka folyamatában, de nyugdíjas 
éveiben ilyen irányú munkakedve 
visszatért. Csodálatosan szép írásai 
és nagy odaadással megrendezett 
fazekas kiállításai, előadásai bizo-
nyították ezt, s a „Füstös garázs” 
kincsei, melyek egyre szaporodtak. 
Nagy szeretettel emlékezett írásai-
val több fazekasra, mint például 
Varga Gábor (2002. július) és 
Steinbach Sándor (2004. augusz-
tus) munkásságára, Derecskei 
Magdiról is több ízben.

Több alkalommal volt módom 
részt venni a túri fazekasságról tar-
tott előadásain.

Az egyiket 2001 novemberében 
tartotta és rendezte kb. 150-200 
tárgyból a Közösségi Ház szép nagy 
jurta termében. Erre az előadásra a 
Magyarok Világszövetsége 
Mezőtúri Szervezetének elnöke 
kérte fel. Nos, ő nemcsak beszélt és 
mesélt városunk korsós iparáról, de 
elvarázsolt bennünket egy olyan 
múzeumnak is díszére váló kiállí-
tással a saját gyűjteményéből, mely-

lyel be tudta mutatni a szakma tör-
ténetét az edénygyártás szükség-
szerű változásain át a formák és 
díszítőeljárások változásait. 
Minden mondatából kiviláglott, 

hogy dr. Füstös Jenő fazekasság 
iránti szerelme már nem hobbi. Őt 
a gyűjtőszenvedélye, szakma iránti 
tisztelete és alázata a fazekasság 
egyik legalaposabb ismerőjévé 
avatta. Előadása és kedves szerény 
stílusa mindenkit elbűvölt.

Egy másik hasonló előadásra 
2002. márciusában a Református 
Nőszövetség elnök asszonya dr. 
Kocsisné Asztalos Anikó kérte fel. 
Ez az alkalom a szép új Református 
Gyülekezeti Teremben volt meg-
tartva, ugyancsak 250-270 tárgy 
bemutatásával. Ennek az előadás-
nak folytatása is lett májusban. A 
második előadásban a 20. sz. stílu-
sáról, változásairól, az ecsethaszná-
lat bevezetéséről beszélt. Ismertette 
a fazekas szövetkezet megalakulá-
sát, történetét és beszélt a hagyo-
mányos fazekas népművészet újra-
élesztéséről, valamint a jelentősebb 
alkotó személyiségekről. 

2003 júniusában egy kétnapos 
Nemzetközi Fazekas Találkozó volt 
városunkban, melynek ötletadója 
szintén dr. Füstös Jenő volt. Erre az 
alkalomra is összeállított egy több 
száz darabos kiállítást, melynek a 
helyszíne szintén a Református 
Gyülekezeti Terem volt. A találkozó 
szakmai előadói múzeumi szakem-
berek voltak. E programhoz tárgy-
alkotó pályázat és korongozó ver-
seny is társult, melynek korongosai 
a református templom falánál 
helyezkedtek el, s ez egy nagyon 
érdekes látványosság is volt ott a 

város szívében. 
Nagy szeretettel figyelt a 626-os 

Szakképző Iskola fazekas növendé-
keinek fejlődésére.

(folyt. a 8. oldalon)
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Mindezek után meg kell említ-
sek

egy kedves emlékemet, melyet 
nem hallgathatok el. E Szakképző 
iskolában is tanítottam sok éven át 
a fazekas csoportnak szakrajzot és 
művészeti ismereteket. A fazekas 
tanulókat többször elvittem az ő 
magán múzeumukba, a „Füstös 
Garázsba” (én így hívtam). Az 
egyik alkalommal, talán 2001-ben, 
amíg Jenő mesélt a fiataloknak a 
cseréptárgyak történetéről, felesé-
ge Manyika megjelent egy nagy 
tányér palacsintával és megkínálta 
a gyerekeket. Hát ilyen emberek 
voltak ők.

Még valamiről szólni kell, mely-
ben a Badár-kerámia és filatélia 
iránti ismeretei nyilvánultak meg 
egy jelentős évfordulón. Bizonyára 
sokan őrzik azokat a különleges 
postai pecsétekkel és népi bélyeg-
sorral ellátott Carte Maximum 
képeslapokat, és a színes Badár 
edényeket bemutató Badár bélye-
ges képeslapot, melyek Badár 
Balázs 150 éves évfordulójára 
jelentek meg 2005-ben. Mindezek 
megjelentetésének gondolata és a 
kivitelezés gondozása dr. Füstös 

Jenőben fogalmazódott meg, hogy 
ezzel is emléket állítson Mezőtúr 
legjelentősebb kerámiaművészé-
nek.

Amit én itt most próbáltam cso-
korba szedni és elmondani dr 
Füstös Jenőről, az csak egy szelete 
munkásságának, de valamit talán 
láttat abból, hogy mennyire túri 
emberré vált. Nemcsak megszeret-
te városunkat, hanem mélyen a 
magáénak érezte. Minden gondo-
latával értéket akart menteni és 
teremteni. Példát mutatott mind-
nyájunknak patriotizmusból, vala-
mint emberségből, amit számtalan 
megjelent emlékírása tükröz 
felénk.

Már súlyos beteg volt, amikor 
hatalmas túri cserépedény gyűjte-
ményét a Fazekas Múzeumnak 
adományozta. Ebből az anyagból 
lett kiválogatva az ő gyűjteményét 
bemutató terem anyaga. Nézzük 
meg időnként az egykori Füstös 
Garázs kincseit is, és őrizzük sze-
retettel az ő nagyon szerény, szelíd 
alakjának az emlékét.

A régi baráti szeretettel:
Kiss Imréné Mikes Éva

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mezőtúr Város Önkormányzata 
(5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.) 
egyfordulós pályázati eljárás kere-
tében hasznosításra meghirdeti a 
Mezőtúr, külterületi 01496/4 
hrsz-ú, 72 ha 9290 m2 területű 
legelő megnevezésű ingatlan déli 
részén elhelyezkedő 11 ha terüle-
tét.

A pályázati kiírás átvehető: 
2020. október 5-8-ig naponta 8.00-
16.00 h-ig ( ingyenesen )

Mezőtúr Város Önkormányzata 
Titkárság, Mezőtúr, Kossuth tér 1. 
I. em. 7. szoba

A pályázati kiírás megtekint-
hető: www.mezotur.hu honlapon

Az ajánlat benyújtásának határ-
ideje: 2020. október 22. (csütör-
tök) 16.00 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 legkésőbb 
2021. január 15-ig bírálja el.

Az ajánlatokat a pályázati kiírás-
ban foglaltaknak megfelelően kell 
benyújtani.

Mezőtúr Város Önkormányzata 
fenntartja azt a jogát, hogy érvé-
nyes ajánlat/ok esetén is a pályá-
zatot eredménytelennek minősít-
se.

Bővebb felvilágosítás az 56/551-
921-es telefonszámon, valamint az 
ajánlat benyújtásának helyén kap-
ható.

Herczeg Zsolt
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mezőtúr Város Önkormányzata 
(5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.) 
egyfordulós pályázati eljárás kere-
tében hasznosításra meghirdeti a 
Mezőtúr, külterületi 01496/4 
hrsz-ú, 72 ha 9290 m2 területű 
legelő megnevezésű ingatlan észa-
ki részén elhelyezkedő, megköze-
lítőleg 60 ha területét.

A pályázati kiírás átvehető: 
2020. október 5-8-ig naponta 8.00-
16.00 h-ig ( ingyenesen )

Mezőtúr Város Önkormányzata 
Titkárság, Mezőtúr, Kossuth tér 1. 
I. em. 7. szoba

A pályázati kiírás megtekint-
hető: www.mezotur.hu honlapon

Az ajánlat benyújtásának 
határideje: 2020. október 22. (csü-
törtök) 16.00 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 legkésőbb 
2021. január 15-ig bírálja el.

Az ajánlatokat a pályázati kiírás-
ban foglaltaknak megfelelően kell 
benyújtani.

Mezőtúr Város Önkormányzata 
fenntartja azt a jogát, hogy érvé-
nyes ajánlat/ok esetén is a pályá-
zatot eredménytelennek minősít-
se.

Bővebb felvilágosítás az 56/551-
921-es telefonszámon, valamint az 
ajánlat benyújtásának helyén kap-
ható.

Herczeg Zsolt
polgármester

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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Ősz és Tavasz

Ősz van, köd és pára
Borít be mindent,
Hulló falevelek, és
Letört ágak, fáradt

Szívvel búcsút intenek

A nyárnak, ami most
Múlik el éppen,

Lassan, nem rohanva,
Köddé válik minden.

És köddé válnak
Az emlékek is,

Lehullanak, mint 
Fáról a levél,

Talán tavasszal
Majd újra útrakél

A soha el nem
Múló szerelem,

És majd újra
Él, ha elmúlik
A tél, és előre
Viszi az életet.

Hát ne felejtsd el,
És szeresd, nagyon szeresd,

Az örökké megújuló
Élő Természetet.

dr. Keresztes Károly

Energetikai korszerűsítés

a Szőlőfürt Vendéglőben

Dobos Imre egyéni vállalkozónál, a Szőlőfürt Vendéglő
rendezvény termében történt energetikai korszerűsítés, melyhez Ginop 
pályázati lehetőséget vettünk igénybe. A fejlesztés révén gazdaságosabb 
és kedvezőbb munkakörülményeket tudok teremteni a munkatársaimnak 
és a vendégeimnek egyaránt. Az épület energetikai minőség szerinti 
besorolása „GG” volt, és a fejlesztést követő besorolás „CC” lett, ami 
jelentős növekedést jelent. Ennek elérésére a következő tevékenységeket 
végeztük el a 310 m2 alapterületű épületen: külső nyílászárók (38,16 m2) 

cseréje műanyag nyílászárókra, a meglévő konvektoros fűtés
cseréje 32kW-os víz-levegő hőszivattyús, fain coilos fűtési
rendszerre, az elavult villamossági hálózat teljes felújítása,

világítás cseréje ledes technológiára, 15,41 kW-os napelemes 
rendszer telepítése.
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Gyermekorvosi tájékoztató szülők, gyermekes
családok számára

Koronavírus-fertőzés gyer-
mekkorban

Sokan érzik ma úgy, hogy fele-
lőtlenség közösségbe engedni a 
gyereket, mások pedig épp ellen-
kezően, hogy túl sok a korlátozó 
szabály az óvodákban, iskolákban, 
miközben koronavírussal fertő-
zött, komolyan beteg gyermekről 
szinte alig hallunk.

Azért van ez így, mert gyermek-
korban a koronavírus-fertőzés rit-
kán okoz tüneteket, sőt, lehet 
tünetmentes is a fertőzés. Súlyos 
gond viszont, hogy a gyermekek 
ebben az esetben is tovább adhat-
ják a vírust a felnőtteknek, idős, 
vagy krónikus betegséggel élő 
nagyszüleiknek, tanáraiknak, óvó-
nőiknek, akik számára ez akár vég-
zetes is lehet. Közös felelősségünk 
ezért, hogy a gyermekeinket még 
enyhe tünetekkel se engedjük a 
közösségbe!

A betegség tünetei gyermekek-
nél lényegében hasonlóak, mint 
felnőttkorban, de szerteágazób-
bak, és jellegtelenebbek. Az orvo-
sok számára kötelező járványügyi 
eljárásrend szerint a koronavírus-
fertőzésre gyanúsnak kell tarta-
nunk mindenkit – beleértve a gyer-
mekeket is -, akinél az alábbi tüne-
teknek akár csak egyike is fennáll:
-láz
- köhögés
- nehézlégzés
- szaglásvesztés, ízérzés zavara 
vagy hiánya.

Ezek azonban gyermekeknél 

csak a bizonyított esetek felében 
jelentkeznek, az esetek kb. harma-
dában hányinger, hányás, hasme-
nés, vagy csak kifejezett gyenge-
ség, levertség, fejfájás, hidegrázás, 
izomfájdalom a figyelmeztető 
tünet.

A betegség teszt nélkül valójá-
ban megkülönböztethetetlen más, 
az őszi-téli náthás-hurutos idő-
szakban gyermekek között gyako-
ri, banális vírusos betegségtől, egy-
szerű megfázástól, influenzától, 
gyomorrontástól, és könnyen 
belátható, hogy így most szinte 
minden beteg gyermek COVID-19 
gyanús esetnek tekinthető.

Dr. Kovács Ákos
gyermekorvos

A cikk teljes terjedelmében a 
www.mezoturesvideke.hu, vala-
mint a www.facebook.com/Bizto
sKezekAlapellatoGyermekorvos
okTarsasaga oldalakon található 
meg. A cikkben a következő kérdé-
sekre kaphatnak választ:

- Mielőtt gyermekünket közös-
ségbe engedjük

- Mit tegyünk, ha gyermekünk 
beteg lesz?

- Telefonos kikérdezés
- Ha a beteget behívjuk a rende-

lőbe
- Teszt és karantén
- Mikor engedhető vissza a 

közösségbe gyermekünk?
- Igazolás, táppénz, beutaló
- Védőoltások, szűrővizsgálatok

Még, itt van a nyár

Még nyílnak az útmenti tarka virágok,
még illatuk ontják a rétek mezején.
Még szól a tilinkó, sárgálik a ringló,
még ércesen csilingel a nyárfalevél.

Még zöldűl az élet, virúl a természet,
még békésen legelget a birkanyáj.
Még a Nap is magasan jár az égen,
Még nem akar búcsút inteni a nyár.

De, lám, amott, a magas bérceken túl, 
már hideg háború dúl, hófehér a világ.
Befagyott ablakokon jégvirág neszez.

A hajnal köd fátyla borítja a tájat,
az égig érő fák, már pucéran állnak.
Az elmúlás közeleg, bele remegsz.

Forgács Irén Tünde 
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 Hamarabb sötétedik, figyeljünk a láthatóságra!

Az ősz beálltával tapasztalhat-
juk, hogy egyre később kezd el 
világosodni és bizony hamarabb is 
sötétedik. Biciklivel közlekedve 
kiemelt fontossággal bír a látható-
ság, ennek megfelelően kell a 
kerékpárokat a szükséges látható-
ságot elősegítő eszközökkel felsze-
relni. Előre fehér, hátra piros folya-
matos vagy villogó fényű lámpa 
szükséges, amelyeket akár a kerék-
páros is viselhet magára erősítve. 
Az előírás szerint tiszta időben, 
éjszaka legalább 150 méterről lát-
ható kell legyen a lámpák fénye.

Az első kerékre két darab boros-
tyán sárga küllőprizmát, illetve a 
kerékpárra előre fehér, hátra piros 
színű prizmát kell felszerelni.

Fontos szabály, hogy láthatósági 

mellényt lakott területen kívül 
éjszaka, vagy korlátozott látási 
viszonyok esetén - ködös időben, 
szürkületben - kötelező viselni.

Azt, akinek nincs megfelelően 
kivilágítva a kerékpárja a rendőr 
közúti ellenőrzés alkalmával 
figyelmeztetheti, de komolyabb 
hiányosság esetén akár 5 ezertől 
50 ezer forintig terjedő helyszíni 
bírsággal is büntetheti.

Kérjük, hogy sötétben világítás 
nélkül senki se induljon útnak, 
még a megfelelő közvilágítással 
bíró, lakott területen belüli útsza-
kaszokon sem!

…hogy mindenki hazaérjen!

(forrás: www.police.hu)

Gördeszkával is figyelmesen közlekedjünk!

Ismét reneszánszát éli a fiatalok 
körében a gördeszka és nagytest-
vére a longboard, mellyel egysze-
rűbben és gyorsabban tudnak köz-
lekedni a városi forgalomban, ezál-
tal könnyebben jutnak el a terve-
zett helyszínekre. A múlt héten 
egy 16 éves szolnoki fiú a kijelölt 
gyalogos-átkelőhely melletti kerék-
páros átvezetésen akart nagy 
sebességgel, szabálytalanul átsu-
hanni, amikor elé haladt az úttes-
ten közlekedő személygépkocsi-
nak, ami elütötte. A fiú a baleset 
során súlyos sérülést szenvedett. A 
fiatalember figyelmét elvonhatta 
az is, hogy menet közben fülhall-
gatóval a fülében zenét hallgatott.

A gördeszka, a longboard és az 
elektromos gördeszka sporteszköz 
és nem jármű, tehát ezeket az esz-
közöket használó személyekre a 
gyalogosokra vonatkozó szabályok 
érvényesek. 

A gyalogos-átkelőhelyen átrobo-
gó, vagy a járdán elsuhanó gör-
deszkás nem a gyalogos átlagse-

bességével (5-10 km/h) közleke-
dik, ezzel veszélyhelyzetet idézhet 
elő. A deszkázás közben történő 
zenehallgatás, vagy telefonhaszná-
lat jelentősen elvonja a közlekedő 
figyelmét és kevésbé tudja észlelni 
az úton váratlanul bekövetkező, 
veszélyes szituációkat, és ezekre 
késedelem nélkül reagálni.

Vigyázzunk egymásra, hogy 
mindenki épségben hazaérjen!

(forrás: www.police.hu)
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ELHUNYTAK

Baranyi Lajosné Kiss Ilona élt 65 évet

Jusztin Mihályné Kabai Eszter

(Csöpi néni) élt 85 évet

Dr. Lődár György élt 83 évet

Kocsi Istvánné Karsai Klára élt 70 évet

Kinyik Bálint élt 76 évet

Pap Ferenc élt 51 évet

Takács János élt 75 évet

Gácsi János élt 72 évet

Tóth Sándor élt 60 évet

Guba Istvánné Szabó Ilona élt 81 évet

Baranyi Sándorné Urbán Terézia élt 63 évet

Berta István élt 81 évet

Domján Sándorné Horváth Margit élt 86 évet

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár

Október 09-15-ig: 
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, Újváros VII. u. 13.
Tel: 56/350-111

Október 16-22-ig: 
Kamilla Patika 
Mezőtúr, Dózsa Gy. út. 22.
Tel: 06/56-350-993

Állatorvosi ügyelet

dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel: 56/850-006, 06/30-664-8257

Október 17-18:
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel: 06/20-941-5217

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

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

Kaprinay Linda
(Kiss Julianna)

UNITAS-NAGY BT.
06 30/773-7322

TEMETKEZÉS ÉS TEMETŐGONDNOKSÁG
MEZŐTÚR DÓZSA GYÖRGY ÚT 18.

TEMETÉSEK TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA,
TELJES KÖRŰ TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS, SÍRHELYMEGVÁLTÁS

ÜGYELETI SZÁLLÍTÁS ÉJJEL-NAPPAL:
06 30/239-6721
06 30/347-6628

Kedves Olvasók!

Tekintettel arra, hogy a Mezőtúri 
Kórház- és Rendelőintézetben

határozatlan időre látogatási tilal-
mat rendeltek el, így felhívjuk

figyelmüket arra, hogy még így is 
van lehetőség a babák fotójának
Mezőtúr és Vidékében való meg-
jelentetésére, ha lehetőségeikhez
mérten eljuttatják nekünk a csa-
ládba érkező pici fotóját névvel, 
és az anyuka nevével ellátva a 

Facebookon a Mezőtúr és 
Vidékének, vagy

az ujsag@mkskft.hu e-mail 
címre.


