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 Őszi Hacacáré Mezőtúron is 7. old.

 Nyárbúcsúztató kavalkád a Szabadság téren 5. old.

 I. Túri Hagyományőrző Fesztivál 2. old.

Végre újra együtt!

Nagy örömünkre két év után újra 
Testvértelepülési Találkozót szer-
vezhettünk, amelyre szeptember 
24-26 között került sor. Sajnos a 
járványügyi helyzet miatt a telepü-
lések többségéről még nem tudtak 
diákok jönni hozzánk, de Weida és 
Árkos kivételével küldöttség tett 

látogatást városunkban a vajdasági 
Törökbecséről, a felvidéki Sárosfá-
ról, az erdélyi Sepsiköröspatakról, 
valamint a lengyel Maków 
Podhalanskiból. Törökbecséről a 
delegáció mellett közel 40 táncos is 
érkezett, akik a szombati napon 
fantasztikus, színes produkcióikkal 
ejtették ámulatba az Ősz-Ülő ren-
dezvény közönségét. A pénteki, 

Városi Oktatási Centrum csarnoká-
ban megrendezett vacsorára érkez-
tek meg vendégeink, ahol polgár-
mester úr köszöntése után, őszinte 
tisztelettel és szeretettel emlékez-
tünk meg a tavalyi évben tragikus 
hirtelenséggel elhunyt törökbecsei 
Báló Tibor tanár úrról, barátunkról, 

akinek emléke örökké szívünkben 
él. 

A Szőlőfürt Vendéglő által felkí-
nált finom falatok után, Szűcs 
Ádám egykori Megasztáros énekes 
előadása emelte az est hangulatát, 
mely tánccal, jó hangulatú baráti 
beszélgetésekkel folytatódott és 
végül egy közös karaokeval zárult.

A szombati napon a vendégekkel 

az Ősz-Ülő programjain vettünk 
részt. A boldogan, együtt töltött 
baráti órák mellett az időjárás is 
bearanyozta a napunkat. A délután 
folyamán Földváry Terézia Sárosfa 
polgármester asszonya avatott be és 
egyben kápráztatott el bennünket a 
rétes nyújtás technikájával, hagyo-
mányaival. Készült túrós, mákos, 
almás, amit jóízűen fogyasztottunk 
el a vendégekkel a vacsora után. Az 
isteni ebédre bográcsban főtt bab-
gulyást, az esti disznótorost az 
Intézményellátó Kft. dolgozóinak 
köszönhetjük. 

A vendégeink nagyon jól érezték 
magukat, mosolyogva, elégedetten 
távoztak. A búcsú mindig nehéz, de 
bízunk benne, hogy a következő 
találkozóig nem kell sokat várnunk 
és az EACEA pályázatnak köszön-
hetően jövőre nagyobb létszámban, 
gyerekekkel együtt találkozhatunk 
újra!

Pozderka-Korcsok Anita

Meghívó

Mezőtúr Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja

Önt és kedves hozzátartozóit az
1956-os forradalom és

szabadságharc 65. évfordulója 
alkalmából rendezett városi

megemlékezésre.

Ünnepi programok
2021. október 23.

Helyszín: Mezőtúr, Kossuth Lajos 
tér, Városháza

10.00 Megemlékezés, koszorúzás 
az 1956-os emlékműnél

Emlékező beszédet mond 
Főtiszteletű Tőkés László püspök, 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke
Ünnepi műsort adnak:

Veselényi Orsolya és Balázs 
Csongor a békéscsabai Jókai 

Színház művészei 

11.00 Díjak, kitüntetések átadása
Az elismeréseket átadja: 

Herczeg Zsolt Mezőtúr város
polgármestere.

Kapcsolódó programok:

09.00 Ünnepi Istentisztelet
Helye: Belvárosi Református 

Nagytemplom
Igét hirdet: Mihalina László

lelkészelnök

09.00 Szentmise Hazánkért
Helye: Római Katolikus Templom

Misét mutat be: Ondavay Tibor 
pápai prelátus

 Mesemondó verseny 2021 14. old.

 40 éves a Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep 10. old.

 Díjzaták a „Legszebb” kerteseket 9. old.



 2 m e z ő t ú r  é s  v i d é k e  2021.  október 08.

2021. szeptember 18-án került 
megrendezésre az I. Túri 
Hagyományőrző Fesztivál. A ren-
dezvény minden programja ingye-
nesen volt látogatható az érdeklő-
dők számára. A cél elsősorban az 
volt, hogy színes, érdekes progra-
mokon keresztül bemutassák a 
helyi hagyományainkat, a még ma 
is működő népi mesterségeket, 
különös tekintettel a halászatra. 

A rendezvény helyszínének a ter-
mészet közelsége miatt az erre leg-
ideálisabb Ligeti-tavat, az annak 
szomszédságában található 
Erzsébet-ligetet, a mellette futó 
Fekete István utcát s az őt körülöle-
lő Víztorony alatt található Fesztivál 
teret választották. 

A délelőtt folyamán tehát a fősze-
rep a horgászaté, a holtágainkban 
élő halaké volt. Már korán reggel 
kezdetét vette a horgászverseny, 
ahol közel 20 csapat szállt verseny-
be a trófeákért. Eközben a fesztivál 
téren óriás akvárium mutatta be a 

holtágainkban lévő élővilágot, vala-
mint Boltizár Ottó halgazdálkodási 
szakmérnök érdekfeszítő előadá-
sát, bemutatóját tekinthették meg a 
látogatók a témában. A műsorveze-
tő Bodor Márta, művelődésszerve-
ző folyamatosan tájékoztatta a láto-
gatókat az elérhető programokról. 
Eközben a főzőverseny is folyt már 
javában, 12 bográcsos étel versen-
gett az első helyért. Volt mi szem 
szájnak ingere, halászlé, pacal-, 
marha –, birka, de még muflon is 
került a tányérokra. A zsűrinek 
nem volt könnyű dolga a döntés-
kor. A skeetlövő pályán is már 
korán reggel megkezdődött a 
koronglövészet verseny, amelynek 
eredményhirdetésére délután 
került sor, melyről igazán értékes 
ajándékokkal tértek haza a díjazot-
tak. 

A rendezvényre látogatókat kéz-
műves vásár fogadta a Fekete István 
utcában és a folyamatos színpadi 
programok mellett számos kísérő 
programból szemezgethettek. A 
kisgyerekes családoknak kellemes 
meglepetés volt az ingyenes lovag-

lási, sétakocsikázási lehetőség, 
amit a nap folyamán több alkalom-
mal is igénybe vehettek. 

A FICSAK gyermekszigeten is 
hosszasan el lehetett időzni, hiszen 
az önkénteseknek hála díjmentes 
trambulin, ugrálóvár, arcfestés, csil-
lámtetoválás várta a kisebbeket, 
nagyobbakat. Veres Gyula művész 
közreműködésével pedig az agyag-
gal ismerkedhettek a gyermekek és 
az elkészült alkotásokat száradás 
után hazavihették. A gyermeksziget 
önkéntes segítői saját teendőiket 
félretéve dolgoztak a közösségért 
ezúttal is, ami példaértékű. 
Köszönet érte Nyujto-Czeglédi 
Bernadettnek, Nyujto Alíznak, Bán 
Gergőnek, Erdélyi Annának, Csató 
Szabolcs Gábornak, Kötél 
Krisztiánnak, Gonda Ákosnak és 
nem utolsó sorban Pozderka-
Korcsok Anitának a FICSAK 
Mezőtúr Alapítvány elnökének. 

Az Erzsébet-ligetben ki lehetett 
próbálni az íjászatot és megismer-
kedhettünk a régi íjászati eszkö-
zökkel is. A „Legyünk együtt 
Ökosak” Öko sátorban a környezet-
tudatosságé volt a főszerep. Szinte 
csodájára jártak a Sipos Gyula pre-
parátor által létrehozott kiállítás-
nak, látható volt többek között 
hiéna, zsiráf, róka, vaddisznó. Az 
érdeklődők számára a nap folya-
mán két alkalommal tartottak az 
Erzsébet- ligetben vadászkutya, 
illetve kutya bemutatót, Sándor 
János Vilmos valamint Biriszló 
Zsolt vezetésével.

A színpadi programokat a dél-
előtt folyamán Tóth Beáta és Zumba 
csapata nyitotta meg, melyet a 
Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti 
Iskola fantasztikus műsora köve-
tett. Az eredményhirdetéseket hor-
gász-, rajz-, főzőverseny már min-
denki izgatottan várta, miközben a 
szarvasi Muslinca férfikar szóra-
koztatta vidám énekével a jelenlé-
vőket. 

Horgászverseny díjazottai: leg-
nagyobb hal díja (3120 g) - Farkas 

Sándor, harmadik helyezett Kovács 
Alex- Suki Ádám csapata (4700 g), 
második helyezett lett Varga Bettina 
Ibolya – Takács Zoltán (5180 g), az 
első helyezett páros Farkas Sándor 
és Gomány István (7180 g). 

A rajzverseny díjazottai óvoda 
kategóriában: különdíjat érdemelt a 
Gyermek-kert Óvoda Nyuszi cso-
portja, harmadik helyezett lett 
Fehér Anna Éva – Fehér Szófia 
Terézia, második helyezett lett 
Csuth Tolnai Máté, első helyezett 
díját vette át Sinka Lilla. Iskola kate-
góriában különdíjat érdemelt Rafael 
Antónia Maja és Guth Bianka 
Emma, harmadik helyezett lett 
Csató Letícia, második helyen vég-
zett Fejes Anita, első helyezett lett 
Madura Lili. 

Koronglövő verseny díjazottai: 
veterán kategóriában harmadik 
helyen végzett Takács László, 
második helyezett lett Csenkei 
Sándor, első díjat vehette át Farkas 
Mihály. Senior kategóriában harma-
dik helyen végzett Kéródi Zoltán, 
második helyet ért el Lurcza Tamás, 
első díjazott lett Dobra András. Női 
kategóriában harmadik helyet ért el 
Uzsoki Virág és Fejes Ildikó, máso-
dik helyezet lett Uzsokiné Sőrés 
Krisztina, első díjat vehetett át 
Szabó Anita.

Hubertus kereszt arany fokozatát 
vehette át a mezőtúri vadászati kul-
túra és annak hagyományaiban 
meghatározó személyként 
Beregszászi Zoltán, aki több évtize-
den keresztül volt a Fekete István 
Vadásztársaság vadászmestere és 
Nagypál Ferenc, a Fekete István 
Vadásztársaság volt elnöke. 

Ezt követően Kozák Júlia 2020. 
év kultúra díjjal kitüntetett énekes 
és Altsacht Gergely Fővárosi 
Operett Színház művésze, Honty-
díjas énekes előadása következett, 
akik már felfokozták a hangulatot 
Szabó Ádám harmónikás, énekes 
fantasztikus produkciójára. Először 
mutatkozhatott be a nagyközönség 
előtt a 13 éves Rafael Zsaklin, aki 

csengő hangjával kápráztatta el a 
nagyérdeműt. Majd Christoph 
Consty lépett a színpadra, akit a 
Dalma Dance Clubos lányok szuper 
produkciói követtek. 

19 órakor a nap fénypontja, a 
Magna Cum Laude zenekar élő 
nagykoncertje töltötte meg a feszti-
válteret. A koncert végén pedig egy 
perc pihenésre nem volt idő, hiszen 
Bárány Attila forgatta a lemezeket. 
De ezzel a program még nem ért 
véget, hiszen helyi DJ-k DJZséé és 
Pekka, valamint a Discofriends b2b 
Zilak szolgáltatták a talpalávalót a 
közönségnek. 

A rendezvény főszervezője a 
Kákafoki Horgász Egyesület volt.

A rendezvény az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 
támogatásával valósult meg. 

További támogatók: 
Mezőtúr Város Önkormányzata, 

Mezőtúri Közművelődési és Sport 
KN Kft., Mezőtúri Turizmus-
fejlesztési Kft., Mezőtúri Város-
fejlesztési Kft., Mezőtúri Ipari Park 
Kft., Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő Kft., Mesterszállás, 
Mezőhék és Kétpó Község Önkor-
mányzatai, Oil Oázis Kft., SZEBIK 
2001 Kft., Túrfishing Webáruház és 
Horgászbolt, Túri Trafik Bt., 
Fénykő Vadásztársaság, FICSAK 
Mezőtúr Alapítvány, Mezőtúri 
Polgárőr Egyesület, Mezőtúri 
Szépkorúak Hagyományőrzők 
Klubja, Városi Nyugdíjas Klub, 
Henry Dunant Klub.

Kakuk Móni

I. Túri Hagyományőrző Fesztivál
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Lomtalanítás Mezőtúron

Tájékoztatjuk, hogy az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
az Önkormányzattal közösen a 2021. október 25.-i héten a közszolgálta-

tás keretében ingyenes közterületi LOMTALANÍTÁSI AKCIÓT szervez.
 A háztartásokban nap mint nap keletkező kommunális hulladék mellett 

selejtezések, nagytakarítások alkalmával, eseti jelleggel nagyméretű, a 
vegyes hulladéktól külön gyűjtendő, kidobásra szánt bútorok, lomhulladé-
kok is felhalmozódhatnak. Ezek lakossági gyűjtése akciósorozatokkal 
valósítható meg a leghatékonyabban. Az akció során lehetősége van 
Mezőtúr valamennyi ingatlan tulajdonosának, hogy a háztartásában kelet-
kező lomokat, selejtezésre került, használhatatlan bútorokat (szekrény, 
ágy, szék, stb.) ingyenesen elszállíttathassa.

A lom hulladék elszállítása az egyes körzetekben az egyéb kommunális 
hulladék elszállításával azonos gyűjtőnapon történik, ezért kérjük, hogy 
2021. október 25-én hétfőn, október 26-án kedden, október 27-én szer-
dán, október 28-án csütörtökön és október 29-én pénteken a szokott 
módon, a hulladékszállítással megegyező napon helyezzék ki a lom 
hulladékokat.

 Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy a lomtalanítás miatt elképzelhe-
tő, hogy néhány utcában a gyűjtőjáratok késni fognak! A kellemetlenségért 
elnézést kérünk!

A lomtalanítási akció során NEM adható át, illetve nem kerül átvételre:
- Építési és bontási hulladék (Elszállítása külön megrendelhető 

Társaságunk Ügyfélszolgálati irodájában vagy Információs Pontján) 
- Veszélyes hulladék (Ezek a típusú hulladékok átadhatók a 

Hulladékudvarokban, illetve gyűjtésükről, elhelyezésükről tájékoztatást 
kap Társaságunk Ügyfélszolgálati irodájában) 

- Kertgondozásból származó zöldhulladék - Elektronikai hulladék (Ezek 
a típusú hulladékok átadhatók a Hulladékudvarokban, illetve gyűjtésükről, 
elhelyezésükről tájékoztatást kap Társaságunk Ügyfélszolgálati irodájá-
ban) 

Kérdéseikkel, problémáikkal kapcsolatban keressék bizalommal 
Ügyfélszolgálatunkat vagy Információs Pontjainkat!

Mezőtúri Információs Pont
(Mezőtúri Hulladékudvar)

5400 Mezőtúr, Kávási Sándor u. 52.
Telefon: +36 20 331 1579

E-mail: hulladek.szolnok@nhsz.hu

Tisztelt Lakosság! 
Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési 

támogatásról szóló 21/2020 (VIII.27.) számú rendelete alapján az arra jogo-
sultak részére tüzelőtámogatás biztosítható a költségvetési rendeletben 
meghatározott forrás erejéig. A tüzelőtámogatást az önkormányzat a saját 
tulajdonában lévő fa kiosztásával, vagy kereskedővel kötött megállapodás 
alapján természetbeni ellátásként biztosítja. Jogosultsági feltételek:

- családban élők esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét (71.250 Ft) 
nem haladja meg,

- egyedülálló személy esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (85.500 
Ft) nem haladja meg. 

A támogatás mértéke: 5 mázsa tűzifa. A kérelmet a rendeletben meg-
határozott formanyomtatványon – előzetes időpontkérést követően - lehet 
benyújtani a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán 
(Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1., magasföldszint 2/a. számú iroda, telefon-
szám: 06-56/551-930). A tűzifát a Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a szerződött kereskedő 
szállítja ki a jogosultak részére munkaidőben, a benyújtott kérelemben 
megadott címre.

Herczeg Zsolt
polgármester

A HULLADÉKUDVARON LAKOSSÁGTÓL 

SZÁRMAZÓ ÁTVEHETŐ HULLADÉKOK KÖRE

08 0111 szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó 
festék vagy lakkhulladékok
13 02 OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK 
HULLADÉKAI
(kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulla-
dékokat)
13 02 05*  ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtó-
mű- és kenőolajok 
13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok 
13 02 07*  biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok 
15 HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK; KÖZELEBBRŐL NEM 
MEGHATÁROZOTT ABSZORBENSEK, 
TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT 
15 01 csomagolási hulladékok 
(beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat) 
15 01 01papír és karton csomagolási hulladékok 
15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok 
15 01 03 fa csomagolási hulladékok 
15 01 04 fém csomagolási hulladékok 
15 01 07 üveg csomagolási hulladékok 
15 01 10 veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok
(pl: üres festékes doboz, üres olajos kanna) 
16 A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT 
HULLADÉKOK 
16 01 03 gumiabroncs (1 m átmérő alatti) 
17 ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT 
TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS) 
17 04 fémek (beleértve azok ötvözeteit is) 
17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 
17 04 02 alumínium 
17 04 05 vas és acél 
20 TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ 
EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI 
HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT 
HULLADÉKOKAT IS 
20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) 
20 01 01 papír és karton 
20 01 02 üveg 
20 01 21 fénycsövek
20 01 23*  klór- fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berende-
zések/hűtő 
20 01 25 étolaj és zsír 
20 01 31* citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 
20 01 32 gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től 
20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 
vagy a 16 06 03 kódszám alatt
felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 
20 01 34  elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól 
20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és 
elektronikus berendezések, 
amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól 
20 01 36  kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 
különböznek a 20 01 21, 
20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól 
20 01 39 Műanyagok 
20 01 40 Fémek 
20 02 01 Biológiailag lebomló hulladék 
20 03 07 lomhulladékok
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Mezőtúr Város Önkormányzata 
csatlakozott a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetve felsőoktatási tanulmányokat 
2021-ben kezdő fiatalok támogatá-
sára létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 
2022. évi fordulójához.

A polgármester 135/2021. (IX. 
30.) számú képviselő-testületi hatá-
rozat alapján kiírja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-
pályázatot 2021. évre felsőoktatási 
hallgatók részére. A határozat 1. 
melléklete megjelent Mezőtúr 
Város honlapján, ahol a részletes 
pályázati kiírás megtalálható.

„A” típusú pályázat
A pályázatra azok az önkormány-

zat illetékességi területén lakóhely-
lyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, 
akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony 
keretében) teljes idejű (nappali 
munkarend) alapképzésben, mes-
terképzésben, osztatlanképzésben 
vagy felsőoktatási szakképzésben 
tanulmányaikat, kivéve a Magyar 
Honvédség és a rendvédelmi felada-
tokat ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatóit, 
(PhD) képzésben részt vevő hallga-
tókat, valamint a kizárólag külföldi 
intézménnyel hallgatói jogviszony-
ban álló hallgatókat.

Az ösztöndíj időtartama 10 
hónap, azaz két egymást követő 
tanulmányi félév (a 2021/2022. 
tanév második féléve és a 2022/2023. 
tanév első féléve). Az ösztöndíjra 
pályázhatnak a 2021 szeptemberé-
ben felsőoktatási tanulmányaik 
utolsó évét megkezdő hallgatók is. 
Amennyiben az ösztöndíjas hallgató 
jogviszonya 2022 őszén már nem áll 
fenn, úgy a 2022/2023. tanév első 
félévére eső ösztöndíj már nem 
kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot 
benyújthatnak azok a hallgatók is, 
akiknek a hallgatói jogviszonya a 
felsőoktatási intézményben a 
pályázás időpontjában szünetel. Az 
ösztöndíj folyósításának feltétele, 
hogy a 2021/2022. tanév második 
félévére a beiratkozott hallgatói jog-
viszonnyal rendelkezzen.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag 
szociális rászorultság alapján törté-
nik.

A Bursa Hungarica Ösztöndíj-
rendszer 2013. évi fordulójától kez-
dődően az Innovációs és 
Technológiai Minisztériuma és az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
a Bursa Hungarica pályázatok, illet-

ve ösztöndíjak kezelésére kifejlesz-
tett Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerben (továbbiakban: EPER-
Bursa rendszer) indítja el a pályáza-
tok kezelését. A pályázat beadásá-
hoz az EPER-Bursa rendszerben 
egyszeri pályázói regisztráció szük-
séges. Azok a pályázók, akik a 
korábbi pályázati évben regisztrál-
tak a rendszerben, már nem regiszt-
rálhatnak újra, ők a meglévő fel-
használónév és jelszó birtokában 
léphetnek be az EPER-Bursa rend-
szerbe. Amennyiben a jelszavukat 
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó 
funkcióval kérhetnek új jelszót. A 
pályázói regisztrációt, vagy belépést 
követően tölthetik fel pályázati ada-
taikat a csatlakozott önkormányza-
tok pályázói az EPER-Bursa rend-
szerben. (Elérése: https://bursa.
emet.hu/paly/palybelep.aspx.) A 
személyes és pályázati adatok ellen-
őrzését és feltöltését követően a 
pályázati űrlapot kinyomtatva és 
aláírva, a települési önkormányzat-
nál kell benyújtaniuk a pályázók-
nak. A pályázat csak a pályázati 
kiírásban meghatározott csatolandó 
mellékletekkel érvényes.

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

A pályázat kötelező mellékletei:
- A felsőoktatási intézmény által 

kitöltött eredeti hallgatói jogvi-
szony igazolás vagy annak másola-
ta a 2021/2022. tanév első félévéről.

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

- Rövid önéletrajz a pályázó szo-
ciális helyzetéről.

A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzathoz történő benyúj-
tásának határideje: 2021. novem-
ber 05.

A beérkezett pályázatokat az ille-
tékes önkormányzat bírálja el 2021. 
december 06-ig.

A települési önkormányzat dön-
téséről és annak indokáról 2021. 
december 08-ig az EPER-Bursa 
rendszeren át elektronikusan vagy 
postai úton küldött levélben értesíti 
a pályázókat.

A polgármester a 135/2021. 
(IX.30) számú képviselő-testületi 
határozat alapján kiírja, a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási 
Ö n k o r m á n y z a t i 
Ösztöndíjpályázatot 2021. évre a 
felsőoktatási tanulmányokat 2022-
ben kezdő fiatalok részére.

„B” típusú pályázat
A polgármester a 135/2021. 

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

A pályázatra azok az önkormány-
zat illetékességi területén lakóhely-
lyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű (a 2021/2022. tanévben 
utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolás, illetve felsőfokú dip-
lomával nem rendelkező, felsőokta-
tási intézménybe felvételt még nem 
nyert, érettségizett) pályázók jelent-
kezhetnek, akik a 2022/2023. tan-
évtől kezdődően felsőoktatási intéz-
ményben teljes idejű (nappali mun-
karend) alapképzésben, osztatlan 
képzésben, vagy felsőoktatási szak-
képzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentke-
zők közül csak azok részesülhet-
nek ösztöndíjban, akik a 2022/2023. 
tanévben először nyernek felvételt 
felsőoktatási intézménybe és tanul-
mányaikat a 2022/2023. tanévben 
ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet támogatásban 
az a pályázó, aki a Magyar 
Honvédség és a rendvédelmi fel-
adatokat ellátó szervek hivatásos és 
szerződéses állományú hallgatója, 
doktori (PhD) képzésben részt 
vevő hallgató, Illetve aki kizárólag 
külföldi intézménnyel áll hallgatói 
jogviszonyban.

Az ösztöndíj időtartama 3X10 
hónap, azaz hat egymást követő 
tanulmányi félév (a 2022/2023. 
tanév, a 2023/2024. tanév és a 
2024/2025. tanév).

A támogatott pályázók szociális 
rászorultságát az önkormányzat 
évente egyszer felülvizsgálja.

A Bursa Hungarica Ösztöndíj-
rendszer 2013. évi fordulójától kez-
dődően az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő a Bursa 
Hungarica pályázatok, illetve ösz-
töndíjak kezelésére kifejlesztett 
Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerben (továbbiakban: EPER-
Bursa rendszer) indítja el a pályáza-
tok kezelését. A pályázat beadásá-
hoz az EPER-Bursa rendszerben 

egyszeri pályázói regisztráció szük-
séges. Azok a pályázók, akik a 
korábbi pályázati évben regisztrál-
tak a rendszerben, már nem regiszt-
rálhatnak újra, ők a meglévő felhasz-
nálónév és jelszó birtokában léphet-
nek be az EPER-Bursa rendszerbe. 
Amennyiben a jelszavukat elfelejtet-
ték, az Elfelejtett jelszó funkcióval 
kérhetnek új jelszót. A pályázói 
regisztrációt, vagy belépést követő-
en tölthetik fel pályázati adataikat a 
csatlakozott önkormányzatok pályá-
zói az EPER-Bursa rendszerben. 
(Elérése: https://bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx.) A személyes 
és pályázati adatok ellenőrzését és 
feltöltését követően a pályázati űrla-
pot kinyomtatva és aláírva, a telepü-
lési önkormányzatnál kell benyújta-
niuk a pályázóknak. A pályázat csak 
a pályázati kiírásban meghatározott 
csatolandó mellékletekkel érvényes.

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

A pályázat kötelező mellékletei:
- Igazolás a pályázó és a vele egy 

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

- Rövid önéletrajz a pályázó szo-
ciális helyzetéről.

A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzathoz történő benyúj-
tásának határideje: 2021. novem-
ber 05.

A beérkezett pályázatokat az ille-
tékes önkormányzat bírálja el 2021. 
december 06-ig.

A települési önkormányzat dön-
téséről és annak indokáról 2021. 
december 08-ig az EPER-Bursa 
rendszeren át elektronikusan vagy 
postai úton küldött levélben értesíti 
a pályázókat.

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

Herczeg Zsolt
 polgármester

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
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Nyárbúcsúztató kavalkád a Szabadság téren

Egy igazán színes nyárbúcsúz-
tató kavalkád várta szeptember 
25-én mindazokat, akik a mezőtú-
ri Szabadság tér felé vették az utat. 
Az esemény 2020-ban sajnos nem 
valósulhatott meg, így 2021-ben 
került sor a VII. Ősz-Ülő nyárbú-
csúztató kavalkádra városunkban.

A szervezők nevében mondha-
tom, hogy mi nagy izgalommal vár-
tuk rendezvényünket, egy igen ked-
velt esemény ez a munkatársak és 
– úgy érzem– a városiak számára is. 
Ebben a napban összegyúrtuk a 
gyermeknap zsibongását, a majális 
önfeledt mulatozását, a 
gasztroesemények ízeit, a vásárok 
forgatagát és a fesztiválok retro-
őrületét. Úgy érezzük ezzel a prog-
ramunkkal méltóképpen zárjuk le a 
szabadtéri események sorát.

Már a kora reggeli órákban meg-
indultak az előkészületek, érkeztek 
a Közösségi Ház elé a kézműves 
portékákat áruló vásározók, színre 
léptek a főzőverseny szakácsai, 
valamint a kísérő események sze-
replői is. Így a fél 10-es nyitásra 
minden a helyére került. A program 
a Rex Mentőkutyás Egyesület őrző-
védő, engedelmességi és személy-
kereső bemutatójával nyitott. A 
bemutató részeként Fehér Viki 
jóvoltából egy látványos dogdancing 
produkciót is láthatott a közönség, 
majd lehetőség volt a kutyák megsi-
mogatására, sétáltatására is.

A Kézműves Ház udvaráról a 
„Teker a város” kísérő programkban 
indultak el a két túra résztvevői. A 20 
km-es körben a Hercegasszony Birtok 
pecsétének megszerzése után vissza 
indultak a kerékpározók a kiindulási 
helyre, a rutinosabb versenyzők 
viszont tovább tekertek  a komp felé. 
Újdonság volt a 80 km-es túra, mely 
szereplői megjárták a Mezőtúr - 
Szarvas- Kondoros - Gyomaendrőd - 
Mezőtúr távot. A túrázók között gyer-
mek és felnőtt egyaránt megtalálható 
volt, illetve öröm, hogy Budapestről 
és Békéscsabáról is érkeztek kerékpá-
rozók. 

A színpadi programokat az 
Iszkiri Zenekar nyitotta. A zenekar 
tagjai gyakorló apukák, akik főállás-
ban is gyermekekkel foglalkoznak, 
koncertjeiken nagy sikerrel adják 

elő saját szerzeményeiket, valamint 
a legnépszerűbb magyar gyerekda-
lokat is. Majd a testvértelepülési 
találkozónak köszönhetően, színpa-
dunkon köszönthettük Törökbecse  
Csalogató és Óbecse Kiscimbora 
táncegyüttesét. A két csoport tagjai 
jó barátságot ápolnak, több közös 
fellépésen és  találkozón vettek már 
részt. Táncaik üde színfoltjai voltak 
a mezőtúri Ősz-Ülőnek. 

A néptáncokat követően jó ebéd-
hez szólt a nóta Koltai László és 
Berec Zsolt tolmácsolásában. A 
főzőverseny szakácsai ez időre már 
el is készültek az ételekkel és egy-
egy adagot le is adtak a verseny íté-
szeinek. A zsűriben ezúttal 
Beregszászi Róza a Teleki Blanka 
Gimnázium, Technikum és 
Kollégium szakoktatója foglalta el 
az elnöki pozíciót, segítségére Ilia 
László Törökbecse település polgár-
mestere és Földváry Terézia Sárosfa 
település polgármester asszonya 
voltak. A főzés mellett a sütésben is 
megméretethették magukat a vállal-
kozó kedvűek. Idén IV. alkalommal 
hirdettük meg a Sütiparádét, ahova 
idénygyümölcsből, zöldségből 
készült süteményeket vártunk. A 
zsűri élén ez évben is Erdős Hanna 
olimpiai- és világbajnok mestercuk-
rász állt, őt segítette Tömösköziné 
Zsazsa amatőr cukrász, jelenleg 
cukrász tanuló, a Tibi Cukrászda 
munkatársa és Szűcs-Orosz 
Annamária amatőr cukrász, jelenleg 
pék-cukrász tanuló. Köszönjük 
mindkét zsűri munkáját. 

A jó kedélyű nótaműsor után 
Herczeg Zsolt polgármester úr szólt 
a közönséghez, majd kihirdetésre 
kerültek az eredmények. 

A Sütiparádét Erdős Hanna érté-
kelte, aki kiemelte, hogy évről-évre 
szebb süteményekkel, desszertek-
kel találkozik versenyünkön. A 
nehéz döntés az alábbi eredménye-
ket szülte: 

Különdíj: Kiss Imréné - Mákos 
szilvás torta (a díjat a Mezőtúri 
Intézményellátó és Ingatlankezelő 
KN Kft. ajánlotta fel)

Különdíj: Dorogházi Krisztina - 
Szilvás zabpelyhes süti (a díjat a 
Krónika Könyvesbolt ajánlotta fel)

Különdíj: Vetésiné Nagy Ilona - 

Kapros túrós sütemény
III. helyezés: Ádám Jánosné - 

Szilvalekváros kifli
II. helyezés: Kiss Imréné - 

Tepertős szilvás hajtott
I. helyezés: Szilágyiné Nagy Éva 

- Őrség zöld aranya macaron

A sütemények után a főzőver-
senyben is megismerhettük a díja-
zott ételek szakácsait. A versenyt 
Földváry Terézia értékelte, aki 
kihangsúlyozta, hogy valóban 
nehéz helyzetben volt a zsűri, szíve 
szerint mindenkit dobogóra állított 
volna. Az eredmények a következő-
képpen alakultak:

Különdíj: Kovács Mihály - babgu-
lyás (a díjat a Mezőtúri Intéz-
ményellátó és Ingatlankezelő KN 
Kft. ajánlotta fel)

Különdíj: Kovács Zsolt - 
körmöspacal

III. helyezett: Dudás Zoltán - bir-
kapörkölt

II. helyezett: Lukács Mihály - 
kakaspörkölt

I. helyezett: Varga Ferenc Zoltán 
- birkapörkölt

A díjazottaknak szívből gratulá-
lunk és köszönjük minden induló-
nak a részvételt.

Az eredményhirdetéseket köve-
tően a népdalok világába kalandoz-
tunk, elsőként a 2009-ben alakult 
Vadvirág Népdalkörrel, akiket Bíró 
László művészeti vezető kísért cite-
rán. Majd az 50 éves Szivárvány 
Citerazenekarral folytattuk az uta-
zást, akik bihari-, somogyi népdalo-
kat, dunántúli táncdallamokat ját-
szottak, végül szatmári oláhos, 
hallgató, csárdás és frissel zárták 
műsorukat. 

Őket követve a Dreamteam és 
Ambrózia mazsorett csoport lépett 
színpadra, akik megmutatták azokat 
a produkciókat, amelyekkel több 
versenyen dobogóra állhattak már. 

A zenei utazásunk következő 
állomása a slágerek világa volt, ahol 

Johnny Moonlight tolmácsolta 
„Csak vidáman” című műsorából a 
legnagyobb magyar slágereket, 
néhány külföldi dallal fűszerezve.

Megszakítva a kalandozást, tom-
bolahúzással folytattuk a progra-
mot. A húzás során számtalan tárgy 
talált gazdára. A tombolatárgyak 
között olyan termékek is megtalál-
hatóak voltak, amelyeket a kézmű-
ves vásárunk árusítói ajánlottak fel. 
Köszönjük ezeket. Fődíjként egy 4 
évszakos takaró találta meg új tulaj-
donosát, valamint kisorsoltunk egy 
kerti grillsütőt, egy 13 literes bográ-
csot, társasjátékokat, ágytakarókat, 
különböző kerti szerszámokat, 
konyhai eszközöket. Meg kell emlí-
teni, hogy volt egy szerencsés, 
akire aznap rákacsintott Fortuna, a 
legtöbb nyerő szelvény nála volt, ő 

nem más mint Székelyné Pápai 
Zsanett, aki - többek között - haza 
vihette a kerti grillsütőt, a négy-
évszakos takarót és a 10000 Ft érté-
kű ékszekcsomagot is. 

Ez idő alatt Josh és Betti Live 
show-jához állt fel a zenekar a szín-
padon, így utazásunk végállomása-
ként a retro világába értünk. A kon-
cert alatt elhangoztak a Josh és 
Jutta, illetve a Desperado nagy slá-
gerei, valamint Josh és Betti új dalai 
is. A közönség együtt énekelt az új 
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formációval. 
A retroslágerekkel átfűtött szín-

padra a V-Tech érkezett Kefírrel az 
élen. A siker itt is garantált volt, 
hiszen a V-Tech dalok a zenekar 
megalakulása óta a legtöbb házi 
buli alapját képezik. A dalokat a 
mezőtúri Ősz-Ülőn is generációk 
énekelték együtt.

Az este DJ. Majdnemretroval 
zárult, aki a jobbnál-jobb házibuli 

slágereket pörgette lemezjátszóin. 
A nap folyamán a gyermekmo-

solyról gondoskodott még a 
Kenderkóc Népi Játszóház fa- és 
babajátszója, valamint fakörhintája, 
illetve a légvár és a trambulin is, 
valamint a Bihary Kamillával és 
Zoltán Emesével való kézműves fog-
lalkozás. A sétáló utcában található 
kézműves vásárban színes árukész-
lettel találkozhattak az érdeklődők.

Szeptember 25-ére jó időt rendelt 
a szervező Mezőtúri Közművelődési 
és Sport KN Kft., amely mindenki 
nagy örömére meg is érkezett. Így 
egy napsütéses, vidám napot tölthet-
tünk el Önökkel. Köszönjük, hogy 
részesei voltak az eseménynek. 

Bodor Márti

Az esemény támogatói: Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, 

Mezőtúr Város Önkormányzata, 
Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő KN Kft., Magyar 
Vöröskereszt, Krónika Könyvesbolt, 
Hercegasszony Birtok, Pinki 
Horgászbolt

IV. Mezőtúri Őszi Sütiparádé díjazott süteményei

I. helyezett: „Őrség zöld aranya” macaron

A vízbe felteszem szirupnak a kristálycukrot főni. A fele mennyiségű 
tojásfehérjét kemény habbá verem, utána lassan, fokozatosan hozzákeve-
rem a cukorszirupot. A maradék tojásfehérjét a porcukros tökmagliszthez 
keverem. Majd ezt a masszát a felvert habhoz adagolom és egyneműsítem. 
Habzsákkal egyforma nagyságúra kinyomkodom sütőpapírra, a tepsit picit 
csapkodom az asztalhoz, hogy a levegőbuborékok eltűnjenek. 15-20 percig 
hagyom száradni. Előmelegített sütőben 130 celsius fokon 17 percig sütöm. 
A kész, kihűlt macaronokat fehér csokis ganachéval és málnazselével töl-
töm. Pirított tökmaggal díszítem.

Szilágyiné Nagy Éva

III. helyezett: Szilvalekváros kifli
Hozzávalók:
Kb: 1 kg liszt, 1 darab vaj, 1 kis-

kanál kacsa vagy libazsír, 1 csomag 
élesztő, kb 7-8 dl tej, 2 db tojás 
sárgája, szilvalekvár.

Elkészítés:
Az élesztőt langyos cukrozott tej-

ben fölfuttatjuk, a dagasztani való 
tésztát tetszés szerint ízesítjük, aki 
szereti a mazsolát, azt is rakhat 

Különdíj: Mákos szilvakrémes torta

23 cm tortakarika - 4 lap hozzávalói:
270 g tojásfehérje (kb. 8 db nagyobb 

tojás), 200 g kristálycukor, 200 g darált 
mák, 100 g finomliszt, fél citrom reszelt 
héja, egy jó csipet fahéj, 1 db nagyobb 
savanykás alma (hámozva ,reszelve kicsi 
lyukú reszelőn) Krém hozzávalói:

1 kg szilva, fél kávéskanál fahéj, 5 dkg 
cukor(szilvától függ,el is hagyható), fél 
citrom reszelt héja, 1 csomag zselatin por (20 g ), 1 dl víz, 2 dl Meggle 
cukrászhab, szilvalekvár (dzsem) a lapok lekenéséhez.

A tésztát jobb, ha két részletben keverjük be. Felezzük meg a mennyisé-
geket, és mind a két részből 2 lapot sütünk. Ehhez a tojásfehérjét elkezdjük 
felverni, fokozatosan hozzáadagolva a cukrot, majd kemény habbá verjük. 
Az almát kicsi lyukú reszelőn lereszeljük a levét kinyomkodjuk. Beleforgatjuk 
az almát a habba, majd óvatosan a liszt, mák, fahéj és citromhéj keverékét. 
Sütőpapírral kibéleljük a formát, kétfelé osztjuk a masszát, és külön-külön 
kisütjük 180 fokra előmelegített sütőben (vagy akinek befér egyszerre a két 
tortakarika, úgy is sütheti). Nem kell sokáig sütni kb 1o perc. 

A tészta hozzávalóinak másik felével ugyan így járunk el. A szilvát kima-
gozzuk, összevágjuk és feltesszük főzni. Amikor már puhára főtt össze 
turmixszoljuk. Visszatesszük a tűzhelyre és még 20 percet főzzük. Kicsi 
lyukú szitán átpaszírozzuk, hogy a héja ne kerüljön bele.( ezt nem muszáj 
megcsinálni)Beletesszük a citromhéjat, a fahéjat és a cukrot (ha szüksé-
ges), majd hagyjuk kihűlni. A zselatint a vízben feloldjuk, hozzákeverjük a 
szilvához, majd 5-6 evőkanálnyit kiveszünk belőle,ez kerül a torta tetejére. 
A tejszínt keményre verjük, majd hozzákeverjük a szilvához. Keveset ebből 
is kiveszünk a díszítéshez. A krémet betesszük a hűtőbe egy kicsit megder-
medni. Összeállítjuk a tortát: Összeállítás előtt minden lapot lekenünk 
szilvalekvárral(vagy dzsemmel). Első lap majd a szilvás krém harmada, 
újabb tortalap krém, és így folytatjuk. A tetejét a félretett 5-6 kanálnyi szil-
vával lekenjük. Pár órára hűtőbe tesszük, majd a kivett krémmel tetszés 
szerint díszítjük. Lehet még friss szilvával is. (fagyasztott nem jó.) 

Kiss Imréné Túrkeve

Hozzávalók:
- 140 g tökmagliszt
- 150 g porcukor
- 150 g kristálycukor
- 110 g tojásfehérje
- 38 g víz

II. helyezett: Tepertős szilvás hajtott
Tészta hozzávalói: 50 dkg finom-

liszt, 1 evőkanál sertészsír, 1 jó csipet 
só, 2 evőkanál kristálycukor, 3 dkg 
élesztő, 1 db egész tojás, 30 dkg apró-
ra darált tepertő, 2-3 dl tej.

Töltelék hozzávalói: 1 üveg szil-
valekvár (sütésálló), 20 dkg darált 
dió, 10 dkg kristálycukor, 1 csomag 
vaníliás cukor,  fél citrom reszelt 
héja. Lekenéshez: 1 db egész tojás 
Elkészítése: 1. 1 dl langyos tejben 
kicsi cukorral az élesztőt felfuttatjuk. A lisztet, zsírt, tepertőt összemorzsol-
juk, minden tésztához való anyagot hozzáadunk a tej kivételével. Azt 
fokozatosan adjuk, hozzá, lehet, nem kell mind. Egy lágyabb tésztát gyúr-
junk. 1 órát kelesztjük. 

2. 2-4 részre osztjuk a tésztát. Vékonyabbra kinyújtjuk, megkenjük szil-
valekvárral, a diós keverék egy részével megszórjuk. Feltekerjük, mint a 
bejglit, de kicsit laposabb legyen. 

3. Minden tésztákkal így járunk el. Sütőpapíros tepsibe téve lekenjük 
tojással, 30 percig kelesztjük meleg helyen. Mielőtt elkezdjük sütni ismét, 
lekenjük tojással. 

4. 180 fokon kb 35 percig sütjük. Hagyjuk kihűlni, azután szeleteljük. 
Tetejét megszórhatjuk porcukorral.

Kiss Imréné Túrkeve

bele. Az a tészta lényege, hogy 
finomra, puhára legyen megda-
gasztva. Megvárni, míg rendesen 
megkel, és lehet is sütni a kiflit. 
Megkenjük, és cukrozott dióba 
belemártjuk, és kész az igazi mama 
kifli. 

Ádám Jánosné

Különdíj: Szilvás zabpelyhes süti

Hozzávalók (12-14 darabhoz):
- 80 g zabliszt
- 20 g kukoricakeményítő
- 150 g aprószemű zabpehely
- 1 egész tojás
- 150 g olvasztott vaj
- 40 g barnacukor

- 1 kk fahéj
- 1 kk szódabikarbóna
- 1 csipet só
- 5-6 szem szilva
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Elkészítés:
A száraz alapanyagokat, zabliszt, 

keményítő, zabpehely, szódabikar-
bóna, barnacukor, só összekever-
jük.  Hozzáadjuk a tojást, az olvasz-
tott vajat, az apróra darabolt szilvá-
kat. A sütőt előmelegítjük 170 
fokra. A ragacsos masszából a sütő-
papírral bélelt tepsire korongokat 
formázunk. Körülbelül 20-25 perc 
alatt készre sütjük. 

Dorogházi Krisztina

Őszi Hacacáré Mezőtúron is

A városi szabadtéri programok 
sora általában az Ősz-Ülő esemény-
nyel zárul, ám a 2021-es évben 
rendhagyó módon búcsúzhattunk a 
kinti rendezvényektől. Magyar-
ország Kormánya „Őszi Hacacáré” 
névvel ingyenes koncertsorozatot 
indított, melynek egyik állomása 
Mezőtúr városa volt szeptember 
26-án.

Az augusztus végétől október 
végéig tartó kilenc hetes időszakban 
zajló koncertsorozat fő célja az 
összetartozás közös megünneplése. 
A Magyar Turisztikai Ügynökség 
által szervezett eseményt a Mezőtúri 
Közművelődési és Sport KN Kft. 
helyi előadókkal, valamint ingyenes 
gyermekszigettel színesítette. 

A program 14 órakor nyitott a 
Petőfi téren, ahol a KNER TSE - 
Bárdos L. AMI társastáncosai indí-
tották a délutánt. Majd Herczeg 
Zsolt Mezőtúr város polgármestere 
szólt a jelenlévőkhöz. Városi ese-
ményen első ízben lépett fel az alig 
8 hónapja alakult Mátrix Fitness SE. 
A látványos bemutatóban a fitness 
versenyzők mutatták be koreográfi-
ájukat. Őket a Reni Zumba Dance 
gyermek és felnőtt csoportjai váltot-
ták, végül a Rímzengő Együttes 
zárta a helyi fellépők sorát. Az 
együttes tagjai mind a Református 
Kollégium tanárai (Marczi Ernő, 
Éger Ádám, Nagy Dániel, Valuska 
Lajos), a műsorban vendégként 
közreműködött az iskola tanulója 
Csányi Réka. 

A színpadot ezután átadtuk a két 
nagykoncert zenészeinek, mi pedig 
a gyermekszigeten szórakozhat-
tunk tovább, ahova Hevesi Imre 
bácsit vártuk egy gyermekműsor-
ral. Imre bácsi már több alkalom-
mal volt vendégünk, így a gyerekek 

már ismerősként fogadták fellépőn-
ket. A gyermekszigeten ingyenesen 
várta ez alkalommal is a kicsiket a 
népi fajátszóház, a fakörhinta, a 
légvár és a trambulin is. 

A kora esti órákban Berkes Olivér 
magyar énekes, dalszerző lépett 
először színpadra. Majd a program 
közben járója, Boldog István a tér-
ség országgyűlési képviselője szólt 
a közönséghez, és konferálta fel a 
többszörös Fonogram- és EMeRTon-
díjas magyar énekesnőt, Zsédát és 
zenekarát. Az Őszi Hacacáré össze-
hozza Magyarországot - szól a szlo-
gen, ezt a mondatot alátámasztja az 
is, hogy a mezőtúri esemény igen 
sokakat kivonzott a Petőfi térre.

Hálásan köszönjük, hogy város-
unk is a kiválasztott települések 
között szerepelhetett. 

Bodor Márti
fotó: Szabó Dorina, Jenei József

Különdíj: Kapros túrós sütemény
Hozzávalók:  
Tésztához: 30dkg finomliszt és 5 

dkg rétesliszt, 2 tojás sárgája, csipet 
só, 15 dkg zsír vagy vaj, 8 dkg 
cukor, vaníliás cukor fél zacskó, ½ 
csomag élesztő, 1 dl langyos tej. 

Töltelék: 0,75 kg túró, 1 cs. vaní-
liás cukor, 3 tojás, egy kis tejföl, 
csipet só, 1 nagy csokor kapor, 12 
dkg cukor.

Tetejére: 1 nagy pohár tejföl 450 gr-os, 1 tojás sárgája.
A felfuttatott élesztőt összedolgozzuk a többi hozzávalóval, fél órát 

pihentetjük, kinyújtjuk, lekentük tojásfehérjével és kb 10 percre betesszük 
180 fokos sütőbe. A tölteléket elkészítjük addig, a tojások fehérjét felverjük, 
a sárgáját, a túrót, a vaníliás cukrot, a csipet sót, a tejfölt, a cukrot összeke-
verjük óvatosan, hozzáadjuk a felvert fehérjéket és beleforgatjuk a finomra 
vágott kaprot. A sütőből kivett tésztára rásimítjuk a túrós tölteléket, majd 
meglocsoljuk a tojássárgás tejföllel. Betéve a sütőbe 180 fokon szép pirosra 
sütjük!

Jó étvágyat!
Vetésiné Nagy Ilona
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VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK

A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Közétkeztetés Mezőtúron!

Kormányrendelet alapján 2021. 
szeptember 1-vel megkezdődött az 
új iskolai év, mely 2022 június 15-ig 
tart. Ezzel egyidőben újra teljes 
kapacitással indítottuk el napi 1600 
adag előállítására képes főzőkony-
háinkat, hogy a hatályos táplálko-
zás-egészségügyi előírásoknak 
(37/2014. IV. 30. EMMI rendelet) 

megfelelően, az óvodás és iskolás-
korú gyermekek részére változatos, 
tápanyagokban gazdag, sokszínű 
és ritkán ismétlődő ételsorokat tar-
talmazó étrendet biztosítsunk szá-
mukra. 

Az étlap megtervezésében és az 
étrend kialakításában kihívást 
jelent, hogy a 2021. szeptemberé-
ben szigorított előírás szerint az 
óvodás korúak ebédje 1 gramm sót 
tartalmazhat fejenként, 7 éves kor 
felett 2 gramm só a megengedett. 
Ezért a változatos ízvilágot más 
fűszernövények és zöldségek hasz-
nálatával (oregano, bazsalikom 
stb.) próbáljuk kialakítani az étele-
inkben. A rendelet szabályozza a 
napi kalória értéket étkezésenként, 
ahol a középiskolás ebéd 700-900 

kcal/fő lehet. Továbbá az is meg 
van szabva, hogy a nyersanyag-
típusonként mennyit lehet felhasz-
nálni, pl húsokból ragukhoz nem 
lehet több mint 100 gramm/adag. 
Törekszünk arra, hogy a 2022. 
január 1-től bevezetésre kerülő elő-
írásnak már most megfeleljünk. 
Miszerint minél több nyers és friss 
élelmiszer legyen az étrendben, 
helyben előállított termék és rövid 
szállítási láncú élelmiszer.

Fontos tény, hogy a gyerekkori 
helytelen táplálkozási szokások, az 
élettani szükségletnek nem megfe-
lelő energiaértékű és tápanyag-
összetételű táplálékbevitel megala-
pozhatják a későbbi felnőtt korban 
fellépő táplálkozásfüggő megbete-
gedések kialakulását, ezért kiemelt 

küldetésünk a tudatos, az egészsé-
ges táplálkozási ajánlásoknak meg-
felelő, kiegyensúlyozott étrend 
kialakítása. Kijelenthetjük, hogy az 
idényjellegű és új típusú élelmisze-
rek felhasználásával, változatos 
módon elkészített ételek megisme-
résével a gyermekek étkezési kultú-
rája fejlődhet, és kiemelkedő szere-
pe van a gyerekek egészséges táp-
lálkozásra nevelésében. Várjuk 
tapasztalataikat és visszajelzéseiket 
az intezmenyellato@mturiellato.hu 
email címen és kérjük, hogy véle-
ményükkel segítsék munkánkat a 
közétkeztetés minél színvonala-
sabb ellátásában, hisz településünk 
étkeztetésének fejlesztése közös 
célunk.

A Mezőtúr-Szarvas között köz-
lekedő komp októberben reggel 
7:00 és este 18:00 között igény 
szerint közlekedik. Délben 12:00 – 
12:30 között a szolgáltatás szünetel.

A hatályos 12/2020. (II. 7.) Korm. 
rendeletben foglaltaknak megfelelő-
en Társaságunk együttműködik a 
kötelező 50 órás iskolai közösségi 
szolgálat megszervezésében, melyet 
szerződéses keretek között végez a 
Karcagi SZC Teleki Blanka 
Gimnázium, Technikum és Kollégi-
umával. A tanulóknak lehetőség nyí-
lik a környezet- és természetvédelmi 
tevékenységek végzésére, mint pl 
parkrendezés, közösségi terek tisztí-
tása, rendezése vagy a közterületi 
eszközök javítása, festése.

Befejeződött az E.ON Hungária 
cégcsoport Mezőtúron végzett éves 
vezeték közeli növényzet metszése, 
eltávolítása illetve gallyazása. A 
munkálatokból visszamaradt 100 
m3-nyi gallyakat 3 hónap alatt 10 
munkatársunk közel 500 munkaóra 
alatt és 4 gépjármű 1200 km megté-
telével került összeszedésre és 
deponálásra. 

Szeptemberben megkezdtük az 
ingatlanok előtt levő beteg, korhadt 
illetve balesetveszélyes fák, bokrok 
kivágását. Ezúton is kérjük az 
ingatlantulajdonosok együttműkö-
dését, hogy az ingatlanuk előtt 
megfelelően gondozott fák, növé-
nyek és zöldterületek ne okozzanak 
balesetveszélyes helyzeteket, vala-

mint eldugult csapadékelvezető 
árkokat. Számítunk az Önök segít-
ségére, köszönjük!

Közfoglalkoztatási program kere-
tében folytattuk Mezőtúr rossz álla-
potú járdáinak felújítását így szept-
ember hónapban 238 méter hosz-
szon 180 nm-es szakasz került telje-
sen felújításra.

Hétköznapokon és hétvégén is 
13:00 és 19:00 óra között várjuk a 
sportolni vágyókat és a kisgyerme-
kes családokat a Mezőtúri Városi 
Oktatási Centrumban (Petőfi tér 1.) 
alatt működő Mini Fitness terem-
ben és Játszóházban.

Téli üzemelési időszakban a fedett 
uszoda úszó-, gyógy- és élményme-
dencéje várja kedves vendégeit. 
Tanuszoda nyitva tartása: 09:00 - 
20:00 között, a Wellness részleg 
nyitva tartása: 09:00 - 19:00 között.

Sok kisgyermekes család látogat-
ja naponta városi játszótereinket, 
fontos számunkra, hogy napi rend-
szerességgel takarítsuk és a játékok 
állapotát is leellenőrizzük. Ezúton 
is kérjük Önöket, amennyiben 
rendellenességet illetve hibát 
tapasztalnak, jelentsék központi 
email címünkön (intezmenyellato@
mturiellato.hu) vagy a központi 
telefonszámunkon. (0656350037). 
Kérjük fokozottan ügyeljenek a ját-
szótéren elhelyezett eszközök, 
berendezési tárgyak épségére! 
Köszönjük!

Segédmunkás munkakörben, városüzemeltetési és kompüzemeltetési 
feladatokra munkavállalók jelentkezését várjuk fényképes önéletrajz-
zal az intezmenyellato@mturiellato.hu e-mail címen, vagy telefonon a 

0656350037-es telefonszámon.

Kertész/Udvaros munkakörbe munkatársat keresünk. Főbb feladatai: 
fűnyírás, sövénymetszés, bozótvágás, növények ültetése, gondozása, 
gyomlálás, udvar tisztán tartása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
az intezmenyellato@mturiellato.hu e-mail címen, vagy személyesen 

előre egyeztetett időpontban lehet.
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A Kunszentmártoni Helytörténeti 
Múzeum vezetésével, a Martfű 
Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár, valamint a Túri Fazekas 
Múzeum 2019 elején közösen nyúj-
tott be az Európai Unió által támo-
gatott ERASMUS+ pályázatot. A te 
kincsed - A mi kincsünk (Your 
Treasure - Our Treasure) címet 
viselő projektterv lényegi eleme az 
volt, hogy olyan külföldi múzeu-
mokkal, egyéb kulturális intézmé-
nyekkel tudjuk felvenni a kapcsola-
tot, melyek folyamatosan dolgoz-
nak időskorú, de még aktív embe-
rekkel. Velük és nekik szerveznek 
olyan rendezvényeket, hoznak létre 
kiadványokat, amelyekben egyéni 
tudásuk, tapasztalatuk közösségivé 
is lesz. A program címe is erre sze-
retne utalni: Az idősek tudása a 
közösség számára kincs. 

A pályázat sikeres volt, görög, 
spanyol, portugál és máltai partne-
rekkel együtt kezdtük meg a mun-
kát, melyet a vírushelyzet egy időre 
derékba is tört, a 2020 elején lezaj-
lott kunszentmártoni találkozó 
után csak internetes kapcsolattar-
tásra volt lehetőség.

A görög partner által szervezett 
tapasztalatcserére végül 2021 szept-

emberében kerülhetett sor, ahol 
személyesen találkozhattunk a 
részvevő intézmények képviselői-
vel, és ami még fontosabb, megnéz-
hettük az athéni székhelyű Active 
Citizens Partnership nevű nonprofit 
szervezet működését, akik az idős-
korúak életminőségének javítása 
mellett pl. kulturális esélyegyenlő-
ség megteremtésével és a bevándor-
lók integrációjával is foglalkoznak.

Jó gyakorlataik közül egy egész 
napos workshop keretében azt 
mutatták be, hogy a neves előadó-
művész (emellett pszichológus, 
filozófus és egyetemi tanár), Stelios 
Pelasgos hogyan tudja a mesék – 
általában görög népmesék – és régi 
fotók segítségével egyszerre szóra-
koztatni az idős embereket, miköz-
ben rengeteg, a mikrotörténelem 
számára hasznos tudást is össze-
gyűjt tőlük.

A fővárostól száz kilométerre, 
Villia nevű településen megnézhet-
tük azt, hogy egy sok évtizede 
működő idősek klubja, mely telje-
sen alulról szerveződött, hogyan 
képes a helyi lakosok igényeit kielé-
gíteni, hogyan szervezi programja-
it. Jó gyakorlataik közül a múzeumi 
munka szempontjából a helyi kis 
tájház megszervezésének története 
volt a legérdekesebb, ahogyan a 
civil szervezet tagjai a gyűjtés során 
lépésről lépésre rádöbbentették a 
helyieket – főleg a férfiakat, akik 
kevésbé voltak beszédesek, mint a 
nők -, hogy tudásuk az elmúlt évti-
zedekről maga a történelem, ami 
rögzítésre és emlékezésre érdemes.

Múzeumok közül az egyik legna-
gyobb ókori gyűjteményben, az 
Athén belvárosában található  
Akropolisz Múzeumban ott dolgo-
zó szakember segítségével vettük 
végig, hogy az évi több százezres 
látogatottsággal rendelkező intéz-
mény hogyan tudja kiszolgálni az 
időskorú látogatókat, milyen szem-
pontok alapján épít fel egy új kiállí-
tást, illetve az elmúlt másfél évben 
a járványhelyzet függvényében 
hogyan kellett módosítaniuk a 
gyűjtemény ez irányú munkáját.

A program hivatalos honlapján 
(https://yourtreasureourtreasure.

eu) további beszámolók is olvasha-
tók a partnerekről, a jó gyakorlatok-
ról és a görögországi tapasztalatcse-
réről, melyen

a Túri Fazekas Múzeum részéről 
rajtam kívül Asztalos Csaba techni-
kai munkatárs és Biró Dávid törté-
nész, múzeumpedagógus vett 
részt.

Pusztai Zsolt muzeológus
Fotók: Asztalos Csaba

A te kincsed - A mi kincsünk (Your Treasure - Our Treasure)

 Az Akropolisz Múzeum kiállításában

Jellegzetes férfiviselet Villiából, a 
helyi tájház gyűjteményéből

A „Legszebb Konyhakertek” helyi 
eredményhirdetésére szeptember 
30-án került sor ünnepélyes keretek 
között a Városháza Dísztermében. 
Mezőtúr Város Önkormányzata 
nevében Szűcs Dániel alpolgármes-
ter úr köszöntötte a megjelenteket 
és mondta el gondolatait, hirdette ki 
az eredményeket.

Mezőtúr a Program kezdete óta, 
immáron 9. alkalommal vett részt 
ezen a színvonalas és példaértékű 
megmérettetésen. A szervezők 
célja az idei Programmal is az volt, 
hogy elismerjék a kertművelők 
munkáját és ezzel ösztönözzék a 
lakosságot arra, hogy minél többen 
alakítsanak ki konyhakertet, gon-
dozzák azt, termesszenek benne 
maguk és családjuk számára minél 
több konyhakerti növényt, zöldsé-
get, gyümölcsöt, fűszer – és gyógy-
növényeket, továbbá szépítsék saját 
és városuk környezetét.

Az év témája: „Szorgalom, kitar-
tás, hűség” volt.  Ezen jellemzőkből 
mezőtúri kerteseinknél igazán 
nincs hiány, hiszen munkásságukat 
folyamatos tanulás, szorgalom, a 
természet iránti szeretet és tisztelet, 
a tenni akarás, kitartás, a fejlődés 

jellemzi évről évre.
Sári Kovács Szilvia „A legszebb 

konyhakertek” – Magyarország leg-
szebb konyhakertjei országos prog-
ram ötletgazdája nem lehetett jelen 
egyéb elfoglaltsága miatt az ünnep-
ségen, de elismeréseit fogalmazta 
meg levelében, amit Szűcs Dániel 
alpolgármester felolvasott a közön-
ség és a díjazottak számára.

Majd gyerekmosolyok villantak, 
apró lábak neszei surrantak, és 
varázslat történt a Városháza dísz-
termében, ahol máskor komoly 
ügyek megvitatása folyik rendre- 
ezúttal felhangzott egyszerre az 
óvodások ajkán a „Bújj, bújj zöld 
ág…” kezdetű gyermekdal és egy 
őszi verscsokor. A Csoda-vár Óvoda 
Katica csoportosai és az őket kísérő 

pedagógusok nagy tapsot kaptak. 
Íme az eredmények:
Mini 50 m2-ig kategóriában II. 

helyezést ért el Korcsok Gábor, I. 
helyezettként pedig az idei évben is 
Vetésiné Nagy Ilonát köszöntötték. 

Normál kategóriában III. helye-
zést ért el Juhászné Török Orsolya 
és családja, II. helyezett lett 
Pechácsekné Seres Edit, aki a ver-

senyben egyedülálló módon az idei 
évben is két, különböző helyszínen 
lévő kerttel nevezett. 

Az I. helyezésért járó díjat immá-
ron harmadik éve Balázs István és 
családja vehette át. 

A közös családi munka eredmé-
nyeként festői környezetű kertjük 
nem csak a helyi zsűrit kápráztatta 
el, hanem az országos zsűri is felfi-

gyelt rájuk és Országos Díjban 
részesültek, melyet október 09-én, 
Budapesten az Országos Mező-
gazdasági és Élelmiszeripari Kiál-
lítás keretein belül ünnepélyes 
keretek között vehetnek majd át. 

Elismerésben részesült továbbá 
Kiss Ferenc és felesége, Lukács 
Mihály és családja, Oláh János és 
felesége csodaszép kertjeikért.

A közösségi kategóriában III. 
helyezést ért el Farkas András, aki 
évek óta szolgál példaként az 
Ifjúsági lakótelep közössége számá-
ra és fáradhatatlanul dolgozik azért, 
hogy a 14-es épület és ez által a 
város környezete is megszépüljön. 

II. helyezett lett a Mezőtúri Városi 
Óvoda - Harmatcsepp Tagintéz-
ménye. Az I. helyezésért járó díjat a 
Mezőtúri Városi Intézmény Csoda-
vár Központi Óvoda gyermekei és 
pedagógusai vehették át. 
Elismerésben részesült a Mezőtúri 
Városi Óvoda – Gyermek - kert 
Tagintézménye és Horváth Anita, 
aki szintén egy lakótömb környeze-
tét szépíti szabad idejében. 

Zártkert gyümölcsös kategóriá-

Díjazták a „Legszebb” kerteseket

Folyt. a 10. old.
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40 éves a Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep

40 éves jubileumát ünnepelte 
egy átfogó kiállítás megnyitásával a 
Mezőtúri Képzőművészeti 
Alkotótelep. A kiállításon köszöntőt 
mondott Patkós Éva városi képvise-
lő, a rendezvényt megnyitotta 
Hubai Imre, a Megyei Közgyűlés 
elnöke. A kezdeteket felidézte 
remek előadásával Berczeliné 
Boldog Mária, a jelent méltatta dr. 
Székely István, művészetpártoló 
támogató. Az ünnepséget színesí-
tette Somogyi Anita énekművész és 
Libor Dóra fuvolaművész előadása. 

Lengyel Krisztina, a Képző-
művészeti Alkotótelep ügyvezetője 
elmondta, igyekezett úgy összevá-
logatni a kiállított festményeket, 
szobrokat, hogy a több, mint száz 
alkotó változatos forma- és szín- és 
gondolatvilágát megfelelően tük-
rözze. Ha képeslapot kapunk egy 
baráttól, aki egy messzi ország ten-
gerpartján pihen, láthatjuk a tájké-
pet az elején, a hátulján megsimít-
hatjuk a nyurga betűket, de nem 
érezhetjük a tenger sós ízét, a forró 
homokot, a kavargó szellőt. Épp 
ilyen képeslap ez a kiállítás - hiszen 
negyven év verejtékének, örömé-
nek, a megerőltetéstől fájó ízületek-
nek, a bronzöntés mámorának pil-
lanatait letisztultan, csendesen hir-

detik a festmények a falakon, a 
szobrok, plasztikák a posztamense-
ken. 

Ahogy Berczeliné Boldog Mária 
mesélt, egy kicsit elképzelhettük, 
milyen üde művészélet folyt min-
dig is a Takács-tanyán és milyen 
sokat jelentettek a támogatók- akár 
egyéni mecénások, akár a 
Közösségi Ház munkatársai, 
Mezőtúr Város Önkormányzata 
(korábban a Tanácsháza) háttere 
vagy odatévedt és az alkotótelep 
természet közelségébe és egyedi 
bájába beleszeretett látogatók, akik 
a későbbiekben segíteni kezdtek 
lehetőségeik szerint.  

Az Alkotótelepet Mezőtúr 
Művészeti Közalapítványa működ-
teti. „Az Alapítvány célja, a hivatá-
sos képzőművészeti alkotómunka 
feltételeinek biztosítása a Mezőtúri 
Képzőművészeti Alkotótelep kere-
tében, amely az 1981. óta a Takács-
tanyán és az ott épült műhelyben 
működő alkotótelep hagyományait 
kívánja folytatni.”

A Mezőtúri Képzőművészeti 
Alkotótelep nyitott szellemi és 
művészeti műhely, ahol a „Homo et 
Natura” gondolat jegyében a termé-
szet keretet ad az ott folyó alkotó 
munkához, ahol a táj- és az ember-

ábrázolás realista hagyományainak 
meghatározó szerepe van, még 
sincs kizárólagos érvénye. Itt egy-
más mellett dolgoznak festők, grafi-
kusok és szobrászok. Kiemelt jelen-
tőséggel bír, hogy a Györfi Sándor 
Kossuth díjas szobrászművész által 
vezetett szobrász szimpóziumon 
ismerhették meg a viaszveszejtéses 
bronzöntési technológiát a mai 
magyar képzőművészet jeles képvi-
selői, sőt az itt megforduló szob-
rászművészek közül többeknek 
egész életműve erre az alapra épül. 
Az Alkotótelep törekvése, hogy az 
ott készült műalkotásokkal gazda-
gítja Mezőtúr képzőművészeti köz-
gyűjteményét, amely mára már 
országos szinten komoly értéket 
képvisel. 

Mindezidáig több mint 400 e 
célra védett műtárgyat regisztrált a 
kuratórium, köztük számos 
Munkácsy-díjas alkotóművész több 
munkáját. E minőségű és mennyi-
ségű gyűjteményi anyag kezelése 
már túlmutat Mezőtúr határain, 
mondhatni közérdek- olvasható a 
Mezőtúri Képzőművészeti 
Alkotótelep oldalán.

A Takács-tanya elindulása 
Takács Győző képzőművész és 
Molnár Zoltán nevéhez köthető, az 
alapító okiratban a kezdetekben ő 
rögzítette a célkitűzéseket, így ők a 
szellemi megalapítói az alkotóte-
lepnek, Takács Győző volt az első 
művészeti vezetője. Az alkotók 
között ott volt Györfi Sándor is, aki 
már az első évben felvetette a 
bronzöntés ötletét. Molnár 
Sándorné, az akkori Művelődési 
Központ vezetője és dr. Füstös Jenő 
támogatta először a telepet. 1991- 
ben megalakult a Mezőtúr 
Művészeti Közalapítvány, aminek 
első vezetője Bagdán Piroska, az 

akkori polgármester volt, őt követte 
Gonda Sándor, Barna László, 
Krizsán József és napjainkban 
Balogh Géza. 

„Györfi Sándor nagyon sokat ér 
Mezőtúrnak, minden más művész-
szel együtt, de köszönetünk jele-
ként ő Mezőtúr város díszpolgára, 
és büszkék vagyunk rá. Példaértékű 
a szerénysége, alázata, elkötelezett-
sége”- fogalmazott Berczeliné 
Boldog Mária a Mezőtúri 
Képzőművészeti Alkotótelep művé-
szeti vezetőjéről. 

Vámos Miklós író mondta nem-
régiben: „Élni arany, olvasni ezüst, 
írni ötvözet.” A Takács-tanyán 
bronzot önteni elemi, a legősibb 
belső teremtőerőket megmozgató, 
teremtő cselekedet, és az a képző-
művész, aki részt vehet benne, 
legyen magyar vagy külföldi bizo-
nyára ezt érzi: élni arany. Alkotni, 
véleményt formálni az alkotás ked-
véért is épp elég- de ha egy művész 
megoszthatja másokkal (mint 
ahogy a Városi Galériában a tábo-
rok végén erre mindig lehetőség 
nyílik), az a továbbiakban is fenn 
tartja a tüzet – az ihlet és a bronz-
formálás tüzét egyaránt.

A 40 éves jubileumi kiállítás 
október végéig látogatható a Városi 
Galériában.

Kakuk Móni

ban Sándor János Vilmos indult 
egyedüliként, így itt helyi szinten 
versenyről nem beszélhettünk, 
viszont országos szinten annál 
inkább, hiszen számos jelentkezőt 
utasított maga után festői szépségű 
vízparti kertjével. Munkásságát az 
Önkormányzat külön díjjal jutal-
mazta, továbbá az országos szak-
mai zsűri döntése alapján János 
kertje szintén Országos Díjban 
részesült, melyet a Balázs családdal 
együtt Budapesten az OMÉK kere-
tein belül vehet majd át. Zártkert 
vegyes kategóriában két jelentkezőt 
üdvözölhetett a zsűri. A döntés 
most sem volt egyszerű. Kettejük 
között nem lehetett különbséget 

tenni, hiszen lenyűgöző a szenve-
délyük, szorgalmuk, amelyekkel 
kertjeiket művelik. II. helyezést ért 
el Fehér András és Enyedi Erzsébet, 
I. helyezett lett az idei évben is 
Jászné Polgár Mária, Jász Ferenc és 
5 unokájuk.

A verseny az idei évben sem 

valósulhatott volna meg Olajos 
Sándor szakmai zsűri, Pozderka-
Korcsok Anita koordinátor és Veres 
Anikó kolléganő munkája nélkül. 
Fáradozásukért a polgármester úr 
őket is elismerő oklevélben részesí-
tette. Minden díjazottnak és részve-
vőnek szeretettel gratulálunk! „Az 

embernek kétféle attitűdje lehet az 
életben: az Építés vagy az Ültetés. 
Az építők munkája évekig is eltart-
hat, de egy napon véget ér. Akkor 
megállnak, és az általuk emelt falak 
szabják meg a határaikat. Az élet 
elveszíti értelmét, amint véget ért 
az építés. Ezzel szemben vannak az 
ültetők. Ők folyton küzdenek a 
viharokkal, az évszakokkal, és csak 
ritkán pihennek. Az épülettel ellen-
tétben a kert fejlődése soha nem ér 
véget. És miközben állandó figyel-
met követel a kertésztől, azt is lehe-
tővé teszi, hogy az élet egy nagy 
kaland legyen számára.” (Paulo 
Coelho)

Kakuk Móni
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2021. szeptember 3-án a 
Közösségi Ház jurta termében 30 
éve szabadon „Személyesen a sza-
badságról” címmel rendezett elő-
adást közösen a Túri Olvasókör 
Egyesület, a Napsugár Kultúrkör a 
Körös-Völgyi Természetvédelmi 
Egyesület, a Lokomotív Vasutas 
Nyugdíjas Klub és a Tisztelet 
Vasutas Nyugdíjas Klub. 

Kalóczkai Sándorné, a Túri 
Olvasókör Egyesület elnöke 
köszöntötte Herczeg Zsoltot, 
Mezőtúr város polgármesterét és a 
megjelent érdeklődőket, majd 
Kudlacsek Zsigmond, középiskolai 
történelem-földrajz szakos tanár, 
Phd doktorandusz részletes és 
elgondolkodtató előadása követke-
zett. Ezek után bárki a közönség 
soraiból mikrofont ragadhatott és 
megoszthatta személyes vélemé-
nyét, tapasztalatait a rendszervál-
tásról. 

Kalóczkai Sándorné a Túri 
Olvasókör vezetője megmutatott 
egy elsárgult újságot, amit otthon 
őriz több évtizede. Ebben a lapban, 
ami nem más, mint a Mezőtúr és 
Vidéke 1990. februári száma, dr. 
Füstös Jenő három oldalon keresz-
tül ír a 89-es eseményekről. A címe: 
Segített Mezőtúr is! A felkavaró 
beszámoló egészen új szempontból 
mutatta be számomra (aki 89-ben 
születtem), az akkori történéseket. 
Az említett cikkben szerepel a 

Közösségi ház aktív munkatársa, 
Ádám Eszter is (a cikkben ifj. Kara 
Miklósné), aki már akkor is sokat 
tett a mezőtúri kulturális életért, és 
szintén részt vett dr. Füstös Jenő 
mellett a segítségnyújtás megszer-
vezésében.

„1989. december 24. A Kossuth 
Rádió tíz órakor közli, hogy felrob-
bant az aradi kenyérgyár, éhezik a 
város. Máris Szilágyi Lajoshoz az 
áruházba. Déli záráskor a városban 
megmaradó kenyeret Aradra. 
Irodájából telefonon beszélünk a 
boltokkal. A tegnap három óra 
utáni pénzadományból Becske 
Bálintnéval újabb bevásárlás. 
Csakúgy, mint tegnap, pénz és 
csekk nélkül. Szilágyi Lajos nyug-
tat: - csak vigyétek, most nem a 
pénz a legfontosabb! – Telefon ifj. 
Kalóczkai Sándornak: Tud-e jönni 
teherkocsijával Aradra? Tud, és jön. 
Fél egykor meleg, pikkelyes kenyér-
szállítmánnyal, kiflivel, zsömlével, 
kaláccsal, 250 zacskó tejjel, szalá-
mival, margarinnal, kakaóval, sajt-
tal megrakodva- irány Arad. A gyu-
lai határállomáson csak az útlevelet 
kérik, ami nekem nincs. Nem hagy-
tam otthon. Nincs. Úgy hírlett, 
hogy nem is kérik. Többszöri pró-
bálkozás ellenére nem engednek át. 
Kalóczkai Sándor, két gyermek apja 
– annak ellenére, hogy tudjuk: Tóth 
Sándor hódmezővásárhelyi gépko-
csivezetőt éppen Aradon gyilkolták 

meg tegnap segélyszállítmány vite-
le közben- nos, mindezek ellenére 
gondolkodás nélkül elindul, épp 
csak megöleljük egymást. 
Háromnegyed kettő. Négykor söté-
tedik. Addigra vissza kell érnie. 
Kell! Három óra. Már csak odaátról 
jönnek kocsik, és vegyes híreket 
hoznak: harcok, lőnek, orvlövé-
szek, de öröm és ujjongás is. Négy 
óra és még mindig nem jön… Már 
öt. Egy órája sötét éjszaka van. 
Karácsony, szenteste. Már hat is 
elmúlt és sehol!... Aztán fél hétkor 
feltűnik a sötétből a sárga műanyag-
ponyvás autó… Hazáig tart az 
élménybeszámoló. –Életem egyik 
legmegrázóbb élete volt ez az út, - 
meséli Kalóczkai Sándor- sose 
fogom elfelejteni! Mikor átmentem, 
a román határőrség azt javasolta, 
hogy több kocsi együtt, oszlopban 
menjen és ne hagyjuk el egymást. 
Az Aradig tartó úton mindenütt 
emberek, akik integetnek, ujjukkal 
„V” betűt formálva köszöntenek, 
térdeplő és keresztet vető asszo-
nyok, síró, zsebkendővel szemüket 
törölgető nők, ugráló, táncoló fiata-
lok, gyerekek. Igazoltatásnál elég a 
kenyeret felmutatnom a szélvédő 
üvege mögött és máris mehetek. 
Mindenütt katonák, tankok, fel-
fegyverzett civilek állnak őrséget. 
Aradon egy gyermekotthonba irá-
nyítottak. Oda még nem érkezett 
segélyszállítmány. Kitörő örömmel 
fogadtak, körülöleltek, 
ahányan csak tudtak. 
Azt mondták, hogy gyö-
nyörű karácsonyt vará-
zsoltunk nekik a szállít-
mánnyal. Orvosok, ápo-
lónők együtt sírtak lera-
kodás közben. A túri 
forró kenyér még lan-
gyos volt a dobozokban. 
Mondogatták, hogy a 
gyermekek, sőt az ápoló-
nők közül sokan most 
látnak először ilyen 
fehér, gyönyörű kenye-
ret. A zsömléket, kifli-
ket, kalácsokat azon 
nyomban az odasereglő 
gyerekek kezébe adták… 
Amikor lepakoltunk, 
körbeálltak, és az igaz-
gató azt mondta, hogy 
sajnos nem tudják viszo-
nozni a mezőtúriak 
karácsonyi ajándékát, de 
mondjam meg otthon, 
hogy nagyon köszönik 
és láttam, hogy köny-
nyezve simogatják az 
autóm oldalát…„ - 

jegyezte le dr. Füstös Jenő a sorokat 
három évtizeddel ezelőtt. 

Herczeg Zsolt huszonévesként 
élte meg a rendszerváltást. „Soha 
nem felejtem el azt a hangulatot, 
ami a képviselőtestület alakító ülé-
sén volt. Édesapámmal mentünk el. 
Ezt egy ünnepnapnak tartottam. A 
demokrácia ünnepének. Korábban 
nem a város polgárai szavaztak, 
hanem a képviselőtestület tagjai 
választottak maguk közül polgár-
mestert. Dr. Bagdán Piroska polgár-
mester megválasztása egy élmény 
volt. „

Vasas István történelemtanár, a 
Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. 
ügyvezetője, Főtisztelendő Tőkés 
László püspök úr életrajzát ismer-
tette, akivel személyes barátságot 
ápol. Tőkés László személye kulcs-
fontosságú volt a 89-es változások-
ban.

„A temesvári református temp-
lom falán lévő két táblán két módon 
írva egyazon dátum szerepel: „1989 
XII 15” és „15 XII 1989”, s négy 
nyelven adja hírül a világnak a hely 
s a nap történelmi jelentőségét. A 
magyar nyelvű szöveg a következő: 
„Innen indult a diktatúrát megdön-
tő forradalom.” Tőkés László lel-
kész és a temesvári ökumenikus 
Gyülekezet fejében és szívében 
kezdődött e forradalom.

1989. december 16-án a román 
titkosrendőrség, a Securitate embe-

30 éve szabadon

Folyt. a 12. old.
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Tervezze jövőjét Nálunk!

Használja ki a  szabad vállalkozási zóna előnyeit, kedvezményeit   és 
a pályázati lehetőségeket Mezőtúron befektetőbarát környezetben.

Mezőtúri Ipari Park Kft. értékesíti 4 db 5400 -5700  nm közötti építé-
si területeit,  amelyek közvetlenül a 4632 sz. közút mellett találhatók és 
közművek átvezetése miatt szolgalmi jogokkal terhelt, változó beépítési 
lehetőségekkel.

A területekről részletes információ és tájékoztató 2021. október  14-én 
14 órakor lesz a Kft. székhelyén: Mezőtúr Szolnoki u. 5 sz.

Érdeklődni és előzetes bejelentkezés és email:  mipmtur@t-online.hu
Telefon: +36 20 419 4242  Szűcs Lajos
Legyen a SYNGENTA szomszédja!
További eladó ingatlanok: www.mezoturiiparipark.hu

Vágányzár!

Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2021. október 
13-tól 2021. október 14-ig Mezőtúr – Szarvas állo-
mások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 125 Mezőtúr 
– Orosháza – Mezőhegyes – Battonya vasútvonalon a 37321 és 37328 
vonatok módosított menetrend szerint, Mezőtúr – Szarvas állomások 
között vonatpótló autóbuszokkal közlekednek. Felhívjuk tisztelt utasa-
ink figyelmét, hogy a vonatpótló autóbuszok Pusztabánréve és 
Halászlak megállóhelyeket nem érintik! 

MEZŐTÚR RENDELŐINTÉZET 

VICTOFON HALLÁSVIZSGÁLÓ

Mezőtúr, Kossuth út 9-11. III. emelet 

A kialakult járványügyi veszélyhelyzetben is várja ügyfeleit időpont 
egyeztetéssel, várakozás nélkül!

A 06-30/692-3153 vagy a06-56/550-466 telefonszámokon 
az alábbi időpontokban:

Hétfő és csütörtök 10.00-15.00, kedd és szerda 08.00-12.00

- hallókészülék elemek, tartozékok, illesztékek 
- hallókészülékek átvizsgálása, tisztítása, szerviz

- díjtalan hallásvizsgálat, hallókészülék próbahordás, hallásjavító
eszközök széle választéka

rei kivonultak, hogy Tőkést – a 
hatóságokkal együttműködő akkori 
nagyváradi református püspök 
beleegyezésével – egy szilágysági 
kis faluba deportálták, de egyházá-
nak tagjai – és számos román anya-
nyelvű szimpatizáns – körbeállták a 
lelkészi hivatalt és házat, majd 
kivonultak Temesvár központi teré-
re, az Opera térre. Ekkor a tiltako-
zás már tömegméreteket öltött, és a 
kitelepítés elleni megmozdulásból 
átalakult a kommunista rezsim elle-
ni tüntetéssé. A helyi pártvezetés 
elrendelte, hogy a katonák lőjenek 
a tömegbe, de ezt a tisztek megta-
gadták, és átálltak a nép oldalára. 
Ezzel megkezdődött a kommunista 
vezetés eltávolítása, egyben az 
1989-es romániai forradalom is, 
amely egy héten belül győzedel-
meskedett, és a Ceauescu házaspár 
rögtönítélő bíróság elé állításával és 
kivégzésével ért véget.”

Nagy Tiborné Zsuzsa elmesélte, 
hogy 1989. után Romániában nem 
lehetett magyar nyelvű könyveket 
kapni, ezért Mezőtúron számos 
polgár könyveket ajánlott fel az ott 
élő magyaroknak. Nagyné Tibor 
Zsuzsa a Forrai Katalin: Ének-zene 
az óvodában című könyvet küldte 
át a határon, amiből (későbbi 
beszámolók szerint), az erdélyi 
óvónők anyanyelvükön fejleszthet-
ték a legkisebbek zenei képessége-
it. 

Kalóczkai Sándorné Magdi és 
Kovács Istvánné Pöszike is kiemel-
te: nagy változás volt, hogy szaba-
don utazhatott bárki a rendszervál-
tás után, hiszen korábban kevés 
embernek és ritkán engedélyezték 
a külföldi utakat. Tóth András, volt 
vasútállomás főnök felszólalása ele-
jén kihangsúlyozta, a jelenlévők 
közül ő a legidősebb, hiszen 1956-
ban gimnazista volt, így érett fel-

nőttként tapasztalta meg a rend-
szerváltást. A vasút hazánkban 
1846-tól 1946-ig szinte semmit nem 
változott, állapította meg. Viszont a 
kommunizmusban minden állo-
másra ki kellett helyezni a vörös 
csillagot. 1988- ban aztán megkér-
ték az állomásfőnököket, hogy 
vegyék le a vörös csillagot. Ők így 
már korábban is érzékelték a válto-
zás előjeleit. „A vasút állandó, igaz, 
hogy már nem 140-en dolgoznak, 
hanem 19-en, de ez is a fordulat 
vonzata.”

dr. Krizsánné Piroska felidézte: 
akkoriban a 2. számú általános 
iskolában tanított, az igazgatónő 
Kovács Imréné Márta volt. Együtt 
elhatározták, gyertyás felvonulással 
köszöntik az iskola diákjai a rend-
szerváltást a Főtéren. Nem csak 
ünnepeltek, hanem együtt éreztek a 
romániai események miatt bajba 
került magyar családokkal, és az 
áldozatokkal.

Molnár Sándor, a Lokomotív 
Vasutas Nyugdíjas Klub vezetője 
felidézte a taxis blokádot, és hogy 
nehéz volt a két termelőszövetke-
zet, állami gazdaság felbomlása, az 
új téglagyár és a főiskola bezárása. 
Rusziné Pannika, a Napsugár 
Kulturkör vezetője is felidézte, 
hogy személyesen is részt vett az 
adományozásban, a rászorulók 
segítésében a 89-es fordulópont 
idején. 

„A szabadság érték, amit okosan, 
tudatosan kell a társadalom és a 
magunk javára használni- ” egyez-
tek meg a jelenlévők, akik néhá-
nyan könnyes szemmel, az emlé-
kektől felkavarodva, mások moso-
lyogva, a szép jövőben bízva örül-
tek egymásnak és a lehetőségnek, 
hogy együtt felidézhették a sorsfor-
dító 1989- es eseményeket.

Kakuk Móni

Kedves Gyerekek!

Elrejtettük az újság oldalain 
Kanna mamát és Csézsikét. Ki találja meg, hová bújt?

A Mezőtúri AFC 
felnőtt labdarúgóinak hazai mérkőzései

2021.10.10 Vasárnap 14:30 
MEZŐTÚRI AFC - JÁSZÁROKSZÁLLÁSI VSE

2021.10.24 Vasárnap 14:00 .
MEZŐTÚRI AFC - TISZAPÜSPÖKI FC

2021.11.06 Szombat 13:30 
MEZŐTÚRI AFC - TISZAFÖLDVÁR SE

2021.11.20 Szombat 13:00 
MEZŐTÚRI AFC - ÚJSZÁSZI VVSE
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Az őszi-téli szezonális depresszió
Mindannyiunk életében előfordul, hogy az őszi és téli időszak sötét, esős 

napjain rossz a kedvünk, fáradtnak érezzük magunkat. Ez önmagában 
természetes lehet, ám ha évről évre ismétlődik és egyéb problémákkal tár-
sulva annyira súlyossá válik, hogy már gondokat okoz a munkában vagy 
magánéletben, akkor szezonális depresszió lehet a háttérben. 

Lássuk pontosabban, mik is a szezonális depresszió leggyakoribb tünetei:
• tartósan rossz hangulat, csökkent energiaszint
• koncentrációs nehézségek, érdeklődés elvesztése korábban fontosnak 

érzett dolgok iránt is
• reményvesztettség
• ingerlékenység
• fokozott alvásigény, fáradtság
• fokozott étvágy vagy étvágytalanság
• jelentős súlygyarapodás vagy fogyás
• társas elszigetelődés

Mit tehetünk ilyenkor? Bár súlyosabb esetben mindenképp orvosi segít-
ségre van szükség, még ilyenkor is hasznosak lehetnek az alábbi tippek:

• Próbálja környezetét minél világosabbá tenni télen is! Például otthon 
és a munkahelyen is üljön közelebb az ablakhoz, az ablak előtti fákat rit-
kítsa meg! 

• Tartózkodjon minél többet a szabad levegőn, főleg déltájban, amikor 
a legvilágosabb van!

• Sportoljon, végezzen valamilyen testmozgást! Bár lehangolt, depresz-
sziós állapotban ezt nehéz lehet elkezdeni, mégis elmondható, hogy a 
rendszeres testmozgás hatására sokszor csökken az ingerlékenység. 
Ezenkívül a mozgás sikerélményt is adhat, ami az önbizalmunkra is jó 
hatással van. 

• Pihenjen eleget és étkezzen egészségesen! Hangulatát ne alkohollal 
vagy drogokkal illetve energiahiányát ne koffeinnel próbálja javítani, mivel 
ezek hosszú távon csak rontanak a helyzeten. 

• Menjen emberek közé, csináljon társas programokat! Ez – a testmoz-
gáshoz hasonlóan – nehéz lehet, hiszen depresszív állapotban hajlamosak 
vagyunk begubózni. Az is előfordulhat, hogy a társaság idegesít, ingerültté 
tesz minket. Mindazonáltal a tapasztalat az, hogy nagyon sokszor csak 
elindulni nehéz, ha már egyszer ott vagyunk egy jó programon, akkor kel-
lemesen tudjuk magunkat érezni – és mindenképpen jobban, mintha ott-
hon maradtunk volna. 

A fenti tippek mindenkinek segíthetnek átvészelni az őszi-téli időszakot, és 
különösen ajánlottak azoknak, akik a fent felsorolt tünetek közül többre is 
hajlamosak. Mindazonáltal ha úgy érzi, nem képes tenni a saját javulásáért, 
vagy igyekszik ugyan, de amit csinál, az nem használ, akkor mindenképpen 
forduljon háziorvosához, pszichiáter szakorvoshoz vagy pszichológushoz!

PlánkaZsuzsa
pszichológus,

Egészségfejlesztési Iroda
Mezőtúr

H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2021. szeptember 30-ai rendes
nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
• Mezőtúr Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 

1/2021. (II.04.) 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, 2021. október 1.
dr. Enyedi Mihály sk.

jegyző

Tisztelt Ügyfeleink!
A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal a kommunális adó fizetéssel 

összefüggésben, az adókötelezettséget érintő változás kapcsán az alábbi-
akat kéri Önöktől:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 24-25. §-a értelmében:

Htv. „24. § Kommunális adókötelezettség terheli a 12. §-ban, valamint 
a 18. §-ban meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt 
is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdo-
nában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Amennyiben a lakásbérleti 
jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor valamennyi bérlőtárs által írásban 
megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt 
magánszemély tekintendő az adó alanyának. Ilyen megállapodás hiányá-
ban a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.”

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 18. §-a értelmé-
ben az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó ese-
tén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított 
tizenöt napon belül – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – 
jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak.

Htv „14. § (1) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fenn-
maradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a 
használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött 
épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását 
követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül 
használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges haszná-
latbavételt követő év első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos 
alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első 
napjától kell figyelembe venni.

(3) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének 
utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése ese-
tén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

(4) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem 
érinti.”

Mindezek alapján megkérjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ingatlan 
adás-vétel, -csere, -öröklés, tulajdonjog változás, valamint lakcím és 
névváltozás esetén keressék fel a Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatal Gazdálkodási és Adóügyi Osztály adócsoportját, az alábbi elér-
hetőségeken: 

Telefonszám: 56/551-938 vagy 56/551-939

Tisztelettel:
dr. Enyedi Mihály

jegyző



 14 m e z ő t ú r  é s  v i d é k e  2021.  október 08.

Ebben az évben rendezte meg a 
Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár a 16. Mesemondó verse-
nyét a Népmese napja alkalmából 
általános iskolás tanulók részére.

63 gyermek nevezett a kistérség-
ből. Érkeztek versenyzők 
Mezőtúrról, Túrkevéről, Kétpóról. 
Sajnos betegség miatt nem minden-
ki tudott részt venni az eseményen.

Az alsó tagozatos gyerekek min-
den évfolyamon külön versenyez-
tek, a felső tagozatosok egy cso-
portba kerültek.

Mind az öt helyszínen 2 fős szak-
mai zsűri értékelte a versenyzők 
mesemondását. A 20 díjazott, vagy-
is az első, második, harmadik 
helyezett és a különdíjas kisgyer-
mekek a könyvjutalom mellett 
meghívást kaptak az október 10-én 
tartandó Mesegálára, amelyen újra 
elmondhatják a meséiket. 

A Mesegálára nem csak őket vár-
juk, hanem a mezőtúri családokat 
is. A mesék mellett a Ramazuri 
zenekar fogja szórakoztatni a 
közönséget zenés műsorával.

A Mesemondó verseny helye-
zettjei:

1. osztály
1.Veres Alma Zselyke Felkészítő: 

Kovácsné Szécsi Mária
2. Bíró Zsuzsanna Felkészítő: 

Szujó Tünde
3. Faragó Adél Felkészítő: 

Kovácsné Szécsi Mária
Különdíjas: Bányai Bercel Máté 

Felkészítő: Bagdán Tímea

2. osztály
1. Pápai Hanna Felkészítő: 

Simonné Nánási Renáta
2. Tóth Georgina Felkészítő: 

Gombár-Forgács Marianna
3. Busi Antónia Felkészítő: 

Pappné Beke Melinda
Különdíjas: Vad Gábor 

Felkészítő: Gombár-Forgács 
Marianna

3. osztály
1. Darvasi Emese Hajna 

Felkészítő: Puskásné Túri Ildikó
2. Gecser Pálma Felkészítő: Bíró 

Éva

3. Gajdos Milán Felkészítő: 
Gyuricskóné Horváth Ágnes

Különdíjas: Valócsik Mihály 
Felkészítő: Nagy Viktória

4. osztály
1. Hegyi Anna Felkészítő: Kovács 

Sándorné
2. Szegedi Boglárka Felkészítő: 

Giriczné Irházi Gabriella
3. Karikás Kitti Felkészítő: 

Giriczné Irházi Gabriella
Különdíjas: Paholcsek Dominik 

Felkészítő: Kovács Sándorné

Felső tagozat:
1. Debreczeni Kíra Emma 

Felkészítő: Sebestyénné Balogh 
Erzsébet

2. Könnyű Ágota Felkészítő: 
Sebestyénné Balogh Erzsébet

3. Boldog Vajk Nimród 
Felkészítő: Tóthné Papp Andrea

Különdíjas: Blaha Csenge 
Felkészítő: Fodorné Vajai Krisztina

Könyvtárosok

Mesemondó verseny 2021

Hangverseny a zene ünnepén
Az UNESCO Nemzetközi Tanácsa 

Yehudi Menuhin kezdeményezésre 
emelte október 1-jét A ZENE 
VILÁGNAPja rangjára. Ez a nap a 
zeneművészet legnagyobb alakjaira 
emlékeztet, segíti a különböző kul-
túrák zenéinek jobb megismerését, 
a zene nagybetűs ünnepe. 

2021. szeptember 30-án a Zene 
Világnapja tiszteletére hangver-
senyt rendezett a mezőtúri Bárdos 
Lajos Alapfokú Művészeti Iskola. 
Brahms Keringő műve a kezdetek-
kor elvarázsolta a hallgatóságot, 
Czibolya Zsuzsanna, Bereczki 
Lászlóné hegedű- és Ivancsó Viola 
zongorajátékával. Karapancsevné 
Jász Ildikó, tagintézményvezető 
nyitotta meg a rendezvényt, aki 
feltett egy rövid, egyszerűnek tűnő 
kérdést, amiről bizonyára már szá-
mos zeneművészeti doktori érteke-
zés, vers, regény, vita született az 
évezredek alatt: mi az a zene? 
Heinrich Heine, költő is morfondí-

rozott ezen. Ő arra jutott, maga a 
csoda, a gondolatok és tünemények 
között elterülő birodalom. Egy 
hangszer rezonanciája az egész 
testre hatást gyakorol- tette hozzá 
Karapancsevné Jász Ildikó.-  Jó 
érzés, hogy mi is ünnepelhetünk, 
és ilyen sokan sokra tartjuk a zene 

hatalmát. Mi itt a zeneiskolában 
azon dolgozunk, hogy ezt a csodát 
átadhassuk akár tudásként, akár 
élményként az érdeklődőknek. 
Óriási lehetőség van annak a kezé-
ben, akinek az éneklés, a hangsze-
res játék vagy mindkét fajta tudás a 
birtokában van. A zene segítségével 
érzelmileg gazdagabb, társadalmi-
lag hasznosabb ember születik- 
tette hozzá Karapancsevné Jász 
Ildikó meghatódva, mert beszéde 
közben fürkészte a zeneszerető 
gyermekeket, a zenetanulás útján a 
lányukat, fiukat mindenben támo-
gató szülőket és azokat is, akiket a 
zene feltétlen szeretete hozott el a 

rendezvényre. 
Ünneplőbe öltözött, csillogó 

szemű másodikosok álltak a zongo-
ra elé és az ifjú szolfézs csoport 
előadásában elhangzott egy népdal-
csokor. Tüneményes és szívhez 
szóló énekük a jelenlévőket egytől- 
egyig megérintette. Digitális vilá-
gunkban sok minden elfelejtődik, 
mesterségek tűnnek el végleg, és a 
múzeumokba szorulnak, de a nép-
dalokat a sok értékmegőrző mun-
kának hála ugyanúgy szívesen 
éneklik a gyermekek, mint több 
száz évvel ezelőtt. Ennek kapcsán 
eszembe jutott, hogy a „Körtéfa, 
körtéfa…” című népszerű gyermek-
játékot még Tinódi Lantos 
Sebestyén jegyezte le az 1500-as 
években, és a mai napig változatlan 
szöveggel, dallammal játsszák el 
őket az óvodákban, pedig eltelt az 
óta egy fél évezred, az országok 
térképei átrajzolódtak közben újra 
és újra, és végigsöpört 
Magyarországon megannyi háború 
és vész. 

Az est folyamán sok tehetséges 
zeneiskolai növendék mutatta meg 
tudását, népzene és komolyzene 
egyaránt felcsendült és nagy tapsot 
kapott. Reméljük még sok ehhez 
hasonló rendezvénnyel megörven-
dezteti Bárdos Lajos Alapfokú 
Művészeti Iskola a mezőtúri hallga-
tóságot. 

Kakuk Móni 

A nagykunsági birspálinka felke-
rült az uniós oltalom alatt álló föld-
rajzi jelzések listájára. 

A „Nagykunsági birspálinka” a 
Nagykunságban termesztett birsből 
készül. A birs elsődleges íze mellett 
friss, üde citrusos karakter is megje-
lenik, kiegészülve egy kellemes cse-
rességgel és egy diszkrét kompótos, 
lekváros tónussal. A pálinkát leg-
alább 50%-ban a mezőtúri birsfajta 
párlata alkotja, ennek köszönhető-
ek a pálinka rózsás, parfümös és 
illatos aromajegyei. A „Nagykunsági 
birspálinka” kimagasló minőségét 
számos hazai és nemzetközi pálin-
kaversenyen elnyert díj is bizonyít-
ja.

forrás: Európai Bizottság 
Magyarországi Képviselete

Uniós oltalom alatt a 
nagykunsági
birspálinka
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Rendőrségi hírek

2021. október 04. 
Hétfő reggel egymás után két közlekedési baleset történt a 4-es főúton.
Az első reggel a Törökszentmiklóst elkerülő szakaszon következett be, 

ahol összesen öt jármű ütközött: egy fagyasztott zöldségeket szállító kami-
on, egy élelmiszerrel megpakolt teherautó, valamint három személygépko-
csi. A balesetben a kamion az út menti árokban a tetejére borult, sofőrje 
nem tudott kiszállni belőle. A törökszentmiklósi önkormányzati és a szol-
noki hivatásos tűzoltók a gépjármű vezetőjét feszítővágó berendezés segít-
ségével szabadították ki, majd a személyautókat áramtalanították. Az egyik 
jármű forgalmi akadályt képzett, ezt az egység letolta az úttestről. A hely-
színre mentők is érkeztek.

Alig másfél órával később ismét riasztották a szolnoki tűzoltókat, mert 
az előző balesettől néhány kilométerre, Szajolban egy autóalkatrészeket 
szállító kamion és egy terepjáró ütközött össze. Utóbbi gépkocsi vezetője 
szintén nem tudott önerőből kiszállni, őt az egységek feszítővágó berende-
zés segítségével kiszabadították, majd átadták a mentőknek. Az egységek 
ezen túlmenően áramtalanították a terepjárót.

www.police.hu

ROADPOL Focus on the road Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) által 

2021. szeptember 16. és 2021. szeptember 22. közötti időszakra meghirde-
tett Focus on the road - Figyelem az útra elnevezésű fokozott ellenőrzésen 
az egyenruhások főként a vezetés közben kézben tartott mobiltelefon-
használókat igyekeztek kiszűrni.

Az akció ideje alatt a rendőrök 58 ellenőrzési ponton, 16 csoporttal 
összesen 816 járművezetőt ellenőriztek. Menet közben kézben tartott 
mobiltelefon használat miatt 32 esetben, további 12 alkalommal más kom-
munikációs eszköz használata, vagy figyelmet elvonó tevékenység miatt 
jártak el az egyenruhások. Biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 
328 emberrel szemben intézkedtek.

Egy órán belül elfogták a feltételezett elkövetőt
A mezőtúri nyomozók őrizetbe vettek egy 27 éves férfit, akit az eltu-

lajdonított játékkonzollal együtt talált meg a helyi rendőr.

Bejelentés érkezett a rendőségre 2021. szeptember 15-én, hogy az egyik 
mezőtúri családi házból ismeretlen személy eltulajdonított egy játékkon-
zolt. A helyszínen megjelent egy körzeti megbízott, és adatgyűjtést végzett, 
majd a felmerült információk alapján megkezdte a feltételezett elkövető 
felkutatását. Mezőtúr belterületén, az egyik parkolóban egy férfira lett 
figyelmes, aki éppen bement a közelben lévő fás, bokros részre. A rendőr 
ellenőrzés alá vonta a helyi lakost, és az egyik fa tövében megtalálta az alig 
egy órája bejelentett betörésből származó játékkonzolt. A 27 éves férfit 
előállították a Mezőtúri Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihall-
gatták. A rendőrök megállapították, hogy a férfi terhére róható több, koráb-
ban elkövetett vagyon elleni bűncselekmény is, melyek során összesen 
négy kerékpárt tulajdonított el. A nyomozók a terhelt őrizetbe vételéről 
határoztak, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. Az 
eltulajdonított konzolt lefoglalták és a tulajdonosának visszaadták.

A Mezőtúri Rendőrkapitányság 2 rendbeli lopás bűntett, valamint 3 
rendbeli lopás vétség elkövetése miatt folytat eljárást.     

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi 
Igazgatósága 2021. szeptember 30-án rendezte meg immáron ötödik alka-
lommal a Megyei Bűnügyi Technikusi Versenyt. A rendezvényen a megye 
bűnügyi technikusai és nyomozói mérhették össze tudásukat és szakmai 
tapasztalataikat. A megmérettetést Tóth László c.r. alezredes, a megyei 
Bűnügyi Technikai Osztály vezetője nyitotta meg, majd ismertette a döntő 
részleteit.

A két fős csapatok a rendőr-főkapitányság Oktatási és Szabadidő 
Központjában felállított sátrakban berendezett bűnügyi helyszíneken haj-
tották végre a speciális kriminalisztikai gondolkodást igénylő feladatokat. A 
megye nyolc rendőrkapitányságának bűnügyi helyszínelő csoportjai elmé-
leti, és gyakorlati feladatokat hajtottak végre, összesen nyolc helyszínen. 
Egy-egy állomáson 20 perces időkeret állt a versenyzők rendelkezésére.

A versenyen II. lett a Mezőtúri Rendőrkapitányság párosa, Juhász 
Sándor c.r. őrnagy és Gonda Zoltán r. törzszászlós.

 Bűnügyi technikusok versenyeztek Jász-Nagykun-
Szolnok Megyében

A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
tűzifa vásárlásával kapcsolatos 
csalásokra hívja fel a figyelmet.

Beköszöntött az ősz, egyre hűvö-
sebbek a nappalok és az éjszakák 
is. Többen most kezdik meg a tűzi-
fa vásárlását. Ehhez az online olda-
lakon is keresgélnek a kedvező hir-
detések között, azonban nem min-
den üzlet kínálkozik valóban jó vételnek is.

Néhány alapvető biztonsági óvintézkedés betartásával elkerülhető az 
áldozattá válás. Kérjük, fogadják meg tanácsainkat!
• Soha ne utaljon előre készpénzt ismeretleneknek! Ha lehetőség van rá, 

akkor válassza az utánvétes megoldást!
• A kedvezőnek tűnő, a piaci árnál jóval alacsonyabb árról szóló ajánlatok 

esetén legyen körültekintő és elővigyázatos! A kedvezőbb áron történő 
értékesítés esetén, mindenképp tájékozódjon az tűzifa típusával, minősé-
gével, származási helyével kapcsolatban! Végezzen előzetesen összeha-
sonlítást más kereskedők által közölt árakkal is!

• A megrendelés alkalmával egyidőben egyeztesse le a kiszállítás pontos 
helyét és időpontját. Szakértelem hiányában a leszállított áru ellenőrizé-
séhez kérjen segítséget tűzifa vásárlásában jártas személytől!

• Abban az esetben, ha az átvétel helyszínén nincs lehetőség a mérlegelés-
re, kérjen mérlegelést egy közelben működő tüzép telephelyen!

• Fizetésre csak a tűzifa lerakása, minőségi és mennyiségi ellenőrzése 
(mérlegelés) és átvétele után kerüljön sor.

• Ragaszkodjon hivatalos számla kiállításához, az azon szereplő adatok 
tartalmának valódiságához, érvényességéhez és hitelességéhez (pl. alá-
írás, pecsét).

• Állandó, huzamosabb ideje működő, megbízható helyről, online kereske-
dőoldalról történő vásárlást részesítsen előnyben!

• Online vásárlás alkalmával mindig ellenőrizze az eladót korábbi visszajel-
zések, közzétett adatok alapján!
Ha mégis bűncselekmény áldozatává vált értesítse a rendőrséget az 

ingyenesen hívható 112-es segélyhívón.

 Óvatosan a tűzifa vásárlásával
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ELHUNYTAK

Szabó Istvánné Kónya Irén élt 90 évet,
Mordán Istvánné Veres Irén élt 80 évet,

Maki Zsuzsanna élt 72 évet,
Gácsi Antal élt 64 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár: 

 Október 8-14-ig:
Városháza gyógyszertár 
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel: 56/350-044
 
 Október 15-21-ig:
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel: 06/56-550-445

Állatorvosi ügyelet: 

 Október 9-10-ig:
dr. Matuska László
Mezőtúr, Szabadság u. 7.
Tel: 06/30-978-2286

 Október 16-17-ig: 
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József Attila út. 9.
Tel: 56/352-265; 06/30-977-0936

Ü G Y E L E T E K

Pietas Kft.
Elköltöztünk! Új cím: Mezőtúr, Dózsa Gy. út 16. 

(Bodorik mellett), 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

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, 0630/347-6628

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

Az elhunytak adatait a temetkezési vállalatok küldik meg az újság 
szerkesztőségének.

Pájer Panna
(Tímár Tamara)

Papp Titanilla Abigél
(Nagy Anita)

Rafael Fruzsina Dina
(Rafael Teréz)

Sinkó - Takács Vince
(Takács Dorottya)

Szabó Barnabás
(Miskolczi Adrienn)Halloween Party

Mezőtúr, Közösségi Ház

2021. október 29.
    készülj....

                                  részletek hamarosan... 

Tóth Ádám Máté
(Nyúl Bernadett)

K I A D Ó
A Közösségi Házban büfé kiadó üzemeltetésre.

 Bővebb infó:Bordács László ügyvezető 0620 243-5807, ig@mkskft.hu


