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„Logikusan, reálisan és felelősségteljesen kell gondolkodnunk”
Az ukrán-orosz háború miatti
súlyos energiaválság miatt több
lehetőséget megvizsgált Mezőtúr
Város Önkormányzata annak
mentén, hogyan érhető el az energiafelhasználás csökkentése. Már
augusztus folyamán elindultak az
egyeztetések energetikai szakemberekkel, valamint a városi intézmények és gazdasági társaságok
vezetőivel. Szűcs Dániel polgármester kihangsúlyozta: legfontosabb szempont a munkahelyek
megőrzése, a bérkifizetések garantálása és az önkormányzat pénzügyi stabilitásának megtartása.
Hozzátette: logikusan, reálisan és
felelősségteljesen kell gondolkodnunk és őszintén kell beszélni. A
helyzet rendkívül súlyos- hangsúlyozta ki Szűcs Dániel. A 2022-es
költségvetés-tervezet adatai szerint
az önkormányzat 210 millió forintot tervezett elkölteni gáz-és áramfogyasztásra. A jelenlegi árak alapján 2023-ban 700 millió forinttal
többet kellene fizetnie az
Önkormányzatnak a „megszokott”
összeghez képest. Ráadásul ez az
összeg növekedhet, biztos számokat nem lehet megjósolni. Az azonnali intézkedések életbe léptek, de
vannak közép- és hosszútávú tervek is.
A Városi Galéria, a Kézműves
Ház, a Badár-emlékház és Műhely
és a Túri Fazekas Múzeum épületében temperáló fűtés lesz alkalmazva, a kiállítások bejelentkezéssel
nagykabátban látogathatóak. A
Szabadság Mozi- és Színházterem
klímával fűthető, ezért a látogathatósága a jövőben is biztosított. Az
épületrészhez tartozó új gázkazán
esetében temperáló fűtést biztosítanak. A Bodoki Fodor Helytörténeti
Egyesület által és a Draskovits
Kerámiagyűjtemény által használt
részben temperáló fűtést biztosítanak elfagyás ellen. A Közösségi
Ház nyitvatartása rövidül, az intézmény a hétvégén zárva tart. A
Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi

Könyvtár hétvégén szintén zárva
tart a fűtési időszakban. A nagy
létszámú civil klubok a klímával
fűthető jurtateremben tömbösített
időbeosztásban, a kis létszámú csoportok, klubok az emeleten található volt zeneszobában találkozhatnak. Csökkentik a lámpák használatát. Az irodák klímával fűthetőek,
a többi helyiségben temperáló
fűtést biztosítanak. Az adventi
külső világítást részben helyezik ki.
A Mezőtúr Szolnoki út 15. szám
alatt lévő Városi Sportcentrum napi
kihasználtsága közel 100 százalékos. A sportlétesítményt 90 százalékban a Mezőtúri AFC Sport
Egyesület sportolói, a maradék időpontokban a Mezőtúri Atlétikai
Club, iskolai diáksport csoportok,
illetve a város lakossága szabadidősport célra használja. A működtetési szolgáltatás legnagyobb kiadását
a fűtés és a meleg víz ellátásának a
biztosítása jelenti. A szolgáltatás
biztosításához, szinte teljes egészében a gázenergiát használnak.
A sportcsarnok gázenergia felhasználását 20, a főépület fűtés és

meleg víz biztosításánál 30 százalékos megtakarítással tervezik.
Bajnoki mérkőzések esetén a sportági szövetségek által meghatározott
minimum hőmérséklet a megengedett. Csak a kötelezően rendezendő
mérkőzések, tornák, fordulók megrendezésére van lehetőség. A sportolási lehetőséget a versenysport
számára a jövőben is szeretnék
biztosítani. A sportcsarnokban és
az irodaház épületében is csak a
sportoláshoz szükséges minimális
fűtés biztosított. Az irodaépület,
játékvezetői öltöző, BÜFÉ és a
gondnoki lakás hőmérséklete a
hideg évszakban 18 °C fölé nem
emelkedhet. A tanácskozóterem,
szakosztályi irodák, WC-k, emeleti
szertár radiátor csapokat úgy kell
beállítani, hogy az esetleges fagyveszélyt elkerüljék és a helyiségek
hőmérséklete 10-12 °C legyen. Az
öltözőkben és a hozzájuk tartozó
zuhanyzókban, a hideg évszakban
min. a 18 °C-os hőmérsékletet kell
biztosítani. A meleg vizes zuhany
nem biztosított. A Mezőtúri
Intézményellátó és Ingatlankezelő

Közhasznú Nonprofit Kft. is több
intézkedést tervezett be. A Kávási
Sándor úti irodaház és műhely esetében az irodák a műhelyek racionalizálásával két fűtési kört temperáló fűtésre állítanak, amellyel 25
százalékos csökkenést várnak a faés gázfogyasztásból. Az irodákban
dolgozó kollégákat összeköltöztetik.
A Strandfürdő és Fedett Uszoda
szerencsésebb helyzetben van,
mert gázfogyasztás nincs, a fűtés
termálvízzel történik. Villanyfelhasználás csökkentése érdekében világítótestek 50%-os üzemeltetését kezdték meg. A hétfői napokon üzemeltetési szünetet tartanak, szauna csak a hétvégén üzemel. 2022. november 1-től a költségek további csökkentése érdekében
uszoda nyitása 13 órától történik.
Az uszoda esetleges bezárásáról
még nem született döntés. A 2023
január 1-től érvényben lévő
villamosenergia árak függvényében
tudnak felelősségteljes döntést
hozni. Ezek mellett vizsgálják a
napelemes rendszer kiépítésének
költségeit.
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A Városi Oktatási Centrum fűtése
a korábbi években 20 millió forintba
került éves szinten, az új gázárak
mellett, változatlan üzemeltetéssel a
költségek meghaladnák a 110 millió
forintot, ami óriási többletköltséget
jelentene az önkormányzat számára.
A meghozott döntés értelmében a
meglévő kollégiumi és egyéb bérleti
szerződések lejárta után, (2022.
12.31) a szerződéseket nem hos�szabbítják meg és ettől az időponttól
csak temperáló fűtést alkalmaznak.
Azoknak a hátrányos helyzetű családoknak, akik a kollégiumban laknak
önkormányzati lakás biztosításával
szeretnének segíteni.
Itt is megvizsgálják a napelemes
rendszer kiépítésének költségeit.
Az Intézményellátó Kft. a Bezerédi
úti telephelyéről a kollégákat a
Kávási Sándor úti telephelyre irányítja át. A fóliaházban fagyveszély
esetén temperáló fűtést alkalmaznak.
A Mezőtúri Ipari Park Kft. a munkavállalókat a Szolnoki úti irodákból
a Polgármesteri Hivatalba költözteti.
A Berettyó-Körös Többcélú
Társulás intézkedései között szerepel, hogy intézményi térítési díjemelés kerül bevezetésre 2023. 01.01-től
az eddigiektől eltérően. A térítési díj
várható mértéke minden ellátásra
kiterjedően 15-20 %-os lesz, amely
pontos mértékének meghatározásához az üzleti környezet és felhasználói környezet elemzésre lesz szükséges.
Mezőtúr Város Intézmény- Csodavár Központi Óvoda esetében az
előző évek fejlesztéseinek köszönhetően az energiatakarékos működés
feltételei adottak a bölcsőde és a
Zrínyi utcai Csoda-vár Óvoda esetében. A vizsgálat eredményeképpen a
Harmatcsepp Óvodába járó gyermekek a Gyermek-kert Óvodában lesznek elhelyezve 2023. január 1-től.
Mezőtúr Város Önkormányzata
nyertes pályázatnak köszönhetően,
a Harmatcsepp Óvoda energetikai
korszerűsítését kívánja megvalósítani, a tervezés folyamatban van, amelyet tavasszal a fizikális megvalósítás
követhet. Azzal, hogy néhány
hónappal hamarabb költöznek át a
gyermekek másik intézménybe
jelentős energiamegtakarítás eredményezhető. A Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal is csökkenti
a költségeket. A Városházán több
hivatali egység található. A hivatali
egységek között az energiatakarékossági intézkedések összehangolásának jegyében megbeszéléseket
tartottak. Az épület északi, hidegebb
szárnyából a melegebb déli fekvésű
irodáiba költöztették át a hivatali

mezőtúr és vidéke
dolgozók többségét. A díszteremben
temperáló fűtést alkalmaznak.
Azokban az irodákban, ahol klímával lehet fűteni, ott ezekre térnek át.
A folyosókon temperáló fűtést
alkalmaznak. Az épületben a jelenlegi fűtési rendszer korszerűsítését
kezdeményezik, kondenzációs kazánok beépítésével. A használatban
lévő irodákban világításkorszerűsítést is kívánnak végre hajtani. Az
épületben, az irodákban a tervezett
átlaghőmérséklet 18-20 °C. A
Városháza épületére csak részben
tervezik kihelyezni a karácsonyi
díszkivilágítást.
A közép-és hosszútávú intézkedések vizsgálata során számba vették a
lehetséges beruházásokat, melyek
hozzájárulnának az energiafelhasználás csökkentéséhez. Ezek közül az
egyik legjelentősebb a geotermikus
fűtési rendszer kiépítése. Ezzel kapcsolatban jelenleg is folynak az
egyeztetések. A közvilágítással kapcsolatban az alacsonyabb villamos
energia felhasználás elérése érdekében tájékozódtak a közvilágítás korszerűsítésének lehetőségéről.
Több település hozott olyan döntést, hogy időszakosan lekapcsolja a
közvilágítást. Ez alapos vizsgálatot
igényel, mind baleset megelőzési,
mind közbiztonsági szempontból,
ezért jelenleg Mezőtúron nem tervezik a közvilágítás lekapcsolását.
Megvizsgálják a korszerű, energetikai felújítás lehetőségét, ehhez az
árajánlatokat bekérték, erről a képviselő-testületnek tárgyalni szükséges.
Ezek mellett üzemen kívül helyezik a városi középületek, műemlékek, köztéri alkotások díszkivilágítását, a karácsonyi díszkivilágítást
idén sokkal szerényebb mértékben
fogják megvalósítani. Az adventi
vásár és programsorozat nem marad
el, a karácsonyi fényeket itt energiatakarékos LED fénysorok biztosítják.
Az adventi hétvégék programjai
többségében a Petőfi téren, szabad
ég alatt kerülnek megrendezésre.
Kivételt jelent például a kézműves
délután a volt főiskola aulájában,
vagy a városi Mikulás ünnepség, de a
szalagavatók és más előre lekötött
rendezvények lebonyolítása is megvalósítható a Városi Oktatási
Centrum épületében december 31-ig.
A cikk az október 27-i képviselőtestületi ülés főbb döntéseiről szóló
11.03-i sajtótájékoztatón elhangzottak alapján készült.
Kakuk Móni
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A legutóbbi, október 27-i képviselő-testületi ülésről tartott tájékoztatót Szűcs Dániel polgármester.
A Magyar Kormány támogatásából idén már 29 utcában épült
útalap, önkormányzati forrásból
pedig további 6 földes utcát tudtak
útalappal ellátni. Ez nagy előrelépést jelentett a földes utcák számának csökkentésében. Jó hír, hogy a
XXIX. utca, és a Damjanich utca
hiányzó szakasza (Bajcsy Zs. u. –
Vásár u. között) is útalapot kaphat
novemberben.Ennek kivitelezője,
a körbeszerzési eljárás győztese, a
Szolnok Aszfalt Kft., ami jelenleg
több beruházásban is részt vesz
Mezőtúron.
Mezőtúr Város Önkormányzatának szervezési és működési
szabályzatának módosításáról is
szavazott a testület. Változtak a
bizottsági összetételek. Leghangsúlyosabb változás két pozícióban
történt. Patkós Éva alpolgármester
korábban az Művelődési Oktatási
és Sport Bizottságának volt a vezetője, de alpolgármesterré választását követően ezt a posztot összeférhetetlenség miatt nem vállalhatja. Így dr. Siposné Varga Ildikót
nevezték ki a bizottságvezető feladatkör betöltésére. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság
vezetője Kovács Mihály képviselő
lett. A képviselő-testület egyhangúan elfogadta az SZMSZ módosításait.
A Tanüzem (Szolnoki út 5-7.)
esetében már több ízben történt
egyeztetés. Elkészült egy igazságügyi szakértői vélemény, amely
meghatározta a bérleti díjak reálértékét. Az önkormányzat a rendeletében úgy határozott, hogy a
befolyó bérleti díjak teljes egészét
a karbantartásra, felújításra, állagmegóvásra kell fordítani. Szűcs
Dániel polgármester azt javasolta
az energiaválságra való tekintettel,
hogy ne emelkedjenek a bérleti

díjak és 2023. márciusában térjenek vissza erre a napirendi pontra.
Ezt a képviselő-testület egy része
nem fogadta el. Így a megbeszélések után a következő döntés született. 2023. január 1-től az igazságügyi szakértő által javasolt
bérletidíj-emelés felét érvényesíti
az önkormányzat a bérlőknél,
2023. július 1-től pedig a további
részét is. A rendelet értelmében,
amennyiben a gazdasági helyzet
indokolttá teszi a bérlőknek lehetőségük van a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsághoz fordulni a bérleti díjjal kapcsolatos
további egyeztetés céljából. A
közös költséggel kapcsolatban, a
továbbiakban egyedi megbeszéléseket folytatnak. Változik a portaszolgálat is, ezentúl elektromos
kapuk és kamerarendszer segíti a
biztonságot és a vagyonvédelmet.
Mezőtúr Város Önkormányzatának képviselő-testülete a karácsonyi támogatásról (tartós élelmiszercsomagokról) is szavazott,
ami a leginkább rászorulóknak
nyújthat segítséget decemberben.
Kis mértékben emelkednek a
házasodni készülők költségei. De
emellett jó hír, hogy nőtt a szertartáshoz igénybe vehető helyszínek
száma. A Várostörténeti Kiállítás
kialakításával létrejött egy új, felújított terem terasszal, kilátással a
Hortobágy-Berettyóra, ami mostantól a Díszterem és a Házasságkötő terem mellett szintén
kibérelhető helyszínül szolgál.
Az október 27-i képviselő-testületi ülés talán legfontosabb napirendi pontja az energiaválság
kezelésére szolgáló intézkedési
terv volt, melyről egy külön cikkben tájékozódhatnak kedves
Olvasóink.
Kakuk Móni
Fotó: Csikósné Vida Viktória
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MOZIMŰSOR
2022. november 18. péntek
17:00 Black Adam 2D amerikai sci-fi akciófilm
19:30 Mosolyogj 2D amerikai horror

Nem csak a szomszédos
háborút, de az aszály következményeit is szenvedjük:
energiaválság, infláció és
magas élelmiszerárak nehezítik meg a megélhetést.
2022-ben újra nehéz helyzetbe
sodródott nemcsak Magyarország,
de egész Európa. Sorolhatnánk az
elmúlt évek megdöbbentő fordulatait. A világjárvány alatt mindenki
megérezte saját és szerettei esendőségét. A figyelem fókuszába
akkor az egészség és a betegség
megelőzése került. 2022 februárjától ezt felváltotta a béke iránti
vágy. Újra imádkozni kezdtünk
azért, ami azt hittük, természetes.
Napjainkban a háború hatásait
saját bőrünkön tapasztalhatjuk
meg, még így is, hogy a fegyveres
konfliktusnak nem vagyunk a
részei. Szinte elképzelhetetlen, mi
az az állapot, amiben az ukrán
állampolgárok élnek, és meglehet,
minden saját nehézségünk ellenére gondolkodás nélkül cserélnének
velünk.

A szomszédos
következményei

háború

Herczeg Zsolt, a térség országgyűlési képviselője elmondta,
reméli, minél hamarabb véget ér a

háború és mélységesen együtt érez
az ukrán családokkal. A háború
következménye eddig Európára
nézve katasztrofális- tette hozzá.
Az energiaszankciók kapcsán
megmozdult a piac, Európa több
országában kérdéses, lesz-e elég
gáz, villamosenergia télen, de
Magyarországon a tárgyalásoknak
köszönhetően ez biztosított - folytatta az energiaválsággal kapcsolatos gondolatait Herczeg Zsolt.
Viszont az árak hazánkban is
drasztikusan megemelkedtek. A
családok szempontjából óriási
segítség a rezsilimit, amellyel minden család átlagosan havi 180 000
Ft támogatásban részesül, valamint az is, hogy az átlagfogyasztás
felett is kedvezőbb árat kell fizetniük, mint a tényleges világpiaci ár.
Emellett megmaradtak a családtámogatások, tart a benzinár-stop, a
kamatstop, az élelmiszerár-stopok
és folyamatosan vizsgálja a kormány, hol tud még segíteni a lakosságnak, a vállalkozásoknak terheik
enyhítése érdekében. Az önkormányzatok is piaci szereplők,
tehát a városoknak, falvaknak is az
emelkedett energiaárakat kell
fizetniük. Nem bíztató a helyzetszögezte le Herczeg Zsolt és
kihangsúlyozta, a magyar kormány elkezdte a tárgyalásokat a 10.000
főnél nagyobb számú
települések polgármestereivel. A kormány részéről ebben a
válsághelyzetben elvárás az önkormányzatok felé az energiafelhasználás csökkentése. Egy önkormányzatnak vannak kötelező
és önként vállalt feladatai, ebben a válságban így van lehetőség
szűkíteni ideiglenesen
ezeket. Számos állami
beruházást átütemeztek ebben a helyzetben. Mezőtúron például így nem újulhat
meg idén a Teleki

2022. november 19. szombat
15:00 Krokodili 2D amerikai animációs kalandfilm
17:00 Beugró a paradicsomba 2D amerikai romantikus
vígjáték
19:30 Fekete párduc 2. 3D (!) amerikai akciófilm, kalandfilm
2022. november 20. vasárnap
14:00 Tad- Az elveszett felfedező és a smaragdtábla 2D
spanyol animációs film
16:00 A béke - A nemzetek felett 2D magyar dokumentum
játékfilm
18:00 Démoni fény 2D amerikai horror, thriller
2022. november 25. péntek
17:00 Fura világ 2D amerikai animációs kalandfilm
19:00 Fekete párduc 2. 2D amerikai akciófilm, kalandfilm
2022. november 26. szombat
15:00 A tölgy- Az erdő szíve 2D francia természetfilm
17:00 Fura világ 3D (!) amerikai animációs kalandfilm
19:00 Beugró a paradicsomba 2D amerikai romantikus
vígjáték
2022. november 27. vasárnap
14:00 A tölgy- Az erdő szíve 2D francia természetfilm
16:00 Fura világ 2D amerikai animációs kalandfilm
18:00 Démoni fény 2D amerikai horror, thriller
Jegyvásárlás személyesen a Szabadság Mozi – Film és
Színházban, nyitvatartási időben a vetítési napokon az első vetítés előtt 1 órával, vagy online a szabadsagmozi.hu
honlapon lehet.

Blanka
Gimnázium
épülete.
Herczeg Zsolt reméli, akár 2-3 éven
belül folytatódhatnak a nagy értékű
renoválások, építkezések. A képviselő emellett egyértelműen leszögezte: van szándék a kormány
részéről az önkormányzatok megsegítésére. Jelenleg felmérik a forráshiányokat az egész országban.
Az országgyűlési képviselő nyomatékosította, a Magyar Kormány
igyekszik mindenkinek segíteni a
megváltozott gazdasági helyzetben.
A szépkorúak helyzete kiváltképp
nehézzé vált, hiszen ők többségében eddig is ételre és rezsire költötték járandóságuk nagy részét. Jó
hír, hogy megmarad a 13. havi
nyugdíj, és megérkezett számukra
a nyugdíjprémium is, ami kön�nyebbséget jelenthet a számukra.

Európai Uniós források
A kormány folyamatosan tárgyal
az EU-val a pénzfelfüggesztés miatt
és együttműködik az Európai
Bizottság jogállamisági eljárásában.
A szándék az, hogy novemberben
minden, az Európai Unió által
elvárt módosítás végrehajtásra
kerüljön annak érdekében, hogy a
források megérkezzenek 2023. év
elején. Ezek a források járnak minden tagországnak az Európai
Unióban, így Magyarországnak is.
Herczeg Zsolt hangsúlyozta,
ezekben az időkben is összefogásra
van szükség és folyamatosan keresni kell a döntéshozóknak azon
lehetőségeket,
megoldásokat,
hogyan maradhat stabil a gazdaság
ilyen váratlan hatások mellett is.
Kakuk Móni
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Tűzifa vásárlás csak biztonságosan!
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LEZÁRT AKTA – GÁTLÁSTALANUL
KIFORGATTA A SÉRTETTEKET VAGYONUKBÓL

Elkezdődött a fűtési szezon, de
a korábbi évekhez képest már
nem csak a tűzifát keresik a
vásárlók, hanem megnövekedett
a kereslet a fa- és papírbrikett
iránt is. A mai online világban
egyre több a hirdetőfelületeken
meghirdetett tüzelő. A hatóságok
a portálok üzemeltetőivel összedolgozva próbálják a csalásokat
már a hirdetés feladása előtt
kiszűrni, de mindig akad egy-egy
jogszerűtlen, csaló hirdetés.
A korábbi évekhez képest a házaló kereskedők tevékenysége manapság már ritkább, azonban kisebb
településeken, vidéki városokban
még előfordulhat, hogy illegális
fakitermelésekből, falopásokból
származó házalók kínálnak olcsó
tüzelőt a gyanútlan, elsősorban az
idős, vagy az egyedül élő embereknek. A csalók különböző kedvezményeket ígérve próbálják becsapni a vevőket, de az is előfordulhat,
hogy a vételárat, vagy a vételár egy
részét előre elkérik későbbi szállítást ígérve, azonban tényleges
kiszállításra a későbbiekben már
nem kerül sor.
A hatósági ellenőrzések és megelőző intézkedések mellett fontos,
hogy maguk a vásárlók is megfelelően felkészültek legyenek a tűzifa
vásárlás előtt.
Annak érdekében, hogy ne váljon senki csalók áldozatává, fogadják meg a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsait:
- Vásárlás előtt javasolt tájékozódni a tüzelőanyag aktuális áráról
az erdészeteknél, valamint a
nagyobb Tüzép telepeken!
Kövessen minket a facebookon is:

- Lehetőség szerint a régi megszokott, illetve ellenőrzött helyről,
telepről vásárolja meg a téli tüzelőjét!
- Tűzifát csak szállítójeggyel,
számlával vegyen át!
- Lerakodás előtt alaposan nézze
meg a kiszállított fát!
- Ha teheti, inkább köbméterben
mérve, térfogatra vegye a tüzelőt,
így könnyebben ellenőrizhető a
mennyisége! A fa víztartalma pedig
nem befolyásolja a megvett men�nyiséget!
- Ha tömegre vásárol tűzifát,
figyeljen oda, hogy csak hitelesített
mérlegen mért, mérlegjegy, vagy
más mérlegelést hitelesítő dokumentum alapján kiállított számla
birtokában fizessen!
- Ha frissen kitermelt faanyagot
vásárol, igyekezzen minél hamarabb felhasítani és fedett, szellős
helyen tárolni, hiszen ősszel és
télen a faanyag már lassan szárad a
szabadtérben.
- Ne utaljon előre pénzt, főleg
ismeretlen hirdetőknek! Fizetésre
csak a fa lerakása után kerüljön sor!
- Ha házaló faárustól vásárol,
mindenképpen írja fel a gépkocsi
rendszámát és lehetőség szerint a
vásárlás lebonyolításához kérjenek
segítséget ismerőstől, szomszédtól!
- Az árust az udvaron ne hagyja
felügyelet nélkül és a házba ne
engedje be!
Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává vált, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívószámon!
forrás: police.hu

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

A mezőtúri rendőrök befejezték
annak az ügynek a vizsgálatát,
amelyben a gyanúsított az időskorúak egészségi állapotát
kihasználta és csalást követett el
sérelmükre. Mint ahogy arról
korábban
beszámoltunk,
a
Mezőtúri
Rendőrkapitányság
büntetőeljárást folytatott egy
mezőtúri asszony ellen, aki 2016.
novemberétől, rendszeres haszonszerzésre törekedve követett el
bűncselekményeket.

éves helybeli lakos ingatlanát is,
akinek 5.732.000 forint értékű
házát szintén eladta. A megalapozott gyanú szerint, a terhelt 2019.
szeptemberében egy 75 éves
asszony bizalmába férkőzött, aki
egyedül élt mezőtúri ingatlanában. A gyanúsított hónapokig
látogatta sértettet, majd meghatalmazotti jogosultságot szerzett
annak bankszámlája felett és
480.000 forinttal károsította meg
az asszonyt. Ugyanezen sértettől

A gyanúsított 2016. évben
megismerkedett és bizalmi kapcsolatot alakított ki egy időskorú
sértettel, aki egyedül lakott az
ingatlanában A gyanúsított felajánlotta segítségét kisebb háztartási munkákban, gyógyszer
felíratásban, kiváltásban. Az
asszony később – kihasználva a
sértett állapotát és magányosságát – tartási szerződés megkötésére bírta rá. Elhitette vele, hogy
az ingatlan élete végéig az ő
tulajdonában marad, ott fogja a
gondozását biztosítani. A gyanúsított a szerződés tényleges tartalmáról azonban megtévesztette
a szépkorút és eladásra hirdette
meg a lakóházát. Egy nő vevőként jelentkezett, ezért a gyanúsított – hogy az időskorút eltávolítsa az ingatlanból – beszállíttatta
a kórházba, ahol hamisan azt
állította, hogy a sértett öngyilkossági szándékot hangoztatott. A
gyanúsított a házat értékesítette.
A terhelt nem elégedett meg
ennyivel, a sértett nyugdíját is
megszerezte,
így
részére
973.200 forint kárt okozott, továbbá csalárd módon, olyan pénzintézeti kölcsönszerződést íratott
vele alá, aminek tartalmával a
sértett nem volt tisztában. A szerződésből fakadó fizetési kötelezettséget a gyanúsított csak részben teljesítette.
A fentiekben taglalt úton szerezte meg a gyanúsított egy 87

– kihasználva, hogy épp vendége
érkezett – 40.000 forintot tulajdonított el.
Ugyancsak megalapozott a
gyanú arra, hogy egy 70 éves
sértett
egészségi
állapotát
kihasználva, rávette arra, hogy
ékszereit adják zálogházba, és
az annak fejében kapott összeget
gondozási díjként számolják el. A
gyanúsított a sértettnek csupán
27.000 forintot adott át, míg
58.000 forintot jogtalanul eltulajdonított.
A mezőtúri nyomozók a hónapokig tartó, aprólékos vizsgálati
munka eredményeként göngyölítették fel a szerteágazó, több sértettet érintő bűnügyet. A rendőrök
eredményes vagyon-visszaszerzési tevékenységet folytattak. A
terheltet csalás, zsarolás, sikkasztás és lopás bűntett és vétség, továbbá hamis magánokirat
felhasználás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
hallgatták ki a nyomozók. A 66
éves nőt őrizetbe vették, majd a
bíróság a letartóztatását rendelte
el, jelenleg szabadlábon védekezhet.

A rendőrség az ügy vizsgálatát befejezte és a több dos�sziényi nyomozati anyagot
vádemelési javaslattal a
Mezőtúri Járási Ügyészségnek küldték meg.

Forrás: police.hu
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TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!
Az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötött pénzbeli támogatás kifizetéséről. A pénzbeli
támogatásra azon gyermekek, fiatal felnőttek jogosultak, akiknek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2022. november
1-jén fennáll. Azon jogosultak, akik rendelkeznek bankszámlával, és
Hivatalunk rendelkezésére bocsátották a számlaszámot, bankszámlára
történő átutalással kapják meg a támogatást. Azon jogosultak részére,
akik nem rendelkeznek bankszámlával, vagy Hivatalunk számára nem
ismert a számlaszámuk, az alábbiak szerint kerül kifizetésre a támogatás:
A támogatás kifizetésének helye: Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Déli porta (Postával szemben).
A támogatás kifizetésének ideje: 2022. november 22. (kedd) és 2022.
november 24. (csütörtök), melyet az alábbi beosztás szerint tudunk biztosítani:
- A jogosult családi nevének „A” kezdőbetűjétől „.H” kezdőbetűig:
2022. november 22-én 09.00 és 12.00 óra között.
- A jogosult családi nevének „I” kezdőbetűjétől „.P” kezdőbetűig: 2022.
november 22-én 13.00 és 15.30 óra között.
- A jogosult családi nevének „R” kezdőbetűje: 2022. november 24-én
09.00 és 12.00 óra között.
- A jogosult családi nevének „S” kezdőbetűjétől „Zs” kezdőbetűig:
2022. november 24-én 13.00 és 15.30 óra között.
Felhívom figyelmüket, hogy kizárólag a megadott időpontban, a fenti
beosztás szerint szíveskedjenek megjelenni a támogatás felvétele céljából! Azon jogosultak, akik nem szerepelnek a kiosztási listán, legkésőbb
2022. november 30-ig szíveskedjenek jelezni a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán (Tóthné Törjék Edina ügyintéző, mfsz. 3. iroda, 06-56/551-926, etorjek@mezotur.hu), mert ezt követően nem lehet az igényt érvényesíteni. A pótigénylési határidő elmulasztása jogvesztő. A támogatás átvétele személyesen, vagy meghatalmazott
útján történhet. Kérem, hogy a személyazonosságuk, illetve lakcímük igazolása miatt, személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni.
dr. Enyedi Mihály
jegyző

- A Turista Magazin riportere, Tóth Judit Mezőtúrról írt beszámolót Két keréken Mezőtúron – A városháza tornyától az árvízkapuig címmel, mely online is olvasható.
- Pályázati forrásnak, valamint a vállalat saját erős beruházásának köszönhetően új gépeket, logisztikai és informatikai eszközöket vásárol és telepít az Agrohíd Kft. mezőtúri székhelyén. Fontos
tudni, hogy a mezőtúri cég olyan jelentős autóipari vállalatoknak
szállít be alkatrészeket, szerszámokat, mint az Audi, a Volvo vagy
éppen a Bentley.
- A Fagyöngy citerazenekar meghívására mezőtúriak is részt
vettek a kilencedik alkalommal megrendezett marosszentkirályi
citerások hétvégéjén, ahol magyarországi és erdélyi együttesek
szerepeltek. Az anyaországot összesen négy csoport képviselte,
Balmazújvárosból két csoport valamint Mezőtúrról szintén két
együttes, a Vadvirág népdalkör és a Szivárvány citerazenekar.
- A Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület két új videóval
bővítette Tudtad-e című népszerű online sorozatát. Elsőként egy
érdekes földrajzi tényt jártak körbe, a „47. szélességi kör” címmel,
majd bemutatták a régi mezőtúri komp helyszínét a „Túlakörös”
című epizódban.
- Gyűjtési akciót hirdetett a mezőtúri Tegyünk Együtt
Közösségünkért Egyesület. Várják azoknak a jelentkezését, akik
segítségre szorulnak és azokét is, akik adományokkal segíteni
tudnak a rászorulókon.
- Ársapkákat vetett ki a kormány a tojásra és a burgonyára is.
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta,
hogy az árat a 2022. szeptember 30-i állapot szerint rögzítik legalább az év végéig. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter
elmondása alapján a fő szabály szerint olyan élelmiszerekre alkalmazzák az új árstopokat, amelyek éves alapon legalább 40 százalékkal drágultak, és előállíthatók Magyarországon.
- Márton napi lámpás felvonulásokat szervezett több iskola és
óvoda is Mezőtúron november 10-én és 11-én. A Márton nap megtartása évek óta egyre népszerűbb nemcsak a nevelési-oktatási
intézmények, de az éttermek, szállodák körében is.
- Novemberben elkezdődött a karácsonyi falu építése
Szolnokon. A Kossuth téri és Hild téri Adventi Faluval együtt
összesen körülbelül 60 faház kínálatából csemegézhetnek a látogatók a városban.
- Mezőtúrra látogatott a Lengyel Köztársaság tiszteletbeli konzulja Krzysztof Filipowicz november 11-én, ahol Szűcs Dániel
polgármesterrel és Herczeg Zsolt országgyűlési képviselővel
beszélgettek a kulturális kapcsolatok erősítéséről és a lehetséges
gazdasági együttműködésekről.
- Kiss Ádám humorista Világvégre című stand up előadása nagy
sikert aratott a mezőtúri Szabadság Mozi- és Színházteremben
november 10-én.
- A Mezőtúri Rendőrkapitányság eljárást indított járművezetés
ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
egy okányi lakos ellen. A 27 éves férfi november 13-án 1 óra körül
Mezőtúr külterületén a 46-os úton közlekedett személyautóval,
mikor haladása során elvesztette uralmát a jármű irányítása felett,
az autó megpördült és a menetiránya szerinti bal oldalon a tetejére
borulva állt meg. A rendőrök a sofőrrel szemben alkoholszondát
alkalmaztak, ami pozitív értéket mutatott – közölte a police.hu.
Kakuk Móni
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Komp üzemeltetés

2014. január 1-től a Mezőtúri
Intézményellátó és Ingatlankezelő
KN Kft. feladata a Mezőtúr-Szarvas
között közlekedő kötöttpályás révátkelő üzemeltetése, mely a
Hármas-Körös 50,3 folyamkilométerénél található. A korábbi üzemeltetési gyakorlatnak megfelelően
minden évben március 15-ére tervezzük az indulást, amely az időjárástól függően egészeszen az év
végéig tart, így jeges illetve jégtáblákkal teli vízen illetve 605 cm feletti és 160 cm alatti vízálláskor a
kompot üzemeltetni nem lehet. Az
ilyen üzemszünetekről, melyek
több napig, akár hetekig is eltarthatnak, folyamatosan tájékoztatjuk
a lakosságot közúton elhelyezett
táblákkal valamint a facebook, illetve
weboldalunkon
(www.

mturiellato.hu) kirakott információkkal. A ritkán fellépő műszaki
hibákat igyekszünk minél előbb
elhárítani, és a pár órás leállásokról
online felületünkön, valamint az
utinform.hu weboldal kompok,
pontonhidak menüpontjában is
tájékozódhatnak.
A menetrendnél figyelembe kell
venni, hogy csak nappali fény
viszonyok között tudjuk működtetni a révátkelőt, ezért tavasszal és
ősszel rövidített műszakkal közlekedünk, így novemberben reggel
7:00 órától 16:00 óráig üzemelünk.

Az Innovációs és Technológiai
Minisztérium 2020. évi pályázati
kiírása „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására”
tárgyú pályázati forrásnak köszönhetően 2021-től felhő alapú jegykezelő rendszer kerül bevezetésre a
Mezőtúr-Szarvas között közlekedő
révátkelőn. Az internetes jegyvásárló felület az alábbi linken érhető el:

https://mezoturikomp.city-pay.hu/
Minden évben pályázati forrásból sikeresen felújíthatjuk az úszó-

és parti létesítményeket és annak
környezetét. Ennek köszönhetően
idén megújulhatott a komp fedélzetén található deszkázat és megvalósulhatott a hajó világító es jelzőberendezéseinek, valamint a 2006ban beszerzett Yamaha F25AE csónakmotor kezelőszerveinek cseréje
is.
Terveink szerint időjárástól függően december közepéig közlekedhetünk, melyet pár napra
megszakít majd a mesterségesen
előállított Békésszentandrási kisvízerőmű karbantartásához szükséges kötelező novemberi alacsony vízállás. Reményeink szerint még sokáig szép környezetben tudjuk az átkelők igényeit
szolgálni ezzel megkönnyítve a
Mezőtúr-Szarvas között közlekedők mindennapjait.

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK
Folytattuk a város köztereinek,
parkjainak ütemterv szerinti zöldterület rendezését. Fűkaszákkal és

fűnyírótraktorokkal
november
közepéig mintegy 120.000 nm2-nyi
területen vágtuk le a füvet és az ott

található hulladékból több mint fél
tonnát szedtünk össze és szállítottunk el. Mezőgazdasági közfoglalkoztatási programunk keretében
tovább nevelt árvácska palánták
illetve tavaszi virághagymák kerültek elültetésre a város parkjaiban és
közterületein.
Megkezdtük az Önkormányzat
által kezdeményezett téli segélyfa
kiosztását és kiszállítását az arra
rászorulóknak. A fejenként 5 mázsa
fát az Önkormányzat Hatósági
Osztályának Szociális csoportján
keresztül lehetett igényelni.
A megnövekedett belvíz veszély
és a csapadékos időjárás miatt kér-

jük a lakosságot, hogy az ingatlanok előtt levő csapadékvíz-elvezető
árkokat rendszeresen takarítsák.
Társaságunk a város csapadékelvezetésében fontos szerepet játszó
átemelő szivattyúinak (Hídszegi,
Háromrózsa, Vásárhelyi P. út 7.,
Csalaközi, Városi Sportcentrum,
Cs.Wágner J. úti) karbantartását
végzi. Ezúton is kérjük Önöket,
amennyiben rendellenességet illetve hibát tapasztalnak, jelentsék
központi
email
címünkön
(intezmenyellato@mturiellato.hu)
vagy a központi telefonszámunkon.
(0656350037). Köszönjük!
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Folytatódnak a kerékpárút építési munkálatok
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Pick Szeged U23 - Mezőtúr AFC-Syngenta 12-11 (25-28)
Mezőtúr AFC-Syngenta: kezdő: Lipták, Zalai 6, Murányi 3, Schnetter 5,
Dénes 2, Soós 5, Zvolenszki 3
csere: Lipták, Kocsor, Farkas, Kovács, Andrikó 1, Tusjak 3,

Folytatódott a Rákóczi utcában a kerékpárút aszfaltozása.
A következő hetek feladata
a kapubejárók és az útbekötések helyreállítása. Ezen kívül a
Sugár úti szakasz további aszfaltozása is szerepel az ütemtervben, beleértve az Ifjúsági
lakótelep melletti részt is- tájé-

koztatott Szűcs Dániel és hozzátette, a kivitelezőtől, a
Szolnok Aszfalt Kft.-től azt
kérte, a tél beállta előtt legyen
kész minden munkaterület,
ahol már elkezdődött az építkezés.

Csizmadia Tamás: Nehezen rázódott bele a csapat a mérkőzésbe. Az
első 15 percben mindössze kettő gólt tudtunk szerezni és hat gólos hátrányba kerültünk. Ez annak volt köszönhető, hogy a védekezésünk az
elején abszolút nem állt össze, és támadásban is sok hibával játszottunk.
Az első félidő második felére viszont sikerült ritmust váltani, összeállt a
védekezés és támadásban is jó döntéseket hoztunk, így 1 gólos hátránnyal
mentünk szünetre. A második félidőben már mind a támadás és a védekezés is a helyén volt. Ezzel párosult egy jó kapus teljesítmény, aminek
köszönhetően három gólos győzelmet tudtunk aratni. Fontos idegenbeli
győzelem volt a csapat számára. Hajra Mezőtúr! Hajrá MAFC!
Zvolenszki Attila

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Szebik 2001 Kft. üzleti és termelési kihívásokhoz
való illeszkedésének erősítése
A Szebik 2001 Kft. 159,1 millió
forint feltételesen visszatérítendő
támogatást nyert a „Szebik 2001
Kft. üzleti és termelési kihívásokhoz való illeszkedésének erősítése”
című GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-202101850 azonosítószámú projektjének megvalósítására. A projekt
keretében eszközbeszerzésre, képzésre, tanácsadás szolgáltatás
igénybevételére, és megújuló energiaforrást hasznosító technológiák
alkalmazására kerül sor.
A
Gazdaságfejlesztési
és
Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium,
mint Támogató által meghirdetett
GINOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú
„A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását
segítő fejlesztések támogatása”
című felhívásra a Szebik 2001
Korlátolt Felelősségű Társaság
2021.07.10.-én nyújtott be támogatási kérelmet. A fejlesztés célja a
vállalkozás versenyképességének
növelése, eszközállományának
bővítése volt.
A 159 103 000 forint európai
uniós támogatás segítségével a fejlesztés eredményeként sor kerül az
alábbi technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése:

• 2 db JCB 4CX - kotró rakodógép
• 1db Volvo EC220EL – lánctalpas kotrógép
• 1 db Volvo L70H homlokrakodógép
• 1 db MLT 733 - teleszkópos
rakodógép
Az eszközök a megnövekedett
igények kielégítését célozza mindezt úgy, hogy közben a cégünk
eredményes gazdásági fejlődését
biztosítja. A munkavállalóknak
szüksége van biztos háttérre és a
folyamatos fejlődésre és a visszajelzésekre ezért a projektben tanácsadást és képzést is megvalósítunk.
A Mezőtúr, Szolnoki út 83. szám
alatt található telephelyünkön a
megújuló energia felhasználásával
- napelem telepítéssel csökkentjük
a költségeinket. A Projekt fizikai
befejezésének tervezett napja:
2022.12.31.
További információ kérhető:
Szebenyi László
ügyvezető
szebikpalyazat@gmail.com
A projektről bővebb információt
a www.szebik2001.hu oldalon
olvashatnak.
A projekt a Széchenyi Terv Plusz
program keretében valósul meg.

Mezőtúr AFC-Syngenta - Berettyó MSE (15-11) 36-17
Mezőtúr AFC-Syngenta: kezdő: Lipták, Zalai 11, Murányi 5, Bella 2,
Dénes 1, Soós 1, Zvolenszki 3
csere: kapus -Czikó, Kocsor, Farkas, Kovács 6, Andrikó 3, Tusjak,
Schnetter 4.
Csizmadia Tamás: Az első félidőben idegesen és kapkodva játszott a
csapatunk, amely az első félidő 25. percéig meglátszott az eredményen. A
második félidőben a saját játékunkat játszva nagyarányú győzelmet sikerült elérnünk. Hajra Mezőtúr! Hajrá MAFC!
Zvolenszki Attila

Mezőtúri AFC-Syngenta - Kunszentmártoni KSK (21-13) 36-29
Mezőtúr AFC-Syngenta: kezdő: kapus- Lipták1, Zalai 9, Murányi 2,
Andrikó 6, Dénes 8, Soós 2, Zvolenszki 5
csere: Czikó, Farkas, Kovács 2, Tusjak 1,
Csizmadia Tamás: Jól kezdtük a mérkőzést, már az első félidő elején
tekintélyes gólkülönbségre sikerült szert tenni. A félidőben 8 góllal
vezettünk. A második félidő elején egy kis üzemzavar lépett fel, de az
időkérést követően sikerült rendezni a sorokat és magabiztos győzelmet
arattunk!
Hajra Mezőtúr! Hajrá MAFC!
Zvolenszki Attila
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I. Adventi gyertyagyújtás
Program helyszíne: Petőfi tér - Adventi Falu
Program időpontja: 2022. november 27. (vasárnap) 17 óra
A 2022-es adventi programsorozat a Petőfi téri Adventi
faluban valósul meg. A városi adventi koszorú szentelését
és áldását követően Szűcs Dániel polgármester gyújtja meg
az első gyertyát. Majd adventi gondolatokat hallhatunk a
„Mezőtúr Városért” díjjal kitüntetett Herczeg Zsolt országgyűlési képviselőtől.
Az ünnepi műsort ez alkalommal a Bíró- Sipos Karina adja.
Bíró-Sipos Karina nevét jól ismerik Mezőtúron és szerte a
megyében, hiszen gyönyörű hangjával, kedves, közvetlen
személyiségével sokak szívébe beénekelte magát. Jelenleg
legkisebb, 3. gyermekét nevelgeti jászapáti otthonukban.
A hétköznapokban óvodapedagógus, Ringató foglalkozásvezető. Több zenekarban, együttesben is énekelt.
Régebben a mezőtúri Túr Jazz Band énekese, s napjainkban is a Dalvarázs együttes oszlopos tagja, valamint az
Origo zenekar frontlánya.
Szervező: Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.

Kapcsolattartó, elérhetőség: Bodor Márta 0670 6176217

2022. november 18.
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Mezőtúri Közös Önkor-mányzati
Hivatal pályázatot hirdet házmesteri munkakör betöltésére.
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő (napi 4 óra)
A munkavégzés helye: Mezőtúri
Közös Önkormányzati Hivatal 5400
Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Ellátandó feladatok:
- Városháza bejáratainak nyitása,
zárása, riasztórendszer aktiválása;
- Városháza épülete üzemeltetési feladatainak ellátása
- A Városháza udvarának rendben
tartása (fűnyírás, sepregetés, hóeltakarítás, lombtakarítás)
- raktárból való pakolás, a raktár
rendbe tartása,
- rendezvényekre bútorok, szavazófülke, urna, szék, stb. elrakása,
áthordása,
- költözködésnél (irodai) bútorszállítás, pakolás,
- szeméttároló kukák ellenőrzése,
rendben tartása;
- a Városháza épületében felme-rülő,
szakmai feltételekhez nem kötött karbantartói feladatok ellátása (pl. zárjvítás, vízcsapjavítás
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- minimum szakmunkás végzettség.
Előnyt jelent:

- villanyszerelői vagy vízvezeték
szerelői végzettség
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt (esetleg annak másolata vagy az igénylésről szóló igazolás),
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a
pályázati eljárásban részt vevők a
pályázati anyagát megismerhessék,
A munkakör 2023. január 1.
napjától tölthető be.
A pályázat beérkezésének határideje:
2022. november 30.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat postai úton (Mezőtúri
Közös Önkormányzati Hivatal 5400
Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.), illetve
személyesen (Titkárság I. em. 7. ) is
benyújtható.
A borítékon fel kell tüntetni a
„Házmesteri pályázat” jeligét.
A kiíró fenntartja a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánításának
jogát.
A pályázati kiírás a www.mezotur.
hu honlapon megtekinthető.
A pályázattal kapcsolatosan
Biriszló Beáta hatósági osztályvezető
ad további felvilágosítást a 06-56/551929-es telefonszámon.

Tájékoztatás fogorvosi alapellátásról
Tájékoztatom Önöket, hogy a Mezőtúr III. számú fogorvosi
körzetben (Dr. Patakfalvi Károly körzete)
2022. november 01. napjától a helyettesítési feladatokat
Dr. Kassieh Yazan fogorvos látja el a Mosonyi Dental Kft.
alkalmazásában. Rendelés helye: Mezőtúr, Dózsa
György utca 13. szám alatti fogorvosi rendelő (Látszerész
üzlet udvarában, Dr. Sabján László fogorvos korábbi rendelőjében)
Rendelési idő:
Hétfő: nincs rendelés
Kedd: nincs rendelés
Szerda: 12.00 – 19.00
Csütörtök: 08.00 – 20.00
Péntek: 07.30 – 18.30
Előjegyzés:
A 06-30/200-6948-es telefonszámon rendelési időben,
valamint hétfő, kedd, szerda 09.00-11.00 között
Sürgős, akut esetek ellátása:
Szerda: 15.00-16.00 között
Csütörtök: 13.00-14.00 között
Péntek: 09.00-10.00 között
Szűcs Dániel
polgármester
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Kovács Anett vehette át a Jász-Nagykun- Szolnok
Megyei Testnevelési és Sport Díjat

Kovács Anett válogatott kézilabdázó a kitüntetést példamutató sportolói magatartása, valamint hazai- és nemzetközi szinten is kiemelkedő sportteljesítménye elismeréseként ítélte oda a Megyei Közgyűlés. Kitüntetéséhez
szívből gratulálunk!
Kakuk Móni

Tisztelt Szülők!
A Mezőtúri Református Kollégium felhívja szíves
figyelmét a nyolc évfolyamos képzés iránt érdeklődőknek, hogy a központi írásbeli felvételi jelentkezési
határideje:

2022. december 2.
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A Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrzők

2022. november 18.

Budavári kirándulás

Klubjának rendezvénye célba ért

A Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrzők Klubja október 14-én
megrendezte a várva várt szüreti
bált. A rendezvény megrendezése
alkalmával a szeretet, a tisztelet és a
boldogság volt számunkra a fontos.
Most is, mint mindig, lelkes készülődéssel vártuk a kedves vendégeinket. Műsorunk nem volt hosszú, de
tartalmas és szórakoztató. A Civildíjas klubelnök köszöntötte a meghívott vendégeket egy kis szüreti,
mulatságos bevezetővel.

és sok sikert kívánunk neki! Bízunk
szorgalmában és hogy még sokszor
találkozunk a jövőben. Záróműsorként a házigazdák szüreti
műsora következett. A bevonulás
rendhagyó volt. Az asszonyok táncolva és szüreti nótákat énekelve
vonultak be, korhű ruhában. A férfiak itókás dalokat énekeltek.
Szüretkor a mustivás és borfogyasztás sose maradt el, ezt a legények
nótázva is elmondták (vörösbort
ittam az este…). A műsor befejezté-

A műsorvezető köszöntötte a
klub megbízásából a város vezetőit,
a képviselőket és a meghívott résztvevőket. A műsort a Kéknefelejcs
dalkör nyitotta meg. Utána Hegyiné
Zsuzsa, a klub tagja az eseményhez
kapcsolódó verset mondott. A
bűvész műsora alatt csend uralkodott, előadása lenyűgözött mindenkit, nem maradt el a taps sem.
Közelről nézve a bűvészkedést,
nem igen tudtuk ellesni, hogyan
csinálja a trükköket. Volt sok találgatás! Ismét egy dalos műsor következett, Kozák Julika énekelt. Sokan
még ilyen közelről nem hallottuk
énekelni a művésznőt. A közönséget ámulatba ejtette a hangja. A
következő műsort a II. Rákóczi
Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola tanulója
adta elő, Rafael Zsaklin. Énekhangja
kiváló, szórakoztató. Gratulálunk

vel a meghívott vendégek mondták
el gondolataikat a szüreti bál szokásairól. Szűcs Dániel, városunk polgármestere köszönetet mondott a
hagyományok felidézéséért és megköszönte rövid, színvonalas műsorunkat és bíztató szóval ösztönzött a
hagyományok megőrzésére. Emellett
megköszönte, hogy a fiatalokat is
bevonjuk a műsoros rendezvényekbe. Munkánkat ajándékkosárral
jutalmazta. Bízunk benne, hogy a
jelenlévők jól érezték magukat és
sokatmondó, szerény ünnepségünkkel meg voltak elégedve.
Csodálatos nap volt. Az igaz, hogy
kellemesen elfáradtunk, de megérte. Jóleső fáradtságunkhoz hozzájárult Juhász Gábor színvonalas, szórakoztató zenéje is.
Ádám Jánosné klubtag
Fotó: Jenei József

Egy napsütéses októberi
napon a Szív-ért klub tagjaival
ellátogattunk Budapestre a budai
várba.
A vár első említése a XIII. századból való, amikor IV. Béla király
a Duna jobb partján, Pesttel
szemben levő hegyen várat épített 1243 körül. IV. Béla Castrum
novi montis Pestiensis (Pestújhegyi vár) elnevezéssel látta el
okiratait. Később számos király
bővítette a várat, pl. Nagy Lajos,
Zsigmond, vagy Mátyás király.
A hányatatott török és habsburg
időkben pusztulásnak indult várat
értő műgonddal Hauszmann
Alajos építész, művész és iparos
társaival újjáépítette.

Csapatunk vonattal a Keletibe,
majd busszal Budára érve először a Várkert Bazárhoz ment,
melyet Ybl Miklós tervezett 1874ben a Dunára néző kertek lezárásaként. Eredetileg bazárnak,
majd kihasználatlansága miatt
női festőiskola céljaira és néhány
szobrászművész műterméül szolgáltak.
Ybl nagyszabású építményét
megcsodáltuk és lépcsőin felsétálva, a következő szintre felérve,
felvételeket készítettünk az ősz
még szikrázó színeiről. Itt volt a
néhai Ifipark a 60-as 70-es években. Lifttel a palotaszintre érkeztünk, ahonnan a dunai látványban
gyönyörködhettünk.
A
Savoyai Jenő lovasszobra után

egy kapualjon átmenve a felújított
Mátyás szoborhoz jutottunk, ahol
a Hauszmann várprogramnak
köszönhetően számos új épületet
tekinthettünk meg. Többek között
a megújult Fő-őrségi épületet és
a Lovardát. Az Oroszlános udvaron átjutva a Budapest Történeti
Múzeumhoz értünk, ahol egyik

fő díszéhez a palotának, a
Szent István teremhez érkeztünk, mely tökéletes műgonddal lett újraálmodva. Roskovics Ignác festményei az
Árpád-házi királyainkról és
szentjeinkről, Thék Endre falburkolata és a Zsolnai kandalló másolata az elpusztult eredeti után rabul ejtett minket.
A Történeti Múzeum megtekintése után a Mátyás templom felé vettük utunkat, ahol
útközben láttuk a budavári
építkezések felgyorsult ütemét (József főhercegi palota,
Vöröskereszt Székház, Honvéd Főparancsnokság stb.). A
vár utcáin és a Mátyás templom előtt hatalmas tömeg
hömpölygött, kihasználva a
kellemes őszi időt. Más
néven, a budavári Nagyboldog-asszony-templom nagy
történelmi múltra visszatekintő épület. A most látható
templom a XIX. szd. végén
alapos átépítésen esett át
Schulek Frigyes vezetésével.
A meseszép kőfaragványokat
Kauser Jakab készítette. A
festészeti munkákat Székely
Bertalan és Lotz Károly irányította.
Kirándulásunk a vár lépcsőinél ért véget. Lesétáltunk a
Logodi és Attila útra, ahol vártuk a buszt, hogy kiérjünk újra
a Keletihez.
Őszi kirándulásunk megszervezéséhez köszönetet
mondunk Sánta Gyula klubvezetőnek.
Varga Zoltán klubtag

2022. november 18.
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Célegyenesben: hamarasoan elkészül a Fóti úti Napközi Idősek Otthona
Hamarosan új, korszerű
épület szolgálja az idős
mezőtúriak nappali ellátását.
Mezőtúr Város Önkormányzata 2021-ben nyert 166 millió
Ft vissza nem térítendő támogatást az elképzelés megvalósítására, melynek köszönhetően a Fóti utca 168. szám alatt
(a volt tüdőgondozó helyén)
épül az az idősek napközi
ellátását segítő létesítmény. A

beruházás
következtében
modern, a mai kor energetikai
igényeinek megfelelő épületben tudja majd biztosítani a
város 30 idős, illetve rászoruló
mezőtúri polgár nappali ellátását. A teljes egészében akadálymentes ingatlan kiala
kítása mellett megvalósul a
zöld terület megőrzése és rendezése, valamint az épület
berendezéseinek a beszerzése

„Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik”

November 11-én Márton
napi hagyományőrző délutánra vártuk városunk lakosságát.
A Márton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez, illetve az advent közeledtéhez kötődnek, másrészt ahhoz a legendához,
amely szerint Szent Márton egy
libaólban próbált elrejtőzni, amikor
püspökké akarták megválasztani,
de a ludak elárulták gágogásukkal.
Márton napja a karácsony előtti
40 napos böjt előtti utolsó ünnepnap, ezért ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Ilyenkor nagy evés-ivást rendeztek, hogy a következő esztendőben is bőven legyen mit fogyasztani. Novemberben már le lehet vágni
a tömött libát, ezért a Márton-napi
ételek jellemzően libafogások.
A délutánon libazsíros kenyeret

is. A napközi étkeztetés biztosításához egy melegítő konyhát kap az épület, valamint a
magas színvonalú ellátás érdekében egy mikrobusz szolgálja
majd a gondozottak kényelmét. Mivel az épület energetikailag nagyon korszerű, a
jelenlegi energiaárak mellett
különösen nagy öröm, hogy
hamarosan birtokba vehető és
szolgálhatja majd az időskorúakat.
és különböző teákat
kínáltunk a hozzánk
érkezők
számára.
Fehérvári Ildikó kézműves asztalánál különböző libás alkotások születtek, Pusztai Zsolt muzeológus
segítségével pedig fazekas korongos bemutatóra és kipróbálási lehetőségre nyílt lehetőség. A délutánt a
Márton napján libát eszünk című
dal is felcsendült a Fülemüle Duó
jóvoltából, majd a népzene világába
kalauzolt el bennünket a Talléros
Együttes, amely alatt Gera-Panyi
Katalin és Gera Zoltán néptáncosok
közreműködésével egy táncházban
vehettek részt kicsik és nagyok egyaránt.
A jó hangulat garantált volt a
Közösségi Ház nagytermében, így
minden jelenlévő vidáman indult
haza a program végeztével.
Köszönjük, hogy velünk tartottak!
Bodor Márti

Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

MEZŐTÚR RENDELŐINTÉZET VICTOFON
HALLÁSVIZSGÁLÓ
Mezőtúr, Kossuth út 9-11. III. emelet
Várjuk ügyfeleinket 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
-ingyenes és fájdalommentes hallásvizsgálat
- hallókészülék próbahordás
- a legmodernebb hallókészülékek széles választéka –
tölthető hallókészülékek
-hallókészülék elemek, tartozékok, illesztékek
-hallókészülékek átvizsgálása, tisztítása, szerviz

2022. november 18.

mezőtúr és vidéke

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

Berta Kornél Zsolt
(Csák Aranka)

Domokos Ádám Lajos
(Muzsai Nikolett)

Túróci Botond
(Major Dóra)

Rácz Béla Nátálien
(Rácz Krisztina)

közéleti lap
Elhunytak

Domokos Lajos élt 79 évet,
Nagypál Barnabásné Speyer Marianna élt 73 évet,
Sinka Miklósné Nagy Mária élt 79 évet,
Gottfried Károlyné Laczkó Veronika élt 82 évet,
Füzesi Ádám Andrásné Paré Julianna élt 92 évet,
Tóth Gézáné Szűcs Pálma Irén élt 84 évet,
Bíró István élt 86 évet,
Pintér Jenőné Szabó Etelka élt 91 évet,
Simon Lajos élt 72 évet,
Lovas István Balázs élt 78 évet,
Szabó Julianna élt 72 évet,
Török Lajosné Rácz Eszter élt 87 évet,
Bogdány Mihályné Erdős Ilona élt 69 évet,
Kállai Józsefné Tóth Veronika élt 90 évet,
Németh Ferencné Somogyi Gyöngyi élt 52 évet,
Csekő Sándor Lajos élt 71 évet,
Sánta Lajos István élt 74 évet,
Csurgó Ferencné Patkós Terézia élt 95 évet,
Csurgó Ferenc élt 73 évet,
Arany Mária élt 73 évet,
Fadgyas Józsefné Bárdos Ilona élt 84 évet,
Juhász Sándorné Selymes Margit élt 81 évet,
Fehér Lajosné Kállai Zsuzsanna élt 87 évet,
Patkós Gábor élt 70 évet.

Nyugodjanak békében.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:

Állatorvosi ügyelet:

November 18-24-ig:
Újvárosi Gyógyszertár
Mezőtúr, Újváros VII. u. 13.
Tel: 56/350-111

November 19-20-ig:
dr. Matuska László
Mezőtúr, Szabadság utca 7.
Tel: 06/30-978-2286

November 25- December 1-ig:
Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel: 56/350-993

November 26-27-ig:
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel: 06/20-941-5217

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

Lapzárta: 2022. november 23. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az ujsag@mkskft.hu e-mail-

Az elhunytak adatait a temetkezési vállalatok küldik meg a szerkesztőségnek.

Pietas Kft.
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.
Pietas Kft. Temetkezés, Búcsúztató terem és Katolikus
Temetőgondokság. Temető gondok: 06/30 963-2733.
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

címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett
anyagokat nem áll módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A lapban közölt adatok
tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem vállalunk.

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár
eleme. Megjelenik kéthetente. Szerkeszti, kiadja és terjeszti:
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
Felelős szerkesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Kakuk Móni.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.

ISSN 0864-7607

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha
valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor
hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot
a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon.
A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek
szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és
22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.
Tel.: 06 30/621-16-33
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