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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Megkérdeztük
Mezõtúr Város Önkormányzata döntést hozott a
tulajdonában álló oktatási
intézmények mûködtetését
illetõen. Hamarosan üzembe helyezik azt a térfigyelõ
rendszert, aminek hatására várhatóan lecsökken
majd a bûnözés városunkban. A Trianoni békeszerzõdés emlékére
országzászló felállításáról
döntött a képviselõ testület. Az eredményekrõl, várható változásokról Herczeg
Zsolt, Mezõtúr polgármestere nyilatkozott.

mûködni. A 3000 lélekszám
alatti településeken az állam az
oktatási intézmények üzemeltetését átvállalja. Mezõtúr esetében, és más 3000 fõ lakosságszámot meghaladó települések

Az önkormányzatnak döntenie
kellett a saját tulajdonában álló
köznevelési intézmények üzemeltetésérõl. Tudja-e vállalni az
önkormányzat ezt? Amennyiben
nem, milyen változás várható
az oktatás területén?

Képünk illusztráció

Errõl a témáról közel két órát
vitáztunk az elmúlt testületi
ülésünkön. A rövid válasz az ,
hogy a város nem tudja vállalni
az oktatási intézmények üzemeltetését, de errõl a témáról
bõvebben kell beszélni. 2013.
január elsejétõl az oktatás átalakul, megváltozik a fenntartója
az intézményeknek. A jelenlegi
jogszabályok alapján az általános iskola és a gimnázium járási fennhatóság alá kerül, a szakközépiskola és a szakmunkásképzõ iskola megyei fennhatóság alá. Tehát ezután már nem
az önkormányzat tartja fenn
ezeket az oktatási intézményeket. Fontos tudni, hogy az új
fenntartók fogják meghatározni
azt, hogy melyek azok az iskolák, amelyek tovább fognak

esetében az önkormányzatoknak üzemeltetési kötelezettsége
van. Viszont, ha az önkormányzat úgy látja – az anyagi lehetõségeit figyelembe véve –, hogy
nem tudja ezt felvállalni, akkor
errõl nyilatkozatot tehet. Ezt
tettük meg az elmúlt képviselõ
testületi ülésen. Jelenlegi döntésünk nagy jelentõséggel bír,
hiszen ha most azt mondtuk
volna – minden jelentõs gazdasági információ hiányában –,
hogy Mezõtúr vállalja ezen
ingatlanok üzemeltetését, azzal
2015. év közepéig elköteleztük
volna magunkat. A döntésünk
oka tehát az, hogy nem lehet
látni, hogy a város milyen
körülmények között tud gazdálkodni 2013-ban és pláne
nem látjuk azt, hogy 14-ben és
15-ben mi fog történni.
Szeretném azonnal nyomatékosítani, hogy ez nem azt jelenti,
hogy az önkormányzat ezzel a
döntésével úgy határozott,
hogy bezárja valamelyik isko-

lát. Ahogy említettem a leendõ
fenntartó fogja meghatározni,
hogy melyek azok az intézmények, amelyeket fenntart, ez
teljesen független az önkormányzattól. Döntésünket köve-

tõen az állam megnézi azt,
hogy az önkormányzat valóban
nem tudja-e üzemeltetni ezt az
intézményi kört, ellátni a feladatot. Az esetben, ha úgy látja,
hogy ez valóban így van, akkor
az állam fogja az általa fenntartani kívánt intézményeket
finanszírozni. Háttér információként még azt kell tudni, hogy a
pedagógusok bérét, és a pedagógusokhoz közvetlen hozzátartozó dolgozók bérét (pl.
pedagógiai asszisztensek) január elsejétõl az állam fogja finanszírozni. Az önkormányzat
finanszírozná minden más dolgozó munkabérét, a járulékokat
és az intézmény üzemeltetését,
ami a közüzemi számlákon
keresztül a mûszaki berendezések pótlására terjed ki. Erre
mondta önkormányzatunk,
hogy ezt nem tudja vállalni.
Viszont, ha az elvégzett vizsgálat után azt állapítják meg, hogy
Mezõtúr képes az üzemeltetésre, mert olyan anyagi kondíciókkal rendelkezik, akkor erre

kötelezhetik a várost. Olyan
lehetõsége is van a képviselõ
testületnek, hogy amikor ez a
döntés megszületik 8 napon
belül ezt a nemleges nyilatkozatunkat
visszavonhatjuk.
Azért mondtam a napirendi
pont tárgyalásakor, hogy nincs
veszve semmi, nem bezárásról
döntöttünk, hanem az eszünkre hallgatva azt nyilvánítottuk
ki, hogy az üzemeltetési feladatokat az önkormányzat nem
képes finanszírozni.
Az önkormányzat a bûnmegelõzési programja keretein
belül térfigyelõ rendszer kialakítását tervezi a városban.
Hogy áll ez a projekt? A város
egészét érinti a rendszer?
Milyen változásokat hozhat
magával a közlekedés és a közbiztonság tekintetében?
Több mint egy éve tervezzük,
hogy átadásra kerül a térfigyelõ
rendszer. Sajnos, az áramszolgáltatóval nem tudtunk gyorsan
megállapodást kötni. Meg kellett tervezni az egész struktúrát, hónapokba tellett a szükséges engedélyek beszerzése az
áramszolgáltatótól. Ezt követõen tudtuk csak elkezdeni a
rendszer telepítését, ami jelenleg is folyamatban van, de most
már azt mondhatom, hogy a
napokban mindenhova felkerülnek a kamerák. A térfigyelõ
hálózat egy rövid idejû próbaüzemen megy majd át.
Tervezünk ünnepélyes átadást,
miután a próbaüzem sikeresen
lezajlott, amikor a rendszer éles
üzeme megkezdõdhet. Én
magam is azt várom, hogy
jelentõsen javítani fog városunk
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közbiztonságán. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a
Mezõtúron élõ lakosok minél
nagyobb biztonságban legyenek. A rendszer nagyon korszerû, rendszám felismerõ szoftverrel lesz ellátva. A város szélein, a városba vezetõ utaknál
mindenhol lesz egy-egy kamera, nem lehet úgy bejönni a
városba, hogy ezt a rendszer ne
látná. Ha éjszaka érkezik valaki, a rendszámfelismerõ szoftver azt is érzékelni fogja és ez
rögzítve lesz. Elsõ ütemben a
város 22 pontján helyezünk el
kamerát, ezek között lesz intelligens kamera is, ami azt jelenti, hogy amerre mozgást érzékel, arra fordul. Képes akár 360
fokban is átlátni a területet.
Szeptember végén, a rendõrsé-

gen lefolytatott fórumon is
szóba került ez a térfigyelõ
rendszer. Kapitány úr és kollégái is várakozással tekintenek
efelé, hiszen ha bármi történik
a településen, akkor ezek a felvételek a hatóság részére kiadhatóak lesznek. Reményeink
szerint ez csökkenti a bûnözést
a városban. A bõvítés is szándékunkban áll, ehhez azonban az
anyagi lehetõségeinket számba
kell venni. Már van cégek részérõl is érdeklõdés arra, hogy az õ
kamerájukat rá tudnánk csatlakoztatni a rendszerünkre, akkor
még tovább nõhet azon közterületek száma, amit a térfigyelõ
rendszer „szemmel tart”.
Mezõtúr város önkormányzata
országzászló felállításáról döntött. A zászló a Trianoni meg-

Felhívás
Mezõtúr Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos
szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók,
illetve a felsõoktatási tanulmányokat 2013-ban kezdõ fiatalok
támogatására létrehozott
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához.
A képviselõ-testület határozata alapján kiírásra került az
„A”, illetve „B” típusú pályázat.
A pályázat benyújtási határideje: 2012. november 23.
Az önkormányzat a pályázatokat 2012. december 17-ig bírálja
el, majd döntésérõl és annak indokáról 2012. december 21-ig
írásban értesíti a pályázókat.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról
bõvebb felvilágosítás kapható a www.emet.gov.hu,
illetve a www.mezotur.hu internet címen,
vagy a Polgármesteri Hivatal Mezõtúr Hatósági Irodáján
(Dr. Csányi István ügyintézõ 56/551-927, pmh@mezotur,hu).
Herczeg Zsolt
polgármester

Hirdetmény
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2012. október 25-ei soros
nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott az
egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló
30/2006.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet teljes szövege megtekinthetõ a Polgármesteri
Hivatal Mezõtúr Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi
könyvtárban.
A rendeletrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza
portáján lehet igényelni.
dr. Szûcs Attila
jegyzõ
Megjelentek a Nemzeti Együttmûködési Alap 2013. évre
vonatkozó mûködési pályázatai a Civil Szervezetek számára.
A pályázatok beadási határideje: 2012. december 11.
Bõvebben: www.civil.kormany.hu

emlékezést szolgálná. Mivel
zárult az egyeztetés? Hogyan
döntött a képviselõ-testület?
Valóban döntést hoztunk
ebben a témában is, de egyelõre
ez egy szándéknyilatkozat. A
lényeg az, hogy a képviselõ testület szándékát fejezte ki, hogy
szeretne egy ilyen országzászlót, egy ilyen emlékhelyet kialakítani, ahol minden évben június 4-én a Trianoni diktátum
aláírásának évfordulóján meg
tudnánk emlékezni errõl a szomorú és szégyenteljes eseményrõl. Most olyan döntés
született, hogy létrehoz az
önkormányzat egy elkülönített
számlát, ezt a szándékunkat
hírelni fogjuk és a lakosságtól,
valamint az itt mûködõ gazdasági társaságoktól segítséget

2012. november 16.
várunk. Az emlékmû megvalósításához anyagi támogatásokat, hozzájárulásokat remélünk. Látva majd azt, hogy
mennyi pénz gyûlik össze, a
jövõ év tavaszán fog döntést
hozni a képviselõ testület arra
vonatkozóan, hogy ez az emlékmû elkészül-e. Ennek a helyét
már kijelöltük, a város fõterén,
a Nemzeti Szállodával szemben. Ezt meg kell majd tervezni. Györfi Sándor szobrászmûvész urat kértük fel arra, hogy
az emlékhely kialakítását szakmailag véleményezze, készítse
elõ. Összefoglalva, várjuk a
támogatókat, a támogatásokat
és a jövõ év elején meghozzuk
döntésünket a megvalósulás
vonatkozásában.
Bodor Márti

Gazdálkodók, élelmiszer-elõállítók figyelem:
Kötelezõ agrárkamarai regisztráció!
Az augusztus 1-jétõl hatályos
új agrárkamarai törvény alapján
a 2013. február 1-21. között tartandó országos kamarai választásokkal megalakul az új nemzeti agrár- és élelmiszer kamara. A törvény értelmében a
hazai mezõgazdasági és élelmiszer-feldolgozó
szektor

összes szereplõje, az õstermelõk és az egyéni vállalkozók is
alanyi jogon tagjaivá válnak az
új egységes köztestületnek.
Az új kamara legfõbb feladata a magyar agrárium megerõsítése, versenyképességének
növelése és érdekeinek hatékony védelme lesz.

HATÁRIDÕ: 2012. NOVEMBER 30.
A törvény elõírja, hogy a leendõ tagok 2012. november 30-ig
kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara
honlapján keresztül (www.

agrarkamara.hu), és megfizetni
az egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat.
Regisztráció:
www.agrarkamara.hu

A november 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az
agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülõ Kamarai
piacfigyelõt.

Segít a kamarai tanácsadó és a falugazdász!
Ha technikai segítségre van
szüksége a regisztrációhoz, azt
ingyenesen igénybe veheti
országszerte a 200 kamarai
tanácsadó irodában (lista: umvp.
agrarkamara.hu) és az országos
falugazdász hálózatnál is.

A kamara központi ügyfélszolgálata is segíti a regisztrációt 06-80-911-078 (zöld szám),
ill. regisztracio@agrarkamara.
hu. Az Agrárkamara ezen felül
november hónapban regisztrációs fogadóórákat is szervez a
vidéki településeken.

Agrárkamarai tanácsadó iroda: 5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.
Törjék Anita: 06/30 332-3424
A felhívás részleteit elolvashatja a www.mezoturesvideke.hu
weboldalon.
Mezõtúr, 2012. november 8.
Magyar Agrárkamara
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FELHÍVÁS
Tisztelt Mezõtúriak!
Mezõtúr Város Képviselõtestülete
215/2012.(X.25.)
számú határozatával szándékát
fejezte ki arra vonatkozóan,
hogy országzászlót állít fel a
nemzeti összetartozás napja
alkalmából.
Az országzászló felállítását
az önkormányzat közadakozásból szeretné megvalósítani,
melyre adományokat vár 2013.
március 20-ig az alábbi számlaszámra:
Mezõtúr
Polgármesteri
Hivatal Letéti Számla
12054006-00134485-02000007
Banki átutalásnál kérjük a
megjegyzés
rovatban
az
„országzászló” megjelölést feltüntetni.
Amennyiben készpénzzel

kívánják támogatni az emlékmû felállítását, úgy az adományukat a Polgármesteri Hivatal
Mezõtúr Pénzügyi Irodájánál
tudják befizetni.
Abban az esetben, ha az
országzászló állításánál önkéntes munkát szeretnének felajánlani, vagy az üggyel kapcsolatban bármilyen információra van
szükségük, Makainé Ésik Klára
ügyintézõ (tel: 56/551-913,
e-mail: kmakaine@mezotur.hu)
tud tájékoztatást adni.
A beérkezett adományokról
és az emlékmû felállításáról a
város lakosságát folyamatosan
tájékoztatjuk.
Tisztelettel:
Herczeg Zsolt
polgármester

Közlemény
Százezer felnõtt kaphat
támogatást informatikai és idegen nyelvi képzésekhez
Olyan projekt indul el, amelyre nagyságrendjét és céljait
tekintve még nem volt példa
Magyarországon. A felnõttképzési program kiemelten kezeli a
munkanélkülieket, a kismamákat, a romákat, a legszegényebb
környezetben élõket és a 45 év
felettieket. A képzésre bárki
jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves
és nincs nappali tagozatos államilag finanszírozott középiskolai és felsõoktatási hallgatói jogviszonya, illetve nem vesz
igénybe más, azonos témájú
uniós képzési támogatást. Az
élethosszig tartó tanulás jegyében a képzéseknek nincs felsõ
korhatára. A jelentkezõk a
következõ két évben az ország
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egész területén összesen 300
képzõ helyen tanulhatnak
majd.
Az idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése
elnevezésû uniós projekt keretösszege több mint 12,5 milliárd
forint. Egy jelentkezõ maximum bruttó 90 ezer forint képzési keretösszeg felhasználására jogosult. A hátrányos helyzetû kistérségekben élõknek csak
2 százalékos önrészt kell befizetniük, a többieknek 5 százalékos az önrész.
A képzésekrõl bõvebb tájékoztató a www.tudasodajovod.
hu oldalon található.

Tisztelt Érdeklõdõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Mezõtúron Vállalkozói-,
szakhatósági fórumot szervez a kistérség vállalkozásai
számára.
A rendezvény tervezett kezdési idõpontja:
2012. november 27-én 13.00 óra.
A rendezvény helye: Közösségi Ház Nagyterem
5400 Mezõtúr, Szabadság tér 17.
Tervezett témák:
1.A kamara által nyújtott vállalkozás- és üzletfejlesztési információs szolgáltatások ismertetése,
2.A megyei szakhatóságok képviselõinek tájékoztatója.
Számítunk megjelenésükre.
Tisztelettel:
dr. Szûcs Attila
jegyzõ

Tájékoztató!
Tisztelt Lakosok!
Amennyiben kérdéseik, problémáik vannak
és nem tudnak részt venni a képviselõi fogadóórákon, az alábbi
elérhetõségeken megkereshetik Mezõtúr Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének tagjait.

Név
Herczeg Zsolt
Batta Attila Viktor

Elérhetõség

E-mail

56/551-902

pm@mezotur.hu

56/551-902

alpm@mezotur.hu

06-70-587-6797
Bélley Ferenc
Csányi Tamás

Szabadság tér 14/B. fsz. 2

fbelley@mezotur.hu

06-70-379-9027

tcsanyi@mezotur.hu

Radnóti Miklós u. 5.
Harmat Mihályné
Patkós Éva

06-30-245-4157

mharmat@mezotur.hu

06-30-602-3447

epatkos@mezotur.hu

Szép Ernõ u. 14.

Mezõtúr, 2012. november 7.

Patkós Lajos

56/352-968

lpatkos@mezotur.hu

Jász- Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal

Rózsa Endre

06-20-466-8124

erozsa@mezotur.hu

Mindennapos fogadóóra
Tisztelt Választópolgárok!
Amennyiben a jövõben a segítségemet kérik, vagy szeretnének találkozni velem, kérem személyesen jelezzék munkaidõben az alábbi
ügyintézõknél:
Mezõtúron a Polgármesteri Hivatalban, Szabóné Kara Erzsébetnél
(I. emelet). Telefonon: (56) 551-902
Mezõhéken a Polgármesteri Hivatalban Szilágyiné Enyedi Ibolyánál.
Telefonon: (56) 314-001
Mesterszálláson a Községházán Vargáné Józsa Mónikánál. Telefonon:
(56) 313-001
Boldog István
Országgyûlési Képviselõ

Szolnoki út 11.
Szabó András

06-20-555-3738

aszabo@mezotur.hu

Túrkevei út 39.
Szûcs Dániel
Tóth Péter

Badár Balázs u. 8.

dszucs@mezotur.hu

06-30-635-7970

ptoth@mezotur.hu

Rozmaring út 18.

Készséggel állunk rendelkezésükre.
Herczeg Zsolt
Mezõtúr Város Polgármestere
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Mezõtúr járási székhellyé válik
2012. október 26-án
Szolnokon a Megyeháza
épületében sor került a járási megállapodás aláírására.
Jász-Nagykun-Szolnok
megyében nyolcadikként
írta alá Mezõtúr a megállapodást. Az eseményen részt
vett Dr. Kállai Mária kormánymegbízott, Herczeg
Zsolt Mezõtúr város polgármestere és Dr. Szûcs Attila,
Mezõtúr város jegyzõje.
Ennek részleteirõl Dr. Szûcs
Attila jegyzõt kérdezem.

Elsõ kérdésként azt szükséges
tisztázni, hogy mi is lesz a
„járás”?
A járás az állam legkisebb területi közigazgatási egysége. A közigazgatási rendszer jelenleg még
úgy épül fel, hogy a települési
önkormányzatok jegyzõi az
önkormányzati feladatokon kívül
ellátnak más államigazgatási fel-

adatokat is. Az állam közigazgatás minõségének egységesítése és
javítása érdekében úgy döntött,
hogy ez utóbbi feladatok nagy
részét a továbbiakban nem a jegyzõ, illetve a polgármesteri hivatal,
hanem egy 2013. január 1-jétõl
felálló új, az állami szervezetbe
tartozó hivatal - a járási hivatal -,
fogja ellátni.
Milyen jellegû elõkészítést igényelt a járási megállapodás megkötése?

Nagyon röviden összefoglalva
elmondható, hogy a megállapodást az önkormányzatok részérõl
a jegyzõk készítették elõ. Mivel
Mezõtúr és Mesterszállás körjegyzõséget alkot, így mi két megállapodást is elõkészítettünk. A
járási megállapodások elõkészítése 2012. júliusában általános felmérésekkel kezdõdött el, majd a
megállapodás részleteinek meg-

határozására és kidolgozására
került sor. Meg kellett határozni,
azt, hogy ki kerül át a járási hivatalba, milyen munkaeszközt biztosítunk a számára, továbbá azt,
hogy mely helyiségek kerüljenek
a járási hivatal használatába. A
kistelepüléseken a járási hivatal
kihelyezett ügyfélfogadást fog
tartani, így ott mindössze errõl
kellett megállapodni.
Mit jelent a megállapodás aláírása, illetve mi annak a jelentõsége?
A járási megállapodást minden
esetben a járáshoz tartozó település önkormányzata és a megyei
kormányhivatal vezetõje kötötte
meg. A mezõtúri járáshoz 5 település tartozik: Mezõtúr, Túrkeve,
Kétpó, Mesterszállás és Mezõhék.
Ezzel a megyében a mezõtúri
járás a hetedik legnépesebb. Most
a részletek kimunkálása következik ahhoz, hogy 2013. január
1-jén a járási hivatalok zökkenõmentesen mûködhessenek. A
Mezõtúri Járási Hivatal székhelye
a polgármesteri hivatal épületében kerül elhelyezésre, elsõsorban a volt rendõrség helyén, illetve a jelenlegi hatósági iroda,
továbbá az okmányiroda helyén.
Mezõtúron a Polgármesteri
Hivatalból 19 álláshely kerül át a
járási hivatalhoz. A jövõ év második felében azokon a települése-

Módosult a 2012. évi Gazdálkodási Napló „web-GN” elektronikus beküldéséhez
szükséges ÁNYK nyomtatvány
Az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtott
agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének
részletes feltételeirõl szóló
61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 18.
§ (7) bekezdése kimondja a „webGN” elektronikus adatszolgáltatási kötelezettséget, azaz a gazdálkodási napló bizonyos adatainak
elektronikus feltöltését. A feltöltés
2012. november 30-ig lehetséges.
A 2011/2012. gazdálkodási évre
vonatkozó általános nyomtatvány
kitöltõ programmal elkészíthetõ
elektronikus gazdálkodási napló
nyomtatványa 2.3 verziószámmal
módosult, melyet az alábbi linken
érhet el http://www.nebih.gov.

hu/nyomtatvanyok/e_
nyomtatvanyok.
A Gazdálkodási napló elektronikus benyújtására szolgáló 2.3
verziójú nyomtatványban az
alábbi változások kerültek bevezetésre:
A GN10-es lapon a használt
növényvédõ szer kereskedelmi
megnevezése lista jelentõsen
kibõvült.
A fenti linken már elérhetõ 2.3
verziójú nyomtatvány letöltését
követõen már az új kiegészített
adattartalmú nyomtatványt lehet
használni.
A 2011/2012. gazdálkodási
évre vonatkozó korábban már
kitöltött és beküldött naplókkal

további teendõ nincs, abban az
esetben, ha mindkét visszaigazolást megkapta a beküldõ. Ha a
2012. szeptember 1-jén kipublikált MGSZH_GN_2 nyomtatvány
2.2-es verzióját elkezdte tölteni és
mentette, de nem küldte még be,
akkor az új 2.3-as verziójú nyomtatvány telepítése után az ÁNYK
megkérdezi a mentett állomány
megnyitásakor, hogy az adatokat
az új sablonnal kívánja-e megnyitni. Az igenre kattintva a
korábbi adatok áttöltõdnek az új
sablonba. Ezután a szokásos
módon lehet beküldeni a naplót.
Törjék Anita
kamarai tanácsadó
30/3323-424

ken, ahol okmányiroda mûködik
a járási hivatalon belül kialakításra kerül majd a kormányablak,
amelynek legfõbb célja az úgynevezett „egyablakos ügyintézés”
megvalósítása. A járási hivatalokhoz többek között gyámügyekkel, szociális és gyermekvédelmi,
családtámogatási ügyekkel, állategészségügyi feladatokkal és szabálysértésekkel lehet majd fordulni.
Mi történik most az év végéig?
A polgármesteri hivatalban az
átadásra kerülõ hivatali helyiségeket elõkészítjük az átadásra,
illetve megszervezzük és végrehajtjuk a kollégák átköltöztetését.
Ezzel párhuzamosan a kormányhivatalban a járásokban lévõ
szakigazgatási szervek munkájának a megbeszélése, kimunkálása történik. A leendõ járási hivatalvezetõ személye kiválasztásra
került, kinevezését késõbb kapja
meg. Az önkormányzat részérõl,
mi a kollégáimmal azon vagyunk,
hogy a járási hivatal 2013. januárjában úgy kezdhesse meg a munkáját, hogy az állampolgárok
lehetõleg a legkevesebbet érzékeljék
az
átalakításból.
Amennyiben ez mégis kisebb kellemetlenséget okozna, úgy elõre
is elnézését kérem a Tisztelt
Ügyfeleknek.
Bodor Márti

Adventi gyertyagyújtás
December 2. – 17 óra:
Városháza
Vivace kamarakórus
hangversenye
December 9. – 15 óra:
Közösségi Ház
Gyermek- és Ifjúsági
Citerazenakarok
14. Túri Találkozója
December 16. – 17 óra:
Római Katolikus Templom
Szolnoki Szimfonikus Zenekar
hangversenye
December 23. – 17 óra:
Közösségi Ház
Petõfi Dalkör karácsonyi
hangversenye
A rendezvényekre a
belépés díjtalan!
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Meghívóink
Mikulás kaland zenés mesejáték
a Szegedi Miniszínház jóvoltából
2012. december 6. Városi színházterem
Elõadások: 8:30 10:30 és 14 órától
A belépés díjtalan!
Elõzetes bejelentkezés szükséges!
A részvételi szándékot a jelentkezések sorrendjében
tudjuk elfogadni.
Érdeklõdni, jelentkezni az 56/ 350-075-ös telefonszámon
Orosz Annamáriánál lehet.
Mindenkit szeretettel vár a
Mezõtúr Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.

Gyerekek!
Közeleg a zord, hideg tél.
Tervezzetek nadrágot Kisvakondnak!
Legyen trendi és strapabíró .
A terveket, melyek bármely technikával készülhetnek,
november 30-ig juttassátok el a gyermekkönyvtárba!
A legjobbakat kiállítjuk és jutalmazzuk !
Gyermekkönyvtár

JÖN ! JÖN ! JÖN !
TINI OLVASÓPÁLYÁZAT!
Hamarosan meghirdetésre kerül,
de addig is már most keressétek, olvassátok:
DAVE PELZER: A névtelen fiú címû
szomorú és megrázó történetét.
Gyermekkönyvtár
A Búzavirág Népdalkör november 18-án
délután 3 órakor Erzsébet napi mûsoros délutánt rendez,
a Katolikus Templomban,
melyre szeretettel várjuk kedves vendégeinket.
rendezõség
Könyvbemutató Szoó Judittal – A Kilófaló sorozat
szerzõjével
Helye: Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
Idõpont: 2012. november 23-án 16.30 óra
A népszerû szerzõ mesél a fogyásról, életmódváltásról,
sütésrõl - fõzésrõl diétás módra.
A beszélgetést követõen kóstoló a kilófaló süteményekbõl!
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Meghívó!
A MOTO-ToUR csoport meghívására ismét városunkba látogat
Treszl Gábor és társa Hunyadi Bence, aki az Athéni és a Pekingi
után a Londoni Olimpiára is oldalkocsis Pannónia motorjával
látogatott el. Ezúttal a Dél- és Nyugat-Európán keresztül vezetõ
londoni veterántúra élményeit osztják meg -egy fényképes-videós
élménybeszámoló keretén belül- minden kedves érdeklõdõvel!
Idõpont: 2012. november 24. (szombat) 16 óra
Helyszín: Közösségi ház I. emelet 124-es terme
A belépés díjtalan. Bõvebb infó: 20/512 2662
II. Mezõtúri Betlehemes Találkozó
2012. december 7. 15 óra
Közösségi Ház – nagyterem
Elevenítsük fel együtt a betlehemezés népszokásának hagyományát! Karácsonyi kézmûves játszóház a 124-es teremben.
Mindenkit szeretettel vár a
Mezõtúri Közmûvelédési és Sport KKN Kft.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk a Gál Ferenc Fõiskola és a
Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft. által rendezendõ
Magyar Tudomány Napi programon.
Vendég: Dr. Zacher Gábor
toxikológus fõorvos,
a Péterfy Sándor utcai Kórház
klinikai toxikológiai
osztályának vezetõje.
Helyszín: Mezõtúr,
Petõfi úti színházterem
(Petõfi út 5.)
Idõpont: 2012. november 22.
(csütörtök) 16:00-18:00
Részletes program:
www.gff-mezotur.hu
(Gál Ferenc Fõiskola honlapja)
A rendezvényen való részvétel
ingyenes.
A színház bemutató termében 15:00-17:00-ig
a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület
„Szemelvények a mezõtúri kovácsmesterek munkáiból”
címû kiállítását is megtekinthetik.
Belépõ díj: 200 Ft/fõ.
Érdeklõdni: Dr. Barancsi Ágnes,
fõiskolai docens 06-30-359-7435, barancsi@gff-mezotur.hu
November 22-én 17.00 órától a Szabadidõ központ
(Szabadság tér 17.) jurta termében,
Herczeg Zsolt polgármester 2 éves beszámolót tart.
Vendégek lesznek:
Boldog István országgyûlési képviselõ,
és a Fideszes városi képviselõk.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt.

Meghívó
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete
2012. november 29-én (csütörtökön) 13.00 órakor
közmeghallgatást tart, amelyre ezúton meghívom.
A közmeghallgatás helye: Városháza Díszterme (I. emelet 9.)
Napirend:
1. A kistérségi együttmûködés elmúlt egy éves idõszakáról
Elõadó: Herczeg Zsolt polgármester
2. Mezõtúr Város Önkormányzata 4 éves programjának
idõarányos teljesítésérõl
Elõadó: Herczeg Zsolt polgármester
3.Az Integrált Városfejlesztési Stratégia aktualizálásáról
és a városközpont fejlesztési pályázatáról
Elõadó: Herczeg Zsolt polgármester
Herczeg Zsolt
Tisztelt Olvasók!
A következõ lapszámunktól kezdõdõen osztálytalálkozókról,
iskolai-, óvodai-, szabadidõs közösségek kirándulásaikról szóló
beszámolókat szóközzel együtt 1500 karakter terjedelemben,
fénykép nélkül áll módunkban megjelentetni.
Igény esetén lapunk internetes megjelenési formájában a teljes
terjedelmében elhelyezzük az anyagokat.
Megértésüket ezúton is köszönöm.
Bordács László
Felelõs szerkesztõ
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Összefogással újra az agrár- és vidékfejlesztési szakemberképzés fellegvára lehet Mezõtúr

A Városi Oktatási Centrum (a
volt fõiskola épülete) adott otthont 2012. október 16-18.
között a Vidékfejlesztési
Minisztérium,
a
Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat és a
Nemzeti Agrárszaktanácsadási,
Képzési és Vidékfejlesztési
Intézet által szervezett „Vidék
Akadémia a vidék jövõjéért –
stratégiai irányok a 2014-2020

közötti idõszakra” címû országos konferenciának. A vidékfejlesztés több területét (szociális
problémák, közfoglalkoztatás,
helyi közösségfejlesztés, stb.)
érintõen élénk eszmecsere zajlott. Herczeg Zsolt polgármester méltatta a város hagyományait, helyi értékeit, ugyanakkor utalt a térség életében elõállt problémákra. Az összejövetel lehetõségét megragadva
külön köszönetet mondott Dr.
Kiss Rigó László SzegedCsanádi megyéspüspöknek,
valamint a vidékfejlesztési tárca
és a Gál Ferenc Fõiskola vezetõinek a kor igényeihez igazodó
mezõtúri felsõoktatás újraindítása érdekében kifejtett erõfeszítéseikért. Dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter megnyitójában kifejtette: „beszédes
hely a Vidék Akadémia elsõ
rendezvényének otthont adó,

nagyhírû, egykori mezõtúri
mezõgazdasági fõiskola épülete”. Reményei szerint, a SzegedCsanádi Egyházmegyével való
együttmûködésnek köszönhetõen az elkötelezett szakértõk
és az erõs közösségek munkája,
összefogása révén Mezõtúr újra
az agrár- és vidékfejlesztési
szakemberek képzésének egyik
vidéki
fellegvára
lesz
Magyarországon, hisz a vidéknek tudásbázisra, oktató központra van szüksége. Búsi
Lajos, vidékfejlesztésért felelõs
helyettes államtitkár nyitó elõadásában
a
Nemzeti
Vidékstratégia fõbb területeit,
annak végrehajtási keretprogramját, majd a jövõ év végéig
még várhatóan megnyíló agrárés vidékfejlesztési pályázati
lehetõségeket vázolta. A szimpóziumon több neves szakember is felszólalt. Zárásaként Dr.

Latorcai Csaba, az Emberi
Erõforrások
Minisztériuma
nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelõs helyettes
államtitkára
hangsúlyozta,
hogy a vidéki civil szervezetek
rengeteg közszolgálati feladatot
vállalnak magukra, ezért mûködésük segítése és a vidékfejlesztési feladatokba történõ bevonásuk vidékpolitikai érdek. Az
eredményes szakmai tanácskozást térségi kistermelõi élelmiszerek, kézmûves termékek
bemutatója, mintegy 550 fõ
óvodás és iskolás gyermeket
megmozgató Öko-játszóház és
kulturális mûsorok kísérték.
Ezúton köszönjük a szervezõ
kollégák segítségét.
Dr. Barancsi Ágnes
központvezetõ
Gál Ferenc Fõiskola

Németh Csaba Mezõtúr gitármûvésze
A Mezõtúri Bárdos Lajos
Alapfokú Mûvészeti Iskola
Hangversenysorozata elsõ
idõpontjának meglepetés
vendége Németh Csaba, az
iskola egykori diákja volt.
Én magam is ismerem
Csabát, de felkaptam a
fejem a „gitármûvész” titulusra. Pályaválasztásáról,
valamint életútjáról kérdezem.

Tudjuk, hogy tanítottál is.
Jelenleg mivel foglalkozol?

Merre folytattad a tanulmányaidat a mezõtúri Zeneiskola
után?

Jelenleg
is
tanítok.
Zeneiskolában és a Szegedi
Egyetem Zenemûvészeti Karán
is adok órákat.

2000-ben
Békéscsabára
kerültem a Bartók Béla
Mûvészeti Szakközépiskolába.
Fõiskolára a Debreceni Egyetem
Zenemûvészeti Karára, és egyetemre a Szegedi Egyetem
Zenemûvészeti Karára jártam.

Mióta gitározol, és miért pont
ez a hangszer fogott meg?

Említenél néhányat a versenyeredményeidrõl, koncertélményeidrõl? Mire vagy a legbüszkébb?

12 éves korom óta gitározom,
de kicsi korom óta nagyon érdekelt a zene. A szüleim mindig
zenét hallgattak régen és hallgatnak a mai napig, és érdeklõdnek a zene iránt így az mindig is az életem része volt. Az
elsõ dolog, ami elindította bennem az érdeklõdést a gitár
iránt, egy film volt, amit kb. 1
évesen láttam elõször és azután
éveken keresztül minden nap
megnéztem legalább egyszer.
Ez egy rock’n’roll énekes-gitáros életérõl szól. Teljesen a
hatása alá kerültem, nagyon tetszett benne a zene, az éneklés,
és természetesen a gitározás.

2003Interpretationswettbewerb, Magdeburg (3. helyezés)
2003- Andrés Segovia Országos
Gitárverseny (2. helyezés)
2005- Andrés Segovia Országos
Gitárverseny (3. helyezés)
2012- Open Guitar Festival,
Szabadka (1. helyezés)
2012- Transilvania International Guitar Competition (1.
helyezés)
Az említettek közül mindegyikre büszke vagyok valamiért. Mindig próbálom a tõlem
telhetõ legtöbbet megtenni, egy
verseny alkalmával az embernek nagyon sok gátat kell
ledöntenie magában, rengeteg

A könnyûzenében milyen stílusok, együttesek a meghatározóak?

nehézséggel kell megküzdenie.
Szokták mondani, hogy a részvétel a fontos, számomra is az
egyik legfontosabb az, hogy
egy- egy ilyen rendezvényen
részt vegyek és végig csináljam.
Jelenleg a legbüszkébb az utóbbi kettõ eredményre vagyok.
Mi volt az a momentum az
életedben, amikor eldöntötted,
hogy te a gitárnak fogsz élni?
Köthetõ-e ez valami emlékhez?
Ez egy folyamat része volt.
Attól kezdve, hogy gitározni
tanultam számos élmény, dolog
egyre jobban megszerettette
velem a zenélést.

Rengeteg féle stílust szeretek
hallgatni a jazztõl a popzenén
keresztül a rock-ig. Mindegyikbõl rengeteget tanulok a
mai napig. Valamennyi stílusban szeretek játszani is, de a
kedvencem a hard rock, együttesek közül pedig a Scorpions a
kedvencem és ami a legnagyobb hatással volt és van rám
a mai napig.
Mik a terveid a jövõre nézve?
Szeretnék minél többet koncertezni, versenyezni, zenekarozni, stúdiózni, egy szóval
minél többet zenélni és minél
többet foglalkozni zenével,
ezáltal a saját ismereteimet
bõvíteni.
Bodor Márti
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Vágópont Mezõtúron

Elõzõ számunk rövidhírei
között megírtuk, hogy
2012. október 19-én megnyitásra került Zuppán
Zoltán egyéni vállalkozó
magántõkébõl épített
Vágópontja. A beruházásról Zuppán Zoltánnal
beszélgettünk.
Mi ihlette a beruházást? A
késõbbiekben milyen munka
folyik majd a Vágóponton?
Korábban már üzemeltettem
vágóhidat, azonban az akkori
Uniós elvárásoknak nem felelt
meg, ezért a vágóhidat bezárták. Múlt év decemberében kezdeményeztem a megyei állategészségügynél a régi vágóhíd
megnyitását. Meg is adták volna
az engedélyt, némi átalakítás
mellett. Viszont abban nem voltam, biztos, hogy az éttermem
mellett jó helyen lenne.
Beszéltem a megyei tisztifõorvossal és említettem neki,
hogy van egy telepem, ott ez
kivitelezhetõ lenne, viszont
nincs meg a 200 méter védõtá-

volság. A tisztifõorvos tájékoztatott, hogy ezt az elvárást eltörölték, tehát a sertésólam mellé
felépíthetem a vágóhidat. Ekkor
el is indítottam a tervezést és
elindult a beruházás 2012. márciusában.

2 emberrel bõvül a foglalkoztatás. Ha az otthoni õstermelõk a
feldolgozást hivatalossá akarják
tenni, itt megtehetik, nem kell
vidékre menni hozzá, mert
Mezõtúr városa is rendelkezik
egy vágóponttal.

Ez munkahelyteremtéssel is
jár? Hány fõvel folyik majd itt
a munka?

Milyen tervei vannak a jövõre
nézve?

Két emberem van a régi vágóhíd feldolgozó üzem részén, ide
kettõt szeretnék egyelõre, de
tervben van januártól, hogy
szeretnék felvásárolni a helyi
termelõktõl, így valószínû még

Elsõbbséget élvez a saját vágásom, hiszen elég komoly sertés
teleppel rendelkezem. Az engedélyem heti 100 db sertés, 100
db birka és 20 db marha levágására szól. Ez nagy mennyiség,
így tudok vállalni bérvágást.

25 év múltán újra TELEKISEK lettünk
„S míg lábunk szentelt küszöbödre hág,
Úgy érezzük, körödben újra áthat
A szívedbõl áradó ifjúság.” (Tóth Á.)
Negyedszázad – hosszú idõ,
nehéz belépni a Teleki hatalmas
kovácsoltvas díszítésû ajtóján, de
mintha tegnap lett volna. Tegnap,
amikor a Teleki kanyargós folyosóin
kalauzoltalak benneteket, együtt
fedeztük fel hol van az iskolai könyvtár, a biológia elõadó. Akkor még
kérdés volt milyen az a gépírás szakterem, miért van annyi vonal a gyorsírás terem tábláján. A kollégiumba
vezetõ lépcsõk a napi edzést szolgálták, hiszen az osztály háromnegyedének a kollégium volt az új otthona.
Az is csak tegnap volt, amikor az
elsõ osztályfõnöki órán egy vidám
leánycsapat párás szemmel mondta
el honnan érkezett, miért lett szent
elhatározása, hogy gyorsíró és gépíró, ügyviteli ügyintézõ legyen.
Megszerettétek az iskolát, együtt
tanultunk, versenyeztünk, évente
osztálykirándulásra mentünk, jó
csapat lettünk.
25 év után is pörögnek az emlé-

kek. Nagy küzdelem volt egyes tárgyakból jelesnek lenni. Felidéztétek
a táblára és fóliára írt titkos írást,
vagyis a gyorsírást - ami a mai napig
„kezetekben van”. A gépteremhez
közelítve szinte hallani a mechanikus írógépek ütemes kopogását, és
persze a zenére írás varázslatát,
mely néha nemcsak az ujjakat mozgatta meg.
A géppel írás ma is a munka, a
kommunikáció része, hiszen a számítógép, ha bõvítette is az információ-kezelést, akkor is csak billentyûzettel mûködik. Elmondtátok: a
számítógépet játszi könnyedséggel
kezelitek 4 év szorgalmas gépírástanulás – no meg 25 év munka után.
Most negyedszázad múltán ismét
rácsodálkoztok, hogy milyen is a

Telekiben egy gépíróterem? Bizony
hangtalan számítógépek klaviatúráján tanulnak információ-kezelést a
mostani Telekisek.
A boldogság sugárzott rólatok,
egyik sztori jött a másik után.
Kíváncsian nézegettétek a folyosó
tablóit, a modern technikával felszerelt termeket. Marika fotókkal
dokumentálta a facebookon, hogy
újra Telekisek lettetek. A felismerés
mosolya villant szemetekbõl, mikor
a 4.-ben történelem órát helyettesítõ tanárnõ üdvözölt benneteket,
immár a Teleki igazgatójaként.
Most az iskoláról is éppoly lelkesen
mesélt, mint akkor Athénról.
A csekély 4 év emlékeit nem
gyõztétek
kicsomagolni.
Elmondtátok 25 év történését - gondoskodó anyák, céltudatos emberek lettetek, amihez úgy érzitek a
Teleki adta az alapot.
Jólesett hallani, hogy a Telekiben
tanultak szilárd alapul szolgáltak az
életben. Örülünk, hogy tartalmas
éveket adtunk.
Jurtáné Gellért Edit
osztályfõnök

Herczeg Zsolt polgármester
elmondta, hogy mindig nagy
örömmel értesül arról, hogy a
városban új üzem, vagy bármilyen beruházás létesül, amely
értékeket teremt. Annak, hogy
Zuppán Zoltán létrehozta ezt a
vágópontot óriási jelentõsége
van városunk számára, hiszen
nem csak az õ vállalkozásán
belül tud ez majd értéket teremteni, hanem a kisebb gazdálkodók, õstermelõk számára is
lehetõség nyílik arra, hogy a
helyben tenyésztett jószágokat
ellenõrzött körülmények között
vágják le. Az így feldolgozott
javak a helyi piacokra kerülhetnek, a helyi fogyasztókhoz.
Boldog István, országgyûlési
képviselõnk szerint sok ilyen
kicsi magánberuházásból lesznek az óriási dolgok. Ezzel a
beruházással a helyi értékek
nõnek és ez nagyon fontos egy
város életében.
Bodor Márti

Halloween Party a
Közösségi Házban
Az idei évben október 30-án
került megrendezésre a Halloween
Party.
A Közösségi Ház megtelt
„halloweenezõ” gyerekekkel és
szülõkkel. A délután fõ attrakciója természetesen a tökfaragó verseny volt. Számos ötletes és szépen kidolgozott munkát kellett
szemrevételeznie a zsûrinek.
Végül a helyezések a következõképp alakultak: I. helyezett: Nagy
Martin, II. helyezett: Major
Regina és Major Levente, III.
helyezett: Bíró Csenge, különdíj:
Kis Marcell Róbert.
A tökfaragás mellett ingyenes
kézmûves foglalkozás várta a
gyerekeket és az alkotni vágyó
szülõket. Szintén ingyenes teaházban csillapíthatták szomjukat
az arra vágyók, majd filmvetítés
következett egy alkalomhoz illõ
animációs filmmel. Ismét egy igazán jó hangulatú programot zárhattunk a nap végén!

Orosz Annamária
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ELHUNYTAK
Herbály Lászlóné Karsai Erzsébet élt 79 évet,
Szûcs Jánosné Molnár Irén élt 72 évet,
Szegedi Pál élt 68 évet,
Igriczi Sándor élt 78 évet,
Igriczi Sándorné Tóth Róza élt 72 évet,
Patkós Jánosné Hunya Terézia élt 58 évet,
Tóth Jánosné Csekõ Etelka élt 80 évet,
Egei Mihályné Molnár Margit élt 78 évet,
Nagy Zoltán élt 46 évet,
Kólya Zoltán Sándorné Balogh Regina élt 59 évet,
Soós Árpád élt 70 évet,
Varga Julianna élt 82 évet,
Mihályi Géza élt 58 évet,
Szûcs József élt 85 évet,
Olajos János élt 26 évet,
Krizbai István élt 76 évet,
Ádám Jánosné Bordács Mária élt 89 évet.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

Csontos Marcell
(Csontos Mónika)

Geszti Zsombor
(Vetési Melinda)

Katona Linda Hanna
(Katona Erzsébet)

Lévai Levente
(Varga Henrietta)

Paholcsek Dominik
(Karsai Zita)

Seres Mercédesz Csenge
(Tóth Éva)

Tóth Bianka
(Pécsi Szilvia)

Varga Áron
(Jávorcsik Eszter Judit)

Nyugodjanak békében.
SZÍNHÁZ
Értesítjük a Szolnoki Szigligeti Színházba szóló
Gózon-bérleteseket, hogy az évad elsõ elõadására
november 29-én kerül sor.
Mûsoron: Heltai Jenõ: A néma levente
Indulás: 17.30-kor a Közösségi Ház elõtti parkolóból.
Papp Erika

Köszönjük
Köszönetet mond a J.N.K SZM-i Mozgássérültek Egyesületének
Mezõtúri Csoportja minden vállalkozónak és magánszemélynek, akik
hozzájárultak a 2012. 10. 27-én megtartott „rokkantak napi” rendezvényének sikeréhez.
Mezõtúr Város Önkormányzata, Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport
KKN Kft., Flóra virágüzlet – Herbályné Szabó Judit, Kósa Lajos, Gyógypont
– Uzsokiné Sõrés Krisztina, Pepita Áruda – Lakatosné Rác Gabriella, Virág
– Ajándék Bolt – Csala Sándorné, Mediterrán Nádbútor és Well Trade
Kisker. – Németh Anikó, Gonda Autósbolt – Gonda Károlyné, Elegant
Ruházati üzlet, Papp Jánosné – Zöldségüzlet, Gála Divat és Ékszer –
Kovács Lajosné, Gubuc Máté, Tibi Cukrászda, Gyöngyhalász Étterem,
Gyógynövény Bolt – Virrasztó Dénesné, Zemlényi Lajosné, Talizmán
Gyógynövény és Ajándék – Borzi Lajosné, Kreativ Virágüzlet – Pályi
Mihály, Játékbolt – Aszódi Tiborné, Oroszné Szamos Margó,
Csoporttagjaink, Harmat Mihályné, Bankó Béláné, Nagy Imréné.
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ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
November 16-22
Újvárosi gyógyszertár
Mezõtúr, VII. út 13.
Tel.: 350-111
November 23-29-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
November 17-18-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, Józsf A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936
November 24-25-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
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