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Megkérdeztük...
2013. szeptember 26-án
Mezõtúr Város Képviselõ testülete megtartotta soros nyilvános ülését. Ahogy az lenni szokott több pontban tárgyalták a
városunkat érintõ kérdéseket.
Az ülést követõen Herczeg
Zsolt Mezõtúr város polgármestere és Batta Attila Viktor
Mezõtúr alpolgármestere sajtótájékoztató keretében tájékoztatta a helyi sajtót a döntésekrõl, valamint tájékoztatást
adtak a pályázatok jelenlegi
helyzetérõl, aktualitásokról.

Tudni kell azt is, hogy az elvégzett
értékbecslés árán lehet csak eladni
majd az ingatlant. Természetesen,
amikor egy ilyen folyamat beindul,
akkor az érdeklõdõket tájékoztatjuk
arról, hogy a városrendezési tervek
alapján az adott területen mi építhetõ meg. Így ha bontásra, építésre
kerülne a sor, a vonatkozó építési
szabályzatunk az irányadó. Azaz,
az ingatlan megvásárlása esetén, a
vevõnek tisztában kell lennie azzal,
hogy melyek azok a funkciók, amelyek ott létrehozásra kerülhetnek.

– Az Egészségházra vonatkozó
pályázat hatására kiürülhet a
Dózsa György út 19. sz. alatti
orvosi rendelõintézet. A képviselõ testület az ingatlan hasznosításáról is döntött. Hogyan?

– Ezzel együtt felmerül az a
kérdés is, hogy a jelenlegi mentõállomás sorsa mi lesz, ha a
mentõsök is át tudnak költözni az Egészségházba?

B.A.V: – Valóban – ahogy arról már
többször tájékoztattuk a lakosságot
– az Egészségház projekthez 130 millió forintot nyertünk el, ide kerülne át
a Dózsa György úton jelenleg rendelõ
két háziorvos és a gyermekorvos. Az
épület felújítása nagyon sokba kerülne, ezt nem tudjuk kivitelezni.
Elvégeztettünk egy értékbecslést és a
testület úgy döntött, hogy eladásra
hirdeti az ingatlant. Amennyiben
valaki megveszi ezt, akkor az
Egészségház projektekhez egy kiegészítõ forráshoz jutna a város.
H.Zs.: – Azért is hirdetjük meg
ezt az épületet, hogy megnézzük
van-e rá érdeklõdés. Az orvosokat
errõl tájékoztattuk. Az adás-vételre
csak akkor kerülhet sor, hogy ha az
Egészségház projekt sikeresen megvalósult és az orvosok oda átköltöztek. Az adás-vételnek feltételei lesznek. Olyan nem fordulhat elõ, hogy
az Egészségház még nincs kész, a
jelenlegi rendelõjükbõl viszont ki
kell költözniük az orvosoknak.

H.Zs.: – A mentõállomással kapcsolatosan annyit kell tudni, hogy
tárgyaltunk
az
Országos
Mentõszolgálattal, akik elmondták,
hogy abban az esetben, ha a mentõsök átköltöznek majd az új állomásra, akkor nem tartanak igényt a
jelenlegi mentõállomásra. Ebben az
esetben az történik – tekintettel
arra, hogy ez az ingatlan a Magyar
Állam tulajdonában van – hogy a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõnek
a Mentõszolgálat jelzi, hogy errõl
az ingatlanról õ lemond. Így visszakerül állami tulajdonba. A Nemzeti
Vagyonkezelõ ilyen esetekben a
településen lévõ ingatlanokat az

önkormányzatok számára felajánlják térítésmentesen, bizonyos kötelességvállalással együtt. Például: 15
évig nem idegenítheti el az ingatlant, az állapotot meg kell óvni, stb.
Tehát ha a jelenlegi mentõállomás
esetlegesen visszakerül a Nemzeti
Vagyonkezelõhöz, akkor nekünk
azt kell mérlegelnünk, hogy erre
igényt tartunk, vagy sem. Azzal
számolnunk kell, hogy jelentõs
költségeket kellene ráfordítanunk
az ingatlanra, hiszen forrást kellene
találni arra, hogy az állapotát szinten tartsuk.

got tudnánk felkínálni a hozzánk
látogatóknak.
A testület az elmúlt soros ülésén
úgy döntött, hogy ezt a lehetõséget
a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság megvizsgálja és ha belefér
az anyagi kereteinkbe, akkor ez
mindenképpen megvalósul.

– A képviselõ testület döntött a
Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához
történõ csatlakozásról. Mi lett
a döntés?

– Külön pontban tárgyalta a
testület az Erzsébet Ligetben
történõ szabadtéri színpad és
mellékhelyiségek kialakítását.
Errõl mit lehet tudni? Létre
jön-e a beruházás?
B.A.V.: – A pénzügyi és városfejlesztési bizottság vetette fel ezt az
ötletet. Mezõtúr tavaly elindult a
helyi lehetõségek és adottságok
kiaknázása irányában a turisztika
területén. Mûködött egy Turisztikai
Bizottság, amely lehetõségeket,
célokat határozott meg. Mostanra
ezt fölváltotta a Turisztika
Kerekasztal, amely idõnként összeül, és tovább próbálja koordinálni a
város tevékenységét. Ide illik be a
liget, mint turisztikai látványosság.
Abban az esetben, ha oda színpadot
építünk, akkor komplexebb programokkal tudjuk csalogatni a
Mezõtúrra érkezõ turistákat.
Nagyon sok rendezvény zajlik az
Erzsébet Ligetben, ez a színpad
mindet kiszolgálhatná. Megindult a
Körösön a sétahajózás, és az idén
télen – ha minden jól megy – megépül a kikötõ a Városháza környékén. Ezzel a lehetõséggel kiegészítve egy teljes városlátogatási csoma-

B.A.V.: – Ez az ösztöndíj már hoszszú évek óta mûködik Mezõtúron.
Az a célja, hogy a gimnázium, középiskola utolsó éveiben, illetve a felsõoktatásban támogassuk azokat a diákokat, családokat, akik jó képességûek, de hátrányos anyagi helyzetben
vannak. A programban egy „A” és
„B” típusú rész található. Az „A”
részben 15 fõ vehet részt, õk havi
5000 Ft-t kapnak 2 féléven keresztül,
azaz 10 hónapig. A „B” típus 5 fõre
vonatkozik, õk is 5000 Ft-t kapnak,
de õk háromszor 10 hónapon keresztül, azaz 6 félévig. A „B” részben
azért kevesebb a létszám, mert kevés
a pályázó, mindig problémát szokott
okozni, hogy betöltsék az 5 fõt. Tehát
a pályázat feltétele az, hogy jó képességû tanuló legyen a pályázó és szerény anyagi körülmények között
éljen, szociálisan rászoruló családban, valamint az önkormányzat illetõségi területén rendelkezzen lakóhellyel, legyen hallgatói jogviszonya.
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Jelentkezni az önkormányzatnál kell
majd, a pályázat kiírását követõen.

– A városban járva hallható,
hogy többen is elégedetlenek a
vízdíjak számlázását illetõen.
Mit lehet tudni a számlák
kimaradásáról?
H.Zs.: – A feladatellátási struktúránk jelentõsen változott az elmúlt
idõszakban. Tudni kell azt, hogy az
ivóvíz és szennyvízszolgáltatás most
már nem a Mezõtúr és Környéke Víz
és Csatornamû Kft. által kerül végrehajtásra. Idõközben megszületett a
víziközmû törvény, azt követte a törvény végrehajtási rendelete és ez
alapján ez a szolgáltatás a Tiszamenti Regionális Vízmû kötelékébe
került. Ezzel kapcsolatosan sajnos
vannak problémák is. A víz és csatornadíjak számlái nem érkeznek rendszeresen, errõl számos jelzés érkezett
hozzám is. Tudni kell azt, hogy a
jelenlegi üzemeletetõ a Tisza-menti

Regionális Vízmû igyekszik mindent
megtenni azért, hogy zökkenõmentesen történjen a szolgáltatás és a
számlázás is, de olyan nagy mértékû
többletfeladatot jelent nekik annak a
több tucat településnek az átvétele,
hogy a számlázási rendszerükben
gond jelentkezett. A vezérigazgató úr,
arról biztosított, hogy ez 1-2 hónapon
belül most már tényleg helyre fog
állni és a korábban megszokott
módon történik majd a számlázás is.
Az ügyfélszolgálat folyamatosan rendelkezésre áll itt Mezõtúron, a megszokott idõben, a megszokott helyen
várják az ügyfeleket a vízmû kollégái.

– A változások érintik a Mezõtúri
Index Televíziót is. Errõl mit
lehet tudni? Milyen változások
állnak be a tv életébe?
B.A.V.: – Az Index Televízió
tulajdonosa jelezte számunkra,
hogy anyagi nehézségekkel küzd és
hosszútávon nem tudja biztosítani

Mindennapos fogadóóra

a televízió mûködését. Viszont minden városba kell, hogy legyen
városi televízió, ezért kezdtünk
bele abba a dologba, hogy a meglévõ Index Televízió önkormányzati
tulajdonúvá váljon. Az engedélyeket már megkaptuk. Egy folyamatos
átállás során az Index Tv folyamatosan kivonul és helyette a Városi
Televízió veszi át ezt a szerepet.
H.Zs.: – Kiegészítésként még
annyit, feltétlenül azt szeretnénk,
hogy politikamentesen, korrekt
módon, folyamatosan tájékoztassa
a lakosságot ez a Városi Televízió.
Fontos elmondani, hogy pályázati
lehetõségünk lesz. A Mezõtúri
Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.
keretein belül üzemeltetjük a televíziót. A mûködtetésre a kft.-nek lesz
lehetõsége pályázatot benyújtani és
tulajdonképpen adódhat az a pozitív helyzet, hogy saját forrást az
önkormányzatnak mûködtetésre
nem kell fordítania. Most a televízió

indulásakor már kijelölésre kerültek azok a helyiségek a Közösségi
Házban, ahol a stúdió és a vágószoba lesz. Nagyon szeretném, hogy jó
színvonalú legyen ez a televízió,
mind mûszaki, mind tartalmi
vonatkozásban. Azt gondolom,
hogy ehhez a rendelkezésre álló
kapacitások biztosítottak. Még elõttünk áll az, hogy az Index Televízió
tulajdonosával egyeztessek a technikai háttér megvásárlásával kapcsolatosan. Fontosnak tartom, hogy
ha nem is naponta, de hetente legalább két alkalommal a város eseményeirõl a televízió beszámoljon
és a város minden fontos történésérõl híradást adjon. Én azt remélem,
hogy mûszakilag javulni fog az adás
minõsége, valamint egy fokozatos
tartalmi fejlõdés megy végbe. Cél
az, hogy minél szélesebb körben
tudjuk tájékoztatni, kiszolgálni a
lakosságot.

Bodor Márti

Hirdetmény

Tisztelt Mezõtúri Lakosok!
A térség országgyûlési képviselõjeként, ha a jövõben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni
velem, kérem személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri
Hivatalban, munkaidõben Szabóné Kara Erzsébetnél!
Továbbá az alábbi új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek
bizalommal!
E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)
Boldog István

Országgyûlési Képviselõ

Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2013. szeptember 26-ai soros nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
• Mezõtúr Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésérõl szóló
6/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról,
• Mezõtúr Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.04.) önkormányzati rendelet módosításáról,
• Mezõtúr Város Önkormányzata Képviselõ-testületének talajterhelési
díjról szóló többször módosított 27/2004.(IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek teljes szövege megtekinthetõ a Mezõtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi
könyvtárban.
A rendeletekrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján lehet igényelni.

dr. Szûcs Attila
jegyzõ

Tisztelettel meghívjuk Önt a Tiszántúli Kézmûvesek Országos
Találkozója rendezvényre a Gál Ferenc Fõiskola, a Mezõtúri Ipari Park
Kft. valamint a Túri Fazekas Múzeum szervezésében.
Ideje:
2013. november 6.,
Helye:
Városi Oktatási Centrum
5400 Mezõtúr, Petõfi tér 1.
(volt fõiskolai kar épülete)
9:30 – 9:45
Köszöntõ: Herczeg Zsolt, Mezõtúr Város polgármestere
9:45 – 10:15
Megnyitó
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
Dr. Kozma Gábor János a Gál Ferenc Fõiskola rektora
Bõvebben: www.gff-mezotur.hu, www.mezoturesvideke.hu
Telefon: 06-30-359-7435 (Dr. Barancsi Ágnes MNVH JNSZ megyei referens)
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Pályázati kiírás
Mezõtúr Város Önkormányzata
csatlakozott a hátrányos szociális
helyzetû felsõoktatási hallgatók,
illetve a felsõoktatási tanulmányokat 2014-ban kezdõ fiatalok támogatására
létrehozott
Bursa
Hungarica
Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2014. évi fordulójához.
A polgármester a 223/2013.
(IX.26.) sz. képviselõ-testületi határozat alapján kiírja a Bursa Hungarica
Felsõoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot 2014. évre, felsõoktatási hallgatók részére.
(„A” típusú pályázat)
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhelylyel rendelkezõ, hátrányos szociális
helyzetû hallgatók jelentkezhetnek,
akik felsõoktatási intézményben
(felsõoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejû (nappali
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, egységes, osztatlan
képzésben vagy felsõfokú, illetve
felsõoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat, kivéve a középiskolai akkreditált iskolarendszerû
felsõfokú szakképzésben részt vevõ
hallgatókat, a Magyar Honvédség és
a fegyveres szervek hivatásos és
szerzõdéses állományú hallgatóit,
doktori (PhD) képzésben részt vevõ
hallgatókat, valamint a kizárólag
külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgatókat.
Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap,
azaz két egymást követõ tanulmányi
félév. Amennyiben az ösztöndíjas
hallgatói jogviszonya 2014 õszén
már nem áll fenn, úgy a 2014/2015.
tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már
nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag
szociális rászorultság alapján történik.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójától kezdõdõen az Emberi Erõforrások
Minisztériuma és az Emberi Erõforrás
Támogatáskezelõ a Bursa Hungarica
pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttmûködési Rendszerben (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
indítja el a pályázatok kezelését. A
pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa

rendszerben egyszeri pályázói
regisztráció szükséges. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben
regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, õk a meglévõ
felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói
regisztrációt, vagy belépést követõen
tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az
EPER-Bursa rendszerben. (Elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/
paly/palybelep.aspx) A személyes és
pályázati adatok ellenõrzését és feltöltését követõen a pályázati ûrlapot
kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában
a pályázat formai hibásnak minõsül.
A benyújtott pályázatok befogadását
az önkormányzatnak az EPER-Bursa
rendszerben igazolnia szükséges. A
nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
-A felsõoktatási intézmény által
kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2013/2014. tanév
elsõ félévérõl
-Igazolás a pályázó és a vele egy
háztartásban élõk egy fõre jutó havi
nettó jövedelmérõl. (Egy háztartásban élõnek kell tekinteni a pályázó
lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkezõ személyeket.)
-Rövid önéletrajz a pályázó szociális helyzetérõl.
A pályázat rögzítésének és az
önkormányzatokhoz
történõ
benyújtásának határideje:
2013. november 15.
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat
bírálja el 2013. december 14-ig.
A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2013.
december 20-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A polgármester a 223/2013.
(IX.26.) sz. képviselõ-testületi hatá-

rozat alapján kiírja a Bursa Hungarica
Felsõoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot 2014. évre a felsõoktatási tanulmányokat 2014-ban
kezdõ fiatalok részére
(„B” típusú pályázat)
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos
szociális helyzetû (a 2013/2014.
tanévben utolsó éves, érettségi elõtt
álló középiskolás, illetve felsõfokú
diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe felvételt még
nem nyert, érettségizett) pályázók
jelentkezhetnek, akik a 2014/2015.
tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási
intézményben teljes idejû (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezõk közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2014-ben elõször nyernek felvételt felsõoktatási
intézménybe, és tanulmányaikat a
2014/2015. tanévben ténylegesen
megkezdik.
Nem részesülhet támogatásban
az a pályázó, aki középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú
szakképzésben vesz részt, illetve a
Magyar Honvédség és a fegyveres
szervek hivatásos és szerzõdéses
állományú hallgatója.
Az ösztöndíj idõtartama 3 X 10
hónap, azaz hat egymást követõ
tanulmányi félév. A támogatott
pályázók szociális rászorultságát az
önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag
szociális rászorultság alapján történik.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójától kezdõdõen az Emberi Erõforrások
Minisztériuma és az Emberi Erõforrás
Támogatáskezelõ a Bursa Hungarica
pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttmûködési Rendszerben (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
indítja el a pályázatok kezelését. A
pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa
rendszerben egyszeri pályázói
regisztráció szükséges. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben
regisztráltak a rendszerben, már nem

regisztrálhatnak újra, õk a meglévõ
felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval
kérhetnek új jelszót. A pályázói
regisztrációt vagy belépést követõen
tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az
EPER-Bursa rendszerben. (Elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/
paly/palybelep.aspx) A személyes és
pályázati adatok ellenõrzését és feltöltését követõen a pályázati ûrlapot
kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnak minõsül. A
benyújtott pályázatok befogadását az
önkormányzatnak az EPER-Bursa
rendszerben igazolnia szükséges. A
nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
-Iskolalátogatási igazolás, vagy
az érettségi bizonyítvány másolata.
-Igazolás a pályázó és a vele egy
háztartásban élõk egy fõre jutó havi
nettó jövedelmérõl. (Egy háztartásban élõnek kell tekinteni a pályázó
lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkezõ személyeket.)
-Rövid önéletrajz a pályázó szociális helyzetérõl.
A pályázat benyújtási határideje:
2013. november 15.
A települési önkormányzat 2013.
december 14-ig saját maga bírálja el
a beérkezett pályázatokat.
A települési önkormányzat döntésérõl és annak indokáról 2013.
december 20-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjról
bõvebb felvilágosítás kapható a
www.emet.gov.hu Internet címen,
vagy a Polgármesteri Hivatal
Hatósági Irodáján.
(dr. Csányi István 56/551-927)

Herczeg Zsolt
polgármester
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Közlemény

Mint arról már értesülhettek,
Németh Lászlóné, nemzeti fejlesztési miniszter 2013. június 15. napjától 2013. december 14. napjáig
Jász-Nagykun-Szolnok
megye
útügyi miniszteri biztosának nevezett ki. Megtisztelõ, díjazásban nem
részesülõ kinevezésem kapcsán az
elkövetkezendõ idõszakban feladatom összegyûjteni és koordinálni
településeink és a lakosság részérõl
felmerülõ igényeket a közutak
mûszaki állapotának javításával
kapcsolatosan. Az útfejlesztésekhez és -felújításokhoz szükséges
finanszírozást döntõ részben az Új
Széchenyi Terv operatív programjai
biztosítják. A beruházások fedezetét középtávon fõként a megtett
úttal arányos útdíj bevételei jelenthetik majd. Augusztus elejétõl
kezdve folyamatos egyeztetéseket
folytatok megyénk járásainak polgármestereivel és az egyes Járási
Hivatalok vezetõivel, valamint
Kovács Károllyal a megyei közútkezelõ igazgatójával. Megyénk úthálózatának egy része minõségileg
messze alul marad szomszédjainkétól, azonban nem feledkezhetünk meg arról, hogy anyagi erõforrásaink nem elegendõek minden út
teljes felújítására, így mérlegelnünk
kell és kompromisszumot kell kötnünk egyes esetekben. Különös
figyelmet fordítok arra is, hogy a
részleges útjavítások és kátyúzások
minél idõtállóbbak legyenek, ezért
több ízben látogattam el személyesen is egy-egy javítás helyszínére.

Bár nem egyszer vegyes érzelmekkel távoztam, ennek ellenére
továbbra is úgy gondolom, hogy a
lakosság érdekében maximális
figyelmet érdemel az útjavítások
minõségének ellenõrzése, hogy
azok a mindenkori technológiai
követelményeknek és szabályrendszernek megfeleljenek.
Németh Lászlóné, nemzeti fejlesztési miniszter és dr. Völner Pál
infrastruktúráért felelõs államtitkárral már több alkalommal folytattam
tárgyalást útjaink állapotáról.
Ennek eredményeként közel 1 milliárd forint plusz útfelújítási támogatás érkezik választókörzetünk
kiemelten kritikus állapotú útjaira.
Ilyen például a Mezõtúrt és
Tiszaföldvárt összekötõ 46-os út.
Kérem mondja el Ön is, véleménye
szerint térségünkben mely közutak
állapota a legkritikusabb és aminek
javítása nem várathat magára.
Személyes levelemhez csatolva
minden háztartásba el fogok juttatni
egy kérdõívet, melynek kitöltésével
és díjmentes visszaküldésével Ön is
hozzászólhat közutaink állapotához.
A mindennapos fogadóóráim
keretein belül továbbra is várom
hívásaikat a 20/380-0709-es telefonszámon és elektronikus leveleiket a boldog.istvan.fogadoora@
gmail.com e-mail címre.
Forduljon hozzám bizalommal!

Boldog István
országgyûlési képviselõ

A Csabai Wagner József alkotásaiból készült
kiállítást a nagy érdeklõdésre való tekintettel
2013. október 31-ig meghosszabbítjuk.
Nyitva tartás:
Kedd – szerda - csütörtök
9-13 óráig
Péntek – Szombat
14-17 óráig
Vasárnap – Hétfõ
Zárva

Felhívás
Tisztelt Mezõtúriak!
Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából 2014-ben az
egyesületünk kiállítás keretében emlékezik az eseményre. Kérünk minden
olyan személyt, aki segíteni tud az anyag összeállításában – fotókkal, levelekkel, tárgyakkal, egyéb dokumentumokkal – kölcsönözze a kiállítás idejére.
Gyûjtés 2014. március 31-ig. Helye: Petõfi S. u. 5. 9-15 óra között.
Telefon: 06/20 214-4756
Segítõ szándékukat megköszönve.
Tisztelettel:
a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület nevében
Szabó András elnök

2013. október 18.

Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzõje
5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.
(56) 551 – 901, (56) 350 – 971
E-mail: jegyzo@mezotur.hu
Tisztelt Szülõk-Gondviselõk!
Ezúton értesítem, Önöket, hogy a
2013. november hónapra járó
Erzsébet-utalvány /továbbiakban
utalvány/ kézhezvételére, 2013.
november 25. napját követõen, a
Mezõtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Déli portáján kerül sor, /
Postával szemben/ ABC sorrendben. Az utalvány, fogyasztásra kész
étel, ruházat és tanszer vásárlására
használható fel. Az igénylõk magas
számára való tekintettel kérem,
hogy az alábbiakban felsorolt idõpontban jelenjenek meg:
A szülõ-igénylõ vezetéknevének A”
kezdõbetûjétõl a „Cs” kezdõbetûig:
2013. november 25. (hétfõ)
8.00-12.00 és 13.00-16.00
A szülõ-igénylõ vezetéknevének „D”
kezdõbetûjétõl a „K” kezdõbetûig:
2013. november 26. (kedd)
8.00-12.00 és 13.00-16.00
A szülõ-igénylõ vezetéknevének „L”
kezdõbetûjétõl a „P” kezdõbetûig:
2013. november 27. (szerda)
8.00-11.00

A szülõ-igénylõ vezetéknevének „R”
kezdõbetûjétõl a „Zs” kezdõbetûig:
2013. november 28. (csütörtök)
8.00-12.00 és 13.00-16.00
Azon szülõk-gondviselõk akik,
valamely oknál fogva nem tudtak
megjelenni a számukra megjelölt
napon, december 02-án (hétfõ)
8.00-10.00 óráig felvehetik az utalványukat.
Felhívom figyelmüket, hogy
amennyiben valamilyen okból nem
vette át az utalványt, legkésõbb
2013. december 04. napjáig jelezze,
mert utána nem áll módunkban az
utalványokat kifizetni.
A pótigénylési határidõ elmulasztása jogvesztõ, így kérem annak
fokozott figyelembe vételét.
Az utalványok átvételéhez személyi igazolvány, lakcím kártya
szükséges, ezek hiányában nem
áll módunkban az utalványokat
kifizetni.

dr. Szûcs Attila sk.

Elektronikai hulladékgyûjtés
Ingyenes lakossági elektronikai
hulladékgyûjtést szervez Mezõtúr
Város Önkormányzata és az MVK
Mezõtúri
Városüzemeltetési
Kommunális Kft.!
Az elektronikai hulladékgyûjtés
lényege, hogy az elektromos árammal, elemmel, akkumulátorral
mûködtetett hulladékok, vagy a
számítástechnikával kapcsolatos
hulladékok ne kerüljenek a kommunális hulladékok közé. Ezek
sokféle egészségre és a környezetre
ártalmas anyagokat tartalmaznak,
mint az ólom, higany, kadmium,
króm. Akadályozzuk meg, hogy
valamelyik árokparton, erdõszélen
kössenek ki ezek a berendezések.
A lakosság által leadható hulladékok fajtái: a háztartási gépek, kisgépek, számítástechnikai és távközlési
berendezések, szórakoztató elektronikai cikkek, elektromos és elektronikus barkácsgépek, játékok, szabadidõs és sportfelszerelések (videojátékok, konzolok, automaták), ellenõrzõ és vezérlõ eszközök (füstjelzõ
berendezések, termosztátok), világí-

tótestek, akkumulátorok, elemek.
A begyûjtés napján a begyûjtõ
pontra mindenki elhozhatja mûködésképtelen, használaton kívüli,
árammal, elemmel, vagy akkumulátorral mûködõ eszközeit, berendezéseit, lemerült akkumulátorait!
Gyûjtés napja: 2013. október 19.
09-12 óráig
Gyûjtés helye: Mezõtúr, Rákóczi
u. 40. (Rákóczi úti iskola elõtt)

Kérjük a lakosságot, hogy a
feleslegessé vált elektronikai eszközeit akár mûködõképes, akár
mûködésképtelen állapotú, csak a
gyûjtõponton tevékenykedõ szakképzett gyûjtést végzõ munkatársainknak adják át, elkerülve ezzel
a késõbbi szétszerelt, lecsupaszított haszontalanná vált alkatrészek
közterületen való megjelenését!

2013. október 18.
Bonis Bona Díj
A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj 2013 tavasza óta ad
lehetõséget a tehetséggondozásban
kiemelkedõ munkát végzõ hazai és
határon túli pedagógusok elismerésére. A díj elnevezése a Bonis bona
discere, vagyis „Jótól jót tanulni”
latin közmondásból származik.

Az Országgyûlési Határozattal
indított, 2028-ig szóló Nemzeti
Tehetség Program egyik célkitûzése, hogy erkölcsi és anyagi elismerésben részesítse azokat a hazai és
határon túli tehetséggondozó pedagógusokat és szakembereket, akik
köznevelési intézményekben végzett munkájuk során kiemelkedõen
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sokat tesznek a nemzet tehetségeinek kibontakoztatása érdekében.
A díjat a nyár elején meghirdetett
nyilvános felhívás nyomán ítélték oda.
E pályázat kapcsán városunkból
Nagy Ferenc a Mezõtúri Magyar Angol Két Tanítási Nyelvû Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
matematika - rajz szakos tanára, az
intézmény Tehetségpontjának kapcsolattartója „Kiváló tehetséggondozó” kategóriában „BONIS BONA
– A nemzet tehetségeiért” díjban
részesült.
Kategóriák voltak: kiváló tehetséggondozó; kiváló tehetségsegítõ;
kiváló
versenyfelkészítõ.
Megyénkbõl összesen: 12-en kaptak Bonis Bona díjat, ebbõl az említett kiváló tehetséggondozó kategóriában pedig 7-en vehették át e
kitüntetést.
A díjak átadására 2013. augusztus
28-án ünnepi gálaest keretében
került sor Budapesten, a Nemzeti
Színházban, ahol többek közt jelen
volt Dr. Hoffmann Rózsa az EMMI
köznevelésért felelõs államtitkára is.
A rangos elismeréshez szerkesztõségünk szívbõl gratulál!

Gyalogló Világnap 2013
Minden évben október elsõ
vasárnapján a természetet kedvelõ,
gyalogolni szeretõ emberek fogják
hátizsákjaikat és barátaikkal együtt
gyalogtúrára indulnak. Ez a nap a
Gyalogló Világnap.

ismerõsök, barátok és házi kedvenceik társaságában, sokan kutyáikkal együtt jöttek.
Délben érkeztünk vissza a kiindulási pontra, ahol szendvicsekkel
és forró teával várták a szervezõk a

Városunkban hagyománynak számít, hogy mi is így tegyünk. Ebben az
évben egy héttel hamarabb szerveztük meg ezt a programot. Kellemes,
kicsit hûvös õszi idõben 8:45-kor
gyülekeztünk a Szász iskola udvarán.
9:00 órára már a nap is kisütött és
egész végig kísérte gyaloglásunkat.
Több mint százan indultunk útnak.
Voltak közöttünk olyanok is, akik
2003 óta minden gyalogló napunkon
részt vettek, úgy mint Patkós
Szilveszterné és Szilágyi Sándorné.
Vidáman telt a délelõtt a kedves

fáradt vándorokat.
Köszönjük a segítõknek ezt a
szép délelõttöt: Katona Tibornak,
Tokács
Anikónak,
Halmágyi
Tamásnak, Kecse Krisztinának, Tar
Anikónak, Német Dórának, Ökrös
Teréznek,
Csiderné
Csizi
Magdolnának, Nagy Antalnénak,
Farkas Sándornénak, Kovács
Sándornénak, Nagyné Mile Ilonának
és a Szász iskola takarító nénijeinek,
a finom teát pedig a tûzoltóknak.

Bánkiné Czikkely Zsuzsanna
szervezõ

Múzeumi hírek
Fazekas találkozó a múzeum születésnapján
Idén harminc éve annak, hogy hivatalos mûködési engedélyt és Nagy
Molnár Miklós néprajzos személyében múzeumvezetõ szakembert kapott
a Túri Fazekas Múzeum.
A kerek évforduló megünneplését összekötöttünk a már hagyományosnak mondható Túri Fazekasok Találkozójával, mely rendezvény lényege,
hogy a városunkban dolgozó vagy itt tanult, de más településeken alkotó
keramikusok, fazekasok kétévente egy napot egymással töltsenek, megbeszéljék az elmúlt idõszak szakmai történéseit.
A napot Bangó Aliz fazekas, néprajzkutató elõadásával kezdtük, mely a
tradicionális hucul kerámiakészítést
mutatta be. Ezután a Kun Zsigmond
Néprajzi Gyûjtemény megtekintése
következett a Teleki Blanka Gimnázium
kiállító épületében.
Az estet záró vacsora elõtt a múzeuBangó Aliz fazekas, néprajzkutató
elõadása a hucul fazekasságról
mot, annak egykori és jelenlegi munkatársait Batta Attila Viktor alpolgármester köszöntötte Mezõtúr Város
Önkormányzata nevében.

Meghívó
A Túri Fazekas Múzeum tisztelettel hívja és várja az érdeklõdõket „A
rács két oldalán - A tömlöcöktõl a börtönök világáig” címû új idõszaki kiállítására.
A megnyitó helyszíne, idõpontja:
Túri Fazekas Múzeum (Bolváry-kúria), 2013. október 19. (szombat), 11 óra.
A kiállítást megnyitja: Papp János bv. fõhadnagy
A kiállítás anyagát a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet és
Papp János bv. fõhadnagy gyûjteményébõl állítottuk össze.
Támogatók: Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Mezõtúr
Város Önkormányzata, Mezõtúri Ipari Park
A tárlat 2013. december 15-ig látogatható.
Pusztai Zsolt muzeológus

Fóka és ismeretterjesztõ show
Október 23-tól november 03-ig mezõtúron a Városi Oktatási Centrumban
bemutatjuk közelrõl az emberkéz által nevelt oroszlánfókák életét:
-kis fókák születése és fejlõdése diafilmeken,
-általános jellemzõk bemutatása,
-vicces játékos mûsor a fókákkal.
Az elõadásban látható 2 oroszlánfóka Selly és Oscar Sony.
Selly 20 éves nõstény oroszlánfóka kedves, játékos és nagyon szereti,
ha tapsolják. Gyönyörû hangjával, akár az „operában“is felléphetne.
Oscar Sony a 300kg-os óriás oroszlánfóka 7 éves, emberszeretete határtalan. Picasso is megirigyelhetné festõi képességét. Mindenkinek nagyon
szeret puszikat osztogatni és szívesen felengedi a hátára az úszni vágyókat.
Nagyon jó étvagyuk van, naponta 20kg heringet esznek.
Célunk,hogy a közönség közelrõl is megismerhesse ezeket a csodálatos állatokat.
A show hossza kb. 25-30 perc.
A programok hétköznapokon 18:00,
szombaton és ünnepnapokon 15:00 és 18:00,
vasárnaponként 11:00 és 15:00 órakor kezdõdnek.
A belépõ jegy ára 1000 ft/fõ, 3 éves korig ingyenes.
További információ kérhetõ Richter Erikától: tel:06/70264-6963

Szeretettel várjuk önöket!
Nuova Atlantika kft.
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Rövid híreink!
Idõsek Világnapja

„Nem csak a húszéveseké a világ”

Mezõtúron 2013. október 3-án köszöntötték az Idõsek Világnapja alkalmából, a
Bíró Kálmánné Bakos Ilona Idõsek Otthona lakóit, aktív és nyugdíjas dolgozóit.
A rendezvényen jelen volt Boldog István országgyûlési képviselõ, Herczeg Zsolt
polgármester, Batta Attila Viktor alpolgármester, Szûcs Dániel városi képviselõ,
valamint a fenntartó Református Egyház részérõl Beszterczei András a nagykunsági egyházmegye esperese és Kovács Anett Beáta igazgató úrhölgy.

Az Aradi Vértanúkra emlékeztünk
2013. október 6-án a Jobbik Mezõtúri Szervezete szervezésében az aradi
vértanúkra emlékeztünk a Petõfi szobornál. A szabadságharc leverése után
megkezdõdött a Haynau vezette véres megtorlás. Ennek elsõ lépése volt a
tábornokok aradi kivégzése 1849. október 6-án. A szabadságharc kezdetén
még osztrák császári hadsereg tisztjei voltak, de az összecsapások alatt a
magyar hovéd hadsereg vezetõinek sorába léptek be.
A 13 aradi vértanú: Kiss Ernõ, Dessewffy Arisztid, Schweidel József, Lázár
Vilmos, Poeltenberg Ernõ, Török Ignác, Láhner György, Knézich Károly,
Nagysándor József, Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey Károly és
Leiningen-Westerburg Károly.
„Sírotokon a hír õrködni fog…
Nyugodjatok nemes Tábornokok!
A lángzott bajnok-szív most jéghideg –
Nemes áldozatok- Pihenjetek!”

A mezõtúri Városi Nyugdíjas Klub 2013. október 11-én tartotta az Idõsek
Világnapi és Szüreti Mulatságát. A nagy érdeklõdésre való tekintettel az
ünnepség a Városi Oktatási Centrumban, a volt Fõiskola épületében került
megrendezésre. Az ünnepségen megjelent Batta Attila Viktor Mezõtúr
város alpolgármestere, Boldog István országgyûlési képviselõ nevében
Szûcs Dániel városi képviselõ, valamint Bordács László a Mezõtúri
Közmûvelõdési és Sport KKN Kft. ügyvezetõje. A megnyitót követõen
közös ebédre és mulatságra került sor. A résztvevõk jó kedvérõl a törökszentmiklósi Molnár Duó gondoskodott.

Jubilált a Lókötõk Citerazenekar

Brumi maci Mezõtúron
Ismét gyerekek zsibongásától volt hangos a Városi Színházterem 2013. október 8-án, amikor is a budapesti Szabad Ötletek Színháza adta elõ legújabb
elõadását, a Brumi macit. A színházlátogató gyerekeknek igen nagy kitüntetésben volt része, hiszen az elõadás vidéki premierje Mezõtúron volt, a
budapesti bemutatóra csak október 10-én került sor. A Szabad Ötletek
Színházának társulata már nem elõször tette tiszteletét városunkban
(Pöttyös Panna, Mézga Géza). A társulat színészei megbízhatóan jó színvonalon szórakoztatják az óvodás és kisiskolás csoportokat. Ez most sem történt másképp, Brumi macit és barátait érdeklõdve figyelték a gyerekek.

2013. október 12-én ünnepelte a Lókötõk Citerazenekar fennállásának 10.
évfordulóját. A jubileumi citerás mulatság két részbõl állt, elsõ részben a
meghívott vidéki zenekarok köszöntötték a mezõtúriakat, majd 5 órától a
Lókötõk Citerazenekar önálló koncerttel ünnepelte meg az elmúlt 10 évet. A
születésnapos zenekart köszöntötte Herczeg Zsolt Mezõtúr város polgármestere, Boldog István országgyûlési képviselõ nevében Szûcs Dániel városi
képviselõ és Patkós Éva a Szivárvány Népzenei Egyesület nevében. A mûsor
után az ünneplõ zenekar a vendégeit a Városi Oktatási Centrumba egy közös
vacsorára invitálta. A közös délután és este nagyon jó hangulatban telt.

„Hazámat szolgálom!”
Országos Könyvtári Hét

2013. október 8-án a Mezõtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltségen Boldog
István országgyûlési képviselõ, Kétpó Község polgármestere és Herczeg Zsolt
Mezõtúr város polgármestere ünnepélyes keretek között köszönte meg a helyi
katasztrófavédõk dunai árvízi védekezés során nyújtott alázatos munkáját.
Az eseményen részt vett Liszkai Zoltán a kirendeltség vezetõje, Batta Attila
Viktor Mezõtúr Város alpolgármestere és Ádám Tibor tûzoltóparancsnok.
Boldog István Led Tv-vel köszönte meg az állomány munkáját, Herczeg
Zsolt mikrohullámú sütõt, valamint emléklapot adott át a védekezésben
résztvevõk számára, ezzel is megköszönve segítségüket.

Nem csak családkutatóknak...
2013. október 11-én a A Mezõtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és a
Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület A személy és vezetéknevekrõl nem
csak családkutatóknak címû elõadásra invitált minden érdeklõdõt. Az elõadást a Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretében rendezték meg, az
elõadó Berkes József fõlevéltáros a Magyar Nemzeti Levéltár Országos
Levéltárának fõosztályvezetõ-helyettese volt.

Az Országos Könyvtári Héthez csatlakozott a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár is 2013. október 7-13 között. A programok többrétûek voltak, volt
biblioterápiás foglalkozás, kézmûves foglalkozás, író-olvasó találkozó Víg
Balázzsal és Sólyom Tamással. A gyerekek beköltözhettek a Közösségi
Házba, az „Éjjel-nappal könyvtár”-i program keretében, és a hét zárásaként
Mesegálát tartottak a város legjobb gyermekmesélõi közremûködésével.
Tartalmas és olvasmányos héten vagyunk túl a gyerekek és a szervezõk
nagy megelégedettségére.

Bodor Márti
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Háromszoros boldogság
Több, mint 20 éve nem volt
hasonló eset Mezõtúron, mint ami
2013. szeptember 3-án beragyogta
városunkat. A mezõtúri Csipesné
Geszti Szilvia világra hozta hármas
ikreit. Bár a babák Debrecenben születtek, lakhelyüket tekintve Mezõtúrt
gazdagítják. Szilvia kérdésünkre
elmondta, hogy terveztek családot,
babát, de ezek sikertelensége miatt
más megoldást kellett találniuk a
régen várt családgyarapításra.

viseltem a terhességet az orvosom
biztatására még két héttel sikerült
eltolni a szülést. Így 2013. szeptember
03-án megszületett: Alíz 2100g 48cm-vel, Emma 2150g - 44cm-vel és
András 2200g - 48cm-vel a Debreceni
Klinikán. Szerencsénkre nagyon jó
babák, három óránként esznek, azután alszanak. Eleinte szokatlan és
fárasztó volt az éjszakai mûszak, de
mostanra
már
belerázódtunk.
Anyukám segít a mindennapokban.

– Tervezett babák voltak. Több évi
sikertelen próbálkozás után belevágtunk a lombik programba,ami szerencsénkre elsõre sikerült, ráadásul
háromszorosan! Amikor kiderült,
hogy hárman vannak, hirtelen fel sem
fogtuk. Egyszerûen hihetetlennek
tûnt, hogy ez velünk megtörténhet.
Hatalmas boldogságot éreztünk.
Persze megfordult a fejünkben, hogy
nem lesz könnyû hirtelen három gyerekkel, de minden fáradalmat megérnek! Eredetileg a 32. hétre volt tervezve a császármetszés, de mivel jól

Teljesen megváltoztatták az életünket,
amit persze egy cseppet sem bánunk!
Nagyon jó érzés három picurkát imádni egyszerre. Rengeteg segítséget kaptunk a családunktól, barátainktól,
ismerõseinktõl és ismeretlenektõl is,
amit ezúton szeretnénk nagyon megköszönni!
Szerkesztõségünk és a Mezõtúri
Közmûvelõdési és Sport KKN Kft.
valamennyi dolgozója nevében
ezúton is sok boldogságot és egészséget kívánunk a családnak!

Bodor Márti

Emléktábla avatás
a Bajtársi Egyesület szervezésében
2013. szeptember 28-án két
emléktábla avatásra került sor a
Bajtársi Egyesület szervezésében.
Délelõtt 10 órakor a Földvári út
Kilián lakótelep falán a Kablay
Lajos Veteránrepülõ Bajtársi
Egyesület repülõs emléktáblát avatott, majd 11-kor a Rákóczi út 12.
szám alatt a volt Komendáns
Hivatal elõtt a Magyar Honvédség
Mezõtúri Ezredének emléktábla
avatása következett. Az ünneplõ
közönséget és a meghívottakat
Staub István egyesületi elnök, valamint Herczeg Zsolt polgármester
köszöntötte, majd a leleplezést
követõen Batta Attila Viktor alpolgármesterrel koszorút helyezett el.
Megemlékezõ gondolatokat hallhattunk Tóth Zoltán nyugalmazott
alezredestõl, az ünnepi mûsorban
katonadalok hangzottak el a
Mongol-Agrár Népdalkör elõadásában. Az ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.
Idézet Staub István nyugalmazott repülõ mérnök alezredes avató
beszédébõl:
„Emlékezni jöttünk ma ide e
helyre, az egykori Honvéd Kilián
György Repülõ Hajózó Tiszti Iskola
egyik volt bázisára. Ugyanis itt települt 1952 és 1956 között a tiszti
iskola három repülõ ezredének
egyike: az Iskolaezred, valamint
1952 és 1955 között annak 1.
Repülõ-kiképzõ százada. Ezt a
bázist, ahol most vagyunk 1937ben kezdték el építeni gyalogsági
laktanyaként, amelyet az építkezés
befejezése után 1938-tól 1944-ig
több alakulat is használt. A II.világháború után az 1951.október1-jén

alakult
82.Önálló
Bombázó
Repülõezred (parancsnok.: Bencze
Károly százados) telephelye volt.
Az itt települt Iskolaezred jelentõs
hatást gyakorolt a fejlõdésben lévõ
magyar légierõre és Mezõtúr gazdasági és kulturális helyzetére is. 1951
és 56 között az Iskolaezrednél (a két
Jak-18-as századnál) kaptak alapkiképzést a magyar légierõ leendõ
vadászrepülõgép vezetõi. Mi mindnyájan, akik egykoron itt szolgáltunk és repültünk, nosztalgiával
emlékezünk az itt töltött idõszakra,
a Tisztiiskolára, az Iskolaezredre, az
1.Repülõkiképzõ századra, parancsnokainkra, növendékeinkre és a már
70-es, 80-as éveikben járó oktató
társainkra. Mi, akik itt kezdtük repülõtiszti pályafutásunkat, itt váltunk a
ránk bízott leendõ vadászpilóták
életéért felelõsséget vállaló repülõgépvezetõ-oktatóvá, emléktábla
elhelyezésével adózunk az egykori
Honvéd Kilián György Repülõ
Hajózó Tiszti Iskola, az Iskolaezred ,
az 1.Repülõkiképzõ-század és volt
bajtársaink emlékének. Ez az emléktábla, amelyet ennek az épületnek a
falán helyeztünk el, emlékeztesse a
jelen és a jövõ nemzedékét arra,
hogy egykoron itt települt az a repülõezred és annak 1.Repülõkiképzõszázada, amely több száz vadászrepülõgépvezetõ jelöltet képezett a
magyar légierõnek. Ezzel az emléktáblával emlékezünk és emlékeztetünk, amely tovább õrzi a szívekben
az idõ múlásával egyre halványuló
emlékeket.”
A köszöntõ teljes terjedelmében
honlapunkon
olvasható:www.
mezoturesvideke.hu

60 éves osztálytalálkozó a Teleki Blankában
2013. szeptember 21.
Mezõtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és kedves hozzátartozóit
2013. október 23-án az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 57.
évfordulója alkalmából rendezett városi megemlékezésre.
10:00 Ünnepi Istentisztelet, helye: Belvárosi Református Nagytemplom
11:00 Megemlékezés, koszorúzás a Városháza elõtti 1956-os emlékmûnél
Ünnepi köszöntõt mond: Dr. Papp István történész
Ünnepi mûsor: a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium diákjai
11:50 Díjak, kitüntetések átadása a Városháza Dísztermében
A mûsorban közremûködnek: a Teleki Blanka Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium diákjai
Az elismeréseket átadja: Herczeg Zsolt Mezõtúr város polgármestere

A képen Dr. Gombás István tanár eleveníti fel emlékeit, aki 1953. tavaszán, mint fiatal
tanár a beteg Gulyás Magda történelem tanárnõt helyettesítette az akkori (Törõ Pálnak
nevezett) leánygimnázium 22 fõs osztályában. Készült e találkozóra egy Emlékkönyv,
mely az egykori osztály történetén kívül az osztálytagjainak visszaemlékezésére épült sok
képpel, tanárokra és elhunyt társakra való emlékezéssel, igaz szeretettel.

Kiss Imréné Mikes Éva
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Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

ELHUNYTAK
Iglódi Zoltán élt 56 évet,
Busi Ferenc élt 77 évet,
Kontér Béla élt 81 évet,
Dóra Lajos élt 62 évet,
Hinkel Sándor élt 61 évet,
Sipos Sándorné Mátyus Mária élt 90 évet,
Nagy Mária élt 63 évet.

Nyugodjanak békében.

A Dömötör napi népdaléneklõ
versenyen nem csak a versenyzõ
kedvû énekeseket látja szívesen a
Közösségi Ház, hanem a nézelõdni vágyókat is, hiszen kézmûves kirakodóvásárral, népzenei
koncerttel és táncházzal is várják
a látogatókat.

Szilágyi Zoltán
(Kovács Mária)

Kovács Zsombor József
(Asztalos Natália)

Molnár Attila
(Sípos Tímea)
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