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Városi közéleti lap

Megalakult az új képviselõ-testület Mezõtúron
Mezõtúron 2014. október 20-án tartotta meg alakuló ülését a képviselõtestület a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

az alpolgármester illetményét és költségátalányát is, majd Herczeg Zsolt
polgármester tartott tájékoztatót az elmúlt ciklusról és a 2014 -2019 közötti
idõszak programjáról.

Az ülés kezdetén Korom Endre, a Helyi Választási Bizottság elnöke
ismertette az október 12-ei önkormányzati választás eredményeit.
Mezõtúron a névjegyzékben lévõ választópolgárok száma 14 504 fõ, ebbõl
szavazóként megjelent 5 064 fõ. Mezõtúr város polgármestere 2390 szavazattal Herczeg Zsolt lett. Az 1. számú egyéni választó kerületben szavazategyenlõség alakult ki Pete Lajos, a FIDESZ-KDNP jelöltje és Kötél János, a
JOBBIK jelöltje között, így ebben a körzetben a választás eredménytelen,
idõközi választást fognak kiírni. A többi választókerületben a FIDESZKDNP jelöltjei nyerték meg a választást:
a 2. számú választó kerület képviselõje Tóth Zsolt 222 szavazattal,
a 3. számú választókerület képviselõje Harmat Mihályné 260 szavazattal,
a 4. számú választókerület képviselõje Patkós Éva 256 szavazattal,
az 5. számú választókerület képviselõje Patkós Lajos 296 szavazattal,
a 6. számú választókerület képviselõje Szûcs Dániel 334 szavazattal,
a 7. számú választókerület képviselõje Dr. Csellár Zsuzsanna 234 szavazattal
és a 8. számú választókerület képviselõje Batta Attila Viktor 289 szavazattal.
Korom Endre ismertette továbbá, hogy a kompenzációs listáról az egyéni
választókerületi eredmények alapján mandátumot szerzett a JOBBIK, az
MSZP és a Mezõtúri Lokálpatrióta Egyesület. A bizottság döntése alapján
mandátumot szerzett képviselõk: Csányi Tamás, Rózsa Endre Bertalan és
Gonda Károly. Csányi Tamás lemondott képviselõi mandátumáról Csányi
Richárd javára, Gonda Károly szintén lemondott a mandátumáról Seresné
Metzker Krisztina javára.
A tájékoztató után esküt tett Herczeg Zsolt polgármester, a képviselõtestület tagjai valamint sor került a megbízólevelek átadására. Ezt követõen
a bizottságok tagjainak megválasztása és eskütétele következett. A bizottságok létszámában változás nem történt. Ezután titkos szavazással egyhangúlag megválasztották az alpolgármestert, aki az elkövetkezendõ öt esztendõben Batta Attila Viktor lesz.
Az alakuló ülésen a képviselõ testület megállapította a polgármester és

Polgármester úr kihangsúlyozta, hogy az állami adósságátvállalásnak
köszönhetõen 3,2 milliárd forint tehertõl szabadult meg a város, melynek
következtében a gazdálkodás stabil alapokra helyezõdött. Az elmúlt négy
esztendõ során közel 3,5 milliárd forint forrás érkezett az önkormányzat
fejlesztéseihez. Ugyanezen idõszakban a városban mûködõ gazdasági társaságok pedig közel 4 milliárd forint fejlesztési támogatásban részesültek.
Herczeg Zsolt kiemelte a továbbá, hogy nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat a helyi társadalom, a gazdálkodói szféra, a civil szervezetek munkájának támogatására és a velük való együttmûködésre. Fontosnak tartják,
hogy minél több alkalommal közöttük legyenek, hallják a véleményüket és
megismerjék problémáikat.
Az elkövetkezendõ öt év feladatairól, terveirõl Mezõtúr polgármestere
elmondta, hogy a fejlesztési források összege több mint 7,5 milliárd forint.
Az elképzelések sikeres megvalósítása esetén a település fejlõdéséhez az
önkormányzat jelentõs mértékben hozzájárul. Ebben az idõszakban nemcsak az önkormányzatok részére lesznek pályázat útján elnyerhetõ fejlesztési források, hanem a gazdasági szféra részére is elérhetõvé válnak ezek a
lehetõségek. Ezáltal az önkormányzat a gazdasági élet szereplõivel együtt
tud hozzájárulni ahhoz, hogy Mezõtúr a fiatalok jelentõs részét itthon tartó
településsé váljon.

A lakóközösség védelmére pályázott és nyert....

2. old.

Történelmi Emlékhely lett a Mezõtúri Református Kollégium 5. old.

A hivatás, aminek nincs vége
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Aktuális pályázatokról röviden

6. old.

Ünnepi megemlékezés Mezõtúron

4. old.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat...

7. old.

Veres Nikoletta
Mezõtúri Városi Televízió

Felhívás!
A Népi-Díszítõmûvészeti Szakkör mezõtúron készült hímzésekbõl tervezi novemberi kiállítását.
Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen megmutatnák hímzéseiket
(goblein kivételével).
Jelentkezési határidõ: 2014. november 10.
Bõvebb információ: Csider Irén szakkörvezetõnél, 06/70 606-4809
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõk, Erzsébet-utalvánnyal kapcsolatos
tájékoztatása
Tisztelt szülõk-gondviselõk!

Ezúton értesítem Önöket, hogy a 2014. november hónapra járó Erzsébetutalvány /továbbiakban utalvány/ kézhezvételére, 2014. november 21.
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:
2014. november 24.
A szülõ-igénylõ vezetéknevének „D” kezdõbetûjétõl a „K” kezdõbetûig:
2014. november 25.
A szülõ-igénylõ vezetéknevének „L” kezdõbetûjétõl a „P” kezdõbetûig:
2014. november 26.
A szülõ-igénylõ vezetéknevének „R” kezdõbetûjétõl a „Zs” kezdõbetûig:
2014. november 27.

A lakóközösség védelmére pályázott és nyert a
mezõtúri társasház
A házfórum.hu weboldalon
immár hatodik alkalommal hirdette meg pályázatát társasházak
számára az OTP Bank. A június
30-án zárult kiírására összesen
1100 lakóközösség jelentkezett. A
pénzintézet idén három kategóriában összesen 8,8 millió Ft vissza
nem térítendõ támogatással segíti
az öngondoskodást választó lakóközösségeket fejlesztési elképzeléseik megvalósításában. Ebben
az évben egy mezõtúri társasház
is a nyertesek között van.

Azon szülõk-gondviselõk akik, valamely oknál fogva nem tudtak megjelenni a számukra megjelölt napon, november 28.-án 8.00-12.00 óráig felvehetik az utalványukat.
Az utalványok kézhezvétele, hétfõn, kedden, szerdán, csütörtökön, reggel 8.00 órától 12.00 óráig, majd 13.00 órától 16.00 óráig pénteken reggel
8.00 órától 11.00 óráig történik.
Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben valamilyen okból nem vették át
az utalványt, legkésõbb 2014. december 02. 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
S.K.

Köszönetnyilvánítás
A Mezõtúri Intézményellátó Kft. a lakosság segítségét kérte abban, hogy
a Városi Strandfürdõt virágokkal szebbé varázsolhassa. Nagy örömünkre
szolgált, hogy milyen sok felajánlás érkezett.
A Kft. egy két személyre szóló egyszeri strandbelépõvel, illetve a Kovács
Kerámia Kft. által felajánlott kaspóval köszönte meg a növényeket.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani:
Szabó Sándornénak- Vörösmarty útról,
Király Imrének- Egri útból,
Debreczeni Lajosnénak- Kürt útból,
Kovács Jánosnénak- Faragó Bálint útról,
Gonda Jánosnak- Jázmin útból,
Bucsai Istvánnénak- Gábor Áron útból.

Figyelem!
2014. november 11-én (kedden) a Közösségi Ház 101-es termében
ingyenes hallásvizsgálat lesz 8-14 óráig.
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A képen: Kecséné Varga Ildikó,
Molnár Árpád Szilveszter,
Horváth Károlyné, Tömösközi Sándor

A pályázat iránti fokozódó érdeklõdés azt jelzi, hogy a lakóközösségek egyre tudatosabban keresik saját
forrásaik mellé a külsõ forrásokat
beruházási terveik megvalósításához – vélik az OTP Bank szakértõi,
akik elmondták, a kategóriák idén
sem változtak. A környezetvédelem,
közösségépítés, valamint életminõség-javítás témában meghirdetett
pályázatokra az OTP Bank szakmai
zsûrije idén már összesen 8,8 millió
Ft vissza nem térítendõ támogatást
ítélt oda. A Mezõtúron a Szabadság
tér 29. szám alatt mûködõ 4-es lépcsõház lakóközössége problémáik
orvoslására az életminõségé-javítás
kategóriára adta be pályamûvét,
amelyet a zsûri 400 ezer forint viszsza nem térítendõ támogatással díjazott. Az elnyert pénzbõl a társasház
biztonsági kamerákat és kaputelefonokat szereltet fel.
A kivitelezési munkák végeztével
október 29-én tekintette meg a,
Bencsik Zoltán által társadalmi
munkában beépített berendezéseket Molnár Árpád Szilveszter az
OTP Bank Dél-Alföldi Régió
Társasházi szakértõje, Kecséné
Varga Ildikó az OTP Bank Mezõtúri

fiókjának vezetõje, Tömösközi
Sándor közös képviselõ és Horváth
Károlyné gazdasági ügyintézõ.

Molnár
Árpád
Szilveszter
elmondta, a pályázat beadásának
egy feltétele van, az, hogy a pályázat idõpontjában és az esetleges
nyertesség idõpontjában legyen az
OTP Banknál vezetett bankszámlája a lakóközösségnek.
A szakértõ szerint, a minden eddiginél szélesebb körû részvétel a
pályázaton azt mutatja, hogy a társasházak érdeklõdése folyamatosan nõ a
felújítási-korszerûsítési célú támogatási lehetõségek iránt. Ebben az
évben az is megfigyelhetõ volt, hogy
az érdeklõdõk között - a társasházi
közös képviselõk mellett - megnõtt
azoknak a magánszemélyeknek az
aránya, akik lakóközösségük megbízásából igyekeztek informálódni a
kiírásról. Mindez arra utal, hogy a
közös képviselõk mellett a lakók
közül is egyre többen járnak „nyitott
szemmel”, s igyekeznek minden forrásszerzési lehetõségnek utánajárni –
mondta Molnár Árpád Szilveszter. Az
OTP Bank az évente meghirdetett
pályázattal öngondoskodásra, valamint saját kezdeményezésekre kívánja ösztönözni a lakóközösségeket. A
szakember felhívta a figyelmet arra,
hogy a díjazásban nem részesülõ
pályázóknak sem kell lemondaniuk
terveik megvalósításáról, hiszen a
pályázati források mellett számos
egyéb finanszírozási lehetõség áll
rendelkezésre. A társasházi korszerûsítések, külsõ-belsõ felújítási munkák
finanszírozása kapcsán elsõsorban az
állami kamattámogatott hitelek, illetve kedvezõ feltételû lakástakarék
szolgáltatások jöhetnek számításba.

A szerk.
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Idõsek Hete
Intézményünkben minden évben
Idõsek Hetét tartunk. Így volt ez
szeptember 29-tõl most is.
A mentálhigiénés csoport munkatársai egész héten tartalmas és
szórakoztató programokat biztosítottak számunkra. Volt kulturális
mûsor, palacsintasütés, kerekes
székes séta a városban, szellemi
vetélkedõ a Szendy Pál és a
Túrkevei Idõsek Otthona meghívott
lakóival. Csütörtökön a konyha dolgozói háromfogásos ünnepi ebéddel kedveskedtek nekünk.
Pénteken a hét zárásaként meglepetés vendégnek örülhettünk.
Kozák Julianna számunkra is ismerõs, fülbemászó, csodálatos dalok
elõadása közben szinte hallható
volt a csend, a meghitt átélés és a
mély meghatottság néma hangja.

Néhány
percre
elfeledtük
korlátainkat és szinte száguldtunk a
zene szárnyain, ami bizonyítja, hogy
a zene soha nem korfüggõ, hiszen
együtt élveztük 40-tõl 100 évesig.
Hálásan köszönjük, hogy a kultúrának egy új vonalát hozták el nekünk
és ez által mindannyian gazdagabbak lettünk. Reméljük még lesz
részünk hasonló zenei élményben.
Intézményünk minden lakója
nevében nagy tisztelettel köszönöm
meg mindenkinek a fárasztó, de
szeretettel teli egész heti munkát.

Csesznik tiborné
lakó
Mezõtúri Református
Egyházközség
„Bíró Kálmánné Bakos Ilona”
Idõsek Otthona

Emlékezés 1956 hõseire

Beszédet mond a Pofosz nevében Korom Kálmán nyug. ig. tanár

Október 19.-én a katolikus temetõben koszorúzással egybekötött megemlékezés volt
vitéz debreceni
Szûcs László szabadságharcos író, és
vitéz Horváth Máté szabadságharcos
hõsök sírjainál. A megható ünnepségen több emigrációból hazatért bajtárs emlékezett a korabeli eseményekre és mondott nagyhatású ver-

set. Szép és méltó mûsort adott (már
nem elõször e helyen ) a Teleki
Blanka Középiskola irodalmi köre. A
koszorúzáson részt vett a budapesti
’56-os Hagyományõrzõk, és a budapesti Pofosz küldöttségein kívül a
mezõtúri Polgármesteri Hivatal és a
Református Kollégium küldöttsége.
K.M.É.

Ismét történt egy jó dolog, elkészült a parkoló!
Évek óta gondot jelentett a
Gyermek-kert óvoda dolgozóinak,
és szülõi közösségének, hogy a reggeli, és a délutáni csúcsidõben nem
volt megfelelõ, elegendõ hely a parkoláshoz, mivel túl keskeny az út
az óvodánk elõtt.
A szeptemberi szülõi értekezleten,
nagy örömmel hallgattuk meg Szûcs
Dániel Képviselõ Urat, aki tájékoztatott bennünket, arról, hogy szeretné
megszüntetni ezt a lehetetlen állapotot, egy parkoló kialakításával.
Hozzá is fogtak a kivitelezéshez,
és hamarosan, nagy örömünkre, el is
készült a parkoló. Most már 8 autó
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biztonságos kényelmes parkolására
van lehetõség óvodánk elõtt. Nagyon
megnyugtató ez, az itt dolgozók számára is, hiszen egész nap biztonságos környezetben tudhatják autóikat,
nyugodtan végezhetik a napi munkájukat. A szülõk, és gyermekeik számára is kényelmes biztonságos
beszállást, elindulást biztosít a védett
környezetben kialakított parkoló.
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani Szûcs Dániel Képviselõ
Úrnak, hogy javította munkakörülményeinket, és hozzájárult a balesetmentes közlekedéshez.
A Gyermek-kert Óvoda dolgozói

Miskolczi Pálné Kati néni és Seres
Attiláné Zsuzsa néni 2014. szeptember 27-én ünnepélyes keretek között
vasdiplomát vettek át Szarvason a Gál
Ferenc Fõiskola Pedagógiai Karától a
szarvasi Evangélikus Ótemplomban,
mivel 1949-ben, 65 évvel ezelõtt
végeztek mint tanítónõk.
Igazán szerencsés vagyok. Hiszen
nagyon keveseknek adatik meg, hogy
elmondhatják magukról: húszas
éveik elején nagyszüleik száma nemhogy csökken, de még nõ is. A családi gyarapodás esetemben egy szülõi
esküvõvel következett be még 2012ben, és ekkor fogadott engem unokájává – a már meglévõ kettõ mellé –
Miskolczi Pálné Szász Kati néni és
Miskolczi Pali bácsi. Szeretetük és
odafigyelésük határtalan és nagyon
örülök, hogy egy családba tartozhatok velük. Úgy gondolom, errõl az
eseményrõl érdemes megemlékezni,
én pedig örömmel teszem ezt.
Kati néni 1947-ben végzett a
Teleki Blanka Gimnáziumban, majd
a Szarvasi Tanítóképzõ 5. éves tanulója lett, ahol 1949-ben kapta meg
diplomáját. Tanítói kinevezésére
azonban 1950-ig várnia kellett, amikor a tanyai Kunhegyes-Ikvay
Általános Iskola tanítója lett és nagy
lelkesedéssel látott neki a pedagógiai szolgálatnak, 1-8 osztályos diákokat oktatva. Nem sokkal ezután a
mezõtúri Csugari Általános Iskolába
helyezték át, ahol ugyancsak nyolc
évfolyam tanulóit terelgette a szép
és helyes irányba. Kati néni 1956ban kötött házasságot a szintén
pedagógus Pali bácsival, akivel ezt
követõen
együtt
tanítottak
Csugarban, megosztva az alsó és
felsõ tagozatot. Házasságukból két
fiúgyermek született. Az 1960-as
évek elején Mezõtúrra helyezték át
õket a Kossuth Úti – akkor 1. számú
– Általános Iskolába, ahol 1966-tól

kezdve Kati néni igazgatóhelyettesi
feladatokat is ellátott. Az 1970-1980as években megrendült egészségi
állapota miatt leszázalékolták
ugyan, de hivatásához mindig hû
maradt. Nagy örömmel mesél
nekem is mindig arról, milyen jó
érzés újra találkozni azokkal a ma
már hatvanas, vagy akár hetvenes
éveikben járó volt diákjaival, akikbõl
sugárzik a hála, valamint nem utolsó
sorban tisztességgel helyt tudtak
állni az élet általuk választott (vagy
éppenséggel nem általuk választott)
területein. Kati néni néha még ma is
szívesen segít a tanulásban kisdiákoknak, pedagógusi hivatásához így
65 esztendeje hû.
Kati néni és Pali bácsi néhány
éve
a
Református
Idõsek
Otthonában élnek, ahol édesanyámékkal együtt néha én is meglátogatom õket. Számomra élmény
velük beszélgetni, mert megelevenítik a régmúlt idõket, én pedig
színt vihetek a mindennapjaikba.
Ezúton gratulálok Kati néninek
és Zsuzsa néninek a jeles évforduló
alkalmából. Jókívánságaimat pedig
tolmácsolja Balogh József verse:
Balogh József: Mit kívánok?
Kívánok én hitet, kedvet,
szép szerelmet, hû türelmet,
utakhoz fényt, csodát, álmot,
békességes boldogságot,
magyar szót és égre kéket,
emberarcú emberséget,
verseket, célt, igazságot,
daltól derûs jobb világot,
bokrok mellé társnak fákat,
napfényt, amely el nem fárad,
tekintetet szembe nézve,
éjt meg nappalt soha félve,
kézfogásos tiszta csöndet,
és mosolyból minél többet!

Polgár Péter

Közérdekû Tájékoztatás!
Kedves Olvasónk kérte meg szerkesztõségünket, hogy személyes negatív
tapasztalata alapján hívjuk fel a figyelmet arra, hogy: ha ügyvédnek hivatalos iratot adnak át, arról mindenképpen kérjenek átvételi elismervényt,
amely tartalmazza az átadott irat fõbb ismérveit.
Olvasónk ugyanis úgy járt, hogy az ügyvéd nem emlékezett rá, hogy mit
adott át számára az ügyfél, sõt, még arra sem emlékezett, hogy kapott volna
papírt, így a reklamációját sem fogadták arra vonatkozóan, hogy miért nem
történik ügyében elõrelépés. Ráadásul az átadott irat eredeti volt, így még
csak másolat sem maradt belõle az ügyfélnél. Kérünk mindenkit, ügyintézése folyamán figyeljen oda a fentiekben leírtakra.

-szerk-
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Az iskola közös ügyünk - Túri Sulifesztivál

A Mezõtúri Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola és a
KLIK Központ Mezõtúri Tankerülete
szervezésében 2014. október 11- én
szombaton a Mezõtúri Városi
Oktatási Centrumban került megrendezésre a TÚRI SULIFESZTIVÁL
c. rendezvény, a TÁMOP 3.1.4.
B-13/1-2013-0001.
kódszámú
„Köznevelés az iskolában” c. pályázat kapcsán.

A rendezvényen intézményünk
pedagógusai, tanulói, szülõk, hozzátartozók és a külsõ partnerek
támogatásával egy közös, programokban gazdag, kötetlen, játékos
családi nap részesei lehettünk.
Partnereinkkel együtt olyan interaktív napot szerveztünk, mely számos
szórakozási, betekintési, kipróbálási, valamint tapasztalatszerzési
lehetõséget nyújtott a sport és a
kulturális élet területén, az egészségfejlesztés és környezettudatosság jegyében.
Röviden a változatos programokról: az iskola és tagintézményeinek
felvonulása, zenés reggeli torna,
„Álmaim iskolája” címmel óvodai
rajzpályázat kiállítása és eredményhirdetése, ingyenes egészségügyi
szûrések (EFI Iroda), a városi rendõrség és tûzoltóság munkatársainak
bemutatója. A TÚRI SULIFESZTIVÁL
központi helyszínén, a színpadon
egymást váltották a zenés-hangszeres, táncos (modern és balett) elõadások, sport bemutatók. A sportcsarnokban és a sportpályán játékos, ügyességi versenyek, kötélhúzás, iskolák közötti focimérkõzés,
váltóversenyek zajlottak. Az aulában kézmûves foglalkozások sora
várta az érdeklõdõket, amely az
intézményünk és a Mezõtúri Városi
Óvodák nagycsoportos óvó pedagógusai közremûködésével valósult
meg. Az udvaron tehették próbára
kézügyességüket diákjaink tökfara-

gásban,
aszfaltrajzversenyen.
Mezõtúri betyárbemutató keretében
kipróbálhattuk az ostorcsattogtatást
is. Fõzõversenyen indulhattak a
fõzni vágyó osztályok/csapatok. A
Teleki
Blanka
Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium szervezésében és támogatásával
szakmabemutatókon
vehettünk részt: kõmûves szakma csemperagasztás, famaratás; sza-

kács - pincér - vendéglátó szakirány
bemutatója - lángos, gofri készítése;
eladók - csomagolási technikák,
pénztárgép használat; gépészek,
géplakatos - hegesztés kipróbálása,
nõi szabó – hímzés. Lehetõségük
volt diákjainknak a környezetvédelmi szakirány bemutatóján mikroszkópos vizsgálatra, rovarhatározásra; míg az egészségügyi ápoló
tanulók segítségével elsajátíthatták
az
újraélesztés
szabályait.
Bemutatkozott a dráma tagozat,
valamint a Teleki Kézilabda Suli is.
Célunk, hogy „Az iskola közös
ügyünk” jelige alatt megrendezésre
kerülõ TÚRI SULIFESZTIVÁL
hagyományt teremtsen az összetartozás erõsítése érdekében a székhely, valamint a tagintézmények
pedagógus, diák és szülõi közösség
számára. Ezen közösségi eseményen a városi lakosságnak, családoknak, résztvevõknek lehetõsége
volt képet kapni intézményünkrõl,
„sokszínû” partneri kapcsolatairól
és azok munkájáról – óvoda, középiskola, önkormányzat, városi civil
szervezetek, rendõrség, tûzoltóság
tekintetében.
Köszönjük, hogy támogatásukkal
és részvételükkel lehetõvé tették
programunk sikeres megvalósítását!

A szervezõ csapat, az iskola,
valamint a tankerület nevében:
Major-Szabó Szilvia
A részletes beszámoló a honlapon olvasható.
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Ünnepi megemlékezés Mezõtúron
Mezõtúr Város Önkormányzata
szervezésében október 23-án, a
Kossuth téren megemlékezésre
került sor az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc 58. évfordulója
alkalmából.

részére,
- Mezõtúr Város Képviselõtestülete
„Mezõtúr
Város
Szolgálatáért” díjat adományozott
Berczeliné Boldog Mária részére,
- Mezõtúr Város Képviselõ-

A városi ünnepséget jelenlétével
megtisztelte Boldog István országgyûlési képviselõ, Berec Zsolt a JászNagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés
alelnöke és Dr. Boldog-Ellenberger
Szilvia a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Mezõtúri
Járási Hivatalának vezetõje.
Az ünnepi esemény a Himnusz
eléneklésével kezdõdött, majd
Herczeg Zsolt polgármester úr
emlékezõ gondolatai hangzottak el,
ezt követõen a Rákóczi iskola diákjai és a Kossuth iskola Napraforgó
kórusa közös mûsorukkal idézték
fel az 56-os eseményeket.

testülete „Mezõtúr Gazdaságfejlesztéséért” díjat adományozott a
Rafi Hungaria Kft. részére,
- Mezõtúr Város Képviselõtestülete „Mezõtúr város jó tanulója, jó sportolója” díjat adományozott Uzsoki Virág részére,
- és Mezõtúr Város Képviselõtestülete „Mezõtúr Sportjáért” díjat
adományozott Pápai Károly részére.
Az oklevelek és díjak átadását
követõen az ünnepi alkalmat
Korom Kata, a Rákóczi iskola volt
diákjának hegedû elõadása és a
Szózat zárta.

A szabadtéri megemlékezés a
koszorúk és virágok elhelyezésével
ért véget, majd a Városháza
Dísztermében városi díjak és kitüntetések átadására került sor. A helyi
elismerések átadása elõtt Igriczi
Réka, a Rákóczi iskola 6. osztályos
tanulójának elõadásában Fésûs
Éva: A lényeg címû versét hallgathatták meg a jelenlévõk. A díjakat
Herczeg Zsolt polgármester adta át.
- Mezõtúr Város Képviselõtestülete „Mezõtúr Városért” díjat,
adományozott Dr. Lázár József

14 órai kezdettel a Városi
Galériában rendezték meg Tóth
Lívia textilmûvész és Fekete András
iparmûvész közös kiállításának
megnyitóját. Az eseményen Szûcs
Dániel városi képviselõ, a
Mûvelõdési, Oktatási és Sport
Bizottság elnöke köszöntötte a
megjelenteket. A tárlat 2014.
november 29-ig várja a látogatókat.

Veres Nikoletta
Mezõtúri Városi Televízió

2014. november 7.
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Történelmi Emlékhely lett a Mezõtúri Református Kollégium

Hivatalosan is bekerült a történelmi emlékhelyek rangos sorába a
Mezõtúri Református Kollégium. A
Nemzeti Örökség Intézet a kollégium épülete elõtt állíttatta fel a történelmi emlékhelyet jelképezõ sztélét,
amelyet hálaadó istentisztelet keretében lepleztek le október 17-én.
Mihalina László a helyi egyházközség lelkészelnöke elmondta,
hogy az iskolát 1530-ban alapították, könyvtára (az ókönyvtár) pedig
mai napig ritka és értékes magyar
könyveket õriz az 1500-as évekbõl.
„Ez egy nagyon nagy elõrelépés az
iskola életében, hiszen lehet, hogy
református berkeken belül a versenyeirõl, a több évszázados múltjáról, sok rendezvényérõl ismerõs
lehet az iskola, de ezen túlmenõen
most már az emlékhely titulussal
szélesebb körben is kinyílhatnak a
kapuk, például a vallási turizmus
területén. Nagyon sok reklámfelületet biztosít a Nemzeti Örökség
Intézet, így prospektusokban, honlapokon, kiadványokban országos
szinten olyan emlékhelyek mellett
jelenhetünk meg, mint például a
gyulai vár vagy a Festetics-kastély”
– mondta Mihalina László, aki szerint ez a rang méltóképpen emeli,
mind a református egyháznak,

mind pedig helyben a református
Kollégiumnak a fényét.
A
Mezõtúri
Református
Egyházközség összetartását és erejét mutatja, hogy két idõsotthon és
két temetõ mellett gondoskodik a
Kollégium épületeinek fenntartásáról. Az intézmény Gimnáziumában
520, a 2010 óta mûködõ általános
iskolában pedig csaknem 400 diák
tanul, míg a tavaly óta mûködõ

óvodában 75 gyermekrõl gondoskodnak. A Mezõtúri Református
Kollégium több híres és ismert
öregdiákkal is büszkélkedhet. Az
intézménybe járt többek között
Szép Ernõ író, Tamkó Sirató Károly
költõ, Várkonyi Zoltán filmrendezõ,
valamint Szécsi Tamás úszóedzõ,
aki többek között Czene Attilának
volt mestere. Az iskola mai napig jó
kapcsolatot ápol a Magyar
Úszószövetséggel és több növendéket is ad a sportvilágnak.
Az október 17-i ünnepi istentiszteletet azonban nem csak az emlékoszlop avatása kapcsán tartották. A
nagymúltra visszatekintõ Kollégium
két
intézménye,
mégpedig
Gimnáziuma és Általános Iskolája
megújult a közelmúltban egy pályázatnak köszönhetõen. Az 1800-as
évek végén épült két patinás épületet, több mint 100 millió forintból
újították fel. A pályázati forrásnak
köszönhetõen a nyílászárók cseréje
és az épületek festése mellett a
fûtést is korszerûsítették, valamint a
padlásfödém szigetelését is elvégezték. Az új fûtésrendszernek köszönhetõen sokkal energiatakarékosabban tudják mûködtetni az intézményeket a jövõben. E két épületen
kívül a Kollégiumhoz tartozik még,

a középiskolája területén található
nagy sportcsarnok, két tanmûhely,
egy fiú és egy leány internátus valamint egy tanmedence, amelynek
most folyik az építése. A medence
befejezése mellett a közeljövõben
tervezik a Kollégium ókönytárának
eredeti helyére, a fiúkollégium alsó
szintjére való visszaköltöztetését is.
A Kollégium október 17-i hálaadó
alkalmán Beszterczey András a
Nagyk unsági
Református
Egyházmegye esperes hirdetett igét a
helyi Református Nagytemplomban.
A sztélét Radnainé dr. Fogarasi
Katalin, a Nemzeti Örökség
Intézetének elnöke, Latorcai János,
az Országgyûlés alelnöke, és Lázár
János, a Miniszterelnökséget vezetõ
miniszter leplezték le a kollégium
elõtt. Lázár János beszédében
kiemelte, hogy a kormány tiszteletét
fejezi ki a csaknem ötszáz éves
mezõtúri református kollégiumnak,
valamint Mezõtúr városának, és a
magyar protestantizmus minden ma
élõ képviselõjének azzal, hogy történelmi emlékhellyé nyilvánította az
intézményt. Magyarországon jelenleg 47 történelmi emlékhely van.

Búzás Borbála
Tiszántúli Református
Egyházkerület sajtóreferense

25 évesek lettünk
A Mezõtúri Városi Nyugdíjas
Klub 2014. október 11-én ünnepelte
megalakulásának 25. évfordulóját
és az Idõsek Világnapját.
Tizenegy órára megérkeztek a
vendégek, az alapító tagok és a
meghívott tizenhárom klub.
A vendégek, alapító tagok és a
klubok köszöntése után az eltelt évek
munkájának rövid ismertetésére
került sor. Az 1989-ben megalakult
nyugdíjas klub mûködését a Városi
Mûvelõdési Központban kezdte
Gyalog Lajosné Maca néni vezetésével, aki fáradtságot nem ismerve, odaadással 23 évig vezette a klubot.
A klub megalakulásakor, valamint
ma is fõ célkitûzése, feladata az
idõskorúakkal való törõdés, segítés
– ezen belül a szabadidõ hasznos
eltöltése, kapcsolatteremtés társklubokkal, kirándulások, rendezvények
szervezése, felkéréséknek eleget
tenni. A városi nyugdíjas klub a
szépkorúak széles generációjának
nyújt tartalmas közösségi együttlé-

tet. A klub tagjai a 25 év alatt bejárták az országot a szélrózsa minden
irányában. 19 alkalommal került
megrendezésre a Nyugdíjas Strandparty, ahol egy-egy alkalommal 400500 fõ vett részt. Hosszasan szólhatnék még az eltelt évekrõl, de a klubtagoknak a szép események az
emlékeikben élnek.
Ezúton köszönöm meg a magam
és klubtársaim nevében a város
vezetésének, a Közösségi Ház mindenkori vezetõjének, hogy az eltelt
25 év alatt támogatták, segítették
klubunkat, hogy célkitûzéseinket
megvalósítsuk.
Gyertyagyújtással és egy perces
néma felállással emlékeztünk azokra a klubtagokra, akik már nem
lehetnek közöttünk ezen a szép
napon. Az alapító tagok az évforduló emlékére emléklapot és virágot
kaptak. Megemlékeztünk az Idõsek
Világnapjáról, köszöntöttük a 80.
életévüket betöltött klubtagokat. A
klub dalköre és tánccsoportja rövid

kis mûsorral köszöntötte a résztvevõket. Az eltelt évek és az Idõsek
Világnapja megemlékezése után
Herczeg Zsolt polgármester úr,
Varga Sándorné az Életet az
Éveknek Országos Szövetség
Szolnok megyei szervezet elnökségi tagja, Bordács László úr a
Közösségi Ház igazgatója és a klubok mezõtúri vezetõi mondták el
köszöntõjüket. Az ünnepség finom
ebéddel és jó hangulatban zárult.

Bacsa Miklósné
klubvezetõ

Meghívó
A Búzavirág Dalkör szeretettel
meghívja
2014. november 16-án vasárnap
délután 14 órakorkezdõdõ

Magyar nóta délutánra
és az azt követõ táncmulatságra, a
Közösségi Ház jurta termébe.
A rendezvényre a belépés díjtalan.
Támogatójegy a helyszínen kapható!
Cím: Közösségi Ház, 5400
Mezõtúr, Szabadság tér 17.
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Aktuális pályázatokról röviden
Kedves Olvasónk!

Fontosnak tartjuk a lakosság
minél szélesebb körû tájékoztatását, ezért ettõl a lapszámtól kezdõdõen folyamatosan szeretnénk
tájékoztatást nyújtani az aktuális
országos és regionális pályázatokról, fejlesztési lehetõségekrõl.
Rovatunkban szeretnénk felhívni
a figyelmet a városban mûködõ
vállalkozások, cégek, civil szervezetek (egyesületek, klubok, szakkörök, szabadidõs közösségek) és
a lakosság számára elérhetõ
pályázati lehetõségekre.

Még többen pályázhatnak
hûtõ- és fagyasztócserére
A
Nemzeti
Fejlesztési
Minisztérium 2014. szeptember
25-én, az Otthon Melege Program
keretében hirdette meg a Háztartási
nagygépek energiamegtakarítást
eredményezõ cseréje alprogramot.
A tárca a pályázattal kapcsolatos
visszajelzéseket mérlegelve módosítja a pályázati feltételeket, és minden magyarországi tartózkodási
hellyel rendelkezõ magánszemély
számára lehetõvé teszi a programban való részvételt.
Az állami, vissza nem térítendõ
pályázati támogatással a pályázók
csökkentett vételáron szerezhetik
be új, magas energiahatékonyságú
hûtõ- vagy fagyasztó-berendezéseiket. A pályázatokat benyújtani –
elektronikus úton – 2014. október

27-én, 0:00 órától lehet.
A pályázatok a 2014. október 27-e
és 2014. november 30-a közötti idõszakban, régiónként eltérõ idõpontokban, a rendelkezésre álló forrás
kimerüléséig nyújthatók be, kizárólag elektronikus úton, a pályázati
portálon keresztül.

Pályázati lehetõség nyílászáró cserére
A
Nemzeti
Fejlesztési
Minisztérium az „Otthon Melege
Program” keretén belül 1,1 milliárd
forinttal támogatja lakások homlokzati nyílászáróinak cseréjét
A pályázati úton elnyerhetõ forrás által lehetõvé válik a lakóingatlanok elavult állapotú, gyenge
minõségû homlokzati nyílászáróinak cseréje.
A pályázaton azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a pályázattal érintett lakóépület tulajdonosai
és azt életvitelszerûen lakják.
Pályázatot benyújtani legfeljebb 4
lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét
képezõ lakás korszerûsítésére lehet.
Az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújthatnak be pályázatot.
A pályázattal elnyerhetõ támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség 40 %-a
lehet, azzal a kitétellel, hogy a pályázatonként (lakásonként) adható
támogatás nyílászárócsere esetén
bruttó 450 000 forint, míg a lakások

nyári hõvédelmének javítását célzó,
árnyékoló vagy árnyékvetõ szerkezetek beépítésével kombinált nyílászárók cseréje esetében legfeljebb
bruttó 520 000 forint lehet.

ÉMI Nonprofit Kft. pályázatkezelõ
szerv honlapján (www.emi.hu)
érhetõ el.

Kazáncsere-pályázat
benyújtása

1. „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak
bõvítése”:
A pályázat keretében mikro-, kisés középvállalkozások feldolgozóipari termelési kapacitásainak fejlesztése, a gyártáshoz kapcsolódó,
új termelõ eszköz beszerzése támogatható 50%-os mértékben. Az igényelhetõ vissza nem térítendõ
támogatás összege: minimum
10.000.000
Ft,
maximum
100.000.000 Ft.

A
Nemzeti
Fejlesztési
Minisztérium 1 milliárd forinttal
támogatja a lakások önálló fûtésrendszerének kazáncserével megvalósuló korszerûsítését
A pályázati úton elnyerhetõ forrásból lehetõség nyílik a lakóingatlanok elavult állapotú gázkazánjainak új kondenzációs gázkazánra
történõ cseréjére, és ehhez kapcsolódóan a fûtési és használati melegvíz-rendszerük korszerûsítésére.
A pályázaton azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a pályázattal érintett életvitelszerûen lakott
lakóépület tulajdonosai. Pályázatot
benyújtani legfeljebb 4 lakásból
álló, nem iparosított technológiával
épített lakóépület részét képezõ
lakás korszerûsítésére lehet. Az
egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújtanak be pályázatot.
A pályázattal elnyerhetõ támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség 40 %-a
lehet, azzal a kitétellel, hogy a
támogatás lehetséges maximális
mértéke 650.000,- Ft.
A részletes pályázati dokumentációk a kormányzati honlapon és az

Szellemûzés a Halloween Party-n!
A hagyományok szerint a töklámpások faragásának az
eredete a szellemek távol tartására vezethetõ vissza. A
mezõtúriaknak biztosan sikerült minden szellemet elûzni, hiszen október 30-án a Közösségi ház megtelt lelkes
tökfaragókkal, Halloween Party kezdõdött 16 órától.
Rengetegen, - szám szerint 36-an - jelentkeztek és
neveztek a tökfaragó versenyre. Ötletesebbnél ötletesebb, ijesztõ, aranyos, aprólékos, kimunkált és vicces
mûvek születtek.
A háromtagú zsûrinek bizony nagyon nehéz dolga
volt. Ezúton is köszönjük munkájukat: Lovasné Török
Katalin, Török Sarolta, Kovács Gáborné Soltész Mária.
Lássuk a helyezetteket:
Helyben készült tökök:
I. Nagy Martin, Nagy Botond és Nagy Kristóf
II. Túróczi Boglárka
III. Major Levente
Különdíj: Szabó Bence

Megjelentek az új vállalkozásfejlesztési pályázatok

2. „Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének
támogatása”:
A pályázat keretében mikro-, kisés középvállalkozások számára a
külpiacra jutást elõsegítõ szolgáltatások igénybevétele, külföldi kiállításokon, vásárokon való megjelenés, marketingtevékenység támogatható 50%-os mértékben. Az igényelhetõ vissza nem térítendõ támogatás összege: minimum 3.000.000
Ft, maximum 7.500.000 Ft.
A pályázati kiírásokról részletesen olvashatnak a www.palyazat.
gov.hu oldalon.

MKS KFT.

Meghívó
2014. december 5-én
(pénteken) 17 órakor
Mikulás Ünnepség.
Zeneszó, hot-dog, forrótea

Otthon készült tökök:
I. Nagy Viktória
II. Szöllõsi Panna
III. Fodor Csaba
Különdíj: Fazekas Anna
A délután folyamán a szellemtanyává alakult nagyteremben ingyenes teaház és kézmûves játszóház várta a
résztvevõket. Majd az eredményhirdetés után egy izgalmas film, a ParaNorman várta a mozizni vágyókat.
Köszönjük mindenkinek, hogy ismét ilyen sokan megtisztelték nevezésükkel, jelenlétükkel rendezvényünket!

Orosz A.

A csomagok mellett külön ajándékok is átadásra kerülnek.
Mindenkit szeretettel várunk a
Közösségi Ház elõtt.
Köszönet a szponzoroknak.

Mányi Tibor
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Sokszínû könyvtár

A Sokszínû könyvtár elnevezésû, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0318 számú
projekt az óvodai foglalkozást és a tanórán kívüli hasznos szabadidõ eltöltést, az olvasás és a könyv szeretetének népszerûsítését, a gyermekek
mûvészetek általi személyiségfejlesztését szolgálta.
A pályázat Mezõtúr Város Önkormányzata nevében történt, a szakmai
megvalósítást a Mezõtúri Móricz Zsigmond Városi könyvtár szervezte és
bonyolította, kilenc oktatási, nevelési intézménnyel együttmûködve.
A megvalósítási idõszak 2013. június 25. – 2014. augusztus 25. között tartott.
Ebben az idõszakban közel harminc, tartalmilag széles skálát befogó szakkörök keretében tevékenykedtek az óvodások, általános iskolások és középiskolások, korosztályuknak és érdeklõdésüknek megfelelõen. Ezek nagyrésze
célzottan a gyermekkönyvtárban zajlott, a kisgyermekek olvasás iránti érdeklõdésének felkeltése, elmélyítése érdekében. Három témahét keretében nyári
táboroztatásra került sor, ahol a gyermekek egy héten át rendkívül gazdag
programban és ellátásban részesültek. Tíz témanap tette lehetõvé, hogy minden résztvevõ intézménybõl kirándulásokon vehettek részt a gyermekek és
ismerkedhettek hazánk tájegységeivel, kulturális értékeivel. Ismeretterjesztõ
elõadások (csillagászati, néprajzi, honismereti, mûvészettörténeti), irodalmi
programok (Pálffy Margit elõadói est, Reisinger János irodalmi elõadásai)

színházlátogatások
(Szolnok,
Békéscsaba, Budapest), író-olvasó
találkozók (Víg Balázs, Varró Dániel, Duláné Zsíros Zsanett, Takaró Mihály,
Lõrincz L. László) és többféle verseny (Mesemondó verseny, Költészet Napi
szavalóverseny, Irodalmi akadályverseny, Óperenciás Bábfesztivál) lebonyolítására került sor. Nagy élmény volt az Alma Együttes, a Kolompos zenekar
koncertje és a Lábita Bábszínház felejthetetlen elõadása.
A közel 25 millió forintos pályázati támogatás fedezetet nyújtott a szakköri vezetõk munkájának honorálására, a minden igényt kielégítõ szakmai
anyagok beszerzésére, a kirándulások, színházlátogatások útiköltségének, a
múzeumi, színházi belépõdíjakra, a táborozási költségekre, a versenyek
nyerteseinek jutalmazására, a projekt folyamatok dokumentálására, a
menedzsment mûködési költségeire.
Az önerõt nem igénylõ pályázat igazi sikere, hogy mintegy 3000 fõ volt
részese a tanórán kívüli mûvelõdési lehetõségeknek. A projekt által a
városi könyvtár, a résztvevõ intézmények, szakkörvezetõk és nem utolsósorban a résztvevõ gyermekek eddig is jól mûködõ kapcsolatrendszere
tovább erõsödött és „sokszínûbbé” vált.

Berczeliné Boldog Mária

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgát Mezõtúri Tagintézményének rövid ismertetése
A Földvári út 61. szám alatt a Gyermek-kert Óvoda felett mûködik a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezõtúri
Tagintézménye. Munkájukat sokan nem ismerik. A Bababörze szervezõ
csapata az elmúlt börze alkalmával már gyûjtést szervezett számukra,
melyet a következõ alkalommal szándékukban áll megismételni. Így
fontosnak tartottuk a Szakszolgálat bemutatását, hogy azok is megismerhessék munkájukat, akik nem szorulnak rá az õ közvetlen segítségükre.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 2013. szeptember elsején jött létre, a Jász-Nagykun-Szolnok megye pedagógiai szakszolgálatainak összevonásából.
Bencsik Mária Bernadett tagintézmény-igazgató mutatta be az intézményt: – A Székhelyintézmény Szolnokon található, az intézmény fõigazgatója Csibi Enikõ. Ott mûködik a megyei, sajátos nevelési igény megállapítására jogosult szakértõi bizottság. A megyei intézményhez tartozó hét tagintézményben és kettõ tagintézményi telephelyen, pedig az esetleges beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség feltérképezése zajlik. Ezen tagintézmények egyike a Mezõtúri Tagintézmény. Illetékességünk járási, tehát
Mezõtúr, Kétpó, Mezõhék, Túrkeve és Mesterszállás gyermekeit látjuk el,
nem csak intézményi, hanem szülõi kérésre is. A vizsgálatokhoz és az ellátáshoz mindenképpen szükséges szülõi beleegyezés is.
Az általuk, illetve a Szakértõi Bizottság által vizsgált és ellátott gyermekpopuláció 0-23 életév. Az, hogy a Szakértõi Bizottság csecsemõkortól vizsgálja a gyermekeket azért fontos, mert a korai fejlesztés keretében van arra
lehetõség, hogy a még intézményes ellátásban részt nem vevõ gyerekek is
kapjanak segítséget. Az ellátások szakértõ bizottsági javaslatok alapján
történnek. A gyermekek igényeinek, képességeinek és állapotának megfelelõen összehangoltan mûködnek a Székhelyintézményükkel. Ellátják az
aktuális rendeletben felsorolt összes pedagógiai szakszolgálati feladatot,
illetékességi területükön, a korai fejlesztést, a fejlesztõ nevelést, szakértõi
bizottsági tevékenységet, nevelési tanácsadást, iskolapszichológiai és óvodapszichológiai tevékenységet, gyógytestnevelést, tehetséggondozást,
pályaválasztási tanácsadást. 3 éves kortól vizsgálják helyben a gyerekeket.
Ha felmerül a sajátos nevelési igény gyanúja, akkor küldik tovább õket
Szolnokra, speciális kiegészítõ vizsgálatokra. Ha a gyermek szakvéleményt
kap a bizottságtól, hogy valamilyen fejlesztésre van szüksége akkor azt
biztosítania kell az intézményének, legyen az óvoda, vagy iskola.
A mezõtúri egy kis tagintézménynek számít, 5 pedagógus vesz részt a
munkában, de aktívan 4-en vizsgálnak: Bencsik Mária Bernadett: logopédus,

pszichológus, a tagintézmény igazgatója, Bíró Imréné: logopédus,
Csete Olga: konduktor, tanító,
Székely Orsolya: tanulásban és értelmileg akadályozottak pedagógiája
szakos gyógypedagógus és Benkó
Gyuláné: nyelv- és beszédfejlesztõ.
Bíró Imréné, aki az ellátásban és a
vizsgálatokban is részt vesz elmondta, hogy logopédiai szûrõvizsgálaton
idén 249 tanköteles gyermek esett át, ahol 92 gyermeknél találtak beszédhibát, akiket részletes szûrõvizsgálat alá vetettek. Õk bekerültek logopédiai
ellátásba is. Mezõtúron ez az ellátás folyamatos. Szakemberhiány miatt több
gyermek elõjegyzésben van, így õk folyamatosan kerülnek be a terápiába.
Székely Orsolya gyógypedagógus részt vesz az ellátásban a korai fejlesztés és a tanulási zavarok területén, valamint vizsgál is. Kérdésünkre
elmondta, hogy az eltérõ fejlõdésmenetû gyermekek fejlesztését nevezzük
korai fejlesztésnek 0-3 éves korig, amely a bizottság szakértõi véleménye
alapján kitolható 5 éves korra. 5 éves kor után már fejlesztõ nevelésben
részesülnek a gyerekek. Az eltérõ fejlõdésmenet azt jelenti, ha a csecsemõ
mozgásfejlõdése, értelmi fejlõdése, illetve beszédfejlõdése elmaradást
mutat életkorához képest. Ebben nyújtanak segítséget a szakszolgálatnál
dolgozó szakemberek. A megbeszéltek alapján speciálisan a gyerek problémáinak megfelelõen végzik a feladatukat team munkában.
Csete Olga konduktor a korai fejlesztésben végzett munkájáról elmondta,
hogy minél korábban elkezdõdik a gyermek fejlesztése, annál több siker érhetõ el, könnyebben kiküszöbölhetõ az, hogy bármi visszamaradjon a gyerek
problémájából. Csete Olga a Petõ Intézetben végzett. A konduktív pedagógia a
központi idegrendszer által sérült, mozgássérült gyermekekkel foglalkozik.
Jelen pillanatban ilyen ellátásra nem szorul most senki. A fejlesztõ nevelést
pedig azok a gyerekek kapják, akiket nem lehet tipikus közösségbe integrálni.
A szakszolgálatnál töltött idõ alatt
egy szülõ, Varga Irén Martin nevû
kisfiát hozta fejlesztõ foglalkozásra,
aki szívesen nyilatkozott. Kérdésemre
elmondta, hogy gyermeke problémáját 4 és fél hónapos korában észlelték. A tagintézmény megalakulásáig
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Szolnokon foglalkoztak a kisfiúval. Heti négyszer járnak foglalkozásra, így
nagy segítség számukra, hogy Mezõtúron megalakult az intézmény. Martinnak
a mozgásban és a beszédben van elmaradása, de folyamatosan fejlõdik.
Bencsik Mária Bernadett elmondta, hogy a szakemberek munkáját segítik a tagintézménynél még az asszisztensek is, akiket mindenképp fontosnak tart megemlíteni: Szondáné Nagy Katalin ügyviteli alkalmazott, Matló
Fruzsina pedagógiai asszisztens, Hanyecz Éva technikai munkatárs, valamint Gecov Gabriella szakpszichológus és Sipos Mária logopédus, mint
óraadó pedagógusok.
Kiemelték, hogy hálásak Jávorcsik Eszternek és a Bababörze szervezõinek, résztvevõinek, továbbá egyéni adományozóknak a felajánlásaikért.
Mikor beköltöztek az új épületbe semmijük nem volt, se bútor, se kiegészí-

ELHUNYTAK
Özv. Gulyás Sándor élt 80 évet,
Szilágyi Lajosné Kocsi Ilona élt 83 évet,
Szilágyi Lajos élt 79 évet,
Sánta Károly élt 64 évet,
Bíró János élt 82 évet,
Rácz István (Kiskulák) élt 66 évet,
Hoprik Ferencné élt 86 évet,
Szabó Ferencné élt 92 évet,
Tátus István élt 81 évet,
Iván Jánosné Biró Mária Anna élt 79 évet,
Borsos Péter élt 26 évet.

Nyugodjanak békében.
„Emlékezés”
Simon Zsoltra
1973-2014.
Nekem felfoghatatlan, hogy egyik
nap még itt vagy, még beszélsz,
jársz, simogatsz, másnap pedig már
csak az õr marad. Nekem felfoghatatlan, hogy megszülettél, itt voltál
és távoztál, csak az emléked él amit
magad után hagytál. De emléked él,
és élni fog, méíg az én szívem a földön dobog.
Õrzöm a képed, a hangod, a
mosolyod, és minden mozdulatod.
Õrzöm, mert bennem élsz mind a
mai napig, õrzöm a felém közvetített gondolatod, és suttogott szavaid. Mert nem haltál meg, még mindig élsz nekem, csak messze távoztál, hol
én téged már soha többé nem érinthetlek meg.
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tõk, csak pár irodai eszköz. Beköltözéskor többen melléjük álltak és most
pedig Eszterékkel vették fel a kapcsolatot, hiszen a gyerekek egy része
rászoruló családból származik, így mindennemû felajánlást szívesen fogadnak (játékok, ruhák,stb.).
A szakszolgálat továbbra is várja a megunt játékok, ruhák, még használható, de feleslegessé vált irodatechnikai eszközök felajánlását.
Külön köszönet az eddigi felajánlásokért:
Kontér Béláné Pötyinek, Pongrácz Zoltánnak, Pappné Juhász Emíliának,
a Mezõtúri Református Kollégiumnak, Bababörze – Jávorcsik Eszternek,
Balázs Árpádnak, Szüleiknek, családtagoknak a mindennapokban,
Szülõknek, felajánlóknak

Bodor Márti
Diákok!

Szülõk!

Álláskeresõk!

„SZAKMÁK VILÁGA”
Pályaválasztási Kiállítás és
Szakmabemutató Nap
Helyszín: Városi Oktatási Centrum Sportcsarnoka
Mezõtúr, Petõfi tér 1.
Idõpont: 2014. november 18. (kedd) 10,00 -16.00 óra
Pályaválasztás elõtt álló diákok és szüleik, a továbbtanulást tervezõ felnõttek, valamint álláskeresõk részére pályaválasztási napot szervezünk.
Programok:
• Térségünk középfokú oktatási intézményeinek bemutatkozása
• Szakmabemutatók
• Érettségi utáni továbbtanulási lehetõségek
• Pályatanácsadás
• Munkaerõ-piaci információk
• Nemzeti Pályaorientációs Portál – online pályaválasztást segítõ információk
• Középiskolai felvételi menete, széleskörû információnyújtás a pedagógiai szakszolgálat segítségével
A rendezvényen Jász-Nagykun-Szolnok megye és Békésmegye több
mint 20 középfokú oktatási intézménye és tagintézménye vesz részt.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Mezõtúri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
November 7-13-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993
November 14-20-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044

Állatorvosi ügyelet
November 8-9-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
November15-16-án
Dr. Fodor Sándor
Mezõtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843

2014. január 1-jén gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8-10 és 16-18 óráig,
hétköznapokon 17-19 óráig tart nyitva a mindenkori ügyeletes gyógyszertár.

Lapzárta: 2014. november 12. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-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 õrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegûek melyekért felelõsséget nem
vállalunk.

