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Ingyenes

Megkérdeztük...
Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere és Batta Attila
Viktor alpolgármester 2015. szeptember 28-án sajtótájékoztató
keretében tájékoztatta a média munkatársait az elmúlt három
képviselő-testületi ülés témáiról, döntéseiről.
– Szeptember 21-én munkamegbeszélést tartottak, ahol szó esett a komp
működéséről, valamint az East Festről is.
– A munkamegbeszélés lényege, hogy határozat nem születik. Az egyik
fontos témája volt ennek a találkozásnak a komp helyzete. Elsőként egy
tájékoztatót hallhattunk a komp működéséről. Bizonyára mindenki emlékszik arra, hogy az év elején az indulással kapcsolatban problémák merültek
fel. Több dolgozó felmondott a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Kft-nél. A Kft-nek pótolni kellett a munkavállalókat, de ennek ellenére is
akadtak problémák. Először csak fél nap működött a komp, hiszen a megfelelő szakember-létszám nem állt rendelkezésre. Tulajdonképpen májusban állt helyre a rend. Ez bevételkieséssel is járt, de mára már a komp
zavartalanul működik. Fontos kiemelni, hogy önkormányzatunk nemrégiben pályázott a komp felújítására, illetve olyan beruházások végrehajtására, amellyel komfortosabbá, biztonságosabbá tudjuk tenni az üzemet. Több
mint 15 millió forintos fejlesztést fogunk végrehajtani. Várakozásaink szerint ezekre még ebben az esztendőben sor kerül. Elsősorban a csörlő elektromos mozgatása valósul meg, ami eddig kézi erővel történt. Egy térfigyelő
rendszer is kiépítésre kerül, amely éjszaka is szemmel tartja a komp környezetét; valamint a mezőtúri és a szarvasi oldalt is elektromos sorompóval
látjuk el.
Kiemelt téma volt az East Fest rendezvény is, amelyről a képviselő-testület tagjai is véleményt cseréltek. A képviselők is elmondták a hozzájuk
eljutott információk alapján, hogy mi az, amire a jövőben oda kell figyelni.
Rendkívüli nagy értéke Mezőtúrnak az East Fest, 40 000 fiatal látogatott el
a rendezvény ideje alatt városunkba, ezért mi is támogatjuk. Viszont azt is
szeretnénk, ha rendbontás nélkül valósulna meg ez az esemény. Sok olyan
sajnálatos dolog történt, amire a következő évben oda kell figyelnünk.
Számos olyan egyeztetést tervezünk a jövőben, amelyek a fesztiválozók
minél magasabb kiszolgálását szolgálják. A közművesítés terén is vannak
feladataink. Van min javítani, az önkormányzatunk ebben partner és a
szervezők oldaláról is fogadókészség van. Összefoglalva tehát a fesztivál
fontos számunkra; szeretnénk, hogy hosszú időn keresztül városunkban
kerüljön megrendezésre.
– A képviselő-testületi ülésen hallhattuk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály beszámolóját a város munkaerő piaci helyzetéről. Mit lehet kiemelni ebből az
anyagból?
– Amit ki kell emelni, az a munkanélküliség jelenlegi helyzete, amely
igen kedvezően alakult az elmúlt években településünkön. A tájékoztatóban szereplő táblázatban látható, hogy 2008-ban a munkanélküliségi ráta
8,43% volt, a 2010-es esztendőben 12,9%-ra szökött fel ez a mutató. Most

– 2015. első félévének a végén – 6,7 % a munkanélküliségi ráta. Ez örvendetes dolog, ennek a vetületeiről kaptunk tájékoztatást az ülésen Bartáné
Busi Julianna osztályvezető asszonytól. Emellett fontos megemlíteni, hogy
a munkanélküliek iskolázottsága tekintetében elég nagy bajok vannak.
Közel 50%-ban vannak olyan személyek, akiknek csak 8 általános iskolai
végzettségük van, vagy még annyi sem. A szakképzettek vonatkozásában
is el lehet mondani, hogy valamikor megtanulták a szakmájukat, de hosszú
éveken keresztül nem dolgoztak benne. Ebből azt a következtetést lehet
levonni, – amelyet a kormány komolyan is vesz – hogy a munkanélküliek
képzésére igen nagy hangsúlyt kell fektetni. Ehhez viszont az kell, hogy a
részükről is meg legyen a tanulás igénye. Összességében azt lehet elmondani, hogy a foglalkoztatási helyzet javult Mezőtúron is, de van tennivaló a
jobb eredmények érdekében.
– Elfogadta a testület a Mezőtúr Város Integrált Településfejlesztési
Stratégiájához kapcsolódó dokumentumok végleges változatát. Mit
jelent ez?
– A lényeg az, hogy korábban megkeresett bennünket a
Belügyminisztérium azzal a lehetőséggel – mint Járási Székhely településnek – hogy ezt az anyagot a Belügyminisztérium forrásából egy szakértő
cég elkészítse. Fontos ez, hiszen a 2014-20-as időszakban valamilyen stratégiát kell követnünk. A már meglévő anyagokra támaszkodva jött létre a
Településfejlesztési Stratégiánk. Ez egy igen terjedelmes dokumentum,
amely mindenki számára hozzáférhető a www.mezotur.hu weboldalon.
Ebben többek között helyet kap az a stratégia, amely megmutatja, hogy
hová szeretnénk eljutni az elkövetkezendő években. Ajánlom mindenki
figyelmébe, hiszen sok érdekesség található benne. Az elkészítés során
számos egyeztetést folytattunk a civil szervezetekkel, a gazdasági élet szereplőivel, valamint a képviselő-testület is több alkalommal tárgyalt a témában. Ennek mentén szeretnénk fejlesztési elképzeléseinket valóra váltani.
– Szó esett a „Mezőtúr Város önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak a fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges BM Önerő
Alap támogatás igénybevételéről. Mit takar ez?
– Jelenleg is zajlik egy Észak-Alföldi Operatív program által kiírt pályázati projektünk, amelyre az önkormányzatunk 2011-ben pályázott. Sok idő
eltelt azóta, viszont most 2015. november 30-ig be kell fejezni ezt a beruházást, hiszen ez még a 2007-13-as időszakból van finanszírozva. Most lehetőségünk van a Belügyminisztérium által kiírt önerőalapra meghirdetett
pályázatot benyújtani. A pályázat lényege az, hogy az önerő mértékének az
50%-át lehet elnyerni. Ez a projekt 90%-os támogatási intenzitással rendelkezik, tehát 10% az önerő, ennek a felére lehet pályázni. Jelen esetben a
maximális összeg 20 millió forint, viszont a kivitelezési munkákat jóval a
tervezett érték alatt nyerte el a nyertes pályázó, így várható, hogy ez az
összeg alacsonyabb lesz. Úgy gondolom, hogy ha ez durván 15 millió
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forintra tehető, az is sokat jelent a településnek, mert ennek köszönhetően
ismét plusz forrás érkezhet városunkba.
– Polgármester úr után Batta Attila Viktor alpolgármester úr tájékoztatója következett.
– A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat idei
benyújtásáról szóló előterjesztést is elfogadta a képviselő-testület. Két kategóriában lehet pályázni. Az „A” típusúban a már egyetemre/főiskolára járó
hallgatók kaphatnak kétszer féléves támogatást. Ezt azok vehetik igénybe,
akik az önkormányzat hatáskörébe tartozó településen élnek és szociálisan
rászorulók. A kiírásban minden feltétel szerepelni fog. A „B” típusú pályázat
azoknak szól, akik érettségi előtt állnak, illetve akik már leérettségiztek, de

még nem vettek részt felsőfokú szakképzésben. Ez háromszor 10 hónapos
támogatást jelent. Biztatok mindenkit, aki a feltételeknek megfelel, hogy
jelentkezzen ezekre a pályázatokra. A benyújtás határideje 2015. november 9.
Következő előterjesztés, amelyet szeretnék kiemelni már a zárt ülés
témája volt. Ez az önkormányzat tulajdonában álló Dózsa György út 19.
szám alatti orvosi rendelő ingatlan hasznosításáról szól. A Teleki Blanka
Gimnázium és Szakközépiskola azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy ezt az épületet elcserélné a Petőfi út 6. szám alatt álló ingatlanra,
amelyek kihasználatlanok. Itt különböző felnőtt - és szakképzést folytatnának, ami fontos stratégiája mind a városnak, mind a középfokú oktatásnak.
A kérelmet a testület támogatta.

Bodor Márti

Fontos információk „A mi főterünk” rajzpályázatról
Kedves Gyerekek!
Tisztelt Szülők,
Pedagógusok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr Város Önkormányzata által
meghirdetett „A mi főterünk” rajzpályázat eredményhirdetésére az
Ősz-Ülő városi rendezvény keretein belül, 2015. október 11-én (vasárnap), 14 órakor a Szabadság téren ünnepélyes keretek között kerül
sor.
A beérkezett alkotásokból a Közösségi Ház Jurta termében
(Szabadság tér 17.) kiállítást rendezünk, amely megtekinthető 2015.
október 7-től a Közösségi Ház nyitvatartási idejében, a teremben zajló
egyéb rendezvényektől függően.
Figyelem! Közönségszavazást hirdetünk, amely eredményeképpen
a legtöbb szavazatot kapott remekmű készítője különdíjban részesül.
Szavazataikat 2015. október 11-én 10 és 13 óra között a Jurta teremben
adhatják le.
A rajzpályázatot támogatja a
Dryvitprofi Kft.

Mezőtúr Város Önkormányzata

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-ei soros nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
- Mezőtúr Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
16/2015.(VI.29.) rendelettel módosított 2/2015.(III.06.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi könyvtárban. A rendeletekről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján lehet igényelni.

dr. Szűcs Attila, jegyző

A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft. elköltözött!
Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. szeptember 28-tól új helyszínre
5400 Mezőtúr, Kávási S. 25. szám alá költözött!
A Közfoglalkoztatási Csoport új címe:
5400. Mezőtúr, Vasvári Pál u. 21.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Szerda, Csütörtök: 7:00-15:00
Péntek: 7:00-12:00
Kedd: Nincs ügyfélfogadás!

Jótékonysági –Bolhapiac III
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk harmadik zsibvásárunkon,
ahol a német partnerszervezetünk a Förderverein Für Notpfote által összegyűjtött adományokból lehet válogatni, alkudni. Ismét lesznek műszaki
cikkek, számítógépek is. A holmikért felajánlott összeget a Kóborka Túri
Állatvédők által gondozott kutyusokra, illetve menhely építésére fordítjuk.
Időpont és helyszín:
2015. október 24. szombat 9 - 17 óráig,
2015. október 25. vasárnap 9 - 13 óráig.
a Mezőtúri Közösségi Házban (Szabadság tér 17.) Jó idő esetén az utcán is!
Jöjjön el és nézzen körül nálunk, mert segíteni jó. Még jobb azokon, akik
a mi segítségünk nélkül nem lennének!
Számítunk Önökre. Már tudjuk, hogy sokan, sokra megyünk!

MEGHÍVÓ
Mezőtúr Város Képviselő-testülete
2015. október 29-én (csütörtökön) 13.30 órakor
közmeghallgatást tart, amelyre ezúton meghívom.
A közmeghallgatás helye: Városháza Díszterme (5400 Mezőtúr,
Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 9.)

Herczeg Zsolt
polgármester
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Figyelem!

Főzőverseny
2015. október 11.
az Ősz-ülő program keretein belül
Mezőtúr, Szabadság tér- Sétáló utca
Várjuk baráti- munkahelyi-civil közösségek jelentkezését!
A főzés kellékeiről mindenki maga gondoskodik!
Nevezési díj: NINCS!
Nevezni bármilyen étellel lehet.
Az ételek leadási határideje: 12:00
Nevezésenkénti mennyiségkorlát NINCS!
Jelentkezni: a Közösségi Ház titkárságán személyesen, vagy telefonon: 06/56-350-075, 06/20-243-5808, illetve
a verseny napján.
A nap folyamán egész napos színpadi programokkal, kirakodóvásárral várjuk a kilátogatókat.
Szeretettel várnak mindenkit a szervezők: a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.

A 2015. október 11-én megrendezésre kerülő Ősz-Ülő program keretein belül főzőverseny és kézműves
vásár is lesz. A két program helyszíne a sétáló Utca és a Közösségi
Házhoz tartozó parkoló, amelyet a
RENDEZVÉNY IDŐTARTAMÁRA
LEZÁRUNK.
Ezúton is kérem és előre is köszönöm szíves megértésüket!

Bordács László
ügyvezető

ALADDIN

Közterületi fogadóóra

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
• október 18., november 22., december 20., január 17., február 21., március 20., április 17.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától -10 óráig.
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

Országgyűlési Képviselő

Álláshirdetés
NE UNIÓZZON! Szolnok megyei cég nemzetközi gépjárművezetőt keres C1,E + GKI. Jövedelem 450.000 Ft -ig.
Jelentkezés: 06209372430

zenés mesejáték
2015. október 15.
(csütörtök)
A Közösségi Ház nagytermében
délelőtt 10 és délután 14 órától
óvodásoknak és kisiskolásoknak.
Belépődíj: 400 Ft
(Jegyek már csak a délutáni
előadásra foglalhatók!)
Információ, bejelentkezés:
06/56 350-075, 06/20 243-5808
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Mezőtúr Város Önkormányzata
csatlakozott a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetve a felsőoktatási tanulmányokat 2016-ban kezdő fiatalok támogatására
létrehozott
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2016. évi fordulójához.
A polgármester a 190/2015.
(IX.24.) sz. képviselő-testületi
határozat alapján kiírja a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
2016. évre, felsőoktatási hallgatók
részére.
(„A” típusú pályázat)
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos), alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat, kivéve a Magyar
Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatóit,
doktori (PhD) képzésben részt vevő
hallgatókat, valamint a kizárólag
külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgatókat.
Az ösztöndíj időtartama 10
hónap, azaz két egymást követő
tanulmányi félév (a 2015/2016.
tanév második féléve és a 2016/2017.
tanév első féléve). Az ösztöndíjra
pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik
utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszén már
nem áll fenn, úgy a 2016/2017.
tanév első félévére eső ösztöndíj
már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás
időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a

2015/2016. tanév második félévére
a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag
szociális rászorultság alapján történik.
A
Bursa
Hungarica
Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójától kezdődően az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési
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, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPERBursa rendszerbe. Amennyiben
jelszavukat
elfelejtették,
az
Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt, vagy belépést követően 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 ellenőrzését és
feltöltését követően a pályázati
űrlapot 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
minősül. A benyújtott pályázatok
befogadását az önkormányzatnak
az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat kötelező mellékletei:
- A felsőoktatási intézmény által
kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév

első félévéről
- Igazolás a pályázó és a vele egy
háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelméről.
(Egy háztartásban élőnek kell
tekinteni a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen
együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyeket.)
- Rövid önéletrajz a pályázó szociális helyzetéről.
A pályázat rögzítésének és az
önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015.
november 9.
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat
bírálja el 2015. december 7-ig.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2015.
december 17-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A polgármester a 190/2015.
(IX.24.) sz. képviselő-testületi
határozat alapján kiírja a Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot 2016. évre, a felsőoktatási tanulmányokat 2016-ban
kezdő fiatalok részére.
(„B” típusú pályázat)
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű (a 2015/2016.
tanévben utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolás, illetve felsőfokú
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt
még nem nyert, érettségizett)
pályázók jelentkezhetnek, akik a
2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a
2016/2017. tanévben először nyer-

nek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a
2016/2017. tanévben ténylegesen
megkezdik.
Nem részesülhet támogatásban
az a pályázó, aki a Magyar
Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
és szerződéses állományú hallgatója, illetve, aki kizárólag külföldi
intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
Az ösztöndíj időtartama 3 X 10
hónap, azaz hat egymást követő
tanulmányi félév (a 2016/2017.
tanév, a 2017/2018. tanév és a
2018/2019. tanév). 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 kezdődően az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési
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, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPERBursa rendszerbe. Amennyiben
jelszavukat
elfelejtették,
az
Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy belépést követően 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 ellenőrzését és
feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva a
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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
minősül. A benyújtott pályázatok
befogadását az önkormányzatnak
az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat kötelező mellékletei:
- Iskolalátogatási igazolás, vagy
az érettségi bizonyítvány másolata.
- Igazolás a pályázó és a vele egy
háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelméről.
(Egy háztartásban élőnek kell
tekinteni a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen
együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyeket.)
- Rövid önéletrajz a pályázó szo-

ciális helyzetéről.
A pályázat rögzítésének és az
önkormányzathoz
történő
benyújtásának határideje: 2015.
november 9.
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat
bírálja el 2015. december 7-ig.
A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2015.
december 17-ig az EPER-Bursa

rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjról
bővebb felvilágosítás kapható a
www.emet.gov.hu internet címen,
vagy
a
Mezőtúri
Közös
Önkormányzati Hivatal Hatósági
Irodáján. (dr. Csányi István Tel.:
56/551-927)

Herczeg Zsolt
polgármester

Meghívó

Fűtési szezonnal kapcsolatos bűnmegelőzési
ajánlások

Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves
hozzátartozóit az 1956-os Forradalom és Szabadságharc alkalmából
rendezett városi megemlékezésre

Mezőtúr Rendőrkapitányság az alábbi fűtési szezonnal kapcsolatos bűnmegelőzési információkra hívja fel a lakosság figyelmét:
Az erdőtulajdonos magánszemélyek, valamint erdészeti társulások lehetőség szerint rendszeresen és visszatérően ellenőrizzék területeiket! A már
kitermelt fát ne hagyják őrizetlenül a külterületen, azt szállítsák olyan bekerített helyre, ahol illetéktelenek nem férhetnek hozzá! Amennyiben az erdős
területek közelében gyanús, idegen személyeket látnak teherszállításra
alkalmas járművekkel, írják fel a jármű rendszámát, ha pedig az erdőben
idegen személyek végeznek fakitermelést, értesítsék a rendőrséget!
A fűtési szezon közeledtével gyakorivá válnak a tűzifa kereskedelemmel
kapcsolatos csalások is. Ezekben az esetekben az elkövetők általában
tehergépkocsival házalnak és tűzifát kínálnak eladásra az aktuális kiskereskedelmi árnál olcsóbban. A tüzelőt házhoz viszik és oly módon csapják be
a vásárlókat, hogy a megrendelt mennyiségnél jelentősen kevesebb, vagy
sokkal rosszabb minőségű fát szállítanak és rakodnak le. Előfordulhat,
hogy lopásból származó fát értékesítenek, amelyet később a rendőrség
lefoglalhat. Ezért fontos, hogy megbízható forrásból vásároljanak tüzelőt és
a vásárlás részleteit mindig pontosan tisztázzák le előre. Lényeges, hogy a
megrendelésben köbméter, vagy erdészeti köbméter szerepel, ugyanis a
kettő között jelentős különbség van. Tisztázzák azt is, hogy milyen fajtájú
a fa, illetve, hogy rönk vagy ömlesztett formában szállítják. A megrendelést
és az árat rögzítsék írásos formában, illetve állapodjanak meg abban is,
hogy a szállítás, valamint a rakodás költségét az ár tartalmazza-e, vagy azt
külön kell megtéríteni. A leszállított mennyiséget minden esetben mérjék vagy méressék le és arról kérjenek igazolást, számlát!
Az idős személyek a tüzelő beszerzéséhez lehetőség szerint kérjenek
segítséget hozzátartozóiktól! A tűzifát tárolják zárt, biztonságos helyen!

Ünnepi programok
2015. október 23.
Helyszín: Mezőtúr, Kossuth Lajos tér, Városháza
11.00 Megemlékezés, koszorúzás az 1956-os emlékműnél
Ünnepi megemlékezést mond: Majoros Gergely a Karcagi SZC Teleki
Blanka Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgatója
Ünnepi műsort adnak: a Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma diákjai
11.50 Díjak, kitüntetések átadása
A műsorban közreműködnek: a Karcagi SZC Teleki Blanka
Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma diákjai
Az elismeréseket átadja: Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere
Kapcsolódó programok:
10.00 Ünnepi Istentisztelet
Helye: Belvárosi Református Nagytemplom
Igét hirdet: Mihalina László lelkészelnök
10.00 Szentmise Hazánkért
Helye: Római Katolikus Templom
Misét mutat be: Ondavay Tibor pápai prelátus
15.00 Incze Mózes festőművész önálló kiállítása
Helye: Városi Galéria (Múzeum tér 1.)

A fenti tanácsok figyelembevételével és kellő körültekintéssel elkerülhető, hogy bűncselekmény áldozataivá váljanak.

Hajtva tilos! Tolva szabályos!
Tájékoztató
Tájékoztatom Mezőtúr Város lakosságát, hogy Dr. Matuska László járási
főállatorvos
2015. október 03-tól október 23-ig
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el Mezőtúr közigazgatási területén
is.
A határozat a www.mezotur.hu oldalon megtekinthető.

dr. Szűcs Attila, jegyző

A Mezőtúri Rendőrkapitányság
illetékességi területén „Hajtva tilos!
– Tolva szabályos!” figyelemfelhívó
kiegészítő tábla került elhelyezésre
három gyalogos-átkelőhelynél. A
rendőrség ezekkel a táblákkal
kívánja felhívni a kerékpárosok
figyelmét a biztonságos közlekedés
szabályaira. Rendkívül balesetveszélyes az, amikor a kerékpárosok a
kerékpáron ülve kelnek át a gyalogos-átkelőhelyen, esetleg hirtelen
fékezésre késztetik a gépjárműve-

zetőt. A közlekedési balesetek elkerülése érdekében is fontos, hogy
szabályosan közlekedjenek!

Bodor
Márti
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„A legszebb konyhakertek”
Herczeg Zsolt, Mezőtúr város
polgármestere - csatlakozva Kovács
Szilvia ötletgazda (Karcag város
alpolgármestere) által létrehozott
„A legszebb konyhakertek” –
Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz – 2015.
tavaszán immáron 3 alkalommal
hirdette meg a helyi „A legszebb
konyhakertek” című versenyt.
A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai,
vagy barátai udvarán alakítson ki és
termesszen maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
Az eredményhirdetésre 2015.
szeptember 24-én, a képviselő-testület soros ülését megelőzően,
ünnepélyes keretek között került
sor a Városháza Dísztermében.
Polgármester úr Mezőtúr Város
Önkormányzata nevében köszönte
meg Kovács Szilvia Karcag város
alpolgármester asszonyának, ötletgazdának, továbbá a Legszebb
Konyhakert Csapatának, hogy
Mezőtúr immáron 3. alkalommal
vehetett részt a Programban.
Alpolgármester asszony sajnos
egyéb elfoglaltsága miatt nem
tudott a díjátadón jelen lenni, ezért
levélen keresztül juttatta el hozzánk megtisztelő szavait, melyet
Szűcs Dániel városi képviselő olvasott fel a jelenlévőknek:
Kedves Polgármester Úr, Program
koordinátorok, Zsűri tagok,
Kertgazdák!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Hivatalos elfoglaltságom miatt
sajnos nem tudok jelen lenni ezen a
szép, jeles napon, de azért gondolatban, lélekben, e levélen keresztül
együtt vagyok Önökkel Mezőtúron.
Önökkel, akik a versenyhez való
csatlakozásukkal egy olyan nemes
ügyet vállaltak fel, ami mindenki
részéről elismerést, és tiszteletet
vált ki.
Igen, elismerés, tisztelet és
köszönet illeti meg Önöket, a település vezetőségét, akik felvállalták,
hogy ismét csatlakoznak kezdeményezésemhez. Köszönet illeti a
kertgazdákat, a program koordinátorait, a zsűri tagjait, és mindenkit,

aki bármilyen tettel segítője volt
annak, hogy Mezőtúron 2015-ben
már 3. alkalommal sikeresen megvalósuljon „A legszebb konyhakertek” program, és általa - a nevező
kertgazdák legjobbjai - részesei
lehessenek a Magyarország legszebb konyhakertjei országos
megmérettetésnek.
Ez a program azonban nem csupán csak a versenyről szól, hanem
arról is, hogy akik évek, évtizedek
óta, nap, mint nap szorgoskodnak,
fáradságot nem kímélve művelik
konyhakertjüket, gyümölcsösüket,
azoknak a munkáját elismerjük, és
végre megkapják azt az odafigyelést, megbecsülést, amit megérde-

melnek. Hosszú éveken keresztül
nem törődött velük senki, nem volt
divat konyhakertet művelni, sokszor még le is nézték őket ezért.
Mindannyian tudjuk, milyen a
szemlélet hazánkban ezen a téren.
Kezdeményezésemmel, „A legszebb
konyhakertek”
–
Magyarország legszebb konyhakertjei programmal, éppen ezen
szeretnék
változtatni.
Meggyőződésem, hogy kellő kitartással
ez sikerülni fog! Azzal, hogy Önök
ebben részt vettek, kertjeikkel
neveztek, nagy segítségemre voltak! De ami még fontosabb: megmutatták környezetüknek, hogyan
kell értékesen, értelmesen élni,
kihasználni a környezetünk adta
lehetőségeket és ezzel másoknak is
követendő mintát adtak.
Olyan mintát, amit érdemes
átörökíteni az utánunk jövő generációnak, hogy a mostani és elődeink
által ránk maradt értékek, a kertkultúra hagyományai, módszerei,
praktikái megőrződjenek, és mindenki számára továbbra is egy
egészségesebb, boldogabb életet

nyújthassanak. Mindannyian tudjuk, hogy a kert művelése nemcsak
a növények, hanem testünk, és lelkünk ápolását is jelenti egyben.
Köszönöm még egyszer, hogy
megtiszteltek azzal, hogy jelentkeztek a versenyre és felvállalták annak
minden kellemes és talán néha kellemetlen oldalát is.
Szeretném külön köszönetem és
gratulációmat kifejezni Herczeg
Zsolt Polgármester Úrnak, hogy
csatlakozásával segítette kezdeményezésemet, Korcsok Anita és
Olajos Sándor program koordinátoroknak, a zsűri tagjainak, akik példaértékű odafigyelő, gondos és lelkiismeretes munkával vitték végig

ezt a programot!
Végezetül gratulálok a szép
mezőtúri eredményekhez! Bízom
abban, hogy „A legszebb konyhakertek” versenyre jövőre is szép
számmal neveznek, és akkor lesz
alkalmam meglátogatni Önöket és a
szép konyhakerteket is.
A kertművelőknek szívből gratulálok, az ő munkájukat külön
megköszönöm! A mai naphoz sok
sikert, jó szórakozást kívánok!
További munkájához, életéhez
kívánok mindenkinek jó egészséget, sok erőt, szerencsét, töretlen
kitartást, a jó Isten áldásával!
Karcag, 2015. 09. 24.
Kovács Szilvia – ötletgazda,
Karcag város alpolgármestere
A levél felolvasását követően
került sor az eredményhirdetésre.
Mezőtúron 3 kategóriában (balkon, mini 50 m2-ig, zártkert vegyes)
összesen 6 kertművelőtől érkeztek
nevezések. Az első helyezettek az
országos versenyben is részt vettek.
A díjakat Mezőtúr Város
Önkormányzata nevében Herczeg

Zsolt polgármester adta át.
Balkon kategóriában:
2. helyezett Dandár József
1. helyezett: Veres Ágnes
Zártkert vegyes kategóriában:
2. helyezett Fehér András
1. helyezett Jászné Polgár Mária
Mini 50 m2-ig
2. helyezett Bujdosó Andrea
1. helyezett Uzsoki János

Örömmel értesültünk róla, hogy
Uzsoki úr kertje a „ A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb
konyhakertjei országos program
2015. évi országos megmérettetésén,
a mezőtúri zsűri által országos díjra
jelöltek közül országos díjat kapott,
melyet
szeptember
27-én,
Budapesten az OMÉK keretein belül
vehetett át Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi minisztertől.
Önkormányzatunk nevében mindenkinek szívből gratulálunk a
helyezésekhez, további kitartó
munkát és jó egészséget kívánunk!
Köszönet illeti a mezőtúri kertgazdákat, akik jelentkeztek a helyi,
illetve az országos megmérettetésre. Büszkén mondhatjuk el, hogy
méltán képviselték városunkat a
Programban!
Kérjük, haladjanak tovább ezen az
úton és kérem, tanítsák, ösztönözzék gyermekeiket, unokáikat és a
környezetükben élőket arra, hogy
egészségük megőrzése érdekében
termeljenek és fogyasszanak saját
maguk által előállított zöldségeket,
gyümölcsöket, gyógynövényeket,
továbbá tegyék szebbé lakóhelyüket!

Mezőtúr Város Önkormányzata
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Mese a könyvtárban

Programok és díjak – Beszámoló V. Badár Balázs
Országos Fazekas Pályázat eseményeiről

A Magyar Olvasótársaság kezdeményezésére, Benedek Elek születésnapja szeptember 30-a, a magyar népmese napja. Ez alkalomból immár tizenegyedik alkalommal rendezte meg a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár Gyermekkönyvtára hagyományos Mesemondó versenyét. Nagy
örömünkre több mint hatvan meseszerető gyermek töltötte meg szebbnél
szebb történetekkel a Közösségi Ház és a Városi Könyvtár termeit.
A szakmai zsűri döntései alapján, a helyezést elérő gyermekek meghívást kapnak az október 11-én vasárnap tartandó Mesegálára, amely a
Közösségi Ház által szervezett Ősz-ülő rendezvénye. Itt a család és a barátok is meghallgathatják a győztesek meséit.
Ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget mindazoknak, akik nélkül
ez a rendezvény nem valósulhatott volna meg. A zsűri tagjainak: Ádám
Anikó, Bíró Sándorné, Horváth Lászlóné, Kontérné Pötyi, Lázárné Györfi
Katalin, Medgyesi Ági, Némethiné Tolnai Edit, Orosz Annamária, Tóth
Anikó, Török Sarolta.
Valamint a támogatóknak: Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN Kft.
A mesemondó verseny helyezettjei:
1. osztály
I. Krech Janka, Ref. Koll., felkészítő Szilágyi Edit
II. Árvai Zsófia, Petőfi Általános Isk. (Túrkeve), felkészítő Soós Lajosné
III. Salamon Attila, Rák. Isk., felkészítő Búsi Erzsébet
Különdíj: Tóth Maxim József, Petőfi Általános Isk. (Túrkeve),
felkészítő Soós Lajosné
Különdíj: Gaál Attila Marcell, Petőfi Általános Isk. (Túrkeve),
felkészítő Soós Lajosné
Különdíj: Nagy Kristóf, Gyermek-kert óvoda, felkészítő Busi Gyöngyi
2. osztály
I. Csótya Letti, Rák. Isk., felkészítő Gyuricskóné Horváth Ágnes
II. Kozák Anna, Rák. Isk., felkésztő Karászekné Végh Judit
III. Mester Zalán, Ref. Koll.,felkészítő Móra Éva
Különdíj: Karikás Máté, Ref. Koll.,felkészítő Móra Éva
Különdíj: Patkós Máté, Kos. Isk., felkészítő Kovács Sándorné
3. osztály
I. Árvai Gabriella Edina, Petőfi Általános Isk. (Túrkeve), felkészítő
Kovácsné Szécsi Mária
II. Nagy Martin, Ref. Kol., felkészítő Busi Gyöngyi
III. Szabó Ákos, Ref. Kol., felkészítő Csiderné Lévai Anikó
Különdíj: Dankó Andor Péter, Kos. Isk., felkészítő Szász Krisztina
4. osztály
I. Kiss Attila Lőrinc, Rák. Isk., felkészítő Bíró Éva
II. Major Levente, Kos. Isk., felkészítő Peténéné Bárdos Erzsébet
III. Oláh Pálma, Kos. Isk., felkészítő Peténéné Bárdos Erzsébet
Különdíj: Pók Hajnalka, Kos. Isk., felkészítő Peténéné Bárdos Erzsébet

A Mezőtúr és Vidéke előző számában olvashatták, hogy az V.
Badár Balázs Országos Fazekas
Pályázat zsűrizése megtörtént.
Azóta - október 3-án - a pályázat
díjkiosztója, illetve a beadott anyagokból rendezett kiállítás megnyitója is lezajlott.
A díjkiosztó napján 10 órától a
Közösségi Házban a használati és dísztárgyak kultúrájához, a
tárgyalkotó népművészethez kapcsolódó tudományos előadásokat
hallgathattak meg az érdeklődők –
akik szép számmal voltak, viszont
meg kell jegyeznünk azt is, hogy
60-70 fős hallgatóságnak fele sem
volt mezőtúri.

A díjazottak:
Mezőtúr Város Badár Balázs
Nagydíját népi iparművészet kategóriában, mint megosztott díjat
Kabai Erzsi és Rónai Ferencné
vehette át. Mindketten étkészletekkel pályáztak. A Badár Balázs
Nagydíjat iparművészet kategóriában Kovács Karolina mezőtúri keramikus kapta hármas fali kompozíciójáért. A Zsűri Nagydíját Horváth
István nyerte el iparművészet kategóriában rendkívül egységes, jól
átgondolt
díszedényeiért.
A
Mezőtúri Közművelődési és Sport
KN. Kft. különdíját Balogh Ibolya
mezőtúri fazekas kapta a badáros
mintakincs magas szintű feldolgo-

Kora délután a Túri Fazekas
Múzeum udvarán kerültek kiosztásra a Badár Balázs Nagydíjak,
valamint a különdíjak. Herczeg
Zsolt polgármester köszöntő beszédében kiemelte, hogy ez a pályázat
a bemutatkozás és a verseny lehetőségével a kerámiaművesség legkiválóbb magyar képviselőit kívánta
Mezőtúrra vonzani már az első
kiírás (1995) alkalmával is, és ez a
szándék mit sem változott az elmúlt
20 évben. Ha a számokat nézzük,
ez most sikerült talán a legjobban,
hisz az idei 37 pályázat rekordnak

zásáért. Nagyméretű, bravúros
technikai tudással kivitelezett díszedényeiért Szabó Kinga keramikus
nyerte el a Túri Fazekas Múzeum
különdíját. A Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat által felajánlott
különdíjat Fazekas István nádudvari alkotónak ítélte a zsűri a hagyományos feketekerámia edények
modernizálásáért. A mezőtúri
Bihary Kamilla vehette át az
Agrohíd Ipari Kft. különdíját
modern síkcsempéiért. A Ledfak
Kft. különdíját bravúrosan díszített
tányérjaiért és készleteiért Gonda

számít. Ugyancsak szó esett arról,

István túri alkotó vehette át. Egyedi

hogy a helyi fazekasok komolyan
vették ezt a megmérettetést, ami a
díjakban is megmutatkozott.

kerámiaalkotásaiért az Interkerám
Kft. különdíja Veres Gyula mezőtúri

Felsősök
I. Garai Hajnal, Kat. Isk., felkészítő Garainé Bordács Márta
II. Pető Antónia, Ref. Kol., felkészítő Megyeri Józsefné
III. Pápai Kerubina Dea, Ref. Kol., felkészítő Megyeri Józsefné
Különdíj: Juhász Judit, Kat. Isk., felkészítő Garainé Bordács Márta

Vékony Erzsébet
gyermekkönyvtáros

Véradás
2015 október 22-én csütörtökön, 8.00-11.00-ig véradás lesz a Közösségi
Házban. Szükséges iratok: Személyi igazolvány, Lakcímkártya, TAJ kártya.

Magyar Vöröskereszt

Folyt. a 8. old.
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keramikushoz került.
A pályázat válogatott anyagának
kiállítása
a
Túri
Fazekas
Múzeumban december 10-ig tekinthető meg.
Mint a programok főszervezője,
személyes köszönetemet fejezem ki
az összes pályázónak, hogy részt
vettek a megmérettetésen. Mezőtúr
Város Önkormányzatának a rendezéshez és díjakhoz való anyagi hozzájárulásért, valamint a fentebb

említett cégeknek, szervezeteknek
és vezetőiknek a felajánlásokért.
Köszönöm a Múzeumok Őszi
Fesztiváljának és a Jász-NagykunSzolnok Megyei Közgyűlésnek a
program megvalósításához nyújtott
segítséget. Köszönöm a Túri
Fazekas Múzeum, a Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN. Kft.,
valamint a Mezőtúri Városi
Televízió dolgozóinak munkáját.

Pusztai Zsolt muzeológus

Jelentkezzen Polgárőrnek!
A Mezőtúri Polgárőr Egyesület
várja azon 18. életévét betöltött
férfiak és nők jelentkezését, akik
kedvet és elhivatottságot éreznek
a polgárőr munkához.
A jelentkezőkkel szemben
támasztott elvárásaink:
• elhivatottság, • jó problémamegoldó képesség,
• büntetlen előítélet,
• a járőrszolgálat iránt érdeklődőktől elvárás továbbá a megfelelő
egészségügyi és fizikális alkalmasság.
Amit kínálunk:
• Hatóság által adott igazolvány

• Egységes formaruha viselet
• A lakosság szeretete, megbecsülése
• Egyesületünk munkája által
tevékenyen hozzájárulhat városunk
közbiztonságának, nyugalmának
megóvásához
• A polgárőr hatósági jogkörrel,
közhatalmi jogosítványokkal nem
rendelkezik, de feladata ellátása
során a közfeladatot ellátó személynek járó védelem illeti meg!
Együtt erő vagyunk, szerteszét
gyöngeség.
Bővebb információ: 06/20-7717131

Gyalázat
Az elmúlt napokban egyik olvasónk felkereste szerkesztőségünket,
hogy az alábbiakat osszuk meg
Önökkel.
Az olvasónk 93 éves édesanyját,
nagymamát, dédikét 2015. szeptember 5-én kísérte a gyászoló család utolsó útjára az alsórészi temetőben. Amikor egy család életében
haláleset történik, az mindig mély
fájdalommal jár, hiszen egy szeretett embertől kell végső búcsút
venni, utolsó útjára kísérni. Akik
átélték már azt, hogy nagyon közeli
hozzátartozójukat elveszítik, azok
tudják mit érez és mit él át a család.
A mély fájdalomban osztoznak a
rokonok, barátok, ismerősök.
A temetés után nemsokkal a család kiment a temetőbe és megdöbbenve tapasztalta, hogy valaki-valakik nemcsak a fájdalomban osztoztak, hanem a síron elhelyezett

selyemtartós koszorúkban is.
Ugyanis 8 koszorú eltűnt a sírról,
azokat ellopták. Nem a hulladék
közé dobták, nem tették arrébb,
nem tettek rá virágokat. A koszorúkat ellopták. A család nem tudja,
hogy az olyan ember hogy tud élni,
tükörbe nézni, aki a temetői sírról
ellopja a koszorút, és ki tudja,
milyen megjelenési formában hasznosítja újra.
Tudomásunk szerint sajnos nem
ez az első eset, és bizonyára nem is
az utolsó. Annyi azonban mindenképpen biztos, hogy embertársaink
sok esetben akkor sem tisztelik a
másikat, ha az még él, de az elhunytakat ilyen módon „meggyalázni”
hitvány dolog, nem emberhez
méltó viselkedés!

A gyászoló családdal egyeztetve:
Bordács László

www.mkskft.hu
www.mezoturesvideke.hu

Wales
Azt mondják, az utazás szélesíti a
látókört. Erre lehetőségünk is nyílt,
amikor augusztus 22-én a Teleki
mellől elindultunk walesi utunkra,
amelyet a Challenge utazási iroda
szervezett. Ez a kirándulás nem
csak Walest, hanem Londont és
Párizst is magába foglalta.
Szerencsésnek
mondhatjuk
magunkat, hogy 8 nap alatt ennyi
helyen jártunk, végigmentünk fél
Európán, és csodás élményekkel
gazdagodtunk. Még az is megérte,
hogy fájó háttal aludtuk végig az
éjszakát a buszon, mert közben
megannyi gyönyörű helyen haladtunk át.
A szigetország felé menet megmegálltunk, sétáltunk Gentben,
Dunqerque-ben végre kényelmes
ágyakban aludtunk, és csak másnap reggel indultunk a Csalagút
felé. Mindenki nagy izgalommal
várta, milyen lesz a tenger alatt 70
méterrel száguldani.
London sem hazudtolta meg
magát: kellemes esővel fogadott. De
egyáltalán nem bántuk, hiszen ez
így az igazi. A London Eye-ról lélegzetelállító kilátás nyílt a városra.
Alig győztünk fotókat készíteni. De
ez mindenhol így volt.
A Caernarfon és Conwy váraknál
egyaránt varázslatos volt az, amit
láttunk a bástyákról. A napfény
visszatükröződött a víz felszínéről,
kékbe vagy fehérbe vonva azt, a
sirályok pedig repkedtek a tenger
felett.
Mégis, talán ami a legmélyebb
nyomot hagyta bennünk szépség
terén, az a Great Orme volt. Mint a

az fantasztikus tud lenni.
Annyi érdekes helyen jártunk!
Ott van a Beatles múzeum, ahol
hosszú, feldíszített folyosók és kiállítások mesélték el nekünk a banda
történetét. Közben még a zenéjüket
is hallgathattuk. Vagy a Liverpool
Stadion, ahol a focirajongók élvezhették a körbevezetést.
Ott voltunk a leghosszabb nevű
vasútállomásnál is: Llanfairpwllgw
yngyllgogerychwyrndrobwllllantys
iliogogogoch. (Még az oktató zene
ellenére sem tanultuk meg kimondani.)
Chesterben megtekintettük a
katedrálist, melyben fel-felbukkant
néhány
szereplő
az
Alíz
Csodaországban c. meséből.
Jártunk Nagy-Britannia legkisebb
házánál és Shakespeare szülőházában is. A stratford-upon-avoni
,,lovag” sok nőnek kezet csókolt, és
készségesen pózolt is velünk a
fotók kedvéért.
Végül ott van Párizs! Egész
napunkat ott tölthettük, így szinte
minden mozzanatát megismerhettük. Pontosan olyan szép volt, mint
elképzeltük! Sőt, szebb! Az Eiffel
torony a maga hatalmas valóságában valóra váltotta eddigi párizsi
álmainkat…
Hajóztunk a Szajnán, a metrót is
kipróbáltuk. A Notre Dame körbejárása után rengeteg szabadidőt kaptunk, hogy végigmenjünk Párizs
utcáin, és kiélvezzük a napsütéses
szombatunkat. A Montparnasse
torony tetejéről pedig úgy láthattuk
a várost, mintha egy óriási makett
tetején állnánk.

világ tetején, körülöttünk hegyek és
a tenger. Olyan érzésem volt, mintha a süvítő szél egyszer csak felkaphatna és elvihetne valahová…
Például a Bodnant Gardenbe. A
rengeteg érdekes növény között a
kis ösvényeken el tud veszni az
ember. De amikor odaérkezik egy
kis patakhoz vagy épp a vízeséshez,

Mindannyian emlékezetes élményekkel gazdagodtunk. A sok apróság és a nagy dolgok, melyben
részünk volt, megszépítették a nyár
utolsó pillanatait, és örökre velünk
maradnak.

MEZŐTÚRI VÁROSI
TELEVÍZIÓ
Telefon: 06/56 350-075
Email: mvtv@mkskft.hu
Beszámolók, magazinműsorok,
beszélgetések,
friss hírek, információk!

Tatár Krisztina
12.e osztályos tanuló
(Teleki Blanka Gimnázium)
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Városközpont funkcióbővítő fejlesztés
2015.
szeptember
29-én
Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere és a kivitelező cég, a
Dryvitprofi Kft. ügyvezetője Bana
László közös sajtótájékoztatót tartott a „Mezőtúr városközpont
funkcióbővítő fejlesztése” elnevezésű projekthez kapcsolódóan.

az uszoda esetében pedig november
30. a határidő. Herczeg Zsolt úr
elmondta, számos probléma után a
kivitelezési munkák a megfelelő
minőségben, a terveknek megfelelően készülnek. Amennyiben az időjárás nem akadályozza a munkálatokat, a projekt sikeresen lezárható.

Polgármester úr a tájékoztatóban
elmondta a projekt hosszú ideje a
megvalósítás szakaszában van, számos probléma fordult elő a beruházás során. Az első közbeszerzési
eljárás alkalmával kiválasztott generál kivitelező nem teljesítette a kötelezettségeit, ennek köszönhető az,
hogy a támogatási szerződésben
leírt eredeti időpontokra nem
készült el a beruházás. Már a munkálatok kezdetén tapasztalható volt,
hogy rossz műszaki minőségben teljesít a kivitelező, ennek hatására
polgármester úr, mint a beruházó
képviselője leállította a munkavégzést. Ekkor a város több pontja befejezetlenül maradt. Majd a generál
kivitelezővel és a műszaki ellenőrrel
felbontották a szerződést, amely
után a teljes mélyépítési területre új
közbeszerzési eljárást hirdettek.
Ennek a végeredményeként vette át
a munkát a Dryvitprofi Kft. Azóta
látható a város több pontján, hogy a
kivitelezés rendben zajlik. A magasépítési területnek három helyszíne
van, a Petőfi úti Színház terem, a
Petőfi út és a Bajcsy-Zsilinszky út
kereszteződésében a Kézműves Ház
– ahol megtartották a régi kivitelezőt, az előre haladottsági állapot
miatt – valamint a Városi
Strandfürdő. Ez utóbbi esetében
lefolytattak egy meghívásos eljárást,
ahova a Dryvitprofi Kft-t is meghívták, akik a legkedvezőbb ajánlatot
adták, így ezen a területen is ők végzik a munkálatokat. A mélyépítés
vonatkozásában október hónap az,
amelyre be kell fejezni a kivitelezést,

„Építse velünk a jövőt” – így szól
a Dryvitprofi Kft. szlogenje. –
Számunkra a megtiszteltetés, hogy
egy város főterét, valamint annak
egyéb tereit mi alakíthatjuk, még ha
nem is a mi terveink alapján –
mondta Bana László a kft. ügyvezetője. Kihangsúlyozta, hogy a lakosok szimpátiája, a gyermekek csodálkozása erősíti a kollégákat a
munkában, fontosnak tartják egyegy beruházás alkalmával a megítélést. Feszített ütemben dolgoznak a
fürdő beruházásán, a cél az, hogy
időben át tudják adni. Október
közepén kerülnek átadásra a terek,
a főtéri szökőkút elhelyezése
viszont október végére tehető.
Mezőtúr Város Önkormányzata a
Dryvitprofi Kft. támogatásával, „A
mi főterünk” címmel rajzpályázatot
hirdettet óvódások és általános iskolások körében, amelyre nagyon sok
szép alkotás érkezett. Ezzel a pályázattal a gyermekeket kívánták megszólítani, felkelteni az érdeklődésüket a megszépülő Főtér irányába.
Ennek eredményhirdetésére október
11-én, 14 órakor az Ősz-Ülő rendezvényen kerül sor. A díjakat Herczeg
Zsolt polgármester úrtól és Bana
László úrtól a Dryvitprofi Kft. ügyvezetőjétől vehetik át a helyezettek.
Ügyvezető úr minden pályázót megnyugtatott, hogy senki nem távozik
üres kézzel az eredményhirdetésről.
A rajzok 2015. október 7-től a
Közösségi Ház nagytermében, nyitvatartási időben tekinthetők meg.

Bodor Márti

Kinevezték a Mezőtúri Rendőrkapitányság
vezetőjét
Dr. Urbán Zoltán rendőr ezredes,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője
2015. október 1-jei hatállyal kinevezte Bajári Attila rendőr ezredest a
Mezőtúri Rendőrkapitányság vezetőjének.

Bajári Attila rendőr ezredes az
érettségit követően 1984-ben
Budapesten járőrként kezdte meg
hivatásos rendőri szolgálatát. A
tiszthelyettes képzőt követő zászlós
képző után 1992-ben diplomát szer-

zett a Rendőrtiszti Főiskolán.
Ezután került Szolnokra, ahol a
kapitányság közrendvédelmi osztályán előadói feladatokkal bízták
meg. Ugyancsak ebben az esztendőben megbízott, majd kinevezett
alosztályvezető, és 1996. novemberétől osztályvezető lett. A kapitányságvezető-helyettesi feladatokat
2008. januárjától látta el és közel
egy évre megbízták a Szolnoki
Rendőrkapitányság vezetésével. Ezt
követően 2009. augusztus 1-jétől a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Rendőr-főkapitányság
Közrendvédelmi Osztályának osztályvezetője lett, majd 2011. február
1-jétől 2015. szeptember 30-ig rendészeti igazgatóként, illetve rendészeti megyei rendőrfőkapitányhelyettesként bizonyította szakmai
rátermettségét. Valamennyi szolgálati beosztását magas színvonalon
látta el. Munkájáért több alkalommal elismerésben részesült.

forrás: www.police.hu

Virág Büfé a Közösségi Házban
Nyitva tartás:

H-P: 8-20 ó
Szo: 9-13 ó
(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)

ELHUNYTAK
Csikós József élt 55 évet,
Trinyik Pál élt 71 évet,
Veres Sándor élt 85 évet,
Hegedűs Lajos élt 60 évet,
Dr. Egyed László élt 81 évet,
Szalai Mihály élt 62 évet.

Nyugodjanak békében.

Vas: zárva,
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közéleti lap

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

Bernáth Barna Klaudia
(Barna Beatrix)

Bíró Blanka Lotti
(Varga Anikó)

Csízi Tímea
(Gyalogh Kitti)

Gáspár Attila Péter
(Zámbó Adrienn)

Kormos Dorina Beáta

Kovács Sárkány Máté
(Sárkány Magdolna)

Kun Dorina
(Gáll Gabriella)

László Ágoston
(Stausz Mária)

Mihácsi Jázmin
(Horvát Nikolett)

Panyik János Zsigmond
(Panyik Erika)

Simon Péter
(Márki Mária)

Szabó Áron
(Zemlényi Bernadett)

Szűcs Máté Áron
(Szűcs Tímea)

Valócsik Zoltán
(Tóth Kornélia)

SZÍNHÁZ

Értesítem a Szolnoki Szigligeti Színházba szóló Gózon-bérlet tulajdonosait, hogy az évad első előadására október 22-én, csütörtökön kerül sor.
Műsoron: Csiky Gergely: A nagymama
Indulás: 17.30-kor a Közösségi Ház előtti parkolóból

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Október 9-15-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637
Október 16-22-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

Állatorvosi ügyelet
Október 10-11-én
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217
Október 17-18-án
Dr. Lázár József
Mezőtúr, Petőfi u. 9.
Tel.: 56/350-600; 06/30/963-5209

2015. márciusában gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!
Minden szombaton délelőtt 9-12 óráig a Kamilla Gyógyszertár nyitva tart.
A mindenkori ügyeletes gyógyszertár ügyel: szombat délután 16-18 óráig, valamint vasárnap és ünnepnapokon 8-10 és 16-18 óráig. Hétköznapokon az aktuális
ügyeletes gyógyszertár a zárásától 19 óráig tart ügyeletet.
Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu. Felelős szerkesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Bodor Márta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 Mezőtúr,
Dózsa György út 42-44. 		
ISSN 0864-7607

Halloween Party
2015. október 30.
(péntek)
Közösségi Ház
Lapzárta: 2015. október 14. (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 őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

