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Megkérdeztük

A 2015. január 29-én meg-
tartott képviselő-testületi 
ülés napirendjeiről tartott 
sajtótájékoztatót Herczeg 
Zsolt Mezőtúr város pol-
gármestere és Batta Attila 
Viktor alpolgármester. 

A napirendek döntéseinek ismerte-

tése előtt polgármester úr fontos-

nak tartotta az időközi választás-

ról való tájékoztatást.

– Tavaly október 12-én a Jobbik 

Magyarországért Mozgalom és a 

Fidesz - KDNP jelöltjei között sza-

vazategyenlőség alakult ki, ezért a 

választás eredménytelen volt az 1. 

számú választókörzetben. A válasz-

tást meg kellett ismételni, amelyre 

február 8-án került sor. Ezt a Jobbik 

jelöltje Kötél János nyerte meg, aki-

nek ezúton is gratulálok. 

Köszöntet szeretnék mondani 

minden választó polgárnak, aki élt 

a jogaival és elment szavazni. A 

választás két szavazókörben zajlott. 

A Jobbik jelöltje Kötél János 246 

szavazatot kapott, a Fidesz KDNP 

jelöltje Pete Lajos 166 szavazatot ért 

el, míg a független jelölt Kalóczkai 

Sándorné 34 szavazatot kapott.

– Első napirendi pontként tárgyal-

tak a belterületi utak felújításáról. 

Mit lehet erről tudni?

– Meghatároztuk azt, hogy 

melyek lesznek azok az utcák, ahol 

2015-ben várhatóan utat fogunk 

építeni. Ezek mind földes utcák. 

Folyamatban van az önkormányzat 

nagy projektje, amely 5 utcáról szól 

és durván 400 millió forintos nagy-

ságrendű. Mivel a projekt összérté-

ke a 300 millió forintot meghaladja, 

így egy speciális eljárást kell lefoly-

tatnunk, amelynek az időtartama 

durván 30 nap lesz. Ezt követően 

újra kiírásra kerül a közbeszerzési 

eljárás, ekkor fogjuk kiválasztani a 

kivitelezőt. Reményeink szerint 

valamikor március végén, április 

elején a kivitelezési munkák meg-

kezdődhetnek és legvégső esetben 

június 30-ig ezek be is fejeződnek.

– Tárgyaltak a Kormányhatározat 

alapján kapott támogatás terve-

zett felhasználásáról. Mire fordít-

ják ezt az összeget?

– Ez egy fontos és örömteli hír 

volt, 110 millió forintot kaptunk 

ebből az alapból. Erre vonatkozóan 

a Belügyminisztériummal egy 

támogatási megállapodást kell köt-

nünk. A támogatás feltétele, hogy 

december végéig el kell számol-

nunk ezzel az összeggel és ebben 

az esztendőben fel kell használ-

nunk azt. Ezen a 110 millió forinton 

felül önkormányzatunk rendkívüli 

támogatás címén először szeptem-

berben 29,2 millió forintot, azt 

követően pedig decemberben 65,5 

millió forintot kapott. Tehát összes-

ségében rendkívüli támogatást – az 

állami normatív támogatáson felül 

– 2014 év végéig összesen 204,7 

millió forintot kapott Mezőtúr, ami 

rendkívül kiemelkedő a korábbi 

időszakhoz képest. Ezt az összeget 

a képviselő-testület döntése alapján 

a következőkre használjuk fel:

- a XVI. utca és a Törő Pál utca 

útalap építése folyamatban van. Az 

időjárási körülmények ezt a mun-

kát olykor gátolják és a kivitelezés 

sebessége lassabb. Ide 24 millió 

forintot tervezünk

- az önkormányzati tulajdonú 

belterületi földutak útalap építése 

vonatkozásában a képviselő-testü-

let arról döntött, hogy az Arany 

János utcában, az Árpád utcában, 

az Újváros III. utca és a VIII. utca 

hiányzó szakaszának megépítését 

hajtja végre 2015-ben. Ennek össz-

értéke várhatóan 60 millió forint 

lesz. 

- Ezenkívül még a kapott 110 

millió forintból az önkormányzati 

intézmények üzemeltetésére, felújí-

tására 6 millió forintot terveztünk 

be. Az egyik óvodánknál a tetőt és a 

támfalat meg kell erősíteni, hiszen a 

tető szétnyomja a falat. Kollégium 

működtetésére 10 millió forintot 

szántunk ebből a keretből. Az óvo-

dai társulás működtetésére is szin-

tén 10 millió forintot terveztünk be. 

A továbbiakban Batta Attila 

Viktor alpolgármester úr számolt 

be néhány napirendi pontról.

– Elsőként a Túri Vásár idei kon-

cepcióját emelném ki. A vásárt 

megelőző arTúr Fesztivál augusz-

tus 4-8-ig tart, a Túri Vásár időpont-

ja pedig augusztus 9. Ami nagyon 

fontos, hogy felmerült a helyszín-

változtatás lehetősége, de hosszas 

megbeszélések után arra jutottunk, 

hogy a Vásár a szokott helyen kerül 

megrendezésre. Fontos cél az idei 

évre a kereskedők szervezettebb 

beengedése, illetve a színvonalas 

termékeket árusítók támogatása.

A Vásárt megelőző héten kerül 

megrendezésre térségünk híres 

könnyűzenei fesztiválja, az East 

Fest. Soós Péter úr tájékoztatott 

bennünket, hogy idén már 30 000 

látogatót várnak. Kérte továbbra is a 

város támogatását, valamint a terü-

let infrastruktúrájának fejlesztését. 

Úgy gondoljuk, hogy mindenkinek 

jó, ha ezen a területen fejlesztés van 

és ezáltal kevésbé függ az időjárási 

viszonyoktól a rendezvény. 

Véleményem szerint mindkét prog-

ram színvonalas, Mezőtúr hírét 

öregbíti. Nagy tisztelettel várunk 

minden kedves érdeklődőt.

A 2015-ös közművelődési prog-

ramról is hallhattunk beszámolót. 

Természetesen az összes színvona-

las városi rendezvény idén is meg-

rendezésre kerül. Hamarosan meg-

jelenik az éves programfüzet is, 

amelyet minden mezőtúri háztar-

tásba el fogunk juttatni és havi 

szinten aktualizálásra kerül a 

Mezőtúr és Vidéke újságon keresz-

tül. Itt szeretném megemlíteni azt 

is, hogy továbbra is támogatni 

kívánjuk a városi klubok és civil 

szervezetek kulturális programjait, 

hiszen nagyon értékes műsorokkal 

várják ők is az érdeklődőket.

Bodor Márti
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5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: 56/550-637 Tel./Fax: 56/350-901
E-mail: mezotur@tourinform.hu
Honlap: www.tourinform.hu

TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a közvilágítási hibák bejelentése 

az üzemeltetést végző KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálatán tehetők meg, amely-

nek elérhetőségei:

E-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu

Telefon: + 36 40 / 200-817

A bejelentéshez a hiba pontos címének (esetleg oszlopszám) megadása 

szükséges.

Egész körzetet, utcát érintő hibák közvetlenül az E.ON hibabejelentő 

részére is jelezhetőek, hivatkozva a szakaszhiba jellegére. Telefon: + 36 

80 / 210-310.

dr. Szűcs Attila
jegyző

Mindennapos fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni velem, kérem 

személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri Hivatalban, munkaidőben Szabóné Kara Erzsébetnél! Továbbá az alábbi  új e-mail címen, és 

telefonszámon is keressenek bizalommal!

E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com   Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)  Boldog István

Országgyűlési Képviselő

Tisztelt Olvasó!

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület nevében megköszönöm az 

elmúlt évi támogatásukat. Kérem, hogy ebben az évben is segítsék adójuk 

1 százalékának felajánlásával az egyesület tevékenységét és munkáját. 

(Adószám: 18841637-1-16)
2015-ben a II. világháború befejezésének 70. évfordulója alkalmából az 

áldozatokra és a háború történéseire emlékezünk.

Ezt egy kiállítás keretében tervezzük, amelyhez az Önök segítségét kér-

jük. Levelek, iratok, történetek, tárgyi emlékek felajánlásával keressenek 

bennünket. Telefonszám: 06/20 214-4756

A segítő szándékot megköszönve,

Tisztelettel:
Szabó András Egyesületi elnök

Mezőtúr Város Önkormányzata 2015. január 30-án 10.00 órai kezdet-
tel tartotta az „Egészségház és mentőállomás kialakítása Mezőtúron” 
című ÉAOP-4.1.2./-12-2013-0030 azonosító számú projekt záró rendez-
vényét. A projektzárót követően ünnepélyes keretek között, nemzeti 
szalag átvágásával adta át Boldog István országgyűlési képviselő, Berec 
Zsolt megyei közgyűlés alelnöke, dr. Pápai György regionális igazgató 
és Herczeg Zsolt polgármester a beruházás során elkészült egészséghá-
zat és mentőállomást. A mentőszolgálat helyi szervezetének állomá-
nya, és a jelentős számú érdeklődő előtt Berec Zsolt alelnök méltatta az 
egészségügyi létesítménynek a térségben betöltött szerepét, jövőbeni 
lehetőségeit.

Mezőtúr Város Önkormányzata 2012 decemberében pályázatot nyújtott 

be ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0030 azonosító számmal, „Egészségház és 

Mentőállomás kialakítása Mezőtúron” címmel a Regionális Operatív 

Programok ÉAOP-4.1.2/A–12 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás, egész-

ségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése” című komponenséhez. Az 

önkormányzati fenntartású háziorvosi és gyermek háziorvosi rendelők 

korszerűsítését, valamint egy új mentőállomás megépítését célzó beruhá-

zás összköltsége közel 200 millió forint volt. A projektet a Regionális 

Operatív Program Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek találta, és az 

önkormányzatot, mint projektgazdát a 2013. június 28-án aláírásra került 

támogatási szerződésben 130.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás-

ban részesítette. A támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési 

Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosí-

totta, a beruházás költségének a támogatási összegen felül eső részét az 

önkormányzat egyéb forrásból, részben banki hitelből finanszírozta. 

A projekt célja az eddig külön épületekben működő háziorvosok, gyer-

mek háziorvosok, a védőnői hálózat és az iskolaorvosi hálózat egy közös 

és jól felszerelt, a városi kórház és rendelőintézet közvetlen szomszédságá-

ban lévő épületben történő elhelyezése, valamint ún. praxisközösség létre-

hozása volt, annak érdekében, hogy a beteg lakóhelyén, illetve annak 

közelében választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kap-

csolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül 

folyamatos egészségügyi ellátásban részesülhessen. A pályázati kiírás nyúj-

totta lehetőséget kihasználva Mezőtúr Város Önkormányzata vállalta azt az 

opcionális fejlesztési feladatot, mely szerint gondoskodik a településen 

lévő mentőállomás elhelyezéséről is. Az 

Országos Mentőszolgálattal kötött 

együttműködés keretében a jelenleg 

méltatlan körülmények között működő, kistérségi feladatokat ellátó men-

tőszolgálat egy modern, „A” típusú mentőállomáson folytathatja munkáját.

Az Arcus 2001. Bt. tervei alapján a közbeszerzési eljárásban nyertes HÓD 

2000 Kft. látta el a kivitelezői feladatokat. Az alapkő ünnepélyes letételére 

Boldog István országgyűlési képviselő, Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Pápai György, az Országos 

Mentőszolgálat Észak-alföldi Regionális Mentőszervezete regionális orvos-

igazgatója, valamint Herczeg Zsolt, Mezőtúr város polgármestere jelenlét-

ében 2014. március 31-én került sor. A munkaterület átadása-átvétele 2014. 

04. 25-én történt meg, a kivitelező ezt követően kezdte meg a munkálato-

kat. A projekt megvalósítása során a projektgazdával és az orvosokkal 

folyamatosan egyeztetve elvégezték az egészségháznak helyet adó, addig 

használaton kívüli, önkormányzati tulajdonú épület (a volt véradó) felújí-

tását és teljes korszerűsítését, az épület hőtechnikai adottságainak javítá-

sát, az akadálymentesítést, valamint a mentőállomás épületének kialakítá-

sát. Az egészségház berendezésének és eszközeinek beszerzése szintén 

közbeszerzés keretében történt.

A beruházás 2015. január 30-án zárult és ünnepélyes keretek között 

átadásra került az új, minden szempontból korszerű egészségház és men-

tőállomás. A jogerős használatbavételi engedély, valamint a működési 

engedély kibocsátását követően az egészségházban folytatja praxisát Dr. 

Mile Ágota házi gyermekorvos, Dr. Tálas Gabriella háziorvos, valamint 

Kormosné Dr. Simon Zsuzsanna háziorvos, továbbá itt kerül elhelyezésre a 

város védőnői szolgálata, illetve az iskolaorvosi szolgálat is. Az engedélyek 

megérkezése után a mentőszolgálat is áthelyezésre kerül az újépítésű men-

tőállomásra. A költözéssel kapcsolatos változásokról, valamint a rendelési 

időkről, és egyéb fontos tudnivalókról a helyben szokásos módon 

(kifüggesztett hirdetéseken, a Mezőtúri Városi Televízióban, a Mezőtúr és 

Vidéke hasábjain) tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot.

Őszintén reméljük, hogy a beruházás eredményeként létrejött új, 

modern környezetben a felkészült, összehangolt munkát végző orvosok-

nak és védőnőknek, a korszerű betegkövető rendszernek, valamint a szak-

rendelések közelségének köszönhetően a gyógyítás és gyógyulás folyamata 

sokkal gyorsabbá és kellemesebbé válik.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÁTADTÁK MEZŐTÚRON AZ ÚJONNAN ÉPÜLT EGÉSZSÉGHÁZAT ÉS MENTŐÁLLOMÁST
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A gyerekek legnagyobb örömére 

ismét eljött a farsangi időszak, ami-

kor néhány órára bárki és bármi 

bőrébe belebújhatnak egy pár 

órára. A Közösségi Ház nagyterme 

megtelt érdeklődőkkel, hiszen a 

kézműves asztalon farsangi álarco-

kat lehetett készíteni, a teaházban 

pedig finom teákkal várták a szom-

jazókat. A Mezőtúri Mazsorett és 

Akrobatikus Rock and Roll csoport 

fergeteges műsorral jelent meg a 

rendezvényen, sőt a táncosok még 

a jelmezesek versenyében is részt 

vettek, így rekordszámú jelmezest 

üdvözölhetett a zsűri. Köszönjük a 

csoport vezetőjének Szabó 

Lászlónénak, a táncos gyerekeknek 

és nem utolsó sorban a szülőknek 

áldozatos munkájukat.

Majdnem félszáz, egész pontosan 

49 jelmezest csodálhatott meg a 

zsűri és a közönség egyaránt. Úgy 

gondolom senki sem irigyelte a zsűri 

munkáját, hiszen igen nehéz dolguk 

volt. Ezúton is szeretnénk megkö-

szönni munkáját Tar Anikónak, a 

Kossuth Iskola tagintézmény-veze-

tőjének, Kontér Bélánénak a 

Mezőtúri Városi Intézmény – Csoda-

vár Központi Óvoda intézményveze-

tőjének és Papp Erikának a Mezőtúri 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

vezetőjének. 

A jelmezverseny eredményhirde-

tése előtt még fokoztuk egy kicsit 

az izgalmakat, az Újvárosi 

Hagyományőrző Klub dolgos és 

nagyon ügyes asszonyai keze mun-

kájának gyümölcseként igazi, far-

sangi fánkokat szolgáltunk fel a 

jelenlévőknek, amelyek természete-

sen az utolsó darabig pillanatok 

alatt elfogytak. Köszönjük az 

Újvárosi Hagyományőrző Klub 

munkáját!

A jelmezverseny eredménye a 
következőképp alakult:

I. helyezett:

Behán Alíz és Behán Emma – 

Bárányfelhő és Esőfelhő

II. csoportos helyezett:

A Mezőtúri Mazsorett és 

Akrobatikus Rock and Roll Csoport 

jelmezesei 

Mezőtúr Város Önkormány-

zatának különdíjasa:  

Draskovics Gábor Kevin – Jamaikai fiú

Közösségi Ház különdíjasai:  

Major Levente és Major Regina – 

Ördög és angyal

Patkós Sára – Hastáncos lány

Majerszki Zsanett – Cowboy

Vékony Patrik – Vaddisznó

Köszönjük a Tibi Cukrászda fel-

ajánlását, a három finom tortát!

A délután azonban itt még 

korántsem ért véget, hiszen kezdő-

dött a télűző felvonulás. Fáklyákkal 

és különböző hangkeltő eszközök-

kel jártuk körbe a Szabadság teret, 

majd meggyújtottuk a kisze bábot - 

amelynek elkészítését köszönjük 

Szegényné Fehérvári Ildikónak – 

így reméljük együttes munkával 

sikerült megfutamítanunk a telet és 

hamarosan a tavaszi napsütésnek 

örülhetünk majd. 

A rendezvényt támogatta 

Mezőtúr Város Önkormányzata és a 

Non-Stop Delikátesz! Köszönjük!

Köszönjük minden farsangoló-

nak, hogy jelenlétével megtisztelte 

rendezvényünket!  

Orosz A.

Farsangolás a Közösségi Házban Meghívó
A Túri Fazekas Múzeum

tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait

Ferencz János
természetfotós Négy évszak című kiállításának megnyitójára.

 

A megnyitó helye, időpontja:
Túri Fazekas Múzeum (Bolváry-kúria)

Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.

2015. február 20.  17 óra

 

A kiállítást megnyitja: 
Márton János iskolaigazgató

 

Gitáron közreműködik Bakondi András.

 A kiállítás 2015. április 5-ig látogatható.

Gyalog Lajosné emlékére

2015. január 15-én örökre eltávo-

zott Gyalog Lajosné mindenki Maca 

nénije.

Itt hagyta az általa 25 évvel 

ezelőtt alapított és ma is működő 

Városi Nyugdíjas Klub tagjait, a sok-

sok Kedves Ismerősét.

Maca néni nevéhez kötődik szá-

mos országos strandparty rendezé-

se, a számtalan sok kirándulás, kul-

turális rendezvény szervezése a 

Tiszán innen Dunán túl.

Lelkes, magával ragadó személyi-

ség volt.

A Klubtagok egyéni élete iránt is rendkívül nyitott, érdeklődő, segítő-

kész, törődő, figyelmes volt. Kapcsolatteremtő képessége, fáradhatatlansá-

ga példaértékű volt a klubtagok számára. Igyekezett jó kapcsolatot kialakí-

tani a város vezetésével, munkájára az Életet az Éveknek megyei szerveze-

tében is igényt tartottak.

23 évig vezette a klubot, több esetben betegsége ellenére is fáradhatatla-

nul dolgozott.

Erős volt benne az élni akarás, a jövőt illetően voltak tervei, elképzelései, 

de sajnos a halált nem tudta legyőzni – az erősebb volt nála.

Halálod mindannyiónkat megrendített.

Emlékedet örökké megőrizzük.

Városi Nyugdíjas Klub
tagsága

Álláshirdetés
A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 

felvételt hirdet Városüzemeltetési ágazatvezető állás betöltésére.

Feltétel: felsőfokú végzettség

Előnyt jelent: felelős műszaki vezetői, vagy építészmérnöki képesítés.

Jelentkezni 2015.február 23-ig az

intezmenyellato@mturiellato.hu e-mail címen lehet.

Autóbusszal az operába

Március 8-án (vasárnap) 11 órakor kezdődő balett előadásra szerve-

zünk utat. Az előadás: Massenet: Manon

Jegy és a busz ára összesen 3800 Ft

Érdeklődni: 06/70 240-4958

MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR
G Y E R M E K K Ö N Y V T Á R

Ismét Mesés hétfők!
Január 12-től óvónők, tanítónők, könyvtárosok mesélnek hétfőnként

17 órától a gyermekkönyvtárban!

Ha szeretitek a mesét, gyertek közénk mesét mondani és hallgatni.
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www.turihirek.hu

Aktuális pályázatokról röviden
Az elmúlt időszakban nagy 

érdeklődés övezett több újonnan 

megjelenő pályázatot is, így sokan 

nyújtották be pályázatukat a 

Háztartási nagygépek cseréjére is. 

Forráskimerülés miatt erre az 

alprogramra a továbbiakban már 

nem lehet pályázatot benyújtani. 

Az első körös nyertes pályázókat a 

napokban hirdették ki, amelyet a 

www.emi.hu honlapon lehet meg-

tekinteni, valamint más 

alprogramok eredményeiről is itt 

lehet majd olvasni. Hamarosan 

indul majd a társasházak számára 

kiírt energiahatékonysági pályáza-

tok beadása, ezért mindenképp fon-

tosnak tartjuk, hogy erre újból fel-

hívjuk a figyelmet, hiszen fontos 

fejlesztési lehetőség lehet ez egy-

egy lakóközösség számára. Egyre 

több csoport és magánszemély 

nyújtja be az idei Erzsébet-

programra pályázatait, amelyet 

2015-ben is érdemes kihasználni, 

valamint egy civil szervezetek szá-

mára elérhető lehetőségre szeret-

nénk felhívni a figyelmet.

Civilek a civilekért! 2015.
Az Érthetően az Egészségért 

Alapítvány közreműködve az 

Egészségügyi Média Szövetséggel 

pályázatot hirdet civil szervezetek 

számára a 2014. évi személyi jövede-

lemadó bevalláshoz kapcsolódó 

helyi vagy országos szintű kampá-

nyok támogatására. A pályázat 

során a sikeresen pályázó civil szer-

vezetek 1%-os kampányához 70%-

os támogatást nyújt az „Érthetően az 

Egészségért Alapítvány” és az 

Egészségügyi Média Szövetség. 

Jelen pályázat a civil társadalom 

erősítését, a civil szervezetek társa-

dalmi szerepvállalásának segítését 

szolgálja. A pályázat célja a civil 

szervezetek számára személyi jöve-

delemadó felajánlásokat elősegítő 

tevékenységek támogatása. A 2014. 

évi személyi jövedelemadó-bevallás-

hoz és 1% felajánláshoz kapcsolódó 

országos szintű kampányok lebo-

nyolítása, amelyek ösztönzik a fel-

ajánlókat, hogy a pályázaton nyert 

civil szervezet részére ajánlják fel 

1%-aikat, valamint lehetőséget biz-

tosítanak civil szervezetek számára, 

hogy alternatív módon, egészség-

ügyi intézmények hiteles környeze-

tében kampányolhassanak.

A pályázatok benyújtási határ-

ideje: 2015. március 20.

A pályázatról bővebben a www.

pafi.hu és a www.erthetoen.hu hol-

napokon olvashatnak!

Energiahatékonysági pályázat 
társasházaknak

2015-ben Folytatódik az Otthon 

melege program, amelynek követ-

kező eleme 10 milliárd forintos 

kerettel egy új társasházi energiaha-

tékonysági pályázat lesz, amelyre 

várhatóan 2015. március 9-től a 
4-60 lakások panel és tégla társas-
házak pályázhatnak majd. A 

pályázat intenzitása 50 százalékos 

lesz, amely nemcsak a szigetelés, és 

a nyílászárók, hanem akár a fűtési 

rendszer korszerűsítéséhez és a 

megújuló energiából álló melegvíz-

ellátás, és fűtéskorszerűsítésre is 

igényelhető lesz. A tízmilliárd forin-

tos keretösszeg egy-egy lakás eseté-

ben 350 és 650 ezer forint körüli 

támogatást jelent majd. A pályáza-

tot meghirdető Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium célja, hogy az érintett 

ingatlanok energiahatékonysága 

legalább két kategóriát tudjon javul-

ni. A pályázatra beadására érdemes 

időben megkezdeni a felkészülést, 

mivel több olyan fontos dokumen-

tum is szükséges hozzá, amelyhez 

szakemberek, tervezők segítségét 

és állásfoglalását kell kikérni.

A pályázatról részletesen érde-

mes a kormany.hu, valamint a 

www.pafi.hu oldalon is olvasni a 

„Társasházak energiamegtakarítást 

eredményező korszerűsítésének, 

felújításának támogatása” 

alprogram címszó alatt!

Idén is lehet jelentkezni az 
Erzsébet-program pályázataira!

A hét célcsoport számára január 

9-én kiírt 68 pályázat érinti a gyer-

meket, nyugdíjasokat, nagycsaládo-

sokat, a fogyatékossággal élőket, 

valamint többek között a közneve-

lési intézményben dolgozókat is. 

Az Erzsébet-programnak két alap-

pillére van: az egyik a szociális 

üdültetési program, a másik a tábo-

roztatás, amely a gyermekek tartal-

mas pihenését biztosítja. A pályáza-

tok beadása lépcsőzetesen történik, 

hogy kellő idő álljon mindenki ren-

delkezésére. 

Az Alapítvány a nagycsaládosok, 

fogyatékossággal élők, közlekedési, 

postai, köznevelési dolgozók szá-

mára is írt ki pályázatokat, valamint 

a gyermekeknek kiírt idei pályáza-

tok is elérhetőek a www.

erzsebetprogram.hu honlapon. A 

több mint 60 általános és tematikus 

táborra, a tavaszi és őszi kirándu-

lásra, valamint az egyéb, gyerme-

keknek szóló kiírásokra január 19. 

és július 1-je között nyújthatók be a 

pályázatok.

A pályázatokról érdemes bőveb-

ben tájékozódni a www.

erzsebetprogram.hu honlapon, 

ahol minden pályázat részletes 

kiírását és a hozzá kapcsolódó álta-

lános információkat megtalálják!

A fent leírt pályázatokról részle-
tesebben is olvashatnak a megadott 
oldalakon, vagy további informáci-
ót kérhetnek a szucs.dan@gmail.
com e-mail címen, illetve telefonon 
hétköznap 8-16 óráig a 20/5588-
364-es telefonszámon.

Szűcs Dániel

2015. január 24-én a Közösségi 

Házban egészség délelőttöt szerve-

zett a Mályvavirág Alapítvány és a 

helyi „Együtt-egymásért” Rehabi-

litációs Klub a méhnyakrák megelő-

zési hét keretében. Annak ellenére, 

hogy sok helyen hirdettük, sajnos 

nagyon keveseket érdekelt a téma. 

Pedig számtalan helyen hallhatunk 

már a megelőzés fontosságáról.

Éppen ezért szeretnénk köszöne-

tet mondani a csekély számú hallga-

tóságnak, akik nem sajnálták azt a 

pár órát és eljöttek. Köszönjük az 

előadóknak: dr. Ádám István osztály-

vezető főorvosnak, Nagyné Fekete 

Szilvia ápolási igazgatónak, Varga 

Andrea védőnőnek és nem utolsó 

sorban az EFI iroda munkatársaink, 

hogy segítették a szervező munkán-

kat: Borziné Sági Noémi, Soltészné 

Krizbai Erika és Szász Krisztina. Itt 

kell megemlíteni a hirdetőket és 

támogatókat is: a Polgármesteri 

Hivatal, a Közösségi Ház, a Mezőtúr 

és Vidéke közéleti lap, a Túripressz 

hetilap és a Városi Televízió.

Reméljük, hogy az idei szűrések-

re sokkal többen jelentkeznek 

majd, hiszen az egészségünk a leg-

fontosabb!

Rendezők

Egészség délelőtt

Pályázati tanácsadás
Az új pályázati kiírásokat nagy 

érdeklődés övezi az idén, ezért 

szeretnénk lehetőséget nyújtani 

arra, hogy magánszemélyek, civil 

szervezetek, vállalkozások sze-

mélyesen is tájékozódhassanak 

bővebben az aktuális pályázati 

lehetőségekről. Minden hónap 

első és harmadik hétfőjén 16:30-

18 óráig pályázati tanácsadást 

tartok a Közösségi Házban, ahol 

bővebben kaphatnak információt 

az aktuális pályázatokról. 

Az első tanácsadás időpontja: 

2015. február 16. (hétfő) 

Amennyiben kérdésük van, 

vagy csak szeretnének tájékozód-

ni a lehetőségekről, várom 

Önöket!

Keressük a jövő JUDO bajnokát!
Edzések: kedden és csütörtökön 16:30-tól.

Péteri Károly út 10.

Szeretettel várjuk fiúk és lányok jelentkezését 6 éves kortól.

ÁSZOK JUDO CLUB
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A DALVARÁZS EGYÜTTES szere-

tettel várja a tisztelt érdeklődő 

közönséget tavaszköszöntő hang-

versenyére.

Műsorunk tartalma műfajokon 

és korokon átívelő, ugyanis opera-, 

operett-, musical részletek mellett 

felhangzanak régi filmdalok, sanzo-

nok, tánczenék, populáris dalok, 

sőt még népzene is. 

Énekeseink: Kozák Júlia, Bíró-

Sipos Karina, Varga Böbe, Papp 

Nikolett, Nagy Dóra, Szabó 

Viktória, Altsach Gergely (mv.) 

Petróczki Csaba, Búsi Ferenc, 

Szilágyi Sándor és ifj. Szilágyi 

Sándor. Kísér: Molnár Andrea, 

Papp Nikolett, Skultéti Éva, Korom 

Kata (hegedű); Guba Béláné, Veress 

Ágnes (cselló); Székely Orsolya 

(fuvola); Fábiánné Kálnai Kata (kla-

rinét) Soós Kálmán (furulya és har-

monika); Némethi Ákos (bőgő); 

Nagy Dániel (dob); Berczeli Endre 

(zongora) – balett: Garai Maja Anna 

Időpontja: 2015. március 7 

(szombat) 16 óra

Helyszín: Városi Kiállítási 

Csarnok (Múzeum tér 1.)

Tavaszköszöntő hangverseny

A mezőtúri Felsőrészi (Szolnoki 

út 10. sz., hrsz.: 2052/4), illetve az 

Alsórészi (Akác út 40. sz., hrsz.: 

3439/24) temetők üzemeltetésének 

átadása tárgyában 2015. február 

1-től hatályos szerződés jött létre 

egyrészről a Mezőtúri Református 

Egyházközség, mint temető tulaj-

donos, másrészről a PIETAS 

Kereskedelmi Szolgáltató és 

Temetkezési Korlátolt Felelősségű 

Társaság, mint temető üzemeltető 

között.

A Mezőtúri Református 

Egyházközség a fent említett szer-

ződés aláírásával megbízta a 

PIETAS Kft-t határozott időtartam-

ra, 5 évre 2015. február 1-től 2020. 

január 31-ig a fentiekben nevezett 

temetők üzemeltetési feladatainak 

ellátásával. Temető üzemeltető a 

megjelölt feladat és tevékenység 

ellátását elvállalta. 

A szerződő felek kifejezetten 

megállapodtak abban, hogy a jelen 

szerződés hatályba lépésétől kez-

dődően a temetőkben felmerülő és 

bekövetkező esetleges közigazgatá-

si (ellenőrzéseken felmerülő, sza-

bálysértési), polgári jogi (kártérítés, 

munkajogviszonnyal összefüggő), 

büntetőjogi (foglalkozás körében 

bekövetkező) természetű ügyekkel 

kapcsolatban a felelősséget kizáró-

lagosan az üzemeltető viseli, azok 

rendezése az ő felelőssége és köte-

lezettsége.

A temetői ügyintézéssel kapcso-

latosan a PIETAS Kft. áll mindenki 

rendelkezésére, ezután a temeté-

seknél a lelkészi hivatalt csak a 

református szertartás és a lelki 

vigasztalódás miatt keressék fel!

Presbitérium

MEZŐTÚRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
KÖZLEMÉNYE

A Magyar Kultúra Napjának 

ünnepére január 22-ére a 

Református Szendi Otthon vezető 

munkatársai egy irodalmi műsor és 

egy művészeti kiállítás rendezésé-

vel készültek fel.

Tardy Karina és Szűcsné Csordás 

Enikő nagy odaadással összeállított 

irodalmi műsorát Seres Attiláné 

kórusvezető kis énekesei tették még 

emelkedettebbé tisztán csengő 

hangjaikkal, melyet közös éneklés 

is követett. A műsor résztvevői 

mögött a falakon színes textilképek 

(jómagam: Kissné Mikes Éva batik-

munkái) hangsúlyozták 

képiségeikkel a magyar nyelv és 

zsoltárok által közvetített hagyo-

mány-értékek üzenetét. A lebilin-

cselően szép értékes műsor előtt 

Mihalina László lelkészelnök úr 

köszöntötte meleg szavakkal az ott-

hon lakóit és beszélt az ünnep érté-

kéről. 

A műsor részleteit a Református 

Otthon vezetőjének Kovács Anett 

Beátának kedves derűs szavai és 

lénye kapcsolta össze. A műsor 

végén jómagam is beszéltem kiállí-

tott képeimről. A tartalmas szép 

program alatt mindnyájan megérez-

tük, hogy páratlanul értékes kultú-

ránk milyen fontos és nélkülözhe-

tetlen örökségünk, s hogy ez az 

örökség számunkra nemcsak szóra-

kozást vagy szép látványt kell, hogy 

jelentsen, ez számunkra jóval több, 

ez számunkra éltető erő. (Nagy kár, 

hogy nem készült a műsorról vide-

ofelvétel.)

Mindezek után az otthon lakói-

nak nevében, s a magam nevében is 

megköszönöm a rendezők, felké-

szítők, szereplők áldozatos munká-

ját, a nem mindennapi élményt.

Kiss Imréné presbiter

A képen:
Kovács Anett Beáta igazgatónő

Kultúra Napja a Református Szendi Pál Otthonban

2014 novemberében egy sikeres 

pályázatnak köszönhetően, 40 órás 

továbbképzés megszervezését való-

síthattuk meg a Városi Óvodák óvo-

dapedagógusainak részvételével. A 

továbbképzésen Bajzáth Mária 

mesepedagógussal, a népmesék 

világában kalandozhattunk, bővít-

hettük ismeretünket a népmesék 

óriási kincsestárának megismerésé-

vel, a gyermekek életkorához igazo-

dó meseválasztás szempontjaival. 

Az interaktív foglalkozások során 

átélhettük a népmese óriási erejét, a 

hozzájuk kapcsolt népi játékokkal, 

mondókákkal, dalokkal együtt. A 

képzés komplex módon elméleti- 

gyakorlati- és módszertani, segítsé-

get nyújtott abban, hogy a népmesék 

még inkább pedagógiai munkánk 

szerves részévé váljanak, módszerta-

ni kultúránk megújuljon. Rávilágított, 

hogy a mesék, a mesélés milyen sok-

színű módon fejleszti a gyermekek 

képzeletét, segít a belső kép alakítá-

sában, szókincsük bővítésében és a 

teljes személyiségük fejlesztésében. 

Szeretnénk a továbbképzésen 

hallottakat óvodánk valamennyi 

dolgozójával megosztani, így öröm-

mel vettük a továbbképzés vezető-

jének meghívását a Paloznaki 

Meseközpontba, ahol megismer-

kedhetünk a központban folyó 

munkával, újabb ismereteket, élmé-

nyeket szerezhetünk a mesékkel, 

meséléssel kapcsolatban.

Intézményünk óvodapedagógu-

sai mindent megtesznek, hogy eze-

ket az értékeket közvetítsék, átad-

ják a gyermekek számára.

A továbbképzés résztvevői nevé-

ben ezúton is szeretnék köszönetet 

mondani e csodálatos, eredményes 

négy napért a továbbképzés vezető-

jének és a pályázatíró kollégáimnak. 

Városi Óvodák

óvodapedagógusai nevében:

Andrási Ilona
helyettes vezető

Mesepedagógiai továbbképzés a Városi Óvodákban
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Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

      G YE R M E K K Ö N Y V T Á R

„ÉN SEM OLVASTAM!„
címmel olvasópályázatot hirdet

az általános iskolások részére

Alsósoknak ajánljuk:
KOVÁCS BARBARA : MORCOS c. könyvét.

Mely egy izgalmas, szívhez szóló történet egy rendkívüli képességű, intel-

ligens kutyáról, ellenséges és segítőkész emberekről, barátságos, állatsze-

rető gyerekekről.

Felsősöknek:
BOSNYÁK VIKTÓRIA : TÜNDÉRBOSZORKÁNY-TRILÓGIA

Érdekes, mulatságos történetei, melyek középpontjában a tanár-diák kap-

csolatok állnak .

A pályázaton minden olvasni tudó és szerető könyvtártag részt vehet, aki 

még nem töltötte be a 15. évét.

Az ajánlott olvasmányok könyvtárunkból kölcsönözhetők !

A könyvekhez tartozik egy-egy feladatlap, melyet a könyv, ill. könyvek 

figyelmes olvasása után gond nélkül kitölthetsz.

Nevezési díj : 150,-
Beadási határidő : 2015. március 20., Gyermekkönyvtár

A téli alapozást követően sikeres 

idénynyitó, újabb Országos Bajnoki 

aranyérem. Megkezdődött az idei 

versenysorozat, ahol elsőként az 

UTE JUDO termében léptek tatami-

ra versenyzőink. A Budapesti nyílt 

regionális bajnokságra, négy ver-

senyzővel neveztek, ahol a fiúk 

között Kókai Ádám 1. helyezett, 

Tóth Richárd 2. hely, a lányok 

között Bíró Nóra és Nagypál Anna 

egyaránt a 3. helyezést érte él. 

Egy héttel később szintén az UTE 

JUDO csarnokában több mint 120 

versenyző mérte össze tudását az 

idei Országos diákolimpián, ahol 

Karsai Bence a 44 kg-os mezőnyben 

16 induló közül magabiztos négy 

ippon győzelemmel megszerezte a 

bajnoki címet, és vehette át a meg-

érdemelt aranyérmet. 

A klub edzője Id: Juhász Attila 

elmondta: természetesen nagyon 

örül az eredménynek, de azt tartja a 

legfontosabb sikernek, hogy ezek 

az eredmények nem „besikeredett” 

eredmények, hanem stabil, biztos 

eredmények, amelyek mögött ren-

geteg munka van. 

Sportágunk nagyon erős, ezt mi 

sem bizonyítja jobban, minthogy a 

Magyar Olimpiai Bizottság közzété-

tele szerint a 2014. évi sportági 

eredményesség rangsorában a judo 

a legeredményesebb küzdősport-

ként a hatodik helyre került 1337 

ponttal. Ebben a kiélezett nagyon 

erős sportágban egy Diákolimpiai 

aranyéremnek lehet örülni. 

De természetesen nincs megál-

lás, jönnek a további versenyek 

ahol hasonlóképpen szeretnénk 

szerepelni. Taglétszámunk nagyon 

erős, közel 40-fő vesz részt az edzé-

seken és továbbra is várjuk a 

judozni vágyó gyerekek jelentkezé-

sét, keressük a jövő JUDO bajnokát.

Cikk: NAM.M

Újabb JUDOS Országos Bajnoki aranyérem az 
Ászoknál

Közvilágítási Üzemeltető 
Szakember

(Erősáramú villanyszerelő)

Az Elmib Hálózati Kft., mint piacvezető cég, közvilágítási üzemeltető 
munkatársat keres Mezőtúri régióközponttal, a régióba tartozó telepü-

léseken történő munkavégzéshez:
Főbb feladatok:
• Közvilágítási lámpatestek üzemidejű javítása közvilágítási üzemi idő-

szakban

• Feszültség alatt kisfeszültségű közvilágítási készüléket, lámpatestek 

cserélése

• Csatlakozó szerelési munkálatokat végzése

• Időszakos felülvizsgálat, tisztítás elvégzése

• Kapcsolattartás ügyfelekkel és illetékes kollégákkal

• Felhasznált anyagok, eszközök nyilvántartása, készletvezetés 

• Javítási határidők betartása

• Közvilágítási hibakezelő számítógépes rendszer használata, talált 

hibák rögzítése, javított hibák lezárása, nem javíthatóság esetén illetékes 

kollégák felé történő visszajelzés

• Munkaterv és munkalapok készítése

• Munkája során a FAM munkavégzés szabályainak betartása

• Munkája során a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartása

• A hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről törté-

nő gondoskodás

• A hibavédelmi (érintésvédelmi) szabályokat betartása, baleset esetén 

az előírások szerint eljárás

Elvárások: 
• Releváns szakirányú végzettség (minimálisan villanyszerelő szakmun-

kás)

• Legalább 4 éves szakmai tapasztalat közvilágítás és/vagy 0,4 KV-os 

hálózat szerelésben 

• Érvényes B kategóriás jogosítvány, magabiztos vezetési gyakorlat

• Alapszintű számítógépes ismeretek

• Szervezőkészség

Előnyt jelent: 
• KIF-FAM bizonyítvány megléte 

• Emelőgép kezelői bizonyítvány (kosaras gépjárműre) 

Munkavégzés helye:
Mezőtúr, és a társaság érdekeltségi körébe tartozó régiós települések

Amennyiben a hirdetés felkeltette érdeklődését, kérjük, hogy végzettsé-

geit és részletes, szakmai tapasztalatait tartalmazó fényképes önéletrajzát 

az alábbi e-mail címre szíveskedjen elküldeni.: szabo.csilla@elmib.hu
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Szeretettel várja a sportolni 

vágyókat a KSI Gyomaendrődi 

kajak – kenu szakosztálya.

 A KSI országos és világhírű 

sportegyesület is. Az ország legna-

gyobb sportiskolájának is szokták 

nevezni. A magyar sportvilág legna-

gyobbjai nőttek fel a falai között, 

híres olimpiai és világbajnokok 

nevelkedtek ebben az egyesületen. 

A legutóbbi londoni olimpia két női 

olimpiai bajnok kajakosa Kozák 

Danuta és Szabó Gabriella is itt 

kezdte a pályafutását.  

A KSI vezetői szerették volna, ha 

Gyomaendrődön továbbra is eredményes sportág lenne a kajak - kenu és az 

eddigieknél is több gyermek ismerkedne meg a kajakozással, minél több 

egészséges, edzett és sikeres fiatal találna hasznos és egészséges elfoglalt-

ságot!

A KSI vízi és szabadidő telepe Gyomaendrődön a  „Holler” (Körös hotel) 

mögötti holtágon található. Az edzéseket már nem csak gyomai gyerekek 

és felnőttek látogatják, hanem Mezőberényből, Dévaványáról és Mezőtúrról 

is rendszeresen jönnek a Kölcsey utca 6-ba. A szabadidős és versenyköz-

pont minden sportolni és a szabadidejét kellemesen és hasznosan eltölteni 

vágyó előtt nyitva áll. Korhatár nélkül, kisgyermektől a száz évesig bárki 

használhatja a létesítményt.

Egy pár szó a kajakozásról:
A kajak – kenu Magyarország legeredményesebb olimpiai sportága!
Az elmúlt olimpiákon a kajakosok szerezték a legtöbb aranyérmet.

Aki Magyarországon a legjobb, az nagy valószínűséggel a világon is leg-

jobbak közt van.

Maga a kajakozás nem más mint természet, napfény, friss levegő, élet, 

erő, egészség!

 Mit nyújt a KSI Gyomaendrőd?
- Az edzéshez: kajakot, kajak lapátot

- Országosan elismert, nagy szakmai tudású edzőket

- Egészséges életmódot

- Edzőtáborokat

- Versenyzési lehetőséget

- Sikereket, győzelmeket

- Népszerűséget, világhírt

- Felejthetetlen élményeket

 

Továbbra is várja szeretettel a kajakozni vágyó, úszni tudó gyereke-
ket a KSI Gyomaendrőd csapata!

Jelentkezés Kiss Csaba kajak - kenu edzőnél +36 70/ 429 69 80

Kajak - kenu szakosztály

Az 1. TOBORZÓ ÉS ÉRDEKVÉDELMI KÖZPONT csoportos tájékozta-
tót tart a témában, melynek időpontja 2015. február 26., csütörtök 10 

óra, helyszíne Mezőtúr, Kossuth tér 1., Városháza Török Terem,
amelyre minden érdeklődőt várnak!
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Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az 

ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkár-

ságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll 
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok 
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Szász Krisztina

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.

Beke Flóra Marietta
(Kovács Marietta)

ELHUNYTAK
Ifj. Ajtai József élt 26 évet,
Berecz Antal élt 68 évet,

Simon Andrásné Szász Erzsébet élt 89 évet,
Veres Antal élt 74 évet,

Maczkó István élt 78 évet,
Lakatos Éva élt 60 évet,

Kondás Lajos élt 43 évet,
Kötél Ferenc élt 68 évet,

Kabainé Rácz Gizella Ilona élt 64 évet,
Szabó Istvánné Szűcs Róza élt 93 évet,

Bán Lajos élt 72 évet,
Keresztes Milán élt 30 évet,
Herbály Zoltán élt 76 évet.

Nyugodjanak békében.

Kedves leendő és régi vendégeink!
A Senátor Büfé a Közösségi Ház földszintjén kedvező árakkal,

kedves kiszolgálással várja régi és új vendégeit!

Hideg és melegszendvicsek, kávé, tea, üdítő széles

választékát megtalálják!

Melegedjenek meg nálunk!

Térjenek be hozzánk!

Készenléti gyógyszertár
Február 14-15-én
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
Február 21-22-én
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság út 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
Február 14-15-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
Február 21-22-én
Dr. Lázár József
Mezőtúr, Petőfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209

Ü G Y E L E T E K

Burai Mia Szilvia
(Bulatowicz Heléna)

Fehér Benjamin Erik
(Fehér Henrietta Szabina)

Darabos István Attila
(Halász Ágnes)

Hegyi Tibor
(Kostyó Edina)

Rafael János Lorenzó
(Rafael Beatrix)

Rafael Nadin
(Rafael Viktória)

Sárkány Zalán Imre
(Szabó Katalin)

Tordai Dalma Dorina
(Kötél Mónika)

Tóth Emma Klára
(Papp Andrea)

www.turivasar.hu
www.muveszetinapok.hu

Részletek hamarosan!


