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A Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. főszervezésében 2015. októ-

ber 11-én került megrendezésre az Ősz-Ülő elnevezésű programunk. A 

programot eredetileg a tavalyi helyszínre, a Sétáló utcára terveztük, de a 

rossz idő miatt a rendezvényt a Városi Oktatási Centrum sportcsarnokában 

rendeztük meg. A színpadi programok 10 órakor kezdődtek, Herczeg Zsolt 

Mezőtúr város polgármesterének köszöntőjével, majd ezt követte városunk 

testvértelepüléseinek kulturális 

műsora.11 órától a gyerekeknek 

kedveskedtünk mesegálával és 

bohócműsorral. 13 órától „Jó ebéd-

hez szólt a nóta”, - a finom falatok-

ról a főzőverseny résztvevői gon-

doskodtak -  majd a megyénkből 

meghívott vendég népdalkörök 

műsora következett. 16 órától 

Soltész Rezsővel énekelhettük 

együtt az örökifjú számokat. 17 

órától a Bon Bon Együttes koncerte-

zett. A nap zárásaként a The Best Company zenekar élőkoncertjét láthat-

tuk. A színpadi programok mellett az Oktatási Centrum aulájában és a 

sportcsarnokban kézművesek kínálták portékájukat a nagyoknak, míg a 

kicsik a trambulint, légvárat, szerencsehorgászatot próbálhatták ki. Ezen a 

rendezvényen sem maradhatott el a Mezőtúri Kutyakiképző Iskola „hallga-

tóinak” bemutatója, köszönet a kutyusoknak és a gazdiknak. 

Köszönet támogatóinknak: 

Mezőtúr Város Önkormányzata, 

Mezőtúri Ipari Park Kft. Mezőtúri 

Intézményellátó és Ingatlankezelő 

KN Kft., Nemzeti Kulturális Alap, 

Újvárosi Hagyományőrzők Klubja, 

Városi Nyugdíjas Klub, Huszár 

Tamás, Juhász Sándor, Maletcz 

György, Molnár István. Köszönet a 

színpadi és kísérőprogramokon 

résztvett fellépőknek és főzőknek 

egyaránt!       Bordács László

Ősz – Ülő beszámoló
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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

A Közösségi Ház szerkesztő-technikus munkatársat keres!

Pályázatot kiíró szervezet:
- Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Foglalkoztatás jellege: 
- teljes munkaidő (heti 40 óra).

Feladatok:
- színpad hangtechnikai eszközeinek beállítása, kezelése,

- rendezvényeken a hangtechnika teljeskörű üzemeltetése,

- hangosítás biztosítása,

- eszközök karbantartása,

- kiadványok szerkesztése,

- weblap kezelése.

Az álláshoz tartozó elvárások:
- középszintű végzettség,

- számítógépes ismeret,

- hangtechnikai rendszerek, szerkesztőprogramok ismerete,

- kiváló kommunikációs készség,

- gyors tanulási készség,

- széles látókör, sokoldalúság,

- felelősségteljes önálló és csoportos munkavégzés.

Előnyt jelent:
- szakirányú végzettség,

- hasonló pozícióban szerzett tapasztalat.

Juttatások:
- bérezés megegyezés szerint.

A pályázat részeként kötelező benyújtani:
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai;

- részletes amerikai típusú, fényképpel ellátott önéletrajz.

A pályázat benyújtásának határideje:
- 2015. október 30.

A pályázat benyújtásának módja:
- postai/elektronikus úton, vagy személyesen az intézmény titkárságán.

(Levélcím: Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. 5400 Mezőtúr, 

Szabadság tér 17.)

Bővebb információ:
- Bordács László - ügyvezető

- Telefon: 06/56 350-075, 06/20 243-5807

- E-mail: ig@mkskft.hu, titkarsag@mkskft.hu

Álláshirdetés

A Mezőtúr Város Önkormányzata 

által meghirdetett „A mi főterünk” 

rajzpályázat eredményhirdetésére 

az Ősz-Ülő városi rendezvény kere-

tein belül, 2015. október 11-én 

(vasárnap), 14 órakor a Városi 

Oktatási Centrumban került sor. 

A „Mezőtúr Városközpont funk-

cióbővítő fejlesztése” beruházás 

keretében megújul a Kossuth Lajos 

tér is. A pályázattal önkormányza-

tunk szerette volna közelebb vinni a 

beruházást a lakossághoz, elsősor-

ban a gyermekekhez. Kíváncsiak 

voltunk arra, hogy számukra mit 

jelent a Főtér, hogyan látják, képze-

lik el városunk hamarosan átadásra 

kerülő, megújuló közösségi terét, a 

Kossuth Lajos teret. A pályázattal 

sikerült nagyon sok fiatalt megszólí-

tani, mi sem bizonyítja ezt jobban, 

mint hogy 147 szebbnél-szebb alko-

tás érkezett a felhívásra, így a nyer-

tesek kiválasztásában nagyon nehéz 

dolga volt a szakmai zsűrinek.

Az eredményhirdetésen a pályá-

zókat és a megjelenteket Herczeg 

Zsolt Mezőtúr város polgármestere 

köszöntötte, aki beszédében megkö-

szönte a gyermekeknek az elkészült 

alkotásokat, a szülők, valamint a 

pedagógusok segítségét és nem utol-

só sorban a Dryvitprofi Kft.-nek, 

mint a rajzpályázat ötletadójának és 

a beruházás generál kivitelezőjének 

támogatását. Polgármester úr 

kiemelte, hogy mekkora öröm volt 

látni a Főtérre, a Városházára érkező, 

érdeklődő gyermekeket. 

Ezt követően a díjak átadására 

került sor, melyeket polgármester úr 

és a Dryvitprofi Kft. ügyvezetője, 

Bana László úr adtak át a nyertesek-

nek.

Óvodás kategória: 
1. helyezett Bujda Eszter 6 éves, 

Csoda-vár Óvoda, Mókus csoport

2. helyezett Lakatos Árpád 

Adrián 5 éves, Mesekert Óvoda

Alsós kategória: 
1. helyezett Papp Lilli 10 éves, 4. 

osztályos tanuló, Kossuth Lajos 

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola

2. helyezett Kiss Virág 4.b osztá-

lyos tanuló, Mezőtúri Református 

Kollégium, Gimnázium, 

Szakközépiskola, Általános Iskola 

és Óvoda

Felsős kategória: 
1. helyezett Varga Ágnes 7. osztá-

lyos tanuló, II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola

2. helyezett Spinou Heléna Laura 

6. osztályos tanuló, Kossuth Lajos 

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola 

Közönségdíj:
Priffer Petra 6 éves, Csoda-vár 

Óvoda, Mókus csoport

A Dryvitprofi Kft. jóvoltából min-

den nyertes nagyon értékes 

ajándékkal térhetett haza. A 

kategóriák első helyezettjei 

egy-egy kerékpárt kaptak, a 

második helyezettek pedig 

családi, debreceni élmény-

fürdő belépőkkel lettek gaz-

dagabbak. A közönségdíjas 

jutalma 30 ezer forintos 

vásárlási utalvány, továbbá 

szintén családi, debreceni 

élményfürdő belépő volt.

A többi pályázó sem szomorkod-

hatott, hiszen senki nem ment haza 

üres kézzel. A fődíjak átadása után a 

Városi Oktatási Centrum ebédlőjében 

folytatódott a ceremónia, ahol kate-

góriáktól függően papír-írószereket 

és édességet vehettek át a gyermekek.

A beérkezett alkotásokból rende-

zett kiállítás a Közösségi Ház Jurta 

termében (Szabadság tér 17.), nyit-

vatartási időben és a teremben zajló 

egyéb rendezvényektől függően 

2015. október 30-ig tekinthető meg.

A rajzpályázat nem jöhetett 

volna létre a Dryvitprofi Kft. támo-

gatása nélkül, melyet ezúton is 

köszönünk.

  Mezőtúr Város Önkormányzata 

„A mi főterünk” rajzpályázat eredményhirdetése
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Közterületi fogadóóra

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 

lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi foga-

dóóráimon:

• november 22., december 20., január 17., február 21., március 20., ápri-

lis 17.

Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától -10 óráig.

Továbbá az alábbi  új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek biza-

lommal!

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

                   Boldog István

Országgyűlési Képviselő

2015. október 16.

MEZŐTÚR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
HERCZEG ZSOLT POLGÁRMESTER ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT 

ALÁÍRTA AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOKAT

Mezőtúr Város Önkormányzata ÁROP-1.A.3-2014-2014-0002 azonosí-
tószámú, „Területi együttműködést elősegítő programok a Mezőtúri 
járásban” című projektje keretében 2015. október 15-én a járás önkor-
mányzatai, az egyházak képviselői, a nemzetiségi önkormányzatok, 
valamint a civil és a gazdasági szféra képviselői között ünnepélyesen 
aláírásra kerültek a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtását 
elősegítő együttműködési megállapodások.

Mezőtúr Város Önkormányzata az ÁROP-1.A.3 konstrukció keretein 

belül benyújtott „Területi együttműködést elősegítő programok a Mezőtúri 

járásban” című projektje 21 687 000 Ft összegű támogatásban részesült. A 

megvalósítás 2015. április 1-én vette kezdetét, a fizikai befejezés időpontja 

2015. november 30.

A program célja, hogy a résztvevő települések – Mezőtúr, Túrkeve, 

Mezőhék, Mesterszállás, Kétpó – önkormányzatai, közszolgáltatást végző 

intézményei és szervezetei, az esélyegyenlőség területén dolgozó szakem-

berek, a gazdasági és civil szféra, valamint a célcsoportok képviselői közö-

sen gondolkodva, együttműködve hatékonyabb segítséget tudjanak nyújta-

ni a közösség számára. Kiemelten fontos, hogy az együttműködés ne csak 

helyi, hanem járási szinten jöjjön létre és elinduljon a partnerek közötti 

párbeszéd. A program megalapozhatja továbbá azokat a kapcsolódó inf-

rastrukturális fejlesztéseket, amelyek megvalósítását a Széchenyi 2020 

program keretein belül kívánunk közösen megoldani.

A projekt sikeres megvalósítása szempontjából kulcsfontosságú együtt-

működési megállapodás előkészítése érdekében 2015. szeptember 10-én a 

projektpartnerek részvételével workshop került megrendezésre. A megálla-

podás ünnepélyes aláírására 2015. október 15-én, 14 órakor a Mezőtúri 

Közös Önkormányzati Hivatal Andrea termében került sor. A rendezvényt 

Ács Bálint projektmenedzser nyitotta meg, majd Herczeg Zsolt, Mezőtúr 

város polgármestere mondott beszédet, melyben a projekt fontosságának 

kiemelése mellett megköszönte a partnerek elkötelezettségét a projekt cél-

jainak sikeres megvalósítása iránt. A dokumentumban a partnerek vállalták 

többek között a Helyi Esélyegyenlőségi Programok, valamint projekt kere-

tében kidolgozásra kerülő Térségi Esélyteremtő Programterv megvalósítá-

sában való részvételt, illetve az aktív együttműködést esélyegyenlőségi 

célcsoportok helyzetének javításáért. 

H I R D E T M É N Y
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2015. október 08-ai soron kívüli nyil-

vános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

• a települési támogatásról szóló 3/2015.(III.01.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról.

A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal Kabinet és Szervezési Irodánál, valamint a városi könyvtárban.

A rendeletekről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 

lehet igényelni.

dr. Szűcs Attila
jegyző

Felhívás

A Mezőtúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat nagy tisztelettel fordul 

Önökhöz.

A hátrányos helyzetű családok megsegítése céljából továbbra is várjuk 

felajánlásaikat.

Bármilyen iskolai felszerelést, ruhaneműt vagy tartós élelmiszert köszö-

nettel elfogadunk, melyet eljuttatunk a rászoruló gyermekek részére. 

Amennyiben ebben tudnak segíteni, kérem jelezzék a Mezőtúri Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat irodájában személyesen a Városháza Déli szár-

nyán (Postával szemben), illetve telefonon a 0656/350-147 telefonszámon. 

Természetesen szükség esetén a felajánlásokért házhoz is megyünk.

ALADDIN

zenés mesejáték
2015. november 04. 

(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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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2006 óta sokféle hagyományt 

követve, de tartalmában mindig megújulva igyekszik ráirányítani a lakos-

ság figyelmét a könyvtárakra. Az évente változó, de mindig egymásra épülő 

tematika, a különböző korosztályok eltérő igényeire és érdeklődősére, a 

bennünket körülvevő gyors változásokra figyelés tette a szakma legjelentő-

sebb, legtöbb érdeklődőt megmozgató programsorozatává ezeket az októ-

ber eleji napokat.

Az idei őszi könyvhéten 19 rendezvényünkön közel 1000 fő vett részt.

Pillanatképek a könyvtári hét rendezvényeiről.

A rendezvények sikeres lebonyolításában támogatónk volt: Mezőtúr 

Város Önkormányzata, Mezőtúri Közművelődés és Sport KN Kft., Mezőtúri 

Kórház és Rendelőintézet Egészségfejlesztési Iroda, Mezőtúri 

Rendőrkapitányság. 

Köszönjük!
Könyvtárosok

Országos Könyvtári Napok 2015

Ünnepélyes megnyitó Papp István előadása: Mezőtúr az irodalomban

Batyuszínház: Jancsi és Juliska előadása

 Tükörkép – Irodalmi délután Salánki Anikóval

Család a könyvtárban – Baba-barátság

 Mesegála az Ősz-ülő rendezvényén

Ezzel a címmel készített szöveges-fényképes albumot az Újvárosi 

Általános Iskola 1965-ben végzett 8. b osztálya a szeptemberi osztálytalál-

kozóra. Az esemény ünnepet jelentett az „öreg„ diákok és a meghívott 

tanárok számára egyaránt. Köszönet érte. Márai Sándor soraival „Az ünnep 

az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl rá testben és lélekben! S nemcsak 

a naptárnak vannak piros betűs napjai. Az élet elhoz másféle láthatatlan 

ünnepeket is.„ Az együtt töltött nap során felidézték az 50 évvel korábbi 

gyermekkori emlékeket, a tanórák, sportesemények, kirándulások, tábo-

rok, iskolai rendezvények hangulatát. A beszámolókban büszkén szóltak 

családi életükről, azokról az örömökről, nehézségekről, amellyel munká-

juk során találkoztak. Részlet az osztálytalálkozóra készített albumból: 

„50 évvel ezelőtt fiatalok voltunk, sugárzóan tiszták, és ott álltunk, 

kopogtattunk a felnőttkor kapuján. A világot akartuk megváltani, akara-

tunkra, tudásunkra támaszkodva. ...

... Az elmúlt találkozók bebizonyították, hogy az itt kapott alapok, erköl-

csi értékek segítettek abban, útmutatást adtak nekünk, amelyet napjaink-

ban is hasznosítani tudunk. Jó visszatekinteni, hiszen példaképeink voltak, 

tanítóink, tanáraink. 

Kiss Imréné, Gutyan Jánosné, Veres Gyuláné egykori tanáraink, a tantes-

tület nevében köszönjük a meghívást és a kedves, figyelmes fogadtatást a 

szervezőknek: Till Marikának, Hock Ernőnek, valamennyi volt tanítvá-

nyunknak.  Büszkék vagyunk volt tanítványainkra, naponta tapasztaljuk, 

hogy szorgalmukkal, tehetségükkel, helyt állnak a munkában, családjuk 

támaszai. Itt szeretném elmondani, hogy az Újvárosi Iskola korábban vég-

zett tanulói a mai napig sok szeretettel és hálával emlékeznek volt iskolá-

jukra, nevelőikre. Rendszeresek az osztálytalálkozók. Az elmúlt 2 évben 

18, 28, 45, 30 éves találkozók résztvevői lehettünk. Kiemelkedő események 

voltak az 1962-ben, 1964-ben, 1965-ben végzett tanulóink, 50 éves jubileu-

mi találkozói. E szép hagyományt az 1951-ben végzett 8. osztály kezdemé-

nyezte, és 5 évenként meg is rendezte a jelen időkig. Nemcsak az egykori 

diákok ünnepelhetnek fontos évfordulókat, hanem az intézmény is jeles 

évfordulóhoz érkezik. Így van ez Mezőtúr- Újváros esetében is. 2016-ban 

ünnepelhetjük az Újvárosi Iskola megalapításának 160. évfordulóját. 

Az intézmény minden dolgozójának sok-sok sikeres tanévet kívánunk 

szeretettel: Az iskola korábbi tanulói és nevelői. 

Veres Gyuláné
Ny. Tanár 

50 éves osztálytalálkozó emlékére
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13 év közös mezőtúri szolgálat 

után beiktatták a Mezőtúri 

Református Egyházközség lelkészé-

vé Mihalina Lászlót és feleségét, 

Mihalináné Lipták Juditot.

A korábban iskolaigazgatóként 

és vallástanárként dolgozó házas-

pár most lelkészi feladatokat kap a 

Jász-Nagykun-Szolnok megyei tele-

pülésen, ahol iskolát, idősek ottho-

nát és televíziót is tart fenn a helyi 

reformátusság.

 Az elveszett juh és az elveszett 

drahma (Lk 15,1-10) alapján hirde-

tett igét a beiktatáson Fekete Károly, 

a Tiszántúli Református 

Egyházkerület püspöke. Azt mond-

ta, „baj van ott, ahol csak a sok, a 

tömeg, a nevesek és a statisztika 

számít. Nekünk minden egyes 

református hívünk fontos, és ezt a 

pásztornak szem előtt kell tartania. 

Hiszen ott van igazi közösség, ahol 

a számontartás felelősségével 

tudunk élni.” Ez a felelősség azon-

nal indít, ha valaki hiányzik a 

közösségből – tette hozzá.

 A beiktatott lelkészházaspár 

közösen hirdetett igét a székfoglaló-

jukon. A Jézus megdicsőülését leíró 

biblia szakasz alapján (Lk 9,28-36) 

szóltak. „Jó nekünk itt lenni” – 

mondták közösen. Arról beszéltek, 

hogy további szolgálatukkal – Isten 

eszközeiként, szolgáiként – arra 

törekednek, hogy ne csak ők érez-

zék jól magukat Mezőtúron, hanem 

jó legyen a templom és az iskola 

padjában ülni, és jó legyen az idő-

sek otthonában is élni. Ahogy 

Mihalina László fogalmazott, hogy 

„mindenki azt mondhassa, jó 

nekünk itt lenni, és itt is szeretnénk 

maradni Jézus Krisztus közelében.”

A beiktatott lelkészházaspárt 

szolgatársaik, a település és a 

megye vezetői is köszöntötték.

Reformátusok Lapja – 
Hegedűs Márk

A számontartás felelőssége
Mezőtúr Város Önkormányzata 

csatlakozott a hátrányos szociális 

helyzetű felsőoktatási hallgatók, 

illetve a felsőoktatási tanulmányo-

kat 2016-ban kezdő fiatalok támo-

gatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkor-

mányzati Ösztöndíjpályázat 2016. 

évi fordulójához.

A polgármester a 190/2015.

(IX.24.) sz.  képviselő-testületi hatá-

rozat alapján kiírja a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkor-

mányzati Ösztöndíjpályázatot 2016. 

évre, felsőoktatási hallgatók részére.

 („A” típusú pályázat)

A polgármester a 190/2015.

(IX.24.) sz.  képviselő-testületi hatá-

rozat alapján kiírja a  Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkor-

mányzati Ösztöndíjpályázatot 2016. 

évre, a felsőoktatási tanulmányokat 

2016-ban kezdő fiatalok részére. 

(„B” típusú pályázat)

A pályázat rögzítésének és az 

önkormányzathoz történő benyújtá-

sának határideje: 2015. november 9.

A beérkezett pályázatokat az ille-

tékes települési önkormányzat 

bírálja el 2015. december 7-ig.

A települési önkormányzat dön-

téséről és annak indokáról 2015. 

december 17-ig az EPER-Bursa 

rendszeren keresztül elektroniku-

san vagy postai úton küldött levél-

ben 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)

A pályázat teljes anyaga olvasha-

tó a Mezőtúr és Vidéke előző szá-

mában, illetve a www.mezotur.hu 

oldalon.

Pályázati kiírás

A Mezőtúri Intézményellátó Kft. 

a lakosság segítségét kérte abban, 

hogy városunk parkjait és játszóte-

reit szebbé varázsolhassa. Nagy 

örömünkre szolgált, hogy milyen 

sok felajánlás érkezett. Továbbra is 

várjuk muskátlik, leanderek és 

egyéb virágok felajánlását a 06-56 

350-037-es telefonszámon.

A Kft. egy két személyre szóló 

egyszeri strandbelépővel illetve a 

Kovács Kerámia Kft. által felajánlott 

kaspóval köszönte meg a növényeket.

Ezúton is szeretnénk köszönetet 

mondani: 

Dr. Simon Zsuzsannának,

Szűcs Lajosnénak- Zrínyi útról,

Varga Lászlónénak- Egri útról,

Papp Lajosnak- XIII. útról,

Borzi Sándornak- Bálvány útról.

Köszönetnyilvánítás

„A matekra születni kell” – mondja egyik kollégám. Teljesen egyetértek 

vele, én sajnos az emberiségnek abba a részébe tartozom, aki nem így jött 

a világra. Viszont azt is érzem, hogy lassan már az olvasásra is születni kell 

– magyar szakos tanárként kicsit keserűen. Éppen ezért örültem annyira, 

amikor egyik tanítványom – aki ráadásul szakközépiskolás, nem pedig 

gimnazista – az országos Puskin olvasási versenyen harmadik helyezést ért 

el. Ezúton szeretnék gratulálni Dzvonyár Enikőnek (11. C), aki igen erős 

mezőnyben tudta megszerezni a dobogós helyet! 

Szintén gratulálok tanítvá-

nyainknak, akik szeptember 

15-16-án vettek részt a 

Lakiteleki Népfőiskola által 

megrendezett országos vetélke-

dőn. „Az orosz klasszikusok 

nyomában”  elnevezésű csapat-

verseny tagjai (Kötél Zsuzsanna 

Gertrúd, Pál Katinka, Tatár Krisztina, Krajcsi Sándor Roland) már a tizen-

egyedikes tanulmányaik során megismerkedhetett az orosz realistákkal, 

most alkalmuk nyílt elmélyedni mindebben. A 12. E osztályba járó tanulók 

sok tanulsággal és élettapasztalattal térhettek haza a kimerítő két nap után. 

Tóth Anikó, Teleki

2015. október 18-án került meg-

rendezésre a Kiandra-kupa nyílt, 

felnőtt asztalitenisz verseny. Az 

eseménynek a budapesti BVSC asz-

talitenisz csarnok adott otthont. A 

versenyzők között Mezőtúr is kép-

viseltette magát, nem is akárho-

gyan. A Mezőtúri AFC újonc ver-

senyzője Galáth Ferenc nyerte a 

versenyt.

Az eredményhez ezúton is gratu-

lálunk!

- szerk. - 
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1. A pályázat célja
Mezőtúr Város településképének javítása és az egységes és esztétikus 

településkép megőrzése érdekében a kijelölt akcióterületen lévő ingatlanál-

lományok külső felújításának támogatása saját pályázati rendszeren 

keresztül. 

2. Rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg 2015. évben 

500.000,-Ft.

3. A pályázók köre
A pályázat benyújtására azok a magánszemélyek jogosultak, akik az 

önkormányzat által meghatározott városrehabilitációs akcióterületeken 

(1. számú melléklet - megtekinthető a www.mezoturesvidke.hu oldalon), 

helyrehozatali kötelezettséggel terhelt ingatlannal rendelkeznek. 
4. Támogatható tevékenységek
A pályázat keretében elszámolható költségek körébe tartozik a helyreho-

zatali kötelezettséggel terhelt ingatlan utcafronti homlokzat részeinek 

kivitelezési költsége. 

5. Nem támogatható tevékenységek
Nem elszámolható költségek közé sorolandó a felújításhoz tartozó min-

den egyéb járulékos költség (pl.: tulajdoni lap költsége, tervezési költség…

stb.), továbbá az épület utcafronti homlokzati részein kívüli részeinek kivi-

telezési költsége. 

6. A projekt területi korlátozása 
A támogatás kizárólag Mezőtúr Város Önkormányzata által kijelölt város 

rehabilitációs akcióterületeken található helyrehozatali kötelezettséggel 

terhelt ingatlan utcafronti homlokzat részének felújítására igényelhető. 

7. A támogatás formája
Mezőtúr Város Önkormányzata a létrehozott előirányzatból visszafizeté-

si kötelezettség nélküli támogatásban (vissza nem térítendő támogatás) 

részesíti a pályázót utófinanszírozási formában. 

8. A támogatás mértéke
Az igényelhető támogatás mértéke a tulajdonost terhelő felújítási költsé-

gek maximum 10 %-a, amely maximum 500.000,-Ft. 

9. Az önerő mértéke
Az önrész a projekt finanszírozásában az elszámolható költségekre igényelt/

megítélt támogatás összegén felüli rész, amelyet a pályázónak kell biztosítania.

10. Előleg mértéke
Jelen pályázat keretében előlegigénylésre nincs lehetőség. 

11. A pályázattal szemben támasztott egyéb elvárások
A pályázatban szereplő felújítás abban az esetben támogatható, ha az 

építésügyi jogszabályokkal és az önkormányzati rendeletekkel összhang-

ban van. 

A felújítási munkák a támogatási szerződés hatálybalépését követő … 

hónapon belül megvalósítandók. Amennyiben a felújítási, helyreállítási 

kötelezettség tárgyát képező munkálatok a szerződésben meghatározott 

időpontig a kötelezettnek felróható bármely okból nem, vagy csak részben 

kerülnek elvégzésre, az önkormányzat a szerződést felmondhatja.

12. A pályázat benyújtása
A pályázatok magyar nyelven, egy eredeti példányban, zárt csomagolás-

ban, személyesen adhatók le a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 

Polgármesteri Titkárságán. (Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1., I. emelet.)

A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni: „Homlokzat-felújítási Alap”

A pályázattal kapcsolatosan a Mezőtúr Ipari Park Kft. (tel.: 06/20 419-

4242, Szűcs Lajos) ad további tájékoztatást.

13. Kiválasztási kritériumok
Szempont A pályázó megfelel a kritériumnak (IGEN/NEM)
• A támogatást igénylő a jelen pályázati felhívásban meghatározott 

lehetséges pályázói körbe tartozik?

• A felújításra kerülő ingatlan a kijelölt akcióterületen helyezkedik el?

• Az igényelt támogatás mértéke nem haladja meg a maximális igé-
nyelhető támogatási összeget?

• A pályázat az építésügyi jogszabályokkalés az önkormányzati ren-
deletekkel összhangban van?

• A csatolt mellékletek köre teljes és megfelel az előírt alaki, formai 

követelményeknek

• A pályázat tartalmaz nem elszámolható költségeket?
14. A projekt kiválasztási folyamata
A pályázat elbírálására Mezőtúr Város Képviselő-testületének Pénzügyi, 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 2015.októberi soros ülésén 

kerül sor.

A pályázat eredményéről a pályázók írásban értesítést kapnak.

15. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok
A beadott pályázat pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a tervező által készített az épület közterületről látszó részeinek felújí-

tására, helyreállítására vonatkozó színskálával ellátott műszaki terveket és 

költségvetést, 

b) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot, 

c) engedélyköteles beruházás esetén a jogerős engedélyt, 

d) nyilatkozatot, a 90% rendelkezésre állásáról. 

Mezőtúr Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Homlokzat-felújítás támogatására

a Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének  1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelete alapján

Október 23. estéjén egy igazán különleges sörvacsorára invitálunk. Az 

ünnep alkalmából a Szent András Sörfőzde kézműves termékeit szeretnénk 

megismertetni kedves vendégeinkkel. Velünk lesz Bukovinszky Béla, a 

sörgyár tulajdonosa is, aki 5 különleges sört fog bemutatni, melyhez 

séfünk 5, az italokhoz illő, söralapanyag felhasználásával készített ételt 

kínál. Az este különlegessége, hogy vendégeink elsők között kóstolhatják 

meg a sörgyár újdonságát. A vacsora folyamán különféle malátát, komlót 

lehet ropogtatni sörkorcsolya gyanánt.

A vacsora időpontja 2015.10.23. 20 óra, a részvételi díj pedig 9900 Ft/fő. 

Amennyiben szeret-

nél részt venni az ese-

ményen, várjuk visz-

szajelzésed e-mailben 

az info@hercegasz-

szony.hu címen vagy 

telefonon a +3656 200 

166 számon.

Sörvacsora A Karcagi SZC Mezőtúri Szakiskolája és Kollégiuma
NYÍLT NAPOT

tart, melyre szeretettel várja a pályaválasztás előtt álló nyolcadikos
 tanulókat és szüleiket.

Időpontja:
2015. november 2. (hétfő),

az őszi szünet utáni első tanítási nap

9:00-12:00 óráig.

•  5400 Mezőtúr, Földvári út 8.

• Tel/fax: 06/56 350-422

• mezoturiszakkepzo@gmail.com

A nyílt nap során különböző, az iskola képzési formáit bemutató progra-

mokba kapcsolódhatnak be az érdeklődők.

Szeretettel várunk minden érdeklődő diákot, szülőt.
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Mindenszentek és a Halottak napján meglátogatjuk elhunyt hozzátartozóink sírját, virágot viszünk és gyertyákat, 
mécseseket gyújtunk emlékükre.

A bűnözők kihasználják a kínálkozó lehetőséget, és amíg Önök a teme-

tőkben szeretteikre, ismerőseikre emlékeznek, veszélybe kerülhetnek fel-

ügyelet nélkül hagyott járműveik, értékeik.

A tapasztalat azt mutatja, hogy ilyenkor közvetlenül a temetők környé-

kén gyakrabban fordult elő gépkocsi-feltörés, kerékpárlopás, zseblopás, 

táskalopás, a sírokról virág, koszorú eltulajdonítása, valamint a lakástulaj-

donos távollétét kihasználó betörés, besurranás.

A Mezőtúri Rendőrkapitányság az idén is megkülönböztetett figyelmet 

fordít a kegyelet napjaira. Az áldozattá válás megelőzése érdekében javasol-

juk, hogy fokozottan figyeljenek értékeikre, fogadják meg a Rendőrség 

tanácsait!

- A temetők környékén számoljanak a megnövekvő gyalogos és gépjár-

műforgalommal! Akár gépkocsival, akár gyalogosan közlekednek, tegyék 

ezt még nagyobb körültekintéssel!

- Mindig használják a kötelezően előírt passzív biztonsági eszközöket, 

mert azok életet menthetnek!

- Járműveiket minden esetben zárják le! Lehetőség szerint használják a 

forgalmas, jól kivilágított parkolóhelyeket, azokban látható helyen ne hagy-

janak értékeket (táska, mobiltelefon, pénztárca, kabát, stb.), még üres táskát 

vagy ruhaneműt se! Mielőtt szeretteik sírjához mennek, ismételten győződ-

jenek meg arról, hogy biztosan lezárták gépjárművüket, kerékpárjukat.

-  Utazás, továbbá nagyobb tömegben való tartózkodás esetén fordítsa-

nak fokozottabb figyelmet értékeikre! Távollétükben, otthonuk védelmé-

ben megkérhetik megbízható szomszédjaikat arra, hogy figyeljenek házuk-

ra, lakásukra!

- Ne tartsanak pénztárcát, okmányokat, értékeket hátizsák, hátitáska 

külső zsebeiben! Ne tegyenek egy helyre pénztárcát, hitelkártyát, iratokat, 

mobiltelefont! Bankkártyájuk mellett soha ne legyen ott a PIN kód! Ezen 

értékeiket viszonylag biztonságos tárolási helyekre próbálják tenni, mint a 

belső zsebek, vagy a kézre, lábra erősíthető, övön hordható, illetve a ruhá-

zat alatt nyakba akasztva viselhető táskák! 

- Ne hagyják őrizetlenül táskájukat miközben a sírt rendezik, vízért vagy 

a szemetes konténerhez, tárolóhoz mennek! 

- Amennyiben lehetséges ne egyedül, hanem családdal, rokonokkal, 

barátokkal menjenek a temetőbe!

- Ha hosszabb időn keresztül gyanúsan viselkedő személyt látnak maguk 

mellett, ellenőrizzék értékeik meglétét!

- Ha tetten érik a tolvajt, hangosan kérjenek segítséget, értesítsék a rend-

őrséget!

- Nem utolsó sorban pedig égő mécsest, gyertyát ne hagyjanak koszorún, 

mert az tüzet okozhat.

Meghitt megemlékezést, balesetmentes közlekedést kívánunk!

Mezőtúr Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nél, melynek eredményeként 60 fős diákcsoportot láthattunk ven-

dégül az Ősz-Ülő programhoz kapcsolódva. Az erdélyi Sepsiköröspatak-Kálnok települést az általános iskola tanulói képviselték, míg a szerbiai 

Törökbecséről a Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület tagjai látogattak el hozzánk. A projekt célja a magyarlakta testvértelepülések ifjúságának bevo-

násával az oktatási intézmények együttműködésének, kulturális örökségek ápolásának, hagyományőrző tevékenységeknek, illetve a magyarságtudatnak 

az erősítése volt. Az együttműködés kiszélesítése érdekében a programok megvalósításába bevontuk a Rákóczi Úti Általános Iskolát és a Teleki Blanka 

Gimnáziumot is. Búcsúzáskor a vendégeink kifejezésre juttatták, hogy felejthetetlen élményekkel térnek haza városunkból. 

Karsainé Szabó Judit
Az erdélyi diákok így összegezték látogatásukat:   

Mezőtúron jártunk
Testvértelepülésünk, Mezőtúr meghívására iskolánk csoportja október elején az Ősz-Ülő rendezvényre látogatott.

A hosszú út után végig kellemes fogadtatásban volt részünk, és számos érdekes tevékenységen vehettünk részt: fazekas múzeum meglátogatása, faze-

kas tevékenység, városi séta, hajókázás a Berettyón, logikai játékok, táncház a törökbecseiekkel, gyógyfürdőzés és megannyi más.

Vasárnap az Ősz-Ülő rendezvényen előadtuk a Rátóti csikótojás című 

humoros történetet, néptánccal, népdalokkal és verssel fűszerezve.

Hazaindulásunk előtt ellátogattunk a mezőtúri II. Rákóczi Ferenc 

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába, ahol iskolabemutatón 

és óralátogatáson vehettünk részt.

Nagyon sok élménnyel és tudással a hátunk mögött térhettünk haza. 

Hálás köszönet mindenkinek, akik ottlétünket csodássá tették!

a sepsikőröspataki Kálnoky Ludmilla Általános Iskola tanulói

Partnerség erősítése a magyarlakta testvértelepüléseinkkel

MEZŐTÚRI VÁROSI 
TELEVÍZIÓ

Telefon:     06/56 350-075

Email: mvtv@mkskft.hu

Beszámolók, magazinműsorok, 
beszélgetések,

friss hírek, információk!
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

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, vala-
mint vasárnap és ünnepnapokon 8-10 és 16-18 óráig. Hétköznapokon az aktuális 

ügyeletes gyógyszertár a zárásától 19 óráig tart ügyeletet.

Hegyi Nóra
(Stefanidesz Rozália)

Kiss Viktória
(Juhász Anita)

Sólyom István Ferenc
(Gonda Tünde)

Szilágyi Dóra
(Varga Annamária)

ELHUNYTAK
Takács Lajos élt 56 évet,
Csurgó József élt 67 évet,

Mangucz Zsigmond élt 64 évet, 
Egyed Józsefné Katona Margit élt 70 évet, 
Zilahi Jánosné Szűcs Katalin élt 90 évet, 
Fazekas Lajosné Varga Margit élt 77 évet, 

Szilárd Istvánné Sztrhár Ilona Mária
élt 90 évet.

 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Október 23-29-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993
Október 30- november 5-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044

Állatorvosi ügyelet
Október 23-24-25-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
 Tel.: 06/20/975-1073
Október 31- november 1-jén
Dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843

Ü G Y E L E T E K

Bóta Hanna
(Bóta-Varga Ildikó)

Dóczi Csaba
(Filip Kitti)

Kormos Dorina Beáta
(Pintér Beáta Adrienn)

Lakatos Szófia Leila
(Tóth Renáta)

Takács Noémi
(Roszik Marianna)

Önkormányzati támogatásból 

vásárolt hőkamera ünnepélyes 

átadására került sor október 14-én a 

Mezőtúri Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségen. A rendezvényen 

részt vett Matuska Zoltán ezredes, 

megyei katasztrófavédelmi igazga-

tó, Herczeg Zsolt, Mezőtúr város 

polgármestere és Liszkai Zoltán, 

tűzoltó alezredes, a mezőtúri kiren-

deltség vezetője. 

Herczeg Zsolt polgármester 

elmondta, hogy fontos a város biz-

tonsága, ezért döntött úgy Mezőtúr 

képviselő-testülete, hogy egy 

komoly eszközzel támogatja a tűz-

oltókat.

A közel két és fél millió forint 

értékű berendezés nagy mértékben 

segíti a mentésben résztvevők mun-

káját. A hőkamerát kitűnően tudják 

majd hasznosítani rossz látási 

viszonyok között. 

Veres Nikoletta

Hőkamera segíti a katasztrófavédők munkáját


