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Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

A GÁL FERENC FŐISKOLA
AGRÁR-MÉRNÖKTANÁR KÉPZÉS ELINDÍTÁSÁVAL
ünnepli a mezőtúri agrároktatás
70. évfordulóját
Mezőtúrra és térségére különösen is igaz, hogy Magyarországon
kiváló természeti adottságok, jó termőföld, kedvező klíma áll rendelkezésre ahhoz, hogy a magyar mezőgazdaság a megélhetés, az egyéni és
a családi boldogulás, a helyi közösségek, a magyar gazdaság fejlődésének terepe legyen. A magyar mezőgazdaság számára hosszú évek
elhanyagoltsága után kell minden
eszközt megtalálni és érvényesíteni
ahhoz, hogy ismét versenyképes
legyen, nemzetközi elvárásoknak is
megfelelve tudja nyújtani az eredményes gazdálkodás lehetőségét.
A nemzetközi versenyképesség
egyik legfontosabb eleme a tudás és
az innováció, amely támogatására a
jelen EU-s támogatási időszakban
jelentős forrásokat használhat fel
hazánk az agrárágazat területén.
Az Agrár Kutató Intézet gondolatait idézve: „Nincs versenyképes
mezőgazdaság feldolgozás és
kereskedelem, gyakorlatorientált
oktatás és kutatás nélkül!”
A közös agrárpolitika (KAP) az
Európai Unió mezőgazdasági támogatási rendszerének a neve, amely
évente az EU kiadásainak 44%-át
teszi ki. Az új KAP célkitűzései az
alábbi területekre helyez kiemelt

hangsúlyt: a környezet fenntarthatósága, az innováció, az oktatás, a
kutatás-fejlesztés támogatásával a
versenyképesség előmozdítása,
továbbá a katasztrófák és kockázatok kezelése, a kohézió elősegítése.
A magyar agrárgazdaság és élelmiszergazdaság jövőbeli fejlődésének elengedhetetlen feltétele az
agrár-szakképzés
fejlesztése.A
magas színvonalú agrároktatás elősegítése érdekében a Gál Ferenc
Főiskola Pedagógiai Kara (GFF—
PK) Mezőtúron 4 féléves Agrármérnöktanár mesterképzést hirdet levelező tagozaton a Mezőtúri
Campus, valamint a GFF mezőtúri
tangazdaságának gyakorlati hátterén.
A Gál Ferenc Főiskola öt éve
kezdte meg a mezőtúri mezőgazdasági felsőoktatást újjászervező
munkáját, vette át a Mezőtúri
Főiskola szellemi örökösének feladatait. Ez a fél évtized a Főiskola
és Mezőtúr Város Önkormányzata
részéről sok munkával, a célok
elérését érintő küzdelemmel járt.
2016-ban, azaz a mezőtúri agrároktatás 70. évfordulóján fordulóponthoz érkezett mezőtúri fejlesztésügye.Ennek keretében a régió gaz-

daságának szerepvállalóival közösen megalakul a Regionális Duális
Képző és Technológiai KutatóFejlesztő Központ Konzorcium,
továbbá beindul az agrár-mérnöktanár mesterszakos (MA) képzés.
Mindez lehetővé teszi, hogy a GFF
saját intézményeiben fejlesszük
tovább a felsőoktatás számára
bemenetet nyújtó középfokú szakés felnőttképzési intézményeket,
továbbá előkészíthessük a mezőgazdasági alapképzések indítását.

A) Az agrár-mérnöktanár
mesterszak
A szak képzési célja:
• Az agrár alapképzési szakokon
szerzett szakterületi ismereteik
birtokában elméletileg megalapozott, módszertani ismeretekkel és képességekkel rendelkező
szaktanárok képzése az agrár irányultságú iskolarendszerű szakképzés valamennyi szintje, az
iskolarendszeren kívüli szakképzés és felnőttképzés számára.
• Olyan szakemberek képzése,
akik az agrárszakképzés területén képesek a pedagógiai tervezési, fejlesztési és kutatási feladatokra, továbbá aktív részesei
lehetnek a vidékfejlesztésnek,

előmozdíthatják az elmaradott
régiók felzárkózását, elősegítik
az Európai Unió oktatási rendszereihez való kapcsolódást.
Mindezek mellett a képzés kellő
alapokat ad ahhoz, hogy a hallgatók tanulmányaikat a PhD képzésben folytathassák a neveléstudomány területén.
A szak megnevezése: okleveles
agrár-mérnöktanár.
A jelentkezés feltétele: Az agrármérnöktanár képzésre gazdasági és
vidékfejlesztési
agrármérnök,
mezőgazdasági mérnök, mezőgazdasági szakoktató végzettséggel
lehet jelentkezni a felvi.hu internetes oldalon a központi felvételi eljárás keretében.
A gyakorlati képzés háttere: A
Gál Ferenc Főiskola négy év előkészítés után 2015 áprilisában kapta
meg használatra, majd novemberben vagyonkezelésbe a mezőtúri
tangazdaságot, amelyet ettől kezdve Gerhardus Tangazdaság néven
üzemeltet.
A
Gerhardus
Tangazdaság, a békési Tisza
Kálmán Szakképző Iskola és más
szakképző intézmények biztosítanak gyakorló helyszínt az agrár
mérnöktanár szakos hallgatók szá-
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mára a pedagógiai és pszichológiai
gyakorlatok, bevezető tanítások,
óra előkészítő és értékelő szemináriumok, szakmódszertani hospitálások és tanítási gyakorlatok sikeres
teljesítéséhez. A Gál Ferenc Főiskola
2015. szeptember 1-jével fenntartásába vette a békési Tisza Kálmán
Szakképző Intézményt, amely
Főiskolánk bázisiskolájaként feladatul kapta a mezőgazdasági képzések (mezőgazdász, gépész) és
felnőttképzések fejlesztését, koordinálását a térségben, együttműködve más szakképzési intézményekkel – így a Mezőtúri Református
Kollégiummal, szakképzési centrumokkal és másokkal – annak érdekében, hogy a mezőtúri felsőoktatás utánpótlási bázisát biztosíthassák, és biztosítsák az agrár-mérnöktanár képzés gyakorlótanítási hátterét.
Jelentkezési
határidő:
Jelentkezni kizárólag a felvi.hu-n
keresztül lehet. A GFF Pedagógiai
Karára meghirdetett agrár-mérnöktanár MA szak február 1-jétől nyílik
meg a felvi.hu-n.
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B) A Konzorciumról
A Regionális Duális Képző és
Technológiai Kutató-Fejlesztő
Központ Konzorciumot a régióban
működő
profitorientált
vagy
nonprofit alapon működő mezőgazdasági, agrárgazdasági, gépipari, elektronikai, mechatronikai,
oktatási, kutatás-fejlesztési, innovációs, kreatív ipari, gazdaságszervezési, és gazdaságfejlesztési területeken különféle tevékenységet ellátó
vállalatok, oktatási intézmények,
kamarai érdekképviseleti szervezetek, önkormányzatok hozzák létre.
A Konzorcium küldetése:
Magyarország, a Tisza-völgy régió,
kiemelten a Tiszazug térségének
agrárgazdaságához, gépgyártásához, járműgyártásához, építőanyag
gyártásához, kreatív iparához kapcsolódó duális képző, technológiai

ségét hivatott erősíteni egyedülálló
duális oktatási, kutatás-fejlesztési,
innovációs, inkubációs és tudástranszfer szolgáltatások megteremtésével.
A Konzorcium a fejlesztési
tevékenységét elsődlegesen a Gál
Ferenc Főiskola Mezőtúron már
meglévő, és a közeljövőben megteremteni vagy fejleszteni kívánt szellemi, létesítményi és tárgyi eszköz
infrastruktúra bázisán kívánja megvalósítani, hazai és nemzetközi
viszonylatban kiemelten versenyképes oktatási, kutatásfejlesztési és
innovációs szolgáltatások létrehozásával.
A Konzorcium célkitűzése az,
hogy a különféle ágazati fejlesztésekben érdekelt gazdasági társaságokat, állami, önkormányzati, oktatási,
kutatás-fejlesztési, továbbá ipari,

biztosítani szeretnénk az agrárágazat fogadókészségét, a mérnöktanárok pedagógusi jövedelmének ágazati kiegészítését. A gazdaság szereplőinek általánosan megfogalmazott gondolata: „A vállalati fejlődésnek ma már nem az infrastrukturális feltételek, hanem a
magasan kvalifikált humánerőforrás hiánya szab gátakat. Ezért
a vállalatoknak a jövőben minden
erejükkel az oktatásra, a szakképzésre, a humánerőforrás fejlesztésére kell fókuszálniuk.”

kutató-fejlesztő, és innovációs központ létrehozása. A Konzorcium
tevékenysége kiemelten a Tiszavölgy régió, és a Tiszazug térség
mezőgazdasági, agrárgazdasági,
élelmiszeripari, mezőgazdasági
gépipari, járműipari, építőipari,
továbbá a kreatív ipari tevékenységéhez kapcsolódó foglalkoztatáspolitikai, fejlesztési és innovációs
tevékenységek piaci versenyképes-

agrárgazdasági és kereskedelmi
érdekképviseleti szervezeteket egységes oktatási, fejlesztő és innovációs szerveződési formába integrálja.
A Konzorcium agrárágazati
partnerei segítenek minket abban,
hogy feloldjuk az agrár-mérnöktanár képzés társadalmi és egzisztenciális problémáit. A duális képzés
keretében valamennyi agrár-mérnöktanár növendékünk számára

Kérünk mindenkit, akinek szívügye a magyar, és azon belül a
mezőtúri agrár felsőoktatás újjászervezése és általában is a mezőgazdasági képzések, a magyar
mezőgazdaság versenyképessége,
hogy kísérje megértő figyelemmel
kezdeményezésünket és partnerként segítse annak megvalósulását!

Tájékoztató
Mezőtúr 2013.06.01-én csatlakozott a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. szolgáltatási területéhez. A
migrációt követően 2014 januárjától ugyanezen év
májusáig felhasználóink havonta és kéthavonta kapták
kézhez vízdíjszámláikat.
Az egységes számlakép kialakítását célzó informatikai fejlesztések elhúzódása miatt, 2014 májusáig az óraállásokat rögzítettük ugyan a városban, ám számlák
nem kerültek kibocsájtásra a felhasználók felé. A tömeges számlázás megkezdését követően, díjbeszedő munkatársaink személyes megkeresés útján, a felhasználási
helyen kísérelték meg a számlák értékének beszedését.
Ugyanakkor az érintett időszakban a helyi gyakorlat
szerint a TRV Zrt. díjbeszedői vitték a házakhoz az
MVK Kft. hulladékelszállításról szóló számláit is.
Emiatt az érintettek ugyan januártól folyamatosan
egyenlítettek ki számlákat, ám azok nem a vízhasználathoz köthető TRV Zrt. számlák voltak.
Az elmaradt befizetések miatt kezdte meg folyamatosan ütemezve Társaságunk 2015-ben a fizetési felszólítások kiküldését Mezőtúron. A felszólítást – kamat és
kezelési költség nélkül – most azon fogyasztóink kapják kézhez, akiknél annak idején a helyszíni díjbeszedés eredménytelen maradt. Felhívjuk felhasználóink
figyelmét, hogy a számlán feltüntetett aktuális folyószámla egyenlegből a befizetések elmaradását – a törvényi előírásoknak megfelelően – nyomon követhetik.

Az átmeneti időszakra vonatkozó kellemetlenségek miatt a
Tiszamenti Regionális Vízművek
Zrt. az érintettek elnézését kéri.
Egyúttal javasoljuk a gyors és megnyugtató ügyintézés
érdekében, hogy kérdéseikkel, észrevételeikkel minden
esetben keressék fel a Mezőtúr, Szolnoki út 5. szám
alatt található irodánkat.

A Gál Ferenc Főiskola – Mezőtúr
Város Önkormányzatával közösen
2016-ban meghirdeti MEZŐTÚR
2020 Programot, amely hivatalos
ismertetésére 2016 májusában a
Campuson szervezett nemzetközi
konferencia keretében kerül sor.

Dr. Kozma Gábor
rektor
Kérjük, idén is támogassa adója
1%-ával a
„Leg a láb” Alapfokú
Művészeti Iskola fenntartó
alapítványát a
Művészet az Oktatásban
Alapítványt!
Adószám: 18387397-1-04
Felajánlásaikat nagyon
köszönjük!

Ügyfélszolgálatunk nyitva tartási időben hétfőn és
kedden 8:00–12:00 és 13:00–15:00 óráig, szerdán
8:00–12:00 és 13:00–18:00 óráig, valamint pénteken
8:00–12:00 óráig készséggel várja az ügyfeleket (csütörtökön nincs félfogadás).

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek bármilyen
ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
• 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
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Megkérdeztük...

Herczeg Zsolt Mezőtúr város
polgármestere és Batta Attila
Viktor alpolgármester sajtótájékoztató keretében ismertette a 2016. évi soron kívüli és
soros testületi ülések főbb
pontjait, döntéseit.
– Soron kívüli ülés témája volt a
mezőtúri felsőoktatás újraindítása
érdekében megkötendő konzorciumi szerződés. Mit tartalmaz ez az
anyag?
H.Zs.: – Óriási a jelentősége
ennek a témának, hisz 2010-ben
megszűnt a felsőoktatás Mezőtúron.
2011-től együttműködünk a Gál
Ferenc Főiskolával, amely a SzegedCsanádi Egyházmegye fenntartásában működik. Mostanra jutottunk
el arra a pontra, hogy egy olyan
konzorciumi megállapodásról tárgyaltunk, amelynek az a lényege,
hogy itt Mezőtúron egy Regionális
Duális Képző és Technológiai
Kutató- Fejlesztő Központot hozzunk létre. Ezt több dolog indokolja. Elsősorban az, hogy jellemző a
régióra, hogy egyre nehezebb képzett szakembereket találni. Ez nemcsak a diplomával rendelkező szakemberekre igaz, hanem a szakképzett munkaerőre. Ezen változtatni
kell. A Gál Ferenc Főiskola felmérte
a mezőtúri gazdasági társaságok és
a környező megyék nagyobb gazdasági szereplőinél a szakképzett
munkaerőre vonatkozó igényt.
Aggasztó eredmény született.
Városunkra is igaz, hogy a cégek
egyre nehezebben találnak megfelelően képzett szakembert. Ezért
van nagyon nagy jelentősége a képzőközpont létrehozásának. Az erre
irányuló konzorciumi alapító okirat
ünnepélyes aláírására február
10-én, a Városházán került sor. A
hetekben
Szolnokon
és
Békéscsabán is bejelentésre került,
hogy 2016 szeptemberétől agrár-

mérnöktanár mesterképzés indul a
mezőtúri főiskolán. Reményeink
szerint ezt a képzést még nagyon
sok más jellegű képzés követi. Nem
titkolt szándéka a Gál Ferenc
Főiskolának, hogy az agrármérnök
alapfokú képzést 2017 szeptemberétől tervezi elindítani.
– Zárt ülésen tárgyalt a képviselőtestület a TOP-3.1.1-15 kódszámú,
kerékpárutak létesítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról. Melyik
városrészt érintené ez a pályázat?

H.Zs.: – A napjaink egyre inkább
a 2014-2020-as pályázatok előkészítésével telnek, most folyamatosan
jelennek meg ezek a pályázatok. A
kerékpárutak kapcsán a TOP-3.1.1ben egy nagyon fontos elképzelésünk van. Mezőtúr város vezetése
számára kardinális kérdés, hogy a
települési kerékpárutak fejlesztésre
kerüljenek. Két pályázatot kívánunk benyújtani. Az egyik egy
Észak-Déli kerékpárút építése, a
másik pedig egy Kelet-Nyugati. Az
Észak-Déli a Kossuth tértől a
Kossuth úton keresztül az Oncsáig
vezetne, a másik pedig a Sugár út
végétől egészen át, a Kertvárosig
kerülne kiépítésre. A mezőtúriak
tudják azt, hogy a Dózsa György
úton nincs végig kerékpárút, valamint a Kossuth tér és a Rákóczi út
között különösen veszélyes a közlekedés. Ennek a problémának a
megoldását célozzuk meg a pályázatunk beadásával. Jelenleg a
műszaki megoldás kidolgozása van
folyamatban, tehát arról még nem
tudok beszámolni, hogy a fenti
útszakaszokon melyik részen

kerülne kialakításra a kerékpárút.
Fontos megemlíteni, hogy a
Hortobágy-Berettyón lévő gyalogoshíd is benne van a projektben,
ennek a felújítására is szeretnénk
forrást biztosítani. A Területi
Operatív Program által kiírt pályázatok és az egyéb önkormányzati
pályázati forrásból megvalósítandó
beruházások reményeink szerint
2016 második felétől a megvalósítás
szakaszába léphetnek, és 20172018-ban lesz az, amikor a megvalósítás elkezdődik a településen.
Abban bízok, hogy ezekkel a beruházásokkal igencsak átformáljuk
városunk arculatát.
– Döntött a testület a Túri Vásár
helyszínéről. 2016-ban melyik
helyszínen kerül megrendezésre ez
az esemény?

B.A.V.: – A testület már korábban
döntött, hogy az EastFest rendezvény miatt toljuk el egy héttel a Túri
Vásár időpontját, így idén augusztus 14-én lesz a rendezvény. A tavalyi év folyamán vita bontakozott ki
arról, hogy hol legyen a Túri Vásár
helyszíne. Egyes álláspontok azt
tükrözték, hogy jobb lenne visszahozni a régi helyszínre a Dózsa
György útra, a Szabadság térre,
illetve a Petőfi tér 1. szám alá. A
másik nézőpont pedig az új helyszínt, a Szolnoki utat támogatta.
Bordács László ügyvezető úr értékelése alapján a testület nagy része
úgy döntött, hogy a jelenlegi helyszínen maradjon a Túri Vásár. A
döntést az indokolja, hogy a korábbi helyszín átalakult, beépült; így a

hely ott kevesebb, bár a hangulat
mellette szólna. A jelenlegi helyszínen több fejlesztés is történt, illetve
tervezünk is további beruházásokat. Úgy gondolom, hogy a távolság
nem annyira döntő, viszont a tűzijáték biztonsága és a menekülési
útvonalak szempontjából jó döntés
volt az, hogy a Szolnoki úton és a
fesztivál téren marad a Túri Vásár.
– Az előterjesztések között szerepelt Mezőtúr városi emléknapjainak a kiegészítése is. Melyek az új
megemlékezések?
B.A.V.: – Önkormányzatunk
mindig is arra törekedett, hogy
városi szinten emlékezzünk meg
olyan eseményekről, amelyekről
egyenként is megemlékeztek a pártok. Január 12-én a Doni Áttörés
Emléknapjának megszervezését
vállaltuk, június 4. a Trianoni
Nemzeti Összetartozás Napja, június 16-án az Emberség Napja, szeptember elsején a II. Világháború
Áldozataira emlékezünk. Új emléknapként kérte az Újvárosi
Hagyományőrző Klub, hogy vegyük
fel a Kubikos Emléknapot, amely
szeptember második szombatján
kerül megszervezésre, városi
ünnepségként. Jogos a kérés,
hiszen városunk lakosságának nagy
része ebben a körben tevékenykedett. Továbbá módosító javaslat
érkezett, hogy az Aradi Vértanúk
napján, október 6-án is városi szinten emlékezzünk. Az a határozat
született, hogy ezt is felvesszük a
városi emléknapok sorába és keressük azt a helyszínt, ahol méltó
módon tudunk emlékezni az áldozatokra. Szóba került az is, hogy a
több éve megrendezésre kerülő
Kun Emléknapot is városi emléknappá nyilvánítsuk.

Bodor Márti

TÁJÉKOZTATÁS

Véradás

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a közvilágítási hibák bejelentése az üzemeltetést végzõ KÖZVIL Zrt.
ügyfélszolgálatán tehetõk meg, amelynek elérhetõségei:
e-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu
Telefon: 06- 40 / 200-817
A bejelentéshez a hiba pontos címének (esetleg oszlopszám) megadása szükséges.
Egész körzetet, utcát érintõ hibák közvetlenül az E.ON hibabejelentõ részére is jelezhetõek, hivatkozva
a szakaszhiba jellegére.
Telefon: + 36 80 / 210-310.

2016. február 24-én Véradás
lesz a Közösségi Házban.
Szükséges iratok: Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt
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Tájékoztató a felelős ebtartásról, valamint a Gyepmesteri Telepen lévő kutyák örökbefogadásáról
- Az állattartó az ebét nyilvántartásba vétel céljából köteles 3 hónapos kor betöltését követően 15
napon belül bejelenteni a jegyzőnek.
- Az állattartó ugyancsak köteles
bejelenteni, ha az eb elhullott, elveszett, tartási helye 3 hónapnál hos�szabb időre megváltozott, vagy új
tulajdonoshoz került.
- Az állattartásból eredő szomszédjogi viták esetén a jegyző a
Polgári Törvénykönyv birtokvédelmi szabályai szerint jár el.
- Tilos a többlakásos lakóház
közös használatában álló helyiségében ebet tartani. Az eb által a közös
használatú helyiségekben okozott
szennyeződést az állattartó köteles
eltakarítani.
- Tilos bekerítetlen ingatlanon

Közterületen ebet csak pórázon
szabad vezetni. Játszóterek területére ebet bevinni pórázon vezetve is
tilos.
- Támadó, kiszámíthatatlan természetű ebeket közterületen szájkosárral kell ellátni. Az eb által okozott sérülésekért az állattartó tartozik felelősséggel.
- Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet ne szennyezze. Az eb által okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az állattartó köteles gondoskodni.
- Ebet szabadon engedni csak
erre a célra kijelölt helyen, a tulajdonos felügyelete mellett lehet.
Támadó, kiszámíthatatlan természetű eb szájkosarát a kutyafuttató

- ügyfélforgalmat lebonyolító
közintézmény épületébe,
- bölcsődébe, óvodába, iskolába,
- játszótérre, kivéve, ha az intézmény működtetője ehhez hozzájárul. (Pl. terápiás kutya, kutyabemutató, oktatási cél stb.) Vakvezető és
más segítő kutya, korlátozás nélkül
bevihető a fentebbi pontokban felsorolt intézményekbe.
- Élelmiszert szállító járművön
ebet szállítani tilos.
- Közforgalmú közlekedési járművön pórázon tartva és szájkosárral ellátva szabad ebet szállítani.
- Az állattartó köteles ebét, az
állatvédelmi, állat- és közegészségügyi, a szabálysértési, a veszélyes
ebekre vonatkozó, továbbá a Ptk.
szomszédjogra vonatkozó és az

nem veszélyeztető módon kell tartani, és a telek, a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát szembetűnő módon
el kell helyezni.
- A gazdátlan kóbor ebet a gyepmester befogja és elszállítja a gyepmesteri telepre.
- Az így befogott ebet az állattartó az oltási igazolás bemutatásával,
a tartási költségek megtérítése mellett kiválthatja. A gyepmester köteles a chip szám alapján az eb tulajdonosát megkeresni.
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Gyepmesteri Telepen
jelenleg az alábbi kutyák fogadhatók örökbe, amelyeket Mezőtúr
Város Önkormányzatachipelve,
veszettség ellen oltva ad át az új

ebet szabadon tartani. Bekerített
ingatlanon eb szabadon csak úgy
tartható, hogy onnan az eb sem a
szomszédos ingatlanra, sem a közterületre ne juthasson át, oda
kinyúlni ne tudjon.
- Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb közterületre
felügyelet nélkül ne juthasson ki.

helyeken sem szabad eltávolítani.
- A kutyafuttatókat úgy kell kijelölni, hogy az minden érintett számára könnyen megközelíthető és
biztonságos legyen.
Tilos ebet beengedni, bevinni és
ott tartani:
- oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére,

állattartó felelőségét szabályozó
jogszabályok keretei között úgy tartani, hogy az a szomszédok nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és egészséget ne
veszélyeztessen.
- Támadó, kiszámíthatatlan természetű ebet kiszabadulását megakadályozó, mások testi épségét

tulajdonos részére.
Az ebek átadásával kapcsolatban, a részletek egyeztetése céljából kérem, keressék telefonon
Parrag Sándor gyepmestert a 06
/30/565-2332-es telefonszámon.

A kutya tacskó keverék, 6-7 éves kan, a Sugár
út végén lett befogva

Rottweiler keverék kan, kb. 6 hónapos

Az alábbi kutya az Ifjúsági lakótelepen lett
befogva. Ivara: kan, kora: kb. 3-4 éves

Keverék 1 éves kan

dr. Farkasinszki Fanni
aljegyző

Az alábbi kutya, a Földvári úton lett befogva,
kb. 7-8 éves, kan

Pitbull jellegű 1 év körüli kan

Folyt. az 5. old.
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7-8 hónap körüli foxi keverék

Nagytestű kan, 2 éves

Tacskó jellegű keverék kan, 1-2 éves

Foxi jellegű kan, 1 év körüli

1 év körüli keverék kan

4-5 éves kan

EMLÉKEZZÜNK EGY SZÁL VIRÁGGAL
Tisztelettel tájékozatom Mezőtúr város lakosságát, hogy 2016-tól a kubikos szobor koszorúzását
Mezőtúr város Képviselő- testülete városi ünnepnappá nyilvánította (szeptember második szombatja).
Megköszönjük az eddigi segítséget azoknak a kubikos családoknak, akik a lebonyolításban részt
vállaltak fényképekkel és részvételükkel. Továbbra is kérem a volt kubikos családok hozzá tartozóit,
segítsenek abban, hogy hitelt érdemlően feltárhassuk és tisztelhessük a volt kubikosok életvitelét.
A hagyományokhoz híven továbbra is fényképes emléklapot készítünk az utókornak.

TISZTELETTEL:
Herceg Antal hagyományőrző, történelmi N.ŐR. Őrnagy

4-5 éves kan

Téli gyermekétkeztetés
2015 decemberében a Lokálpatrióta Egyesület és a Szőlőfürt Vendéglő felhívást tett közzé a mezőtúri rászoruló gyermekek téli étkeztetésével kapcsolatban. A felhívás oka az volt, hogy azok a gyermekek, akik a tanévben napi
háromszori étkezésben részesülnek, a szünetben ellátás nélkül maradnak.
Az akcióról Metzker Krisztinát kérdezte a Mezőtúri Városi Televízió.
- Ez már a második ilyen akciónk volt. A 2014-es téli szünetben álltunk
először a gyermekétkeztetés mellé, majd az itt megmaradt összegből került
megrendezésre a „Kisvirág” ingyenes gyermektábor. Nagyon sikeresnek
ítéltük meg ezt a kezdeményezést. Így 2015-ben a város lakosságával
együtt, illetve Tar Anikó tagintézményvezető asszonnyal, pedagógusok és
pedagógiai munkatársak segítségével, valamint a Szőlőfürt Vendéglővel
együttműködve tudtuk ezt a fajta gyűjtést létrehozni.
Az akció lényege az volt, hogy egy háromfogásos ételt kapjanak a gyermekek. Ezt a menüt a vendéglő 500 Ft/adag áron tudta elkészíteni, így a

Mányai Zoltán, Seres László, Skultéti Éva, Igrici Istvánné, Korom Zoltán,
Valuska Zoltán, Bíró Sándorné, Szűcs Ádám, H. Gaudi Lajos, Csordás
Mihályné, Andrássy István, Gonda Ferenc István, Óvó néni, Székely Imréné,
MAFC Női Kézilabda Szakosztálya, Kőrőzsi Krisztina, Migaskó Lajosné,
Migaskó László, Migaskó Nóra, Kelemen Márton, Metzker Istvánné, Uhrin
Éva, Hock Ernőné, Dr. Lakatos Vilmos és családja, Csepregi Károlyné, Chif
Ernő, Nagy Tamás Ádám, Nemesné Bogya Mariann, Sváb Péter, Borzi Tibor,
Pályi Misi, Farkas Anikó, Közjegyző Iroda, Bordácsautó Kft., Kornicz
Józsefné, Csákyné Csizi Edit, Fazekas Tünde, Fodor Antal és Fodor Antalné,
Kun Mihályné, Szabó András, Dr.Vágó Otília, Tóth Mónika, Tóth Antal,
Ducza Zsolt, Tar Anikó, Kozák Zsolt, Tóth Fuji Zoltán, Batta Attila, Boldog
István országgyűlési képviselő, Seres Benedek Sándor, Seres Sándor,
Seresné Metzker Krisztina, Szilágyi Zoltán, Zoltán Márta, Bacsa Miklósné,
Fekete Ernő, Musulin Kornélia, Kovács Zoltán, Székely Orsolya, Fadgyas

gyűjtés 500 Ft-ról, vagy annak többszöröséről szólt. A felajánlásokból 260
adag három fogásos menüt sikerült szétosztani a rászoruló gyermekek
között. Sokan adakoztak januárban is, amely összeget a második alkalommal megrendezésre kerülő nyári gyermektáborra fordítanak.
A kezdeményezés több módon támogatható: - Nagyon örülünk annak is, ha
valaki eljön velünk és segít a gyermekek irányításában, foglalkoztatásában.
Köszönjük támogatását:
Bíró Aranka, Sánta Sándorné, Kéki Andrásné, Kozma Jánosné, Szügyi
Márta, Szabó Ferenc, Boldog Edit és családja, Boros László és családja,

Gergő, Veres Gyuláné, Szokolai Katalin, Pályi Lajosné, VöröskeresztKörmöndi Andrea, Simonné Gonda Erzsébet és családja, Gonda Károly,
Barna Ágnes, Csipes Károly, Pap István, Papp Gábor, Tóth Lajosné, Csányi
Richárd és családja, Tokai Antalné, Kun Illangó, Györki János, Varga Zita,
Nagyné Jutka, RAFI Hungária Kft., LEDFAK Kft., Néplap-Szilvási Zsuzsa,
Városi Televízió, Mezőtúr és Vidéke, Pont Rádió, Pont Televízió, Apropó hirdetési újság, Mezőtúri Lokálpatrióta Egyesület tagjai, Szőlőfürt Vendéglő
tulajdonosai és dolgozói és minden névnélküli felajánlónak.

Bodor Márti
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Pályázati felhívás
A Nagykun Hagyományőrző
Társulás pályázatot írt ki a társult
önkormányzatok
(Berekfürdő,
Karcag,
Kenderes,
Kétpó,
Kisújszállás, Kuncsorba, Kunhegyes, Kunmadaras, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőtúr,
Túrkeve) területén működő hagyományőrző civil szervezetek támogatására.
A pályázat célja: a 2016. évi hagyományőrző rendezvények támogatása.
A pályázat benyújtásának (postára
adásának) határideje:
2016. március 11.

A Nagykun Hagyományőrző
Társulás pályázatot írt ki a társult
önkormányzatok
(Berekfürdő,
Karcag,
Kenderes,
Kétpó,
Kisújszállás,
Kuncsorba,
Kunhegyes,
Kunmadaras,

Kunszentmárton, Mesterszállás,
Mezőtúr, Túrkeve), valamint a területükön működő civil szervezetek,
intézmények, illetve magánszemélyek részére a Nagykunsághoz,
nagykunokhoz kapcsolódó kiadványainak támogatására.
A pályázat célja: a Nagykunsághoz,
nagykunokhoz kötődő témájú
kötetek 2016. évi megjelentetési
költségeinek támogatása.
A pályázat benyújtásának (postára
adásának) határideje:
2016. május 27.

A pályázatok részletes kiírása
megtekinthető a www.mezotur.hu
honlapon.
Mezőtúr, 2016. február 8.

Herczeg Zsolt
polgármester

Házassági évfordulósok
köszöntése
A mezőtúri Városnap hagyományait
követve Mezőtúr Város Önkormányzata
nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei
évben is szeretné köszönteni a mezőtúri
50. - és 60. házassági évfordulójukat
2016-ban ünneplő házaspárokat. A párok
vagy hozzátartozóik jelentkezési határideje 2016. július 22. Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél a Hivatal nyitvatartási
idejében. Igazolás hivatalos okirattal. A polgármesteri köszöntő ideje és helye: 2016.
augusztus 14-én délután a Túri Vásárban.
További info: Közösségi Ház, 06-56-350-075

Bordács László

Felhívás

Költészet napja

2016. május 01-jén ismét megrendezésre kerül a Városi Majális a
Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. főszervezésében.
A program részeként ebben az évben is lesz gépkarneváli felvonulás,
amelyre várjuk cégek, vállalkozások, magánszemélyek jelentkezését.
Gyülekező helyszíne: volt Főiskola, gyülekező időpontja: 9.00 órától, felvonulás kezdete: 10.00 óra. A felvonulással kapcsolatban az alábbi számon
lehet érdeklődni: 56-350-075, 06-20-243-5807.
A Majálisra várjuk olyan cégek, civil szervezetek, magánszemélyek

A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
Kistérségi szavalóversenyt hirdet!

jelentkezését, akik szeretnének főzés céljából kitelepülni. Ezen felül azok
jelentkezését is várjuk, akik valamilyen termék árusításával szeretnének
kitelepülni.
A rendezvény helyszínén helyet biztosítunk a részvevőknek mind a
főzéshez, mind az árusításhoz.

Bordács László

A verseny időpontja: április 7-e (csütörtök) 14.ó.
Minden versmondó a korának megfelelő verssel, vagy akár verses
mesével nevezhet a versenyre. Természetesen nagyon fontos, hogy a
versek magyar szerző tollából származzanak, de saját költemény vagy
magyar költő megzenésített műve is választható.
A verseny négy kategóriában kerül megrendezésre, általános iskola
alsó és felső tagozatosai, középiskolai tanulók, és felnőttek.
Jelentkezési határidő: március 23. (szerda)
Jelentkezni személyesen a könyvtárban
( 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17), vagy telefonon 56/350-075,
illetve elektronikusan (zsooka.vekony@gmail.com) is lehetséges.
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Magyar Kultúra Napja

Mi is a kultúra? A kultúra az,
ami segít otthonosabbá tenni a világot.
A kultúra, a művészet, a könyv,
színház, a film, a zene pótolhatatlan eszköztár ahhoz, hogy megértsük önmagunkat, kezelhessük
érzelmeinket, hogy emberek
maradhassunk. A kultúra és annak
minden szolgálója segít abban,
hogy tudjunk sírni, örülni, felejteni,
erőt gyűjteni a mindennapok küzdelmeihez.

A Mezőtúri Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár és a Mezőtúri

Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. szervezésében a
Magyar Kultúra Napja alkalmából
2016. január 30-án közönségtalálkozóra került sor.
Az est vendége volt a mezőtúri
származású színésznő Börcsök
Enikő, Jászai Mari díjas, Érdemes
Művész, a Vígszínház társulatának
tagja. A színésznő 2015 decemberében átvehette a Príma díjat, Magyar
Színház és Filmművészet kategóriában.
Régi vágyunk teljesült, amikor
Börcsök Enikő elfogadta meghívásunkat és hosszú évek után haza
látogatott Mezőtúrra. Nagyszámú,
lelkes és izgatott közönség várta őt.
Herczeg Zsolt polgármester úr
Mezőtúr Város önkormányzata

kísérte. A sokoldalú színésznő épp
úgy játszik klasszikus szerepeket,
mint modern darabok hősnőit.
Börcsök Enikő nem csak a színpadon szerez örömet az embereknek. Rendszeresen önkéntes segítő
a szervátültetésen átesett gyerekek
táborában,
de
foglalkozik
autistákkal, és szervez nyári színjátszóiskolát is a kicsiknek.

Kultúra Napja alkalmából megtartott rendezvényen.
Köszönjük Börcsök Enikő színművésznek a tartalmas délutánt, és
sikerekben gazdag további munkát
kívánunk.

nevében köszöntötte a művésznőt,
majd ezt követően a színésznővel
Papp Erika könyvtárvezető beszélgetett.
Az est folyamán sok mindenről
szó esett: ritka színházi pillanatokról, színészt próbáló feladatokról, a
társulati lét varázsáról, tanári pályáról és a művésznő súlyos betegségéről. Több évtizedes művészi pályafutását több mint 90 színházi szerep és ezen felül számos filmszerep

Az est folyamán a művésznőt
nagy szeretettel köszöntötték az
Újvárosi Általános Iskola pedagógusai és régi diáktársai.
Enikő tehetsége, elhivatottsága, a
természetessége, a közvetlensége
és az őszintesége magával ragadta a
közönséget.
Köszönjük a művésznőnek, hogy
elfogadta meghívásunkat, kedves
vendégeinknek pedig köszönjük,
hogy velünk tartottak a Magyar

Nemzeti Szálloda.

A
rendezvényt
támogatta
Mezőtúr Város Önkormányzata,
Bihari Gábor vállalkozó és a

„Meg hogy amíg meg nem
halok, addig ezt tudjam csinálni.
Ne akadályozzon engem semmi
külső körülmény. Hogy ne kelljen
mást. Mert ez eddig jó nekem.
Mert nem tudok mást, ami ilyen
örömöt okoz. Semmit.”

Börcsök Enikő
Bordács Judit könyvtáros

Hajrá Túri Fullánkok!
2014. márciusában néhány lelkes szülő azzal a kéréssel keresett fel, hogy
van- e lehetőség arra, hogy gyermekeik részére Mezőtúr Város Strandfürdője
vízilabda edzéshez vízfelületet biztosítson.
Kérésüket azzal indokolták, hogy gyermekeik, mint jelenlegi és egykori
úszószakosztályosok nehezen tűrik a monotóniát, de a víz szeretete és a
barátságok megmaradtak, ezért arra gondoltak csapatsportot választanak.
Kezdésként a szülők megvásárolták a labdákat, hálót, valamint kaput is
csináltattak.Ekkor még 8-10 főt számlált a lelkes kis csapat. Húsvétkor nagy
szakértelemmel és gyakorlattal kezdték meg az első edzéseket Pályi
Norbert vízilabda edzővel, valamint az olimpiai bajnok dr. Faragó Tamással.
Megszületett a csapat neve is: Túri Fullánkok!
A nyári edzések remek hangulatban teltek el, melyet lezárásként egy
nyárvégi főzéssel egybekötött családi délutánnal ünnepeltünk. Nagy örömünkre vendégként jelen volt ismét dr. Faragó Tamás és családja, Herczeg
Zsolt Polgármester Úr és felesége is. A csapat jövőjéről beszélgetve felmerült a lehetőség, hogy a Szolnoki Vízilabda Sport Club fiókcsapataként a
Túri Fullánkok is csatlakozhatnának. Ennek érdekében tárgyalásokba
kezdtünk a szülők, az edző és a polgármester úr bevonásával, aminek eredményeként a csapat 2014.október 1-től a Szolnoki Vízilabda Sport Club
hivatalos fiókcsapata lett. Azóta is a heti négy edzésre rendszeresen 23
gyermek (vegyesen lányok és fiúk)jár.
Karácsonyi ajándékként a csapat tagjai Arena úszókat kaptak, melyet a
Club logója díszít.
2015. január 3-án ismét egy családi napot tartva, ebéddel egybekötve
ünnepeltük az első sikeres évet. Ezen részt vett a Szolnoki Vízilabda Sport

Club ügyvezető igazgatója Mohi Zoltán és párja Anikó is. Természetesen a
közkedvelt gyermek-apa meccs most sem maradhatott el, melyet talán az
apukák vártak csak nagyobb lelkesedéssel a gyerekeknél.
Természetesen a Túri Fullánkok ismét újabb programokkal, ötletekkel
készülnek a 2016-os évre is.
A Szolnoki Vízlabda Sport Club, Mezőtúr Város Önkormányzata és az
Intézményellátó Kft dolgozóinak, de leginkább a szülők és a gyerekek kitartó és áldozatos munkájának nagy eredménye, hogy elmondhatjuk: Mezőtúr
városának most már van egy jól működő vízilabda csapata!

2016. február 12.

közéleti lap

mezőtúr és vidéke

ELHUNYTAK
Szabó Gábor élt 88 évet,
Nyitrai József élt 70 évet,
Molnár Mihály élt 71 évet,
Ádám Istvánné Németh Róza élt 83 évet,
Szentesi István élt 79 évet,
Kocsi Sándor élt 72 évet,
Klajbán Ferencné Deák Mária élt 90 évet,
Bíró Lajos élt 78 évet,
Fabó Erika élt 65 évet,
Nagy Zoltánné Borsányi Erzsébet
élt 60 évet.

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

Geszti Zsolt
(Ónodi Andrea)

Gulyás Sándor Bendegúz
(Csekő Renáta)

Karikás Réka
(Mészáros Tímea)

Oszlánczi Gábor
(Csider Lilla)

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

arTúr fesztivál 2016. augusztus 9-13.
Túri Vásár 2015. augusztus 14.
Virág Büfé a Közösségi Házban
Nyitva tartás:

H-P: 8-20 ó
Szo: 9-13 ó
Vas: zárva,
(Illetve a rendezvényekhez igazodva. )
Várunk minden régi és új vendéget, kedves kiszolgálással, kulturált környezetben!

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Február 12-18-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
Február 19-25-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 550-445

Állatorvosi ügyelet
Február 13-án
Dr. Varga Mihály
Fegyvernek
06/30/925-0556
Február 14-én
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217
Február 20-21-én
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

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.
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