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Felhívás
2016. május 01-jén ismét meg-

rendezésre kerül a Városi Majális 
a Mezőtúri Közművelődési és 
Sport KN Kft. főszervezésében. 

A program részeként ebben az 

évben is lesz gépkarneváli fel-
vonulás, amelyre várjuk cégek, 

vállalkozások, magánszemélyek 

jelentkezését. Gyülekező helyszí-

ne: volt Főiskola, gyülekező idő-

pontja: 9.00 órától, felvonulás kez-

dete: 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 

jelentkezését, akik szeretnének 

főzés céljából kitelepülni. Ezen 

felül azok jelentkezését is várjuk, 

akik valamilyen termék árusításá-

val szeretnének jelen lenni. A ren-

dezvény helyszínén helyet biztosí-

tunk a részvevőknek mind a főzés-

hez, mind az árusításhoz.

Bordács László

A program alatt gyermeksziget 
(ugrálóvár, trambulin, szerencse-

horgászat) várja a gyerekeket!

A rendzevény során az EFI Iroda 

is kitelepül, várják a lakosokat 

különböző szűrésekkel, 

tanácsadással.

A rendezvény főtámogatója

Mezőtúr Város Önkormányzata

Tájékoztatás
A rendezvény helyszíne megköze-

líthető lesz a piac és a Fekete 

István út felől is.

Folytatódik az „Idősvédelmi Program”   3. old.

Oktatás, képzés, fejlesztés, tervek a jövőre  5. old.

Házhoz megy a Zenede    6. old.

Sikeres állásbörze és Információs Nap Mezőtúron  7. old.
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Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek 

bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon: 

•	 július 17., szeptember 18., október 16., november 20., december 18.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.

Mindennapos fogadóóra: email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
tel: 20/380-0709    

Boldog István Országgyűlési Képviselő

Felhívás
tüdőszűrő vizsgálatra

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Mezőtúr városban, 

2016. április 19-től -2016. június 13- ig

tüdőszűrő vizsgálatot végeznek.

A szűrővizsgálaton a Társadalombiztosítási Igazolvány /TAJ kártya/, 

valamint a személyazonosságot igazoló okirat bemutatása szükséges.

Felhívom a 40 éves és ennél idősebb lakosok figyelmét, hogy részük-
re a tüdőszűrő vizsgálat térítésmentes!

A szűrés célja a bakteriális fertőzések megállapításán kívül, a pana-
szokat még nem okozó daganatok, és daganatelőtti állapotok felismeré-
se a későbbi, súlyosabb következmények megelőzése érdekében. 40 és 
70 év között, kiváltképpen a dohányosok esetében 40-szer nagyobb a 
rák kialakulásának veszélye.

 

A szűrés helye:  Mezőtúr, Újváros XIII. utca 11. (Színpados Iskola)

A szűrést az új digitális rendszerű tüdőszűrő géppel végzik el. 

  

A vizsgálat időpontja: 
hétfő   12 –   17-ig

kedd   8   –   13-ig

szerda   12 –   17-ig

csütörtök   8   –   13-ig

péntek               8   –   13-ig 

Az utolsó szűrési napon (2016. június 13.) a vizsgálat 12 – 16 óráig tart. 

Pünkösd hétfőjén (2016. 05. 16.) a szűrés elmarad.   

A saját és mások egészségének megőrzése érdekében kérjük, a szű-
rővizsgálaton megjelenni szíveskedjenek!

14. és 40. éves kor között, akinek munkájához vagy továbbtanulásához köte-

lező a szűrés, foglalkozás egészségügyi /üzemorvosi/ beutaló szükséges.
A szűrővizsgálat árát meg kell téríteni. Ehhez, a beutaló bemutatását 

követően csekket kapnak a helyszínen - megközelítőleg 1.700 Ft-ról - mely-

nek a befizetést igazoló szelvényét fel kell mutatni a szűrővizsgálat elvég-

zését megelőzően. Az előző évek során fel nem használt csekk az idei esz-

tendőben érvénytelen.

18. év alattiaknak a szűrés elvégzéséhez szükség van vagy a szülő/törvé-

nyes képviselő jelenlétére, vagy pedig beleegyezésére. Ezzel egyidejűleg be 

kell mutatni mind a szülő/törvényes képviselő, mind a 18. év alatti személy 

személyi igazolványát és TAJ kártyáját.  A szülő/törvényes képviselő bele-

egyező nyilatkozatát a helyszínen beszerezhető formanyomtatványon 

adhatja meg. 

Akinek szüksége van a leletre, a helyszínen átadott, felbélyegzett válasz-

boríték esetén megkapja azt postán 2-3 hét alatt. (1 boríték-1 név) 

Tegyen egy lépést egészsége megőrzése, a betegségek korai felisme-
rése érdekében!

dr. Enyedi Mihály 
jegyző

Tájékoztatás a szünidei ingyenes étkeztetésről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény előírásai szerint 2016. január 1-től az önkormányzatnak, a 

18. életévüket be nem töltött hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hát-

rányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, őszi, téli és a nyári szünetben 

legalább 43 munkanapig biztosítania kell az étkeztetést. 

A tavaszi szünetet megelőzően összesen 318 gyermek szülőjének, vala-

mint törvényes képviselőjének küldtünk tájékoztatót a lehetőségről.

Ebből 154 gyermek szülője, törvényes képviselője élt a lehetőséggel és 

nyújtotta be igényét az étkeztetésre. Naponta átlagosan 105 gyermek vette 

igénybe a szolgáltatást.

Herczeg Zsolt 
polgármester

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk Mezőtúr város lakosságát, hogy az 

ivóvízhálózat tisztítása érdekében ütemezett hálózat-

mosatási munkálatokat végzünk

2016. április 14. – május 16. között.

A mosatás ideje alatt átmenetileg erősebb hyposzag és íz lesz érezhető. 

Az érintett területeken a víz zavarossá válása, valamint kismértékű nyomás-

csökkenés előfordulhat. A fentiek a víz fogyaszthatóságát nem befolyásol-

ják. Javasoljuk nagyobb belső hálózattal rendelkező fogyasztóinknak, hogy 

saját belső vezetékeiken is végezzék el a hálózatuk mosatását, átöblítését.

Az esetleges kellemetlenségekért szíves elnézésüket, és türelmüket kérjük.

arTúr fesztivál 2016. augusztus 9-13.

Túri Vásár 2016. augusztus 14.

Felhívás 

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott és 

többször módosított a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozá-

sáról szóló 11/2011.(IV.15.) számú rendelet alapján a „Botyánszky 

János”díj minden évben a június 16-ai Emberség Napja alkalmából kerül 

átadásra. A díjat azok a személyek kaphatják, akik a mezőtúri embertársu-

kért, vagy embertársaikért való önzetlen emberségről, segítőkészségről 

tesznek tanúbizonyságot és ezzel kiemelkedő példát mutatnak.

A „Botyánszky János” díj adományozására természetes személy, jogi 

személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet javaslatot tehet 2016. 

május 22-ig, melyet Mezőtúr Város Képviselő-testületének Művelődési, 

Oktatási és Sport Bizottságához kell írásban (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

címre) eljuttatni. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjazásra javasolt sze-

mély nevét, rövid életrajzát, valamint a javaslat részletes indokolását leg-

alább 1 legfeljebb 2 gépelt oldal terjedelemben. 

A beérkezett javaslatok alapján a díj odaítéléséről a képviselő-testület 

dönt.

A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott 

önkormányzati rendelet tartalmazza, amely az önkormányzati hivatalban 

Szabó Sára Eszter ügyintézőnél (Tel.: 56/551-913, email: szsara7@mezotur.

hu) vagy a könyvtárban megtekinthető.

Mezőtúr, 2016. április. 19.

Herczeg Zsolt 
polgármester
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A rendőrök különféle biztonság-

technikai eszközöket juttatnak el az 

egyedül élő, idős, mezőtúri lako-

sokhoz.

A rászorulók biztonságtechnikai 

eszközökkel való ellátásának gondo-

lata Mezőtúron több mint egy évti-

zedes múltra tekint vissza. A rend-

őrség által indított kezdeményezés-

ben Mezőtúr Város Önkormányzata 

partnernek bizonyult. A közös cél 

elérése érdekében a település önkor-

mányzata 2015. év végén az 

„Idősvédelmi Program” keretében 

több százezer  forint értékben szer-

zett be biztonságtechnikai eszközö-

ket, amelyeket átadott a Mezőtúri 

Rendőrkapitányságnak. A mozgás-

érzékelős lámpákat, riasztó-

berendézeseket, kerékpárra szerel-

hető elektromos riasztókat a rend-

őrök juttatják el az idős, egyedülálló 

lakosokhoz.

Bajári Attila rendőr ezredes, a 

Mezőtúri Rendőrkapitányság veze-

tője és Herczeg Zsolt, Mezőtúr pol-

gármestere ünnepélyes keretek 

között adta át 2016. április 6-án a 

településen az idei első eszközöket.    

Forrás: www.police.hu

Folytatódik az „Idősvédelmi Program”

www.mkskft.hu

Az Ifjúsági Katasztrófavédelmi 

Vetélkedő megnyitójára a Közösségi 

Ház nagytermében került sor április 

8-án. A verseny célja az ifjúság 

nevelésén túl, a katasztrófavédelmi 

rendszer megismertetése és a 

veszélyhelyzetek felismerésének 

gyakoroltatása.  

A résztvevőket Liszkai Zoltán 

tűzoltó ezredes, a Mezőtúri 

Katasztrófavédelmi Kirendeltéség 

vezetője köszöntötte. Beszédében 

elmondta, hogy 1993 óta kerül meg-

rendezésre a verseny Mezőtúron.  

Fontosnak tartja, hogy a diákok 

tisztában legyenek a katasztrófavé-

delmi rendszer működésével. 

A versenyen három általános 

iskolai és három középiskolai csapat 

vett részt. A megmérettetés teszt-

írással kezdődött, majd hat állomá-

son különböző tűzoltós, iparbizton-

sági, egészségügyi és ügyességi fel-

adatok elé állították a diákokat. 

Az eredményhirdetést követően 

Herczeg Zsolt polgármester úr 

köszönetet mondott a résztvevő 

tanároknak a Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség résztvevőinek és vala-

mennyi szervezőnek. 

Batta Attila Viktor alpolgármester 

nagy megtiszteltetésnek tartja, 

hogy Mezőtúr városában került 

megrendezésre a vetélkedő, vala-

mint fontos számára, hogy a részt-

vevő tanulók is felelősek legyenek a 

saját életterükért. 

Vida Tamás Túrkeve város pol-

gármestere is köszöntötte a ver-

senyző diákokat és a megjelenteket. 

Az általános iskolák közül első 

helyezést ért el a kunszentmártoni 

általános iskolák 1. számú csapata.

A középiskolások közül első 

helyezést ért el a Ványai Ambrus 

Gimnázium csapata.

Az általános és középiskolás cso-

portokból első helyezett csapatok 

jutnak a megyei döntőbe. A megyei 

versenyen jól szereplő csapatok 

közül kerül kiválasztásra az a csa-

pat, amely majd képviselheti 

megyénket az országos versenyen. 

Zrínyi Orsolya - mvtv

Katasztrófavédelmi Ifjúsági Vetélkedő Mezőtúron

Véradás
2016. április 27-én Véradás lesz a Közösségi 

Házban 8-13 óráig.
Szükséges iratok: Személyi igazolvány, 

lakcímkártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt
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A Bodoki Fodor Helytörténeti 
Egyesület meghívja Önt

és az érdeklődőket a
Mezőtúriak a II. világháborúban

című kiállítás megnyitójára.
Ideje: 2016. április 22. 16 óra
Helye: Mezőtúr, Petőfi Sándor 

utca 5.

A kiállítást megnyitja: 

Csipes Ádám történelemtanár

Április 9-én délután nagy létszá-

mú érdeklődés mellett nyílott meg a 

„Hold fonja Nap szövi” című kiállí-

tás, mely anya és leánya rendkívül 

szép és  érdekes szőnyeg és szövött 

kárpit munkáit mutatja be. A kiállí-

tást Pusztai Zsolt múzeum igazgató 

bevezetője után Kiss Imréné Mikes 

Éva – Elek Tímea egykori rajztanára 

nyitotta meg. A megnyitó szövegből 

idézünk.

„E mai kiállításon olyan művészi 

alkotásokkal, olyan túri értékekkel 

találkozunk, amit kiállítótermeink-

ben már rég óta hiányolunk. Mert 

Mezőtúr másik nagy értékű, népmű-

vészeti ipara a túri szőnyeg, ami a 

Badár díszedények és más korsós 

termékek mellett minőséget adott a 

világban városunk nevének, az utób-

bi évtizedek alatt eltűnt a piacról, 

eltűnt a kiállítótermekből, eltűnt a 

város palettájáról. A mezőtúri sző-

nyegszövőipar, mely közel 100 éve 

van (volt) jelen városunk értéket 

teremtő munkás életében, a leg-

újabbkori változások áldozataként 

sajnálatosan megszűnt létezni. Nagy 

veszteség. Túri szőnyegiparunkra 

épp oly büszkék voltunk, mint a 

híres Badár vázákra. Örömünkre 

szolgál, hogy ez a hiánypótló tárlat 

itt most megvalósult, ilyen nagysze-

rű formában és minőségben.

A túri szőnyegszövésnek szép 

története van, melyről néhány mon-

datot el kell mondani:

Mezőtúron az első 10 szövőszé-

ket 1920-ban Bodócs Mártonné állí-

totta fel a Garibaldi utca egyik házá-

ban (4. szám). Ő tanította meg a 

túri asszonyokat és lányokat a 

torontáli szőnyeg szövésére és a 

perzsaszőnyeg csomózására.

A torontáli szőnyeg egyébként 

Torontál vármegyéről kapta a nevét, 

ahol a 19. század végén fellendült 

régi hagyományok nyomán a sző-

nyegszövő háziipar és néhány év 

alatt ismertté tette a gyapjúból 

készített mértanias mintázatú élénk 

színvilágú, kelim szövésű tartós 

szőnyegeket. A túri nők, -asszo-

nyok és lányok- hamar elsajátították 

e szőnyegszövési technikát, és 

nagyon örültek a kereseti lehetőség-

nek. Egyre többen álltak a szövő-

székek mellé és kitartóan vállalták a 

hihetetlen nagy figyelmet és pon-

tosságot igénylő, s igen fárasztó 

állómunkát. Az ügyes vezetés felvi-

rágoztatta a kis manufaktúrát, és 15 

év múlva már 200 szövőszéken 

ment a termelő kézműves művészi 

munka, Békési Ferenc vezetése 

alatt és tervrajzai alapján. Sokan 

otthon szőtték háziiparszerűen a 

torontálit és a perzsát is. (A szakma 

ismerői szerint az akkori 

Magyarországon Mezőtúr volt az 

első város, ahol perzsaszőnyeget 

szőttek, azaz csomóztak.)

A túri szőnyeggyár 1935 őszén 

ünnepelte fennállásának 15 éves 

évfordulóját, és a 10 000. szőnyeg 

elkészültét. Ez alkalomból három 

nem mindennapi szőnyeget is készí-

tettek, jubileumi ajándéknak: ez egy 

gyönyörűen kidolgozott árnyalt szí-

nezésű nagy Magyarországot ábrá-

zoló irredenta szőnyeg volt, perzsa 

csomózással „Nem nem soha” fel-

irattal és a trianoni dátummal: Egy 

példányt lord Rothermere sajtócé-

zárnak készítettek hálából, amiért 

kiállt a magyarság fájdalmas trianoni 

ügye mellett, szorgalmazva a revízi-

ót, egy példány Gömbös Gyula akko-

ri miniszterelnök szobájába jutott, 

harmadik példány a mezőtúri pol-

gármester hivatali szobájába került.

(Írta az Egyetértés 1935. szept. 22.)

A túri szövőnők többségükben a 

változatos torontáli mintázatú és 

kelim szövésű szőnyegtípust szőt-

ték a megadott tervrajzok alapján. 

Torontálit szőtt az itt most jelenlévő 

gyönyörű szőnyegek alkotója, Elek 

Ferencné Ádám Jolán is, aki olyan 

alázattal szereti ezt a szövőmunkát, 

a fonalat, a színeket, a technikát, az 

eszközöket és minden hozzátarto-

zó részmunkát, hogy szinte szent-

ként ápolja hozzákötődő minden 

emlékét, és hallatlanul boldog, 

hogy lánya Timi is a szövés általi 

alkotómunka elkötelezettje lett.

Jolika mindezt az édesanyjától, 

Panyik Júliától tanulta meg, aki  

szintén a Garibaldi utcai műhelyben 

tanulta meg a szőnyegszövést. Ádám 

Jolika az iskolában is kitűnt ügyessé-

gével, jó rajzkészségével. Egykori 

tanárnője Németh Ferencné Murányi 

Emma -aki maga is művészasszony 

volt- felfigyelt rá és szerette volna 

művészeti szakiskolába tovább tanít-

tatni. Erre azonban Jolikának nem 

volt lehetősége. De mivel már tudott 

szőni, 1954-ben felvették a szőnyeg-

szövő részlegbe, ami akkor a Péteri 

és Munkácsi út sarkán működött. 

Otthon szőtt bedolgozóként 1956-ig. 

A szőnyegszövő részleg, -vagy gyár, 

ahogy akkor neveztük, 1956-ban 

megvette a Tulipán úton lévő pamut-

szövőgyárat. Ettől kezdve ott szőtte a 

különböző méretű és mintázatú 

torontáli szőnyegeket és falvédőket 

1964-ig. Ezután könyvelői munkát 

bíztak rá főnökei, de a szövést nem 

hagyta abba a mai napig sem. A het-

venes évek elején Kordováner János 

iparművész lett a gyár (KFT) terve-

zője. Ettől kezdve zömmel az ő ter-

veit, az árnyalt pasztelos színvilágú 

figurális népies-kompozíciókat, az 

úgynevezett Túri Szőnyeget és fali-

szőnyeget szőtték, ami szintén köz-

kedvelt lett a piacon, s amely jól 

alkalmazkodott a modernebb lakás-

belsőkhöz. Közben Jolika is megta-

nította a kislányait a szőnyegkészítés 

alapjaira, de őket az élet másfelé irá-

nyította.

Fiatalabbik lányában, Tímeában 

–aki egyébként általános iskolás 

korában szintén sokat rajzolt, festett 

és batikolt- két éve kezdett működni 

az alkotói ösztön. Két éve kezdett 

önálló alkotó módon tervezni és 

szőni anyai példa hatására, a min-

dennapi megélhetési munkája mel-

lett. Szinte megszállottan hozta létre 

az elképzeléseit, terveit és szőtte a 

kis- és nagy műveket egymás után. 

És lám mire jutott szűk két év alatt. 

Csak ámulhatunk a sok gyönyörű és 

nagy formátumú szőnyeg és csodá-

latos falikárpit láttán. Az ő munkái-

ban nemcsak a régi hagyományok 

dominálnak, az ő munkáiban észre-

vesszük a keleti hatásokat is, mely-

nek a szőnyeg művészetben jelentős 

múltja van. E keleti hatásokban ott 

van az ősi inka kultúra is. A szőnyeg 

sok mindent be tud fogadni. Tímea 

jó érzékkel válogat a stílusok és a 

színek közt. Vörös - fekete szőnyeg-

jeinek kompozíciós biztonsága, 

ereje, a kék szőttesek harmonikus 

árnyalatai és mind a többi is, biztos 

ízlésről, átgondolt érett tervezői 

készségről árulkodik. Figurális kom-

pozíciói nagy technikai biztonságról 

árulkodnak.

Meg kell hogy említsem, hogy a 

közelmúltban  szép sikerük volt 

édesanyjával együtt. A békéscsabai 

textil konferencián, melyre több 

mint ezer résztvevő pályázott, 

elnyerték a szövött kategória ran-

gos II. díjat, melyhez ezúton is szív-

ből gratulálunk.

Jómagam, mint Timi egykori 

rajztanára boldog vagyok, hogy lát-

hatom ezt a kiteljesedést. Eszembe 

is jutott egyik régi tanárnőnk mon-

dása, aki egyszer az egyik órán így 

szólt akkor nekünk: lányok, a sors 

útjai kifürkészhetetlenek. 

Elindulhattok most bármerre is, a 

bennetek szunnyadó hajlamok 

előbb-utóbb szólítani fognak. 

Timivel is csupán ez történt és még 

valami fontos, hogy ezen az úton 

nem volt magára hagyva, ott állt 

mindenben mellette a törődő anyai 

figyelem, -ami álljon ott mellette 

még nagyon-nagyon sokáig. 

Nagyon sok közös örömet kiván 

mindkettőjüknek ezúton is:

Kissné Mikes Éva ny. rajztanár

Elek Ferencné Ádám Jolán és Elek Tímea  szőnyegkiállítása a Túri Fazekas Múzeumban
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Házassági évfordulósok köszöntése 
A mezőtúri Városnap hagyományait követve Mezőtúr Város 

Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is sze-

retné 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 idejé-

ben. 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

Az előzetes egyeztetések alapján 

az Italiagro Kft. a gyomaendrődi 

Bethlen Gábor agrár-szakképző 

intézménnyel szoros együttműkö-

désben - a kormányzati törekvések-

kel és a munkaerő-piaci igényekkel 

is összhangban álló - duális szak-
képzés mintapéldáját tervezi meg-

valósítani. A különböző képzések, 

a tejipari profilú kurzusok leendő 

hallgatói az elméleti oktatáson túl 

a sajtüzemben, - gyakorlati képző-

helyen, termelési környezetben, 

életszerű körülmények között - 

sajátíthatják el a tejfeldolgozás és a 

tejtermék-előállítás gyakorlati 
fogásait.

Az Italiagro Kft. az állattenyész-

tési és élelmiszeripari kutatás, fej-
lesztés, innováció (K+F+I) érdeké-

ben a 2014-2020 közötti időszakban 

megnyíló releváns Európai Uniós 

pályázati forrásokkal is élni szeret-

ne. További tőkebevonás révén – 

több ütemben és hosszabb távon - 

az állattartó telep, az istállók, a fejő-

ház bővítését, a termelő állatlét-

szám növelését, védjegyes termék 

piaci megjelentetését, saját sajt-

üzem megépítését, és egy kutató-

központ kialakítást is tervezi.

A cég innovatív, perspektivikus 
és piacorientált tevékenységével 
hozzá kíván járulni a térségi élelmi-

szergazdaság fejlődéséhez, a magas 

hozzáadott értékű, minőségi élel-

miszerek előállításához, a munka-

helyteremtéshez, a vidék népesség-

megtartó képességének javításá-

hoz, a gasztronómiai kínálat, az 

idegenforgalom, az agroturizmus 

bővüléséhez, összességében a helyi 

gazdaságfejlesztéshez, és az egész-

séges táplálkozás szemléletének 

erősítéséhez.

A társaság új színfoltként kíván 
megjelenni a magyar állattenyészté-

si palettán, sőt kuriózumnak számí-

tó termékeivel az élelmiszeripari 

piacon is. Mindannak ellenére, hogy 

a cég tevékenysége idehaza egyelőre 

egyedinek, és pilot (kísérleti) pro-
jektnek számít (első ilyen telep, 

induló beruházás), máris jelentős 
érdeklődés mutatkozik iránta bel-

földről és külföldről egyaránt. 

Az Italiagro Kft. egy mások által 
Magyarországon még nem folyta-
tott tevékenységgel, a bivalytej, 

mint állati eredetű termék előállítá-

sával és feldolgozásával új távlato-

kat és lehetőségeket kíván nyitni a 

hazai bivalytenyésztés és élelmi-

szergazdaság területén. 

A társaság integrátori szerepet 
vállalva a leendő fiatal mezőgaz-
dasági termelőket (fiatal gazdá-
kat) is szeretné megnyerni és 

bevonni üzleti tevékenységéhez. 

A vállalkozás a székhelyétől 

(Mezőtúr) számított mintegy 50-70 

km-es távolságban számos potenci-

ális fiatal gazda partnert szeretne 

elérni és megszólítani, ösztönözve 

őket a várhatóan 2016 szeptemberé-

től számukra kiírandó Európai 

Uniós pályázaton való részvételre, 

majd ennek elnyerését követően 

egy saját, tejhasznú bivalyte-
nyésztő gazdaság kialakítására. 

Társaságunk vállalja a bivalyte-

nyésztő fiatal gazdák számára tör-

ténő pályázati előkészítést, a folya-

matos szaktanácsadást, a szükséges 

árualapanyag beszerzését, illetve az 

előállított bivalytej felvásárlását, 
átvételét, begyűjtését, majd feldol-

gozását, ezáltal a pályázatban 
kötelezően vállalandó működte-
tés (5év) teljes időtartamára 
kiszámítható piacot, megélhetési 
forrást, új jövedelemszerzési 
alternatívát kínál. 

Úgy véljük, hogy mindez messze 

nem elhanyagolható szempont 

annak tudatában, hogy a következő 

években a releváns pályázati forrá-

sok elnyerésével ismét több ezres 
nagyságrendben prognosztizálha-
tók új, nyertes fiatal gazdák, akik-

nek egyre nehezebb lesz verseny-

képes területeket és piacokat talál-

niuk. A leendő partnereinknek 

helyszíni betanulási lehetőséget, és 

külföldi tanulmányutat is szervezni 

kívánunk.

A bivalytej előállítása és feldolgo-

zása mellett cégünk másodlagosan 

a bivalyhús és a belőle készülő ter-

mékek népszerűsítését is zászlajára 

tűzi. A bivaly húsa magas biológiai 

értékű, több vasat, foszfort, fehérjét 

tartalmaz a szarvasmarha húsánál. 

Ma a bivalyhús piaca egyre gyorsab-

ban nő, jelenleg már több hizlalási 

központban állítanak elő kiváló 

bivaly tőkehúst Olaszországban. A 

bivalyborjú tőkehúst tiszta és puha 

húsáért kedvelik. Általában a vágás-
kori élősúlyuk 400-420 kg, ame-
lyet az állatok 15-16 hónapos 
korukra érnek el napi 800-1000 g 
tömeggyarapodás mellett. Az első 

osztályú állatok húsát jelenleg 14-25 

EUR/kg áron vásárolják meg az 

éttermek, de ezen kívül számos 

helyi termék – pl. bresaola, szalá-

mik, cacciatorini (miniszalámi) - 

kerül a szaküzletek polcaira is. A 

húst szintén védjeggyel különbözte-

tik meg, az I.G.P. (földrajzi eredet 

védjegy) “Carne di Bufalo Campana” 

a campaniai bivalyhúsra utal. 

Takács Zoltán
ügyvezető 

Italiagro Kft.

Oktatás, képzés, fejlesztés, tervek a jövőre

Mezőtúri siker a IX. Nemzetközi Simándy József 
Énekversenyen

Major Attila a Szegedi Tudomány 

Egyetem Zeneművészeti Karának 

hallgatója, akit a mezőtúri közön-

ség többek között a Dalvarázs 

Együttesből is ismerhet, először 

vett részt  a IX. alkalommal megren-

dezett  Nemzetközi Simándy József 

Énekversenyen.  Óriási siker, hogy 

a 140 magyar és külföldi  induló 

közül bejutott a döntőbe, sőt elnyer-

te a Kálnay Zsófia operaénekesnő 

által felajánlott 100.000.- Ft értékű 

különdíjat. Ezen kívül a Szegedi 

Operabarátok Egyesületének  

50.000.-Ft pénzjutalommal járó 

elismerését is a nagy tehetségű 

mezőtúri fiatalember kapta. 

Várható, hogy további jutalomként, 

a többi díjazottal együtt Attila is fel-

lépési lehetőséget kap magyaror-

szági dalszínházakban.  A  zsűri 

elnöke Ókovács Szilveszter a 

Magyar Állami Operaház főigazga-

tója volt. A mezőtúriak nevében e 

helyről is  szívből gratulálunk 

Major Attilának és további sikereket 

kívánunk Neki! Bízunk benne, 

hogy a nyári Dalvarázs koncerten 

ismét hallhatjuk őt  Mezőtúron is!

Berczeli Endre
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A Nemzeti Kulturális Alap és az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

által lehetőség nyílt arra, hogy a 

2015 óta nagy sikerrel zajló Házhoz 

megy a Zenede című ismeretter-

jesztő zenetörténeti előadás orszá-

gos turnéjának egyik állomása 

Mezőtúr lehetett. 

2016. január és május között a 

Kelet-Magyarországi régióba látogat 

a programsorozat. 2016. április 11-én 

Mezőtúron a Városi Színházterem 

adott otthont a művészeknek.

14 órától a Mezőtúri Városi 

Általános Iskolákból vártuk a gyere-

keket, majd 18 órától egy felnőtt 

előadás vette kezdetét.

Egy roppant érdekes és magával 

ragadó koncertben lehetett része 

minden szerencsésnek, aki jelen 

volt, hiszen az előadás során a XX. 

század könnyűzenéjének (swing, 

gospel, blues, rock&roll, beat, angol 

rock, pop, világzene, népzene) 

kialakulásáról, fejlődéséről kaphat-

tunk teljes képet elismert zenészek 

és képzett táncművészek tolmácso-

lásában.

A produkció tagjai: előadó, dob - 

Bordás József, ének - Oláh Gergő, 

gitár - Balogh Roland, zongora - 

Balogh Zoltán, táncművészek – 

Varga Angéla és Fonyó Sebastian.

Köszönjük megtisztelő jelenlétü-

ket!

Orosz A.

Házhoz megy a Zenede

Meghívó
Mezőtúr Város Önkormányzata és a Mezőtúri Közművelődési és 

Sport KN. Kft. tisztelettel meghívja Önt és családját
 Bach Hedda gobelinművész és Szervátiusz István szobrászművész 

közös kiállításának megnyitójára.

A megnyitó helyszíne, időpontja:
Városi Galéria (Zsinagóga), Mezőtúr, Múzeum tér 1.

2016. május 7. (szombat), 15 óra

A kiállítást megnyitja: Dr. Benedek Katalin művészettörténész.

Városnapi kerékpártúra

Tekerjünk ismét együtt a Városnapi természetjáró 
kerékpártúrán

2016. május 7.

Indulás helye: Városi Sportcentrum 9 óra

Útvonal: Sportpálya - téglagyár - Szolnoki út agyaggödör - Csiderbereki 

Iskola - Sportpálya

Várható érkezés: 13 óra

Túravezető: Kovács Ferenc

www.muveszetinapok.hu
www.turivasar.hu

www.mezoturesvideke.hu
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Kedves Gyerekek!
2016. május 29-én kerül megrendezésre a Városi Gyermeknap a 

Városi Strandfürdő területén. 
Színes programokkal, fellépőkkel várunk Benneteket és kedves család-

tagjaitokat.

A nap folyamán fellép a Csiga Duó,  Eszményi Viktória és 
Heilig Gábor, valamint a színpadon láthatjátok a Dal győztesét 
Freddie-t és Sub Bass Monstert.

A Közösségi Ház a Gyermeknaphoz kötődően idén is kihirdette gyer-
mekrajz pályázatát, melynek témája: Varázsvilág. A pályaműveiteket 

bármely technikával elkészíthetitek, azonban fontos, hogy kasírozva, a kép 

elején névvel, osztállyal/csoporttal  és intézmény megjelölésével küldjétek 

be őket hozzánk. Kérünk benneteket, hogy egy pályázó egy rajzzal nevez-

zen a versenyre. A rajzokat még nem késő beküldeni, hiszen a beérkezési 
határidő április 29. (péntek) 16 óra.

Az eredményhirdetésre május 27-én, pénteken kerül majd sor 10 órától a 

Közösségi Ház nagytermében. A helyezetteken kívül a Közösségi Ház is 

kiválaszt egy alkotást, amely az idei gyermeknapi plakát alapját fogja 

képezni, így még az is lehet, hogy a saját rajzodat látod viszont a gyermek-

napi plakáton szerte a városban!

Alkotásra fel! Hajrá GYEREKEK!

A térségi és a helyi munkaerő-piac 

élénkítése, a versenyszférában meg-

lévő munkalehetőségek bemutatása 

és betöltése volt a célja annak az 

Állásbörze és Információs Napnak, 

amelyet 2016. április 13-án rendezett 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Mezőtúri Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztálya. 

Több mint 160 álláskereső regisztrál-

ta magát a rendezvényen, ahol lehe-

tőség nyílott a munkát keresők és az 

állást kínáló munkáltatók közvetlen, 

személyes kapcsolatfelvételére. 

Nagy sikerrel zárult az állásbör-

ze, 20 munkáltató volt személyesen 

jelen 48 munkalehetőséget kínálva. 

A Foglalkoztatási Osztály standján 

további 20 munkáltató 41 ajánlatát 

ismerhették meg az érdeklődő állás-

keresők. A kínált álláslehetőségek a 

foglalkozási ágak széles körét ölel-

ték fel, de érzékelhető volt a fémipa-

ri szakmák iránti megnövekedett 

kereslet. Több munkáltató keresett 

hegesztőt, lakatost, szerszámkészí-

tőt, gépkezelőt. Építőipar területén 

állást kínáltak a kőműveseknek, fes-

tőknek, víz- gáz- központi fűtés sze-

relőknek. A hölgyek részre elsősor-

ban eladói, varrónői, tűzőnői és 

gyártósori operátor állást kínáltak. 

Elmondható, hogy a térségben 

hiány van a pékekből és a cukrá-

szokból is. Jelen volt a börzén a fel-

sőfokú végzettségű szakemberek 

irányi igény. Gépészmérnököt, 

minőségbiztosítási mérnököt, épí-

tész mérnököt és agrármérnököt is 

kerestek. A magasabb végzettség-

hez kötött munkalehetőségek eseté-

ben az informatikai és a nyelvi 

ismeret elengedhetetlen.  A Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Toborzó 

Iroda szerződéses katona ajánlatai 

elsősorban a fiatal férfi álláskeresők 

figyelmét keltették fel. 

Az Információs Nap keretében a 

szervezők kiemelt figyelemmel for-

dultak a 25 év alatti fiatalok elhe-

lyezkedési esélyeinek növelésére. 

Bemutatásra került az Ifjúsági 

Garancia Rendszer és a keretében 

megvalósuló GINOP 5.2.1 kiemelt 

program. A fiatalok tájékozódhat-

nak a foglalkoztatásukhoz kapcso-

lódó támogatások rendszeréről, a 

vállalkozóvá válás támogatásáról, 

az utazási támogatásról, a lakhatási 

támogatásról, az igénybe vehető 

szolgáltatásokról és a később indu-

ló képzési lehetőségekről. 

Munkáltatók a figyelmébe aján-

lották a munkahelyteremtő beruhá-

zások támogatására irányuló pályá-

zatot, a GINOP 5.1.1 „Út a munka-

erő-piacra” és a GINOP 5.2.1 Ifjúsági 

Garancia program által nyújtott fog-

lalkoztatást bővítő bértámogatási és 

bérköltség támogatási lehetősége-

ket. Informálódni lehetett a munka-

helymegőrző támogatásról.

Álláskeresők figyelmébe ajánlot-

ták a 2 millió forintig terjedő váll-

alakozóvá válást elősegítő pályáza-

tot, a komplex támogatást nyújtó 

Európai Uniós  és hazai társfinan-

szírozású GINOP 5.1.1 és GINOP 

5.2.1 programokat, a Nők 40 éves 

szolgálati idejének megszerzéséhez 

nyújtható Nők 40+ munkaerő-piaci 

programot, a közfoglalkoztatásból a 

versenyszférába való elhelyezkedés 

támogatását, képzési lehetőségeket. 

Külön standon ismerkedhettek meg 

az érdeklődők az Európai Unió más 

országaiban történő munkavállalás-

hoz fontos tudnivalókkal, a külföldi 

álláskeresés EURES portálon törté-

nő biztonságos módszerével. 

Az állásbörzén kínált munkale-

hetőségekről, az információs napon 

bemutatott foglalkoztatást elősegítő 

programokról, támogatási és szol-

gáltatási lehetőségekről továbbiak-

ban is tájékoztatást nyújt a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Mezőtúri Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztálya. 

Elérhetőségek: Mezőtúr, Rákóczi út 

3. Tel: 56/578-420 e-mail: 

szolnokmmkmezotur@lab.hu 

Bartáné Busi Julianna
osztályvezető

Sikeres állásbörze és Információs Nap Mezőtúron

CSIZMÁS KANDÚR zenés bábjáték
az Ákom-Bákom bábcsoport előadásában óvodások részére

2016. május 5. (csütörtök) 9:30 órakor a Közösségi Ház nagytermében
Jelentkezni csoportosan vagy egyénileg van lehetőség a Közösségi 

Házban Orosz Annamáriánál az 56/350-075 vagy a 20/243-5808-as tele-

fonszámokon a terem befogadóképességéig. 

Belépő: 400 Ft

Minden kedves érdeklődőt szerettel várunk!
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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 

lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A 

lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem 

vállalunk.

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.

Filippovits Renáta
(Mihácsi Szófia)

Rafael Nadin
(Karsai Csilla)

ELHUNYTAK
Papp László élt 94 évet,

Balogh József Báró élt 55 évet,
Hajdú Mihály Fiteti élt 73 évet,

Kötél Antalné Polgár Ilona élt 86 évet,
Nagy Istvánné Arany Erzsébet élt 85 évet,

Deák Sándorné Marika élt 73 évet,
Krajcsi János élt 93 évet,
Boda János élt 70 évet,

Farkas Istvánné Szonda Irén élt 87 évet,
Tóth István élt 53 évet, 

Herbály Lajos élt 62 évet, 
Teszkó Ferencné Igriczi Róza élt 67 évet, 

Karsai Ferenc élt 77 évet, 
Nóbik Mihályné Molnár Teréz élt 83 évet,

Tóth József élt 83 évet. 
 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Április 22-28-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5
Tel.: 56/350-044
Április 29- május 5-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 56/550-45

Állatorvosi ügyelet
Április 23-24-én
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 20/941-5217
Április 30 – május 1-jén
Dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265; 06/30/977-0936

Ü G Y E L E T E K

Rafael Noel Dzsamal
(Beliczi Mária)

Rostás Richárd
(Huszka Mariann)

Szűcs Márton Miklós
(Szabó Anikó)

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő 

komp 2016. április 1-jétől üzemel.

Menetrend:  hétfőtől vasárnapig 6:00 - 18:00 óráig
 Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú 

Nonprofit Kft.

Rácz Attila Joel
(Rácz Barbara)

Tóth Kamilla Orsolya
(Hodosi Andrea)

Jótékonysági bolhapiac!
Minden kedves érdeklődőt várunk tavaszi zsibvárásrunkon, ahol a 

német partnerszervezetünk, a Förderverein für Notpfote e. V által össze-

gyűjtött adományokból lehet válogatni, alkudni. Ismét lesznek műszaki 

cikkek, számítógépek is.

A holmikért felajánlott összeget a Kóborka Túri Állatvédők által gondo-

zott kutyusokra, illetve a menhely építésére fordítjuk.

Időpont és helyszín:
2016. április 23. (szombat) - 9-17 óra    2016. április 24. (vasárnap) - 9-13 óra

a mezőtúri Közösségi Házban (Szabadság tér 17.) jó idő esetén az utcán is!

Jöjjön el és nézzen körül nálunk...mert segíteni jó, még jobb azokon, 

akik a mi segítségünk nélkül nem lennének! Számítunk Önökre, már tud-

juk, hogy sokan sokre megyünk!


