
Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes

LXXXVIII. évfolyam 21. szám 2016. október 21.

Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulója alkalmából rendezett városi megemlékezésre.

Ünnepi programok
2016. október 23.

Helyszín: Mezőtúr, Kossuth Lajos tér, Városháza

11.00 Megemlékezés, koszorúzás az 1956-os emlékműnél
 Emlékező beszédet mond Kovács Sándor László a POFOSZ Mezőtúr-Túrkevei Szervezetének elnökhelyettese, az 1956-os

 Nemzetőrség Hagyományápoló Tanácsa Egyesületének tagja, ’56-os nemzetőr őrnagy.

 Ünnepi műsort adnak: a Mezőtúri Református Kollégium – Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda diákjai.

12.00 1956 hőseinek tiszteletére Viola László (†) és Fekete Júlia által felajánlott emléktábla ünnepélyes felavatása. 
12.10 Díjak, kitüntetések átadása
 A műsorban közreműködnek a Mezőtúri Református Kollégium – Gimnázium, Szakgimnázium,

 Általános Iskola és Óvoda diákjai.

 Az elismeréseket átadja: Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere.

Kapcsolódó programok:
10.00 Ünnepi Istentisztelet
 Helye: Belvárosi Református Nagytemplom

 Igét hirdet: Mihalina László lelkészelnök

10.30 Szentmise Hazánkért
 Helye: Római Katolikus Templom

 Misét mutat be: Ondavay Tibor pápai prelátus

15.00 ’56 Mezőtúr című kiállítás megnyitója
 Helye: Közösségi Ház nagyterme

15.30 Kiss Imréné Mikes Éva - D. Szűcsné Horváth Erzsébet „Mezőtúri Rekviem a kommunizmus áldozataiért az üldözöttek, az elhur-
 coltak, a kisemmizettek és 1956 az emlékezők tükrében” című könyv bemutatója
 Helye: Közösségi Ház nagyterme

 Kiss Imréné Mikes Éva beszélgetőpartnere: Berczeliné Boldog Mária

Lomtalanítás Mezőtúron!    2. old.

Aradi Vértanúk Emléknapja    3. old.

Országos Könyvtári Napok 2016   4. old.

Rendőrségi információk    5. old.

Fazekasok találkozója    5. old.

Ingyenes Képzés!!!     6. old.

A „Mezőtúri Rekviem a kommunizmus áldozataiért az üldözöttek, az 
elhurcoltak, a kisemmizettek és 1956 az emlékezők tükrében” című 
könyv alkotásában részt vettek:

•	Borítólapot tervezte: Mucza 

Kálmán

•	Összeállította: Kissné Imréné 

Mikes Éva és D. Szűcsné Horváth 

Erzsébet

•	Szerkesztette: Juhászné Patkós 

Edit

•	Tördelő szerkesztő: Szűcs Péter

•	Kiadja: Az „1956 Öröksége 

Alapítvány”

•	Kiadásért felelős: Szűcs Lászlóné

•	Készült: A mezőtúri Prima 

Nyomda és Reklámstúdió Kft-ben

•	Vezetője: Nagy Adrienne

Közlemény
Ápoljuk nagyszüleink hagyatékát

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület és az Újvárosi Hagyományőrző 

Klub közös szervezésében bemutatja a csigatészta készítésének hagyomá-

nyait felelevenítő folyamatot, amely Mezőtúr város értéktár eleme. A ren-

dezvény nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Helye: Közösségi Ház nagyterme

Ideje: 2016. november 16. (szerda) 9 órától - 15 óráig

Akinek van csigatészta készítő eszköze, hozza el és elkészítheti a hétvé-

gi adagját.

Tésztakészítés bemutatása, régi eszközök használata, citeraszó, nótázás, 

vidámság, ahogyan régen „vót”.

A megjelenő vendégek részére „csigalevest” kínálunk kóstolóba.

A szervezők nevében:
Kádár Istvánné Klubvezető

Szabó András Egyesületi elnök
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KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK
Regisztrált álláskeresők részére 

2016. október 

Eu-s társfinanszírozású programok keretében az alábbi 
képzéseket indítjuk

MEZŐTÚRON
•	PINCÉR	
Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság

Időtartam 6,5 hónap

•	RAKTÁROS	+	ÉPÍTŐ-	és	ANYAGMOZGATÓ	GÉP	KEZELŐJE
Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság

Időtartam 4,1 hónap

•	FOGYÓELEKTRÓDÁS	VÉDŐGÁZAS	ÍVHEGESZTŐ
Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság

Időtartam 5,2 hónap

•	MEZŐGAZDASÁGI	VONTATÓ	VEZETŐ	„T”	KATEGÓRIA
Belépési feltétel: Alapfokú iskolai végzettség, „B” kat. jogosítvány, kere-

setpótló juttatás nélkül. Időtartam: 5 hónap (nem intenzív)

A képzés a hallgatók számára díjtalan, emellett havonta keresetpótló jut-

tatást biztosítunk, valamint a vidékiek számára az utazás díját térítjük.

További információkról érdeklődni személyesen a Jász – Nagykun - 

Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályán (5400 Mezőtúr, Rákóczi út 3.), vagy az 56/578-420 telefonszá-

mon, valamint a mezoturjh.fogl@jasz.gov.hu e-mail címen lehet. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a hátrányos vagy halmozottan hátrányos 

helyzetűnek nyilvánított gyermekeknek az őszi szünet munkanapjain az 

önkormányzat ingyenes étkeztetést biztosít.

Azok a gyermekek étkezhetnek, akiknek szülei, vagy törvényes képvise-

lői az igényüket benyújtották a családsegítő szolgálatnál.

Az étkeztetés ideje november 2., 3. és 4. 11 és 13 óra között.

Helye: A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Mezőtúr, Rákóczi u. 40.) 

ebédlője.

Az étel saját ételhordóban elvihető, illetve helyben is elfogyasztható.

Tisztelettel:         dr. Enyedi Mihály jegyző

LOMTALANÍTÁS	MEZŐTÚRON!

Az	NHSZ	Szolnok	Közszolgáltató	Nonprofit	Kft.
Mezőtúr Város Önkormányzatával közösen 

2016. október 24-e és 28-a között
a közszolgáltatás keretében ingyenes

LOMTALANÍTÁSI	AKCIÓT	SZERVEZ.

A háztartásokban nap, mint nap keletkező kommunális hulladék mellett 

selejtezések, nagy takarítások alkalmával, eseti jelleggel nagyméretű, a 

vegyes hulladéktól külön gyűjtendő, kidobásra szánt bútorok, lomhulladé-

kok is felhalmozódhatnak. Ezek lakossági gyűjtése akciósorozatokkal való-

sítható meg a leghatékonyabban.

A 2016. októberi akció során lehetősége van Mezőtúr város valamennyi 

ingatlan tulajdonosának, hogy a háztartásában keletkező lomokat, selejte-

zésre került használhatatlan bútorokat (szék, ágy, szekrény stb.) ingyene-

sen elszállíttathassa.

A	lom	hulladék	elszállítása	az	egyes	körzetekben	az	egyéb	kommu-
nális hulladék elszállításával azonos gyűjtőnapon történik. Ezért kér-
jük, hogy 2016. október 24-e és 28-a között a szokott módon a hulladék-
szállítással megegyező napon a hulladékgyűjtő edény mellé helyezzék 
ki a lom hulladékot!

Felhívjuk továbbá a figyelmüket, hogy a lomtalanítás miatt elképzelhető, 

hogy néhány utcában a gyűjtőjáratok késni fognak! A kellemetlenségekért 

elnézést kérünk!

A	lomtalanítási	akció	során	NEM	adható	át,	illetve	NEM	kerül	átvételre:
- Építési és bontási hulladék (Elszállítása külön megrendelhető az 

NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati irodáján vagy 

információs pontján)

- Veszélyes hulladék (Ezek a típusú hulladékok átadhatók a hulladék-

gyűjtő udvarokban, illetve gyűjtésükről, elhelyezésükről tájékoztatást kap 

Társaságunk ügyfélszolgálati irodáján.)

- Kertgondozásból származó zöldhulladék 
- Elektronikai hulladék (Ezek a típusú hulladékok átadhatók a hulla-

dékgyűjtő udvarokban, illetve gyűjtésükről, elhelyezésükről tájékoztatást 

kap Társaságunk ügyfélszolgálati irodáján.)

Kérdéseikkel, problémáikkal kapcsolatban keressék bizalommal ügyfél-

szolgálatunkat vagy az Információs pontjainkat!

Szolnok - Belvárosi Ügyfélközpont:
H-5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 

(Polgármesteri Hivatal épülete)

Telefon:(+36 56) 503-569 

E-mail: ugyfelkozpont.szolnok@nhsz.hu

Szolnoki Információs Pont:

H-5000 Szolnok, József Attila út 85.

Telefon: 56/511-430, 56/511-440

E-mail: hulladek.szolnok@nhsz.hu 

Mezőtúri Információs Pont elérhetőségei:
(Mezőtúri hulladékudvar)

5400 Mezőtúr, Kávási Sándor u. 52.

Tel:(+36 20) 331-1579

Email: info.szolnok@nhsz.hu

Továbbá hasznos információk érhetők el weboldalun-

kon a www.nhszszolnok.hu oldalon.
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Véradás

2016. október 26-án Véradás lesz a Közösségi 
Házban 8-13 óráig.

Szükséges iratok:
Személyi igazolvány, lakcím-kártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő 

komp 2016. október 1-jétől üzemel. 

Menetrend:  hétfőtől vasárnapig 7:00 - 18:00 óráig 
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú 

Nonprofit Kft.

Tájékoztató
Tájékoztatom Mezőtúr Város lakosságát, hogy dr. Matuska László járási 

főállatorvos 

2016. október 02-től október 23-ig
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el Mezőtúr közigazgatási terüle-

tén is.

A határozat a www.mezotur.hu oldalon megtekinthető.

Mezőtúr, 2016. október 7.

dr. Enyedi Mihály 
jegyző

Mezőtúr Város Önkormányzata 

az Aradi Vértanúk Emléknapja 

alkalmából tartott megemlékezést a 

Városháza dísztermében, valamint 

az 1848-1849-es forradalom és sza-

badságharc emlékművénél.

Az aradi vértanúk azok a magyar 

tábornokok voltak, akiket 1849. 

október 6-án végeztek ki Aradon. A 

szabadságharc végén a honvéd had-

seregben közülük egy altábornagyi, 

tizenegy vezérőrnagyi és egy ezre-

desi rangot viselt. Az 1848-49-es 

szabadságharcban játszott szere-

pük miatti megtorlással az osztrá-

kok példát akartak statuálni. Az 

osztrákok a tábornokokat megillető 

lőpor és golyó általi halál helyett 

kötél általi halált írtak elő a magyar 

parancsnokok részére. 

A városi megemlékezés a 

Kossuth Lajos Magyar-Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

műsorával kezdődött a Városháza 

dísztermében. Majd az egyházak 

képviselői – Fülöp Mónika evangéli-

kus lelkész, Mihalina László lel-

kész-elnök, Ondavay Tibor plébá-

nos, pápai prelátus – emlékező 

imádságot mondtak. A program 

Seresné Metzker Krisztina városi 

képviselő beszédével folytatódott.

Befejezésül az emlékezés koszo-

rúinak elhelyezésére került sor az 

1848-49-es forradalom és szabad-

ságharc emlékművénél.

Bodor Márta

Aradi	Vératnúk	Emléknapja
2016. október 6-án Bacsó Ernő 

nemzetőr-altábornagy vezetésével a 

Hagyományőrző és Történelmi 

Nemzetőr Szövetség tagjai Aradon 

a Dísztéren, valamint a 13 aradi vér-

tanú vesztőhelyén lévő emlékmű-

nél, a központi rendezvényeken, 

elhelyezték a megemlékezés koszo-

rúit a Magyarországi Nemzetőrség 

nevében.

A Szövetség tagjaként több nem-

zetőr szervezet, a Miskolci 

Történelmi Nemzetőrség, a 

Galgamente Nemzetőr Egyesület, a 

Budapesti Pálos Nemzetőrség tag-

jai, és a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Nemzetőr Egyesület nem-

zetőrei utaztak Aradra.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Nemzetőr Egyesület Mezőtúri 

Kistérségét  Molnár Sándor nemzet-

őr-ezredes kistérségi vezető, az 

egyesület alelnöke és helyettese 

Herceg Antal nemzetőr-őrnagy kép-

viselte.

Mezőtúrról a civil klubok tagjai is 

részt vettek a megemlékezéseken.

A Mezőtúri Kistérség nemzetőrei 

aktívan részt vesznek a nemzetőr 

hagyományok őrzésében, az ország 

különböző helyein megrendezett 

megemlékezéseken, koszorúzáso-

kon. Hozzájárultak a Nemzetőr 

Emlékmű felállításához.

 

Egyesületünk jövő évi program-

jának, a már hagyományossá vált 

rendezvényei megvalósításához 

tisztelettel várja az érdeklődőket, 

támogatókat.

 

Molnár Sándor
nemzetőr-ezredes,

Herceg Antal
nemzetőr-őrnagy

Megemlékezés	Aradon

MEGHÍVÓ

Szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket MÁRTON – 

napi programunkra, amely 2016. november 10 – én lesz.

Helyszín: Rákóczi iskola aulája és ebédlője

Programok:

• libabáb és lampion készítése

    4 órától

• lámpás felvonulás sötétedéskor

A Rákóczi Úti Iskola tantestülete
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Országos Könyvtári Napok 2016
Az októberhez most már éppen úgy hozzátartoznak az Országos Könyvtári Napok rendezvényei, mint a sárguló levelek és a beköszönő szép őszi idő. 

Könyvtárunk ebben az évben is csatlakozott az országos rendezvényhez és egész héten színesebbnél színesebb programokkal vártuk olvasóinkat és a 

kedves érdeklődőket. Álljanak itt a képek színes élménybeszámolóként, erről az eseménydús hétről. 

Könyvtári LEG-ek:
Legaktívabb	olvasónk	Sághy	Attila
Legfiatalabb olvasónk Dikovics Sándor Kende
Legrégibb könyvtári tagunk Borsos Margit

Legaktívabb család a Soltész család

Hasznosítsuk újra!

A	magyarság	múltja
Vendégünk volt Bán Mór

Keresztnevek és családnevek a kezde-
tektől napjainkig
Vendégünk volt Dr. Slíz Mariann az 
ELTE BTK adjunktusa.

Hatha jóga

Kattints rá! Netre fel!

 190 éves az első fénykép
Az Impro Fotóklub és a Mezőtúri 

Közművelődési és Sport Közhasznú 

Nonprofit Kft. a 190 éves az első 

fénykép címmel két kiállításra is 

invitálta Mezőtúr város lakosságát. 

2016. október 17-én a Közösségi 

Ház aulájában fotókiállítás megnyi-

tóra került sor, ahol az Impro 

Fotóklub anyagaiból nyílt tárlatot 

tekinthették meg az érdeklődők. A 

kiállítást Batta Attila Viktor Mezőtúr 

város alpolgármestere nyitotta meg, 

aki szintén a fotózás szerelmese. 

Elmondta, hogy a fotózás a művé-

szetek egyik legszebbike, számára 

az egyik legfontosabb is. Ő maga is 

indított Nagy Ferenc tanárral fotó-

szakkört néhány évtizeddel ezelőtt. 

Azóta nagyon sokat változott a 

technika, bár abban a korban meg-

volt a kihívás egy-egy fotó elkészíté-

sében, és ez még izgalmasabbá tette 

a folyamatot.

A kiállítás anyaga különböző 

technikákkal készült és csak feke-

te-fehér képeket tartalmaz. 

Másnap a Túri Fazekas 

Múzeumba invitálták az érdeklődő-

ket, ahol a megnyíló tárlat a fotózás 

legfontosabb kellékeiből, a fényké-

pezőgépekből épült fel. Fazekas 

Lajos gyűjteményének egy része 

került a kiállító polcokra. 

Megnyitóbeszédében Gavaldik 

Zoltán szolnoki fényképész kiemel-

te, hogy a mezőtúri Fazekas Lajos 

gyűjteménye az egyik legnagyobb 

az országban és szinte minden fon-

tosabb fotótörténeti, fotótechnikai 

és ipartörténeti változáshoz tud 

párosítani akár több tucatnyi fény-

képezőgépet is. Fazekas Lajos arról 

beszélt, hogy próbálta a gépeket 

úgy összeválogatni, hogy a legfonto-

sabb korjellemzők tükröződjenek, 

legyen szó a fotózás őskoráról vagy 

napjaink digitális technikájáról.

A tárlat december 3-ig látogatha-

tó a Túri Fazekas Múzeum nyitva-

tartási idejében. 

Október elsejétől az őszi-téli 

nyitvatartási rend van életben: 

keddtől péntekig 10-12 és 14-16 óra 

között, szombaton 10-14 óráig. 

Vasárnap és hétfőn zárva. 

Természetesen előzetes bejelentke-

zést követően bármely más idő-

pontban is látogatható a múzeum. 

A fent említett nyitvatartási idő 

vonatkozik a Városi Galériára, vala-

mint a Draskovits Kerámia-

gyűjteményre is.

Bodor Márti
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A téli időszakban, illetve azt 

megelőzően gyakorivá válnak a 

tűzifa kereskedelemmel kapcsola-

tos csalások. Az elkövetők általá-

ban tehergépkocsival házalnak és 

tűzifát kínálnak eladásra az aktuális 

kiskereskedelmi árnál olcsóbban. A 

tüzelőt házhoz viszik, de a megren-

delt mennyiségnél jelentősen keve-

sebb, vagy sokkal rosszabb minősé-

gű fát szállítanak le. Előfordulhat, 

hogy lopásból származó fát értéke-

sítenek, amelyet később a rendőr-

ség lefoglalhat.

Fontos, hogy megbízható forrás-

ból vásároljanak tüzelőt és a vásár-

lás részleteit mindig pontosan tisz-

tázzák. Lényeges, hogy a megren-

delésben erdészeti, vagy sima köb-

méter szerepel, ugyanis egy erdé-

szeti köbméter, valamint egy sima 

köbméter között jelentős különb-

ség van.

1 erdészeti köbméter = 1,75 nor-

mál köbméter 

1(normál) köbméter = 0,57 erdé-

szeti köbméter 

Tisztázzák azt is, hogy milyen 

fajtájú a fa, illetve, hogy rönk vagy 

ömlesztett formában szállítják. A 

megrendelést és az árat rögzítsék 

írásos formában is! Tisztázzák azt 

is, hogy a szállítás, valamint a rako-

dás költségét az ár tartalmazza-e, 

vagy azt külön kell megtéríteni. A 

leszállított mennyiséget mérjék le, 

arról kérjenek számlát!

Az idős személyek a tüzelő 

beszerzéséhez kérjenek segítséget 

hozzátartozóiktól, vagy a helyi 

erdésztől! A tűzifát tárolják zárt, 

biztonságos helyen! Kellő körülte-

kintéssel elkerülhető, hogy bűncse-

lekmény áldozataivá váljanak.

Mezőtúr Rendőrkapitányság az alábbi fűtési szezonnal kapcsolatos bűnmegelőzési információkra hívja fel a lakosság figyelmét:

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

A hétvégén ismét útra kel az 

ország. Mindenszentek és a 
Halottak Napja alkalmából szerette-

inkre emlékezünk. Mindazokra, akik 

sajnos már nem lehetnek velünk.  

Ebben az időszakban gyakorlatilag az 

egész ország útra kél. Vannak, akik 

mindössze a közeli temetőbe gyalo-

golnak ki, a legtöbben ugyanakkor 

autóba ülnek, s az ország távolabbi 

részeibe is elutaznak azért, hogy leró-

ják kegyeletüket, s elhelyezzék a 

kegyelet virágait. Nem árt azonban 

tudni, hogy a hétvége az átlagosnál is 

nagyobb veszélyt rejt a közlekedők 

részére. Ezekben a napokban a köz-

úti forgalom sűrűsége a többszörösé-

re nő, s a veszély még tovább fokozó-

dik, ha a megszokottnál lassúbb hala-

dást lehetővé tévő zsúfolt utakon a 

járművezetők elveszítik türelmüket. 

A meggondolatlan és felelőtlen koc-

kázatvállalást mindenképpen kerülni 

kell, hiszen gyakran vezet közlekedé-

si balesethez.

Nem árt tudni, hogy súlyos sérü-

lés, vagy közúti tragédia már ala-

csony haladási sebesség mellett is 

megtörténhet. Mindenszentek és a 

Halottak Napja időszakában a közle-

kedők a közutakon (autópályákon, 

autóutakon, főútvonalakon és lakott 

területen belül), valamint a temetők 

környékén egyaránt fokozott rend-

őri jelenlétre számíthatnak. A közte-

rületi jelenlét ilyenkor első sorban a 

közúti forgalom segítésére irányul, 

de a rendőrök a közlekedési szabá-

lyok megsértői ellen is fellépnek. 

Kérjük, hogy ne „megszokásból” 

közlekedjenek, figyeljék a közúti jel-

zéseket, s ha tehetik, a híradásokból 

és az internetes honlapok segítségé-

vel már az út megkezdése előtt tájé-

kozódjanak a várható változásokról. 

Javasoljuk, hogy az utazás előtt 

ellenőrizzék gépkocsijuk műszaki 

állapotát, s amennyiben még nem 

tették, szereltessék fel a téli gumiab-

roncsokat. Bár ezeknek a gumiab-

roncsoknak a használata nem köte-

lező, ugyanakkor +7 Cº alatt a biz-

tonságos közlekedés érdekében fel-

tétlenül ajánlott. Kérjük, hogy min-

den esetben az időjárási, látási és 

útviszonyoknak megfelelően közle-

kedjenek, a haladási sebesség meg-

választásánál a forgalom jellegét, 

sűrűségét is vegyék figyelembe. A 

gyalogosok külön figyelmet érde-

melnek, hiszen ők a közlekedés leg-

védtelenebb képviselői. 

Egy kis odafigyeléssel minden-
ki tehet a saját vagyonbiztonságá-
nak megóvásáért, a közlekedés 
biztonságának zavartalanságáért, 
amelyhez a Mezőtúri 
Rendőrkapitányság az alábbi 
tanácsokkal kíván hozzájárulni.
• A temetők látogatása alkalmával 

ne vigyenek komoly értékeket, 

felesleges iratokat és bankkártyákat 

magukkal, hiszen ebben az időszak-

ban jellemzően számos zsebtolvaj 

figyelme fordul a temetők felé!

• A gépkocsik utasterében hátraha-

gyott retikül, mobiltelefon, táska, 

ruházat növelheti a gépkocsi feltörés 

kockázatát, ezért az autóban – látha-

tó helyen – ne hagyjanak értéket és a 

kocsi ajtaját mindig zárják be!

• A mécseseket, koszorúkat – 

amennyiben tehetik – ne tegyék ki 

napokkal korábban, mert vannak 

olyan elkövetők, akik ezek eltulaj-

donítására specializálódtak!

• A sírok gondozása során táskát 

ne hagyjanak őrizetlenül!

• Aki teheti, a temetőbe kerékpár-

ral, vagy gyalogosan érkezzen, így 

elkerülhető a bosszantó torlódás, 

illetőleg megelőzhető akár egy koc-

canásos balesetet is. A kerékpárt 

még rövid időre is le kell zárni!

• A gépjárművel közlekedők szá-

moljanak a temetők környékén 

megnövekedett gyalogos és gépjár-

mű forgalommal, úttesten áthaladó 

gyalogosokkal, valamint tartsák be 

a közlekedési táblák utasításait. 

Azokkal szemben, akik csak ritkán 

veszik elő gépjárművüket, legyenek 

türelmesek!

• A parkolás során figyeljenek arra, 

hogy a forgalmat ne akadályozzák!

Ha mégis jogsértés áldozatává 
vált, hívja a 112 vagy 107 ingyenes 
telefonszámok valamelyikét.

Rendőrségi információk

A mezőtúri és a városunkból elszármazott kerámiaműves szakemberek 

számára idén, október első napján, 2006 óta immáron ötödik alkalommal 

szerveztünk találkozót a Túri Fazekas Múzeumban. A Mezőtúr Város 

Önkormányzata által támogatott, a Közösség a Megújuló Vidékért Egyesület 

által bonyolított eseményre hatvanan fogadták el meghívásunkat. 

A program rövid konferenciával kezdődött. A Petőfi úti Kézműves 

Házban rövid bevezető és Batta Attila Viktor alpolgármester köszöntője 

után olyan előadások következtek, melyek a kézműipar jelenlegi helyzeté-

vel foglalkoztak, különös tekintettel a vidékfejlesztés és a hagyományos 

szakmák kapcsolatára, valamint a népi kézművesség oktatásának eredmé-

nyeire és hiányosságaira. Helyi szinten a legnagyobb érték, hogy vannak 

még kis műhelyek, hogy a múzeumi anyag gyarapszik, ami turisztikai vonz-

erővel bír, ugyanakkor igen nagy hiányosság, hogy tizedik éve nem képez-

nek fazekasokat Mezőtúron. Ugyancsak komoly probléma, hogy egy-két 

kísérleti jellegű formától eltekintve Magyarországon a felsőoktatás nem vál-

lalja fel a hagyományos szakmák területén a továbbképzés lehetőségét, 

pedig a néptánc és a népzene esetében ezt sikerült megoldani.

A program kora este a Draskovits Kerámiagyűjtemény megtekintésével 

folytatódott, majd a Túri Fazekas Múzeum épületében tálaltuk a vendégek-

nek a vacsorát. A jó hangulatú beszélgetések egészen éjfélig folytatódtak.

A konferencia előadásai itt nézhetők meg:

https://www.youtube.com/watch?v=vwDHvTDahso

A találkozó a Mezőtúr Város Önkormányzata által civil szervezetek 

támogatására kiírt pályázatból valósult meg.

Pusztai Zsolt muzeológus

Fazekasok találkozója
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A projekt célja a lakosság digitális 

kompetenciájának növelése, mely 

hozzájárul a foglalkoztathatóság 

javításához. Ehhez elvárt az IKT 

(információs és kommunikációs 

technológiák) eszközök biztos 

használata. Már az álláslehetőséget 

is ezeken a csatornákon hirdetik 

meg, így ez a tudás a munkaerőpia-

con elengedhetetlen! 

Segítünk megtanulni az 
OKOSESZKÖZÖK (telefon, 
tablet, laptop) használatát! 

Az okos eszközök használatával 

tudni fogja:

- böngészést az Interneten (hon-
lapok, online vásárlás, menetren-
dek, stb.)

- a közösségi média használatát 
(Facebook,	Youtube,	stb.)

- elektronikus levelezést (e-ma-

il küldés/fogadás)
- elektronikus ügyintézést (pl. 

Ügyfélkapu)
Kik vehetnek részt: 

16-65 év között bárki részt vehet, 
aki fejleszteni szeretné a tudását. 

Előnyt élveznek az alacsony isko-

lai végzettséggel rendelkezők, köz-

munkások, a rendszeres jövedelem-

mel nem rendelkezők, megváltozott 

munkaképességűek, illetve a több 

eltartottal egyedül élő felnőttek. 

Olyan személyek, akik jelenleg 

középiskolával vagy felsőoktatási 

intézménnyel tanulói/hallgatói jogvi-

szonyban állnak nem vehetnek részt.

A képzésekről: 

A program keretében kidolgozott 2 
x 35 órás képzési programok (IKER 1, 

IKER 2) gyakorlatorientáltak, az ala-

csony iskolai végzettségűek számára 

is elsajátíthatók. A tanfolyamokat heti 
2 napon tarjuk, alkalmanként 15.30- 
kb. 19 óráig tartanak a foglalkozások. 

A képzés teljes ideje 2 x 5 hét.

Jelentkezéskor az Önhöz legköze-

lebb elérhető képzési helyszínről és 

a pontos órarendről tájékoztatjuk! 

A képzési díjat Magyarország 

Kormánya az Európai Unió támoga-

tásával  100%-ban fedezi! A képzések 

és a modulzáró vizsga teljesen ingye-

nes, csak részt kell vennie az órákon!

		A	jelentkezés	menete:
Regisztráció: A képzéseken kizá-

rólag azon magánszemélyek vehet-

nek részt, akik a projekthez rendelt 

háttérinformációs rendszerben a 

HIR-ben regisztrálnak! www.

ginop612.nive.hu A regisztrációt a 

képző intézmény végzi.

Jelentkezési szándékát jelezheti: 

- Telefonon iskolánknak, vissza-

hívjuk és rögzítjük az adatait.

- Személyesen: Korcsok 

Anitánál, a Mezőtúri Közös 

Önkormányzati Hivatalban, 5400 

Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. 

Képzésszervezők: Horvátné 

Papp Szilvia 06-70-4130201, 

Törvényi Nóra 06-70-3160232 és az 

alábbi vezetékes telefonszámokon 

Rákosfalvi Mónika

A	 képzések	 lebonyolítója:															
EUROTEAM STÚDIÓ Nyelviskola

Tel: 06-1-235-0784 , 06-1-266-

7891

E-mail: euroteamstudio@

euroteamstudio.hu

Web: www.euroteamstudio.hu

Nyilvántartási  szám: 

E-000547/2014

INGYENES	KÉPZÉS!!!	A	GINOP	6.1.2-15	„DIGITÁLIS	SZAKADÉK	CSÖKKENTÉSE”	kiemelt	projekt	keretében

Tisztelt Lakosok!

Képviselői fogadóórára várom Önöket október 26-án  (szerdán) 16 

órára. Hely: MSZP irodája (Dózsa Gy. u. 1.)

Tisztelettel: Rózsa Endre önkormányzati képviselő

Felhívás!
Ismét segítségüket szeretnénk kérni egy mezőtúri beteg érdekében!

Két gyermekes 25 éves anyuka, aki áttétes daganatos betegségben 

szenved Kálnainé Rácz Anett.

Gyógyszerei megvásárlása olyan összeget jelent családjuknak, ami a 

napi megélhetésüket súlyosan veszélyezteti. Ha van lehetőségük kérjük 

támogassák őt.

Adományaikat		11773456-00770985	OTP	számlaszámra	utalhatják.
Minden összeg számít, adóalapból vállalkozásoknak, cégeknek az ado-

mányozott összeg leírható. Segítségüket Anett gyógyulása érdekében 

előre is köszönjük!

Mezőtúr Város Önkormányzata 

csatlakozott a hátrányos szociális 

helyzetű felsőoktatási hallgatók, 

illetve a felsőoktatási tanulmányo-

kat 2017-ben kezdő fiatalok támo-

gatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2017. évi fordulójához.

A	 polgármester	 a	 176	 /2016.
(IX.29.) sz.  képviselő-testületi 
határozat alapján kiírja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatot 2017. évre, felsőoktatá-
si hallgatók részére.
	(„A”	típusú	pályázat)
valamint
A	 polgármester	 a	 176	 /2016.

(IX.29.) sz.  képviselő-testületi 
határozat alapján kiírja a  Bursa 
Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatot 2017. évre, a felsőokta-
tási tanulmányokat 2017-ban 
kezdő fiatalok részére. 

(„B” típusú pályázat)

A pályázat rögzítésének és az 

önkormányzathoz történő benyújtá-

sának határideje: 2016. november 8.

A beérkezett pályázatokat az ille-

tékes települési önkormányzat 

bírálja el 2016. december 8-ig.

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)

Pályázati kiírást bővebben elol-

vashatja a Mezőtúr és Vidéke 20. 

lapszámában, valamint a www.

mezotur.hu weboldalon.

Herczeg Zsolt
polgármester 

P	Á	L	Y	Á	Z	A	T	I		K	I	Í	R	Á	S
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki JánosnéELHUNYTAK

Kálnai Imre élt 83 évet,
Molnár Lászlóné

Nádházi Magda Katalin élt 73 évet, 
Balogh Mária élt 59 évet, 
Rácz	András	élt	84	évet,
Juhász Lajos élt 64 évet,

Nagy	Lajosné	Csala	Katalin	élt	82	évet.
 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár: 
Október 21-27-ig
Pink Patika: 
Mezőtúr, Kossuth út 9-11
Tel: 06/56-550-445
Október 28-November 03 -ig 
Vasúti gyógyszertár: 
Mezőtúr, Köztársaság út 1.
Tel: 06/56-350-637

Állatorvosi ügyelet: 
Október 22-23-ig
Dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Dugovics út 4. 
Tel: 06/70-323-4843
Október 29-30-án:
Dr. Lázár József
Mezőtúr Petőfi út 9. 
Tel: 06/30-963-5209, 06/56-350-600
Október 31-November 01-ig:
Dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi út 22. 
Tel: 06/56-850-006,
06/30-664-8257

Ü G Y E L E T E K

Dóka Vince
(Kelemen Margit)

Lakatos Kevin István
(Tóth Renáta)

Jóni Zoltán - Jóni Zoé
(Gonda Gabriella)

Németh Bálint
(Fábián Ágnes)

Szabó Ádám
(Fodor Judit)

MELEGSZENDVICS	VÁSÁR	A	Virág	Büfében!

Október 12-től 1 hónapig minden melegszendvics akciós áron kapható!
Vajas alapú melegszendvics már 300 Ft-tól, húskrémes melegszendvics 

már 350 Ft-tól!

Virág Büfé a Közösségi Ház földszintjén!

Szőke Dávid Ágoston
(Kata Rebeka)

„Házhoz megyünk!” információs pont,
„BikeSafe” kerékpár regisztráció és

Határvadász járőrtárs toborzás:
Időpont: 2016. november 07-én 10-12 óra

 2016. november 08-án 13-15 óra

 2016. november 09-én 10-12 óra

 2016. november 10-én 13-15 óra

 2016. november 11-én 11-13 óra között

Helyszíne:Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit

Kft. Közösségi Ház aulája, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Tájékoztatás
 Tájékoztatjuk Mezőtúr város lakosságát, hogy  

2016. október 10. – november 6. között,  az ivóvízhálózat tisztítása 

érdekében, ütemezett hálózatmosatási munkálatokat végzünk. 

 A mosatás ideje alatt átmenetileg erősebb hypo szag és íz lesz érezhető. 

Az érintett területeken a víz zavarossá válása, valamint kis mértékű nyomás-

csökkenés előfordulhat. A fentiek a fogyaszthatóságot nem befolyásolják. 

Javasoljuk nagyobb belső hálózattal rendelkező fogyasztóinknak, hogy 

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

A mosatás befejezése után, a házi szűrőberendezést használó fogyasztó-

inknak a szűrőbetétek cseréje ajánlott.

Az	esetleges	kellemetlenségekért	szíves	elnézésüket,	és	türelmüket	kérjük.
TRV ZRT


