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Városi közéleti lap

Megjelenik kéthetente
A már megszokott kézműves
asztalunkon túl, Pusztai Zsolt
muzeológus segítségével korongozásra, a Népi Díszítőművészeti
Szakkör segédkezésével pedig
álarcok készítésére nyílt lehetőség.
Az eredményhirdetés előtt mindenki kedvére fogyaszthatott a farsangi
fánkokból.
A Széltolók koncertjét követően
elérkezett a várva várt pillanat, amikor ítészeink meghozták a nehéz
döntést. A zsűri fontosnak tartotta
elmondani, hogy minden gyermek
nyert, de a dobogóra hárman fértek
fel, viszont az első három díj mellett három különdíj is kiosztásra
került.
A nyereménytortákat ez évben is
a Tibi Cukrászda biztosította, amelyet ezúton is köszönünk!
Az eredmények a következőképpen
alakultak:
Különdíj:
Néposz Boglára (4 éves) – Zöld pillangó
Ökrös Kata (12 éves) – Szörnyella
Mihályi Alíz (1 éves) – Bari
III. helyezés: Csikós Dániel (12
éves) és Tóth Flóra (5 éves) – Kalóz
és unikornis
II. helyezés: Bokor Hanna Réka (8
éves) – Matrjoska-baba
I. helyezés: Fejes Dorina Magdolna
(11 éves) – Minionlány
Köszönjük, hogy ilyen szép

„Itt a farsang, áll a bál...”
A farsangi időszakot hagyományosan lakomák, bálok, mulatságok és népünnepélyek jellemzik.
Természetesen
a
Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN Kft.
ez évben is fontosnak tartotta,
hogy Farsangi Mulatság keretében egy jó hangulatú délutánt
töltsön el városunk apraja nagyja.
A Közösségi Ház által rendezett
délutánon többen káprázatos jelmezekbe bújtak. A jelmezversenyen több, mint 20 versenyző
mutatkozott be, így a Vig Gabriella,
Kiss Brigitta és Török Imre alkotta
zsűri igen nehéz helyzetbe került.
A bemutatkozás után a Széltolók

Ingyenes
számmal részt vettek a jelmezversenyen és köszönjük a szülők munkáját, hiszen egy-egy jelmez elkészítése akár több napot is igénybe
vett.
Az eredmények után elindult a
fáklyás felvonulás a Petőfi téren
megrendezett Mezőtúri Karneválra,
ahol elégettük a télűzés jegyében a
kiszebábot.

Köszönjük a Diákolimpia vendégeinek, hogy velünk tartottak.
Bízunk abban, hogy rendezvényünk sikerrel járt és megérkezik
hozzánk a tavasz.
Köszönjük támogatóink segítségét: Mezőtúr Város Önkormányzata,
Tibi Cukrászda, Vig Gabriella, Kiss
Brigitta, Török Imre, Pusztai Zsolt,
Népi Díszítőművészeti Szakkör
Bodor Márti

Karnevállal űztük el a telet

zenekar szórakoztatta a lelkes
közönséget, akik ajándékkal kedveskedtek az aktív gyerekeknek.
Közben természetesen mindenkit
várt a teaház, valamint több ponton
folyt a kézműves munka.

2019. március 1-én és 2-án került
megrendezésre a Mezőtúri
Karnevál – farsangi, kézműves
vásár - városunk megújuló Petőfi
terén, a volt főiskola parkolójában. A programok három helyszínen zajlottak: a Közösségi
Házban, a Kézműves Házban és a
Petőfi téren.
Nagy örömünkre és reméljük,
hogy a többség megelégedettségére, útjára indult egy új kezdeményezésnek helyt adó rendezvény,
amely harmonikusan illeszkedett
az eddigi jól megszokott és kiala-

kult farsangi programsorozatba. A
pénteki napon, a Petőfi téren a
kapuit megnyitó vásárral párhuzamosan gyermekzsivajtól hangos
jelmezverseny
Folyt. 2. old.

Megkérdeztük...

3. old.

Szécsi Pál emlékműsor

7. old.

„ Nem sokaság, hanem lélek” …..és megint Vivace

6. old.

Az éjszaka vadászai

9. old.

Farsangi bál a Városi Nyugdíjas Klubbal

6. old.

Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében

10. old.
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mezőtúr és vidéke

zajlott a Közösségi Házban. A farsangi kézműveskedést, a Széltolók
zenekar fellépését és a jelmezverseny eredményhirdetését követően,
fáklyák fényébe borult a sétáló
utca, ahonnan az út a Petőfi térre
vezetett, ahol az ujjongó tömeg
Kiszebáb égetéssel búcsúztatta a
telet. A polgármesteri megnyitót
követően az Országos Játékos
Sportverseny Diákolimpia döntőjébe bejutott 8 legjobb csapat rövid
bemutatkozása következett a színpadon. Nagyon öröm számunkra,
hogy a versenynek köszönhetően
több száz gyermek kísérőikkel
együtt látogatta meg rendezvényünket, így programjainkkal mi is
hozzájárulhattunk ahhoz, hogy
még színesebbé, boldogabbá tehettük a vendégek városunkban eltöltött izgalmas napjait. Az estét a
Dynamit Dudes zenekar fellépése
zárta.
A rendezvény szombati napját a
„Leg a Láb” Néptánccsoport műsora indította útjára, majd ezt követően Herbály András bűvész produkcióját, illetve betyár társaival tartott
Betyártanodai bemutatóját tekinthették meg az érdeklődők. A két
műsor között a Mezőtúri Mazsorett
és Akrobatikus Rock and Roll tánccsoport fellépése tette a délutánt
még színesebbé.
A rendezvényt jelenlétével megtisztelte Boldog István országgyűlési képviselő úr is, aki köszöntőjével
nyitotta meg az estét, majd fergeteges Tűzidomár produkció következett. A karnevált a Coming Soon
zenekar, valamint Szűcs Ádám egykori Megasztáros énekes és
Petróczki Csaba énekes előadása
zárta.
A délutáni programokkal párhuzamosan a Kézműves Házban mindenki elkészíthette saját farsangi
álarcát a Népi Díszítőművészeti
Szakkör és az óvónők segítségével.
A farsangi étel-ital kínálatot a mindig vidám Non-Stop Delikates csapata szolgáltatta.

A rendezvény számos, jó szándékú ember összefogásának, egy csapatmunkának az eredménye!
Köszönünk minden segítséget,
támogatást, kiemelten a rendezvény házigazdájának, Herczeg
Zsolt polgármester úrnak. Továbbá
köszönetet szeretnék mondani,
Mezőtúr város vezetésének, a város
hatóságainak, a Polgárőrségnek,
Mezőtúr önkormányzati cégeinek
és munkatársaiknak, a kézműveseknek, az árusoknak, a támogatóknak, a szorgalmas munkatársaknak és még sorolhatnám a neveket…, akik nélkül ez a rendezvény
nem jöhetett volna létre!
Semmiképpen nem szabad elfeledkeznünk a korábban már említett fellépőkről sem, akik műsoraikkal, előadásaikkal emelték a rendezvény színvonalát. Egy nemes
összefogás eredményének lehettünk szemtanúi, a Farsang jegyében!

Köszönet minden visszatérő és
új vendégnek, aki ellátogatott az I.
Mezőtúri Karneválra, amely egy
olyan, kulturális és helyi értékeket
bemutató közösségteremtő rendezvény, amely kulturálisan és gasztronómiai értelemben is, farsangi hangulatot, farsangi díszletet, koreográfiát teremtett, egy térbe hozta az
embereket, a közösségeket, akár
minden nap egy-egy órácskára.
Jövőre reménység szerint folytatni, bővíteni tudjuk ezt az induló
kezdeményezést!
Vasas István
Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft.
ügyvezető

Tisztelt Érdeklődők!
A Tourinform irodában megvásárolhatóak: kulcstartók, tollak,
hűtőmágnesek, képeslapok és könyvek, például a Mezőtúr Képeskönyv,
Dr. Gombás István - Egészségügy Mezőtúron 1714-2015 és a Lámpás.
Bordács László, ügyvezető
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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:
•
március
17.,
április
14.,
május
19.,
június 16., július 14., augusztus 25., szeptember 22., október 13.,
november 17., december 15.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.
com Tel.: 20/380-0709
					
Boldog István
országgyűlési Képviselő

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Mezőtúr Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.) egyfordulós pályázati eljárás keretében értékesítésre meghirdeti a Mezőtúr, belterületi 4321/1 hrsz-ú, Mezőtúr, Pétery Károly utca 8.. szám alatti 1221
m2 nagyságú „beépítetlen terület” megnevezésű ingatlant.
A pályázati kiírás átvehető: 2019. március 18-21-ig, naponta
8.00-16.00 h-ig ( ingyenesen )
Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em.
7. szoba
A pályázati kiírás megtekinthető: www.mezotur.hu honlapon
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2018. március 29. (péntek)
12.00 h-ig
A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának a helye:
Személyesen: Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr,
Kossuth tér 1. I. em. 7. szoba
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Ajánlatok elbírálása: Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete
az ajánlatokat a 2018. április 25-i soros ülésén bírálja el.
Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell
benyújtani.
Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes
ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.
Bővebb felvilágosítás az 56/551-921-es telefonszámon, valamint az ajánlat benyújtásának helyén kapható.
Herczeg Zsolt
polgármester

Képviselői beszámoló
2019. március 26-án kedden 17.00 órai kezdettel Rózsa Endre önkormányzati képviselő képviselői beszámolót tart, melyre tisztelettel várja
Önt is Közösségi Ház 124-es termében.

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. február 28-ai soros nyilvános
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
- Mezőtúr Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.
(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
- Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról
A rendeletek teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályánál.
A rendeletekről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.
Mezőtúr, 2019. március 5.
dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző
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Megkérdeztük…
Mezőtúr város képviselő-testülete
2019. február 28-án tartotta meg
soros nyilvános és zárt ülését, ezt
megelőzően egy soron kívüli ülésre is sor került február 14-én.
Herczeg Zsolt polgármester és
Batta Attila Viktor alpolgármester
sajtótájékoztató keretein belül
számolt be az ülés legfontosabb
napirendi pontjairól.
- Február 14-én tárgyalt a képviselő-testület
Mezőtúr
Város
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről. Mit tudhatunk a részletekről?
H.Zs.: Február 12-én összevont
bizottsági ülést tartottunk, ahol
Önkormányzatunk mind a négy
bizottsága megtárgyalta a költségvetést. Két nappal később a soron
kívüli képviselő-testületi ülésen 5,7
milliárd forintos főösszeggel elfogadtuk a 2019. évi költségvetést.
Örömtelinek mondható, hogy
Önkormányzatunk az elmúlt esztendőben nagyon szép összegű
saját bevételt realizált, melyek
döntő többsége az adóbevételekből
származik. A tavalyi költségvetésben a teljes adóbevételi tervünk 800
millió forint volt, ezzel szemben a
befolyt összeg elérte a 920 millió
forintot, ebből látható az, hogy
több mint 100 millió forinttal több
lett az adóbevételünk, mint amit
terveztünk. Ennek köszönhetően
ebben az évben a mozgásterünk
lényegesen javult az előző évihez
képest.
A működés terén fontos kiemelni,
hogy az állami normatív finanszírozás teszi lehetővé a feladatok ellátását, de kiegészítésekkel, amelyeket
saját forrásból mellé kell rendelnünk, biztonsággal meg tudjuk
oldani. Fontos, hogy a feladat finanszírozási rendszer és a beszámítás
elvének figyelembevételével kellett
megtervezni a költségvetést. Ez azt
jelenti, hogy az állam részéről
figyelembe veszik, hogy az adott
település milyen helyi adóerő
képességgel rendelkezik és ennek
megfelelően alkalmazzák a beszámítást. A működésünk területén az
is fontos, hogy a kötelezően vállalt
feladataink mellé, idén is sok
önként vállalt feladatot terveztünk
be.
Az adóbevételek növekedésének
köszönhetően elmondható a fejlesztések tekintetében, hogy
Önkormányzatunk önerőből évről
évre olyan beruházásokat tud megvalósítani, amelyek az itt élő polgá-

rok életminőségét jelentős mértékben javítják. Az önerőből megvalósítandó fejlesztések volumene 200
millió forint, így összességében
több mint 3 milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat meg ebben az
esztendőben.
Mezőtúr az elmúlt években 16
pályázatot nyújtott be a Területi
Operatív Program rendszerében,
amelyből minden pályázat nyert.
Ebből már két projekt lezárult; az
egyik a Csoda-vár Központi Óvoda
eszközfejlesztése elnevezésű pályázat, míg a másik beruházás keretében a Városháza nyílászáróinak
cseréje valósult meg. A többi pályázat jelenleg folyamatban van, egyes
projektek esetében most is zajlik a
kivitelezés. A bölcsődei munkálatok befejezését követően az intézmény által fogadható maximális
gyermeklétszám 48 főről 60 főre
fog növekedni.Emellett a zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron projekt keretében zajlik a zöldterületek megújítása, a beteg fák kivágása
és helyettük újak telepítése.
Több pályázat esetében hamarosan megkezdődik a kivitele-zés,
azonban vannak olyan fejlesztések
is melyek még mindig a tervezési
fázisban tartanak, hiszen igaz hogy
elkészült a terv és a tervezői költségbecslés is, azonban azt tapasztaltuk, hogy a pályázatból rendelkezésre álló forrás nem elegendő a
kivitelezéshez.Ennek az az oka,
hogy az elmúlt években jelentős
mértékben megdrágultak az építőanyagok árai és a folyamatos béremelkedések miatt a kivitelezési
költségek is, így néhány beruházásnál nem tudjuk elkerülni azt, hogy
plusz forrás biztosítása nélkül valósuljon meg az építkezés.
A Mezőtúr és Vidéke korábbi lapszámában már említett 350 millió
forint összegű fejlesztési célú hitelt
azért vettük fel, hogy ebből 200
millió forintot a Területi Operatív
Program keretében elnyert pályázatok kivitelezésére fordíthassunk.
Természetesen az a célunk, hogy
ebből az összegből lehetőleg minél
kevesebbet használjunk fel. Több
beruházás ( Ipari Park fejlesztése,
kerékpárutas projekt, turisztikai
beruházás ) újratervezési fázisban
van, hiszen a műszaki tartalmon
egyszerűsítenünk kell. Úgy látom,
hogy a legutolsó fázisban lévő projektünk az év második felében már
a kivitelezés szakaszába léphet.
A belterületi földutak megszüntetése is egy nagy fejezetét öleli fel az

idei költségvetésünknek, melyre
400 millió forintot fogunk fordítani.
Ebből az összegből 200 millió forintot Boldog István országgyűlési
képviselő úrnak köszönhetünk,
míg 150 millió forint az említett fejlesztési célú hitelből adódik hozzá,
és a maradék 50 millió forintot saját
erőből finanszírozzuk. Három
ütemben valósul meg az útépítési
beruházás. Elsőként a korábban
már megígért 13 utca útalapjának
megépítésére kerül sor, ezt követően fogunk abban a 8 utcában aszfaltozni, ahol a korábbi években útalapot építettünk. A harmadik ütemben pedig további 10 utcában útalapot építünk majd. A közeljövőben
tájékoztatjuk a lakosokat arról,
hogy mely utcákat érinti a beruházás.
Az idei költségvetéssel kapcsolatban fontos megemlíteni a Petőfi
utcai Színházterem felújítását is.
Terveink között szerepel egy premier filmek vetítésére alkalmas
mozi létrehozása, mely által a
Színházterem kettős funkcióval
működhet.
2019-ben a térfigyelő kamerarendszerünket is fejleszteni fogjuk.
Húsz millió forintból a településünk közbiztonságának színvonala
javulhat majd.
Összességében
elmondható,
hogy az adóbevételek növekedése
egy biztonságos működést teremt
meg az önkormányzati szféra számára.
Végezetül szeretném megköszönni
azoknak a munkáját, akik a költségvetés összeállításában részt vettek.
- A Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Program megvalósításának helyszínéről is tárgyaltak februárban. Mit tudhatunk erről?
H. Zs. :A Sportparkot előzetesen a
Kertvárosban az Erkel Ferenc utcában terveztük megvalósítani.A
helyszínen azonban módosítanunk
kellett, ugyanis az előkészítést
végző vidéki cég rosszul állapította
meg a közművek elhelyezkedését.A
közművekkel történt egyeztetést
követően
Mezőtúr
Város
Önkormányzata
a
Nemzeti
Szabadidős – Egészség Sportpark
Program megvalósításának helyszínéről szóló képviselő-testületi határozatában hozott döntést arról,
hogy az Ifjúsági lakótelepen a 13-as
épület melletti 3886/6 helyrajzi
számú kivett udvar ingatlanon
kerüljön a sportpark megvalósításra. Ez az ingatlan a Magyar Állam
tulajdonában áll, ezért tulajdonosi

hozzájárulási kérelemmel fordult
az Önkormányzat a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé.A
társaság arról tájékoztatta az
Önkormányzatot, hogy az MNV
Zrt. állami vagyonra vonatkozó
vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási feladatai körében az
érintett ingatlant értékesítésre
kínálja fel.
Ezt követően ismételten megvizsgáltuk a helyszínt és azt a döntést hozta a testület, hogy egy
önkormányzati tulajdonú területen
valósul majd meg a beruházás.
Reményeink szerint elhárult minden akadály a megvalósítás elől.
Így a közeljövőben egy százötven
négyzetméter alapterületű, gumiburkolatú, minimum tizenöt eszköz telepítését lehetővé tevő
Sportpark készül majd el, amely az
Ifjúsági lakótelep játszóterétől
északra valósul meg.
- Mezőtúr Város 2019. évi rendezvényeiről is szó esett a legutóbbi
soros ülésen. Mit tudhatunk az
idei programokról?
B.A.V. : Nagy öröm számunkra,
hogy idén még több program valósul meg a településünkön. A tavaly
decemberben elsőként megrendezésre kerülő Csillagfényes Advent
programsorozatunk a nagy sikerre
való tekintettel az idén is folytatódik. Szintén új rendezvényként
került megrendezésre színes farsangi programunk a Mezőtúri
Karnevál, illetve júliusban újdonságként rendezzük meg a Túri
Halas Napokat, mellyel elsősorban
a halfogyasztást és a helyi hagyományokat szeretnénk népszerűsíteni.Továbbá idén is lesz East Fest,
amely már országos fesztivállá
nőtte ki magát. Augusztusban minden érdeklődőt vár az arTúr
Fesztivál, a Túri Vásár és a
Lampionúsztatás is. Az év során
természetesen a megemlékezések
is kiemelt szerepet kapnak városunk életében.
Összességében
elmondható,
hogy számos színvonalas rendezvény zajlik városunkban, amelyek
nem csak önkormányzati szervezésűek, hanem a civil szervezetek,
klubok programjai is színes fénypontjai Mezőtúr kulturális életének.
Ezúton szeretném megköszönni
azoknak a munkáját, akik a rendezvények összeállításában és megvalósításban részt vesznek.
Veres Nikoletta
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Pályázat

FELHÍVÁS

Mezőtúr Város Önkormányzatának Ideiglenes Bizottsága pályázatot ír ki –
a 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő – az önkormányzat területén működő civil szervezetek 2019. évi támogatására.
A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2019. április 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. május 6.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat benyújtása az e célra készített formanyomtatványon történhet,
mely letölthető a www.mezotur.hu weboldalról, valamint személyesen igényelhető a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalban Tóth Ádám közművelődési, sport és civil ügyintézőtől.
A pályázati adatlap mellé csatolni kell:
Igazolást arról, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény alapján a szervezet bejegyzett civil szervezetnek számít.
A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat benyújtása után
hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan vagy késve benyújtott pályázatok nem támogathatók.
A pályázat benyújtásának helye:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal titkársága
Mezőtúr, Kossuth L. tér 1.
A borítékon fel kell tüntetni: „Civil pályázat 2019”.
A beadott pályázatok elbírálásáról Mezőtúr Város Önkormányzatának
Ideiglenes Bizottsága dönt, melyről a döntést követő 15 napon belül értesül
a pályázó. A nyertes pályázó szervezetekkel az Önkormányzat támogatási
megállapodást köt. A támogatás kifizetésére a szerződés aláírását követően
kerül sor.
Amennyiben a pályázattal kapcsolatban valamilyen kérdése merülne fel,
keresse Tóth Ádám közművelődési, sport és civil ügyintézőt (tel: 56/551913, e-mail: toth.adam@mezotur.hu).
Herczeg Zsolt
polgármester

útkereszteződések beláthatóságának biztosítására
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A fák és bokrok belógó ágai nagymértékben zavarják, esetenként veszélyeztetik az utak, utcák kereszteződésében a biztonságos közlekedést, akadályozzák a közúti jelzések észlelését, láthatóságát. A hatályos útügyi
műszaki előírások szerint a szintbeli csomópontokban 0,8 és 2,5 m magasság között olyan beláthatóságot (rálátási háromszög) kell biztosítani,
amely mentes a rálátást akadályozó létesítményektől, parkoló gépjárművektől és növényzettől.
Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a település környezetvédelméről szóló 21/2005. (VII.8.) számú rendelete szerint „az ingatlanok előtti közhasználatú zöldterületeken lévő növények (fák, cserjék,
gyep) gondozása, karbantartása az ingatlan tulajdonosának, használójának
kötelessége. A közhasználatú zöldterületek, ingatlanok gondozása magában foglalja a rendszeres növényápolást, cserjék, bokrok nyírását, a kiszáradt, kipusztult növényzet pótlását, a terület fűmagasságának maximum 20
cm-en tartását, a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok, gyalogos és
gépjármű biztonságos közlekedését biztosító nyesését.”
Kérjük az érintett ingatlan tulajdonosokat, használókat, hogy az útkereszteződésekben az előírt beláthatóságot akadályozó növényzet visszavágását, nyesését, szükség esetén eltávolítását a balesetek megelőzése érdekében 2019. március 31-ig végezzék el.
Amennyiben az ingatlantulajdonosok, használók a növénygondozási feladataikat nem végzik el, az önkormányzat a balesetveszély elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi.
Dr. Enyedi Mihály
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője

FELHÍVÁS

Véradás 2019
A Magyar Vöröskereszt és a
Szolnoki Területi Vérellátó
Szolgálat
2019. évben a következő
időpontokra tervezi

véradó napjait:
• március 27. - 9-16:30 óra
Kossut úti Általános Iskola
• április 3. - 8-13 óra
• ifjúsági véradás
• április 24. - 13-17 óra
• május 29. 8-13 óra
• június 26. 8-13 óra
• július 24. 8-13 óra
• augusztus 11. 9-14 óra
Túri Vásár
• augusztus 28. 13- 17 óra
• szeptember 25. 8-13 óra
• október 2. 8-13 óra		

ifjúsági véradás
• október 31. 14-18 óra
HALLOWEEN-i VÉRSZÍVÁS
• november 27. 8-13 óra
• december 18. 8-13 óra
Kérjük, amennyiben segíteni
kíván másokon, jelentkezzen véradásra.
Személyi igazolványát és TAJ
kártyáját ne felejtse otthon!
Helyszín: Közösségi Ház,
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Köszönjük segítő szándékát!
Magyar
Vöröskereszt

Mezőtúr Város Önkormányzatának „TOP-5.2.1-15-JN1-2016-0000
Közösségi hozzájárulás a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére” című
nyertes pályázatán belül a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. bevonva az Újvárosi Általános Iskolát ismét Sportnapot
szervez 2019. március 23-án 9 órai kezdettel a Városi Sportcentrumban.
A tevékenység célja: A társadalmi összetartozás és a diszkriminációmentes helyi társadalom kialakításának egyik legegyszerűbb eszköze a
közös sporttevékenységek Mezőtúr városában a szegregátumra kiterjedően.
A programok kialakításában elsőszámú törekvés, hogy egyszerre nyújtson kikapcsolódást és egészséges életre való motivációt felnőtteknek és
gyermekeknek egyaránt.
Várjuk felnőttek és gyermekek jelentkezését – csapatban, vagy egyénileg –
az alábbi versenyszámokra, programokra:
– aerobik bemelegítés,
– játékos sorverseny,
– harcművészeti bemutató,
– ügyességi versenyek,
– futóverseny.
Minden versenyszám értékes díjazással, oklevelek átadásával zárul.
A sportprogramok mellett minden érdeklődőt várunk kézműves foglalkozásokra, valamint az egészséges életmód jegyében őstermelői, házi
készítésű rostos üdítővel várunk mindenkit.
Szervezők
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Pályázati felhívás
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet városüzemeltetési ügyintézői munkakör betöltésére.
A köztisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati
jogviszony, 6 hónapos próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Ellátandó feladatok:
Közutak és tartozékaik, járdák, hidak fenntartási, felújítási karbantartási,
üzemeltetési feladatai. Forgalomszabályozási, forgalomtechnikai, közlekedésbiztonsági feladatok ellátása. Közút nem közlekedési célú (közműépítés, rendezvények, hirdetmények) igénybevételével kapcsolatos közútkezelői engedélyezések lefolytatása. Építéshatósági ügyekben történő közútkezelői nyilatkozatok kiadása. Parkolási, behajtási kérelmekhez közútkezelői nyilatkozatok, engedélyek kiadása. Munkakörhöz kapcsolódó felújításokban, beruházásokban történő műszaki ügyintézés. Komp üzemeltetéssel kapcsolatos pályázati és tulajdonosi feladatok ellátása.
Tömegközlekedés felügyelete. Közparkok fenntartási feladatai.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.)
Korm. rendelet alapján a képesítési követelmény:
1. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör (I. besorolási osztály)
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési
felsőfokú szakképesítés,
- jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Előnyt jelent:
- közigazgatási alapvizsga,
- közigazgatási szakvizsga
- közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
- helyismeret,
- közműépítésben szerzett gyakorlat
- útépítésben szerzett gyakorlat
- forgalomszabályozásban, forgalomtechnikában szerzett gyakorlat,
- műszaki beruházásokban szerzett gyakorlat,
- földmérésben szerzett gyakorlat
- út- és/vagy közműtervezői jogosultság,
- műszaki ellenőri jogosultság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti közszolgálati
önéletrajz,
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okirat
másolatát,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat,
- a pályázó nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
Illetmény és egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvényben foglaltak az irányadók
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal (5400
Mezőtúr, Kossuth tér 1.) kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni „
városüzemeltetési ügyintézői pályázat” jeligét.
A pályázat elbírálásnak határideje: 2019. április 10.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 5.
A munkakör betölthető: 2019. április 15.
A kiíró fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítási jogát. A
pályázati kiírás a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes honlapján, a
www.mezotur.hu honlapon, valamint a Mezőtúr és Vidéke önkormányzati

5

lapban megtekinthető.
A pályázattal kapcsolatosan dr. Enyedi Mihály jegyző – telefonon történő
egyeztetés után – lehet érdeklődni. Telefon: 56/551-953
A KÖZIGÁLLÁS publikálásának időpontja: 2019. március 13.
dr. Enyedi Mihály
jegyző

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr- Szarvas közötti révátkelő
2019. március 11-én kezdte meg üzemelését. Menetidő március
hónapban: minden nap 7:00-17:00 óráig
Mezőtúri Intézményellátó
és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft.
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„ Nem sokaság, hanem lélek” …..és megint Vivace
Valamikor október végén volt egy
telefonhívásom:
- Rozgonyi Éva vagyok. Ráér most
Magdi, szeretném magukat meghívni február 23-án Szegedre, a
Kardos Pál emlékhangversenyre.
Némi magyarázat talán mégiscsak
szükségeltetik ehhez a telefonhíváshoz: Rozgonyi Éva (néni) egy
élő legenda, egy ikon, a magyar
kórusmuzsika legnagyobbjai közül
való. Zenepedagógus, Liszt- és
Bartók–Pásztory-díjas karnagy.
Abban az isteni ajándékban részesülhettem, hogy három évig énekelhettem a kezei alatt, a mára már női
karrá alakult híres szegedi Bartók
kórusban. Eseményekben, zenei
élményekben és emberi tapasztalásokban igen gazdag három év volt.
Éva néni hihetetlen szigorúsága,
szorgalma és alázata egy életre
meghatározta a zenéhez, a kórusmunkához való hozzáállásomat.
Szóval Ő hívott. Néhány szót a

Kardos Pál emlékhangversenyről is:
A KARDOS PÁL ALAPÍTVÁNY
1991-ben jött létre azzal a céllal,
hogy Kardos Pál szellemi örökségét
gondozza,
emlékét
ápolja.
Ugyanebben az évben a Szegedi
Tanárképző Főiskola női kara felvette Kardos Pál nevét és emlékérem kiadásával csatlakozott az alapítványhoz. Az emlékérmet az alapítvány kuratóriuma, azoknak a
kórusvezetőknek, énektanároknak
ítéli oda, akik hosszú időn keresztül sikeresen dolgoznak a névadó
szellemében. Az érmet a Kardos Pál
emlékére rendszeresen megrendezett hangversenyeken ünnepélyes
keretek között adják át.
Tehát
erre az emlékhangversenyre hívták
a Vivace kamarakórust. Nagy izgalommal készültünk. Munkánkat
megnehezítette az influenza járvány, és persze az, hogy kis túlzással százfelé él és dolgozik a kórus
tagsága. Végül február 23-án tizen-

egyen elindultunk Szegedre, ahol
kedvesen fogadtak a vendéglátók. A
koncerten a következő kórusműveket énekeltük:
WEBER, Jacob Gottfried: Szép vagy
muzsika (Dr. Sárhelyi Jenő szövege)
PALESTRINA, G. P.: Sicutcervus
PETROVICS Emil: Játszik a szél
(NÉMETH Tibor verse)
HORVÁTH
Márton
Levente:
Osalutarishostia
FARKAS Ferenc: Pataki diákdalok
Megtiszteltetés volt számunkra,
hogy egy koncerten énekelhettünk
a szegedi Bartók Béla női karral,
valamint a pécsi Kodály Zoltán
Gimnázium Bartók Béla leánykarával. Mindkét kórus az idei Kóta
díjazottai között van.
Számomra ezután következett az
igazi meglepetés, amikor szólítottak a színpadra. Éva néni hosszú
méltatásban sorolta eddigi szakmai
életem eseményeit, eredményeit.

(Nem tudom honnan, kitől, mikor
gyűjthette be őket) A Kardos Pál
emlékéremmel ismerték el karnagyi,
tanári
munkásságomat.
Meghatódva álltam a színpadon,
ahonnan akkor vettem észre csak,
ki mindenki ül a nézőtér soraiban.
(Nem sorolom fel, elég annyi, hogy
a
szakma
krémje,
Pécstől
Debrecenig, Szegedtől Budapestig)
Láttam a Vivace tagjait, akik büszkén néztek rám és nagyon boldogok voltak.
A kórus kedves, elismerő dicséreteket kapott komoly szakemberektől,
és vendéglátóinktól. Szerintem
most is vittük Mezőtúr jó hírét. A
közös vacsora után élményekkel
telve indultunk haza.
Mezőtúr, 2019. március 3.
Csiderné Csizi Magdolna
a Vivace kamarakórus
karnagya

Farsangi bál a Városi Nyugdíjas Klubbal
A Városi Nyugdíjas Klub 2019-től
Varga Antalné vezetésével folytatja tevékenységét. A klub továbbra
is fontosnak tartja a hagyományok ápolását, így idén február
22-én Farsangi Bált rendeztek. Az
eseménynek most is a Városi
Oktatási Centrum ebédlője adott
otthont.

A programon elsőként Varga
Antalné klubvezető köszöntötte a
megjelenteket és bemutatta a
Városi Nyugdíjas Klub új vezetőségét a résztvevőknek. Ezt követően
Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere gratulált az új vezetőségnek és együttműködéséről biztosította a klubot. Polgármester úr
virágcsokorral kívánt sok sikert és
jó egészséget az új klubvezetőnek
valamint köszöntet mondott Bacsa
Miklósné Ica néninek a több éves
áldozatos munkájáért és neki is
virágcsokorral köszönte meg a
vezetői munkát.
Az eseményen Boldog István

országgyűlési képviselő úr nevében
Szabó
Ferenc,
a
Mezőtúri
Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. nevében Jenei
József, míg a Magyar Vöröskereszt
nevében Körmöndi Andrea köszöntötte a résztvevőket.
Az új klubvezetőtől megtudtuk,
hogy a Farsangi bálra nyolc klub
fogadta el a meghívást. A mulatságon több mezőtúri klub is képviseltette
magát,
továbbá
Gyomaendrődről, Mezőberényből,
Csabacsűdről és Tiszaföldvárról is
érkeztek vendégek.
Ebben az esztendőben is színes
programot tekinthettek meg a résztvevők. A közönség hallhatott verseket és szórakoztató előadásokat is.
Ezt követően kezdetét vette a vidám
jelmezes felvonulás, majd az ebédet követően kora estig tartó táncmulatsággal űzte a el a telet a Városi
Nyugdíjas Klub.

Talpra állított egészség!
Út a gyulladásmentes teljes testi, lelki, szellemi egészséghez.
Várja az érdeklődőket minden pénteken Dr’. Szicsek Ádám Z4F partner
17 órától 18:30-ig a Közösségi Ház 1. emeletén.
Tudatos egészségprogram.
Anyagcserén keresztül is alkalmazott táplálkozástudomány.
Veres Nikoletta
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Interjú a Szécsi Pálról írt, Zenészballada című
könyv szerzőjével
Bizonyára sok olvasónk értesült
arról, hogy március 23-án Szécsi
Pál táncdalénekesre emlékezőrendezvény lesz Mezőtúron 75.
születésnapja alkalmából. Arról
talán kevesebben tudnak, hogy
Paulina Éva, a Szolnok Megyei
Néplap újságírónője Zenészballada címmel - 1987-ben kiadott
- könyvet írt a tragikus sorsú
művészről. A szerző ma már külföldön él, de az infokommunikáció
világában ez nem volt akadály,
hogy a készülő rendezvény kapcsán megkeressük őt egy interjúra. Ebben arról is véleményt formál, szerinte miért dobta el életét
Pali olyan fájdalmasan fiatalon…
- Kedves Éva, gondolom, mint
korábban a szolnoki szerkesztőségben, így a távolból is tegezhetlek. Kérlek, emlékezz vissza, mi
inspirált a Zenészballada megírására?
P. É. : -Szécsi Pál a kedvenc énekesem volt és ma is az. Nem értettem,
hogy valaki, aki ennyire sikeres,
sármos, akit ennyien szeretnek,
miért dobja el magától az életét?
Meg akartam találni a választ, és
egyúttal emléket is állítani ennek a
páratlan tehetségű énekesnek.De
mindez csak formálódó elképzelés
volt egészen addig, amíg egy riport
kapcsán Mezőtúron találkoztam
Fabó Jánossal, aki gyerekkorából
ismerte Szécsit, és mesélt róla. Úgy
éreztem, hogy ezen a nyomon el
lehet indulni és megírni a könyvet.
Szécsi Pál Mezőtúron nevelőszülőknél lakott, jóérzésű, rendes családnál, akiktől több szeretetet
kapott, mint a Pesten élő édesanyjától, akivel nagyon ritkán találkozott.
- A mezőtúri “szálba” kapaszkodva, hogyan indultál tovább?
P. É. : - Mezőtúr után Pesten folytat-

tam a kutatást. Az énekes nővére,
Kati, és a pályatársak, Aradszky
László, Koós János, Ambrus Kyri,
Szűcs Judit, valamint Vándor
Kálmán (Népszava újságírója, olasz
slágerszövegek fordítója) sokat
segítettek azzal, hogy felidézték az
emlékeiket, és próbálták megfejteni
a megfejthetetlent. Amikor elkészült a kézirat, Berkesi András, a
híres író bemutatott a Magvető
Kiadónál, ők pedig vállalták a megjelentetését.
- Neked kutakodásod közben sikerült közelebb kerülni a sokak által
keresett miérthez?
P. É. : - Valószínűnek tartom, hogy
ha Szécsi egy másik korszakban él,
nem dobja el magától az életet.
Amikor egy öngyilkossági kísérlete
után Bánki László, (a Magyar
Televízió zenei főosztályának
helyettes vezetője) megkérdezte
tőle, hogy miért tette, az énekes így
válaszolt: “Ha olyan országban
élnék, hogy zsebemben lenne az
útlevél, akkor kirohannék a repülőtérre és elmennék valahová.
Kiszabadulnék innen...” Akkoriban
a könnyűzenei életben bizonyos
menedzserek és szerzők kezében
akkora hatalom összpontosult,
hogy a legígéretesebb énekesi
pályát is kettétörhették, a tehetség
nem számított. Szécsi is ettől félt,
úgy érezte, hogy befolyásos “barátok” a sarokba szorítják, és végül
mindent elvesznek tőle, pénzt,
lakást, és az éneklés lehetőségét is.
Ezért lett öngyilkos, a magyar kön�nyűzenei élet pedig elveszített egy
kivételes hangú énekest.
(Paulina Évának további könyvei is
megjelentek, szolnoki újságírói évei
után, 2000-ben elhagyta Magyarországot,
azóta
a
kanadai
Vancouverben él lányával.)
Lazányi József

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentése,
- otthonában elhullott házi állatok elszállítása,
- közterületen elhullott állatok bejelentése.
Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap:
- délelőtt 8-10-ig,
- délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási
időnt úli megkereséshez
telefonon egyeztetés szükséges.
TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Gyepmester
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2019. március 14.

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület öt évvel ezelőtt létrehozta a
Városi Helytörténeti Gyűjteménytárat, melynek anyagát az egyesület tagjai alapozták meg, és az eltelt években magánszemélyek adományai és
vásárlások útján tovább gyarapodott.
Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a családi hagyatékokban fellelhető régi iratokat, fotókat, képeslapokat, könyveket, újságo-

kat, használati tárgyakat, munkaeszközöket, régi fényképezőgépeket stb., amennyiben nincs rájuk szükség, feleslegessé válnak,
akkor ne dobják ki, ne égessék el, hanem adományozzák a gyűjteménytárnak. Ezt megtehetik a Petőfi Sándor utca 5. szám alatti irodánkban hétköznap 9-12 óra között, illetve az alábbi telefonszámon jelezhetik adományozási szándékukat: +36 20 214 47 56.

A gyűjteménytár gyarapítása és megőrzése elsődleges szándékunk és
feladatunk. A cél, hogy a mezőtúri kötődésű anyagok itt maradjanak a
városban, mert a legfontosabb, hogy múltunk emlékeit megőrizzük.
Nem csak a tárgyi emlékeket gyűjtjük , hanem a szellemi értékeket is,
amely Mezőtúrhoz kötődik és eddig nem volt ismert számunkra vagy
elhallgatták, ugyanakkor fontos része a város történetének.
Megköszönöm mindazon személyeknek, akik eddig értékes adományokkal gyarapították a gyűjteményt!
Tisztelettel az egyesület nevében:
Szabó András
egyesületi elnök

Önvédelmi oktatás

Az önvédelem a küzdősportok
könnyen elsajátítható technikáit
foglalja össze, melyeket váratlan
szituációkban kellő hatékonysággal
alkalmazhatunk. A magyar köztudatban még nem vert gyökeret,
hogy ezek az ismeretek fontos szerepet játszhatnak mindennapjainkban. Sokan tévesen azt gondolják,
hogy egy esetleges támadás esetén
kizárólag a testi előny számít. De ez
csak az egyik szegmense a nem
kívánt szituációknak. Egy gyors és
helyes reakció, egy megfelelő technika vagy a mentális erőfölény
segítségünkre lehet veszélyes szituációkban. Napjainkban számos dolgot teszünk egészségünk és testi
épségünk védelmében. Sportolunk,
figyelünk táplálkozásunkra, védőoltásokat kapunk, bukósisakot hordunk motorozáshoz, utazás közben
bekapcsoljuk a biztonsági övet, protektorokat viselünk bizonyos sportokhoz, megtanulunk úszni, vagy
mentőmellénybe bújunk.Vannak a
társadalom számára egyértelmű és
elfogadott megelőzési formák, és
vannak kevésbé elterjedt önvédő
mechanizmusok. Ahogy az újraélesztési módszerek ismerete is életeket menthet, úgy az önvédelmi
ismeretek birtokában is megelőzhetjük, hogy áldozatokká váljunk.
Iskolánkban egy sikeres pályázati
lehetőségnek köszönhetően tanulóink a 2018/2019-es tanévben minden héten ingyenesen vehetnek
részt önvédelmi oktatáson.
K.Z.
Teleki

2019. március 14.
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Mezőtúron került megrendezésre a Játékos Sportverseny Diákolimpia Országos Döntője
2019. március 2-án rendezték
meg a 2018/2019. tanévi Játékos
Sportverseny
Diákolimpia®
Országos Döntőjét. Az eseményen
az I-II. korcsoport versenyzői
mérték össze tudásukat, hogy a
küzdelem végén a legjobbak megszerezzék a „Magyarország diákolimpiai bajnoka” címet.

A verseny a Magyar Diáksport
Szövetség (MDSZ) és a JászNagykun-Szolnok
Megyei
Diáksport és Szabadidő Egyesület
közös szervezésében került megrendezésre. A 2018/2019. tanévben
összesen 282 iskolai csapat nevezett a versenysorozatra, s végül
közülük került ki az országos döntő
8 legjobb csapata. A 18 fős alsó
tagozatos diákokból álló, vegyes
iskolai csapatok mérkőztek meg
a „Magyarország diákolimpiai bajnoka” címért. Az idei országos
döntő kivételesen szép helyszínen,
Mezőtúron került megrendezésre, a
Városi Oktatási Centrum Sportcsarnokában.
A szombati megnyitó ünnepségen
beszédet mondott, illetve részt vett
Boldog István, országgyűlési képviselő, Szabó István, a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Diáksport és
Szabadidő Egyesület elnöke,
Balogh Gábor, a Magyar Diáksport
Szövetség elnöke, Herczeg Zsolt,
Mezőtúr polgármestere és Bíró
Csaba, a Magyar Diáksport
Szövetség elnökségi tagja. A
Diákolimpia® versenyek fővédnöke dr. Áder János köztársasági
elnök, védnökei közt pedig megtalálható volt többek között dr. Kásler
Miklós, az emberi erőforrások
minisztere, dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, dr. Bódis
József oktatásért felelős államtitkár
is.
A hétvégi rendezvénynek otthont
adó Mezőtúron nagy múltja van a
sport szeretetének. A mezőváros
immáron sokadik alkalommal
látta vendégül azokat a sportolókat, akik hosszú és fáradtságos
küzdelmek után jogot szereztek,
hogy részt vegyenek a hazai legrangosabb diáksport verseny döntőjében. Idén a versenyek időpontjában, a város vezetősége Mezőtúri
Karneválra invitálta az oda látogató
érdeklődőket, akik a koncertek
és a fazekasmesterség elsajátítása mellett számos szórakoztató
programon vehettek részt.
A hétvégi Diákolimpia I-II. korcsoportos Játékos Sportverseny
Országos Döntő fantasztikus hangulatban telt, a verseny legizgalmasabb pillanatairól készült képek
megtekinthetők a Diákolimpia®
közösségi médiaoldalán , a mérkőzések eredményei pedig a www.

doeredmenyek.hu oldalon.
A fantasztikus hangulatú versenyen az alábbi iskolák szerezték
meg a korcsoportok érmeit:
I.helyezett I-II. korcsoport:

Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános
Iskola
II. helyezett I-II. korcsoport:
Szombathelyi Derkovits Gyula
Általános Iskola
III. helyezett I-II. korcsoport:
Bálint Márton Általános Iskola és
Középiskola
Tagintézménye,
Törökbálint
A Diákolimpia versenysorozatról
általában:
A Diákolimpia a diáksport egyetlen
országos tanulmányi és tehetséggondozó
versenye
Magyarországon, amely idén 16 MDSZ
által rendezett és további 35 olyan
versenyt foglal magába, melyet
országos sportági szakszövetségek
és sportági szövetségek bonyolítanak le. A versenysorozat keretében
a több mint 300 ezer nevező
közül 18 ezren jutnak el az
országos döntőkig. A Diákolimpia
fővédnöke Áder János köztársasági
elnök, a versenysorozatot az MDSZ
az oktatásért felelős miniszterrel
közösen hirdeti meg. A Diákolimpia

országos döntőinek érmesei 10 felvételi többletponthoz jutnak a felsőoktatási felvételik során, ahol a
felvételi időpontját megelőző 8 év
erre jogosító eredményei érvényesíthetők.
A Magyar Diáksport Szövetség:A
Magyar Diáksport Szövetséget
(MDSZ) 1987-ben alapították, és
mára a legnagyobb magyarországi
civil szervezetté vált a diáksport
területén. A szervezet fő célja, hogy
minél több gyermeket vonjon be
sportprogramokba és népszerűsítse
az egészségfejlesztő testmozgást.
Az MDSZ küldetése, hogy a testnevelés és a sport minden gyermek
életének részévé váljon, egész
életen át. A szervezet testmozgás- és sportprogramokon keresztül támogatja az önkéntesség,
valamint a társadalmi befogadás
szemléletének erősítését, fejlesztését Magyarországon. A Magyar
Diáksport Szövetség állandó kapcsolatban áll szinte valamennyi
magyarországi iskolával, és minden
évben megrendezi a Diákolimpiát,
amely az egyetlen országos tanulmányi verseny a diáksportban.
További információk:
Szilágyi Andrea
Magyar Diáksport Szövetség
szilagyi.andrea@mdsz.hu
70 394 9596

Az éjszaka vadászai
Mezőtúron 2019-ben - ahogyan a
korábbi években is – a Hortobágyi
Nemzeti Park Természetvédelmi
Őrszolgálata vette számba a telelő
erdei fülesbaglyokat, ezúttal
azonban lelkes helyi segítséggel
kiegészülve: Seresné Metzker
Krisztina, a mezőtúri szerkőpárok
fáradhatatlan gondviselője a téli
időszakban is talált értékes természetvédelmi tennivalót. Ezúton
is köszönjük munkáját!
Mezőtúr több területén lehet találkozni e szép éjszakai vadászokkal
az erdei fülesbaglyokkal, mivel
nappal keveset mozognak, ritkábban kerülnek szem elé – gondolhatnánk. Az erdei fülesbagoly téli
viselkedése azonban jóval eltér
rokonai szokásaitól. Kisebbnagyobb csoportokban akár már
nyár végétől kezdődően – de

nagyobb számban azonban csak a
téli hónapok beköszöntétől – városi
környezetben keresnek menedéket.
Ekkor remek lehetőség nyílik megfigyelésükre, tanulmányozásukra,
hiszen többnyire közintézmények,
templomkertek, parkok örökzöldjein vagy zártabb lombhullatóin gyülekeznek. A települések adottságaitól függően előfordulhat, hogy a
magánházak udvaraiban álló fákon
is megjelennek, de akár a központtól már távolabb eső temetők is
alkalmasak számukra. Jelenlétükről
az általuk hagyott életnyomok is
árulkodnak: az ún. nappalozófák
alatt -főként tél vége felé- látványos
mennyiségben „termelődik” a baglyok sötétszürke köpete és fehéres
ürüléke. Érdemes keresni őket
akkor is, ha adott településen nincs
tudomásunk gyülekezésről, viszont

szürkület idején rendszeresen találkozunk tollászkodó, majd többedmagával alacsonyan kihúzó egyedekkel.

Fotó : Karas József

Az urbánus feltételekhez történő
adaptáció, mint számos más madárfaj, úgy az erdei fülesbaglyok esetében is évtizedek óta ismert, és
Európa-szerte kutatott jelenség. A

tudományos vizsgálatok főként a
telelő csapatok táplálkozására irányulnak, mivel a tucatjával nappalozó madarak alatt értékes és nagy
mennyiségű köpetminta koncentrálódik. A Magyarországon Schmidt
Egon által elindított köpetvizsgálatok már önmagában is felbecsülhetetlen jelentőséggel bírnak, hiszen
a táplálékállatok mennyiségi viszonyainak feltárásától, a gradációs
folyamatok detektálásától kezdve
egészen a tájszintű-ökológiai, illetve a humánegészségügyi kutatásokig szerteágazó lehetőségeket
kínálnak. A táplálékanalízisen túl a
telelőcsapatok állományviszonyai,
viselkedésük, illetve nappalozóhelypreferenciájuk is fontos - és aktuális
- természetvédelmi kérdéseket vethet fel.
Folyt. 10. old
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A vonuló egyedek érkezése hazánkba a gyűrűzési adatok alapján
novembertől történik. A Kárpátmedencén belül történő kisebb
távú vonulás mellett leginkább
ÉK-felől érkező mozgás tapasztalható. A táplálékellátottság, elsősorban a fő zsákmányállatnak számító
mezei pocok állomány nemcsak a
vonulás kezdetét és a vonuló egyedek számát határozza meg, hanem
annak időtartamát és távolságát is.
Az állandó erdei fülesbagoly állomány fiatal egyedeinek kóborlása
régiónk populációinak legfontosabb mozgása és általában 100 km
alatti. A migrációs mozgalmak által
téli gócpontok is kialakulnak. Ezek
között a faj szempontjából kulcsfontosságúnak számító telelőhelyek
között is kiemelkedőnek számít a
Nagykunság, azon belül is Túrkeve
térsége. A településenként országos
viszonylatban átlagosnak számító
1-2, maximum néhány tucat belterületen nappalozó erdei fülesbagoly állománnyal ellentétben
Túrkevén az elmúlt években a
háromszázat, egyes esetekben a
négyszázat is meghaladta a gyüle-

kező
egyedek
száma.
Kisújszálláson,
Karcagon
és
Mezőtúron szintén magas egyedszámú (100-200 egyed) csoportok
nappaloznak. Mezőtúr városában
2019-ben 121 egyedet dokumentáltak önkéntes segítők és szakemberek.
A téli gyülekezés során egy kiszámítható, napi ciklust figyelhetünk
meg. A baglyok az éjszakát a településeket körülvevő táplálkozó
területeken töltik. Mozgáskörzetük
a költési időszakot követően kissé
szélesebbé válik, így télen a
nappalozóhelytől általánosságban
2-3 kilométeres körzetben vadásznak zsákmányra. A hajnal beköszöntével térnek vissza a nappalozó fákhoz, s a teljes kivilágosodáskor már a teljes állomány elfoglalja
a helyét. Erős nappalozóhely-hűség
jellemzi a fajt nem csupán adott
régió-vagy település tekintetében,
hanem akár konkrét egyed által
használt nappalozófa esetében is:
néhány alkalommal született megfigyelés olyan madarakról - réti
fülesbaglyokról is -, amelyek napról-napra, hétről-hétre ugyanazon a

Új rovatunkban Olvasóink memóriájának felfrissítésére teszünk
kísérletet, és ennek lényege: hírérték alapján felidézzük, hogy az
elmúlt 30 évben mi minden történt Mezőtúron, Mezőtúr mai és
egykori lakóival, visszalépkedve
az időszámításban ötéveket.
Ezúttal az 1989. és 2014. között
március második felében történtek kerültek az időutazásos rovatba.
30 éve – 1989. márciusának végén
– a helyi oktatásügy „zászlóshajója”
került fókuszba, miután a mezőtúri
főiskola létesítményeinek látványos
gyarapodásáról számolt be a
megyei napilap. Épült ugyanis
három előadóterem, amelyek
egyenként 120-150 hallgatónak biztosítanak majd helyet a tanuláshoz.
Ezekhez jött a 3 ezer néző befogadására alkalmas sportcsarnok, ahol
a belső tér színházi produkciók
megtartására is alkalmas lesz. A
volt tornacsarnok a könyvtárnak
otthont adva hasznosul. Az építési
munkák összege megközelítette a
100 millió forintot – 1989-es árakon! (E sorok olvastán ugye, még
senkinek az esze ágába se jutott,
hogy a debreceni, majd a gödöllői
agrártudományi egyetemhez szervesen tartozó főiskolai karon valaha megtörhet a képzés lendülete.)
25 éve – 1994. márciusának köze-

pén – megint csak az oktatásügy
kapott kiemelt figyelmet a városban, igaz, más vetületből.
Hollandiából kaptak közösségi
ajándékokat a mezőtúri iskolások.
Az ajándékozók Kampen nevű településről jöttek,iskolabútorokat,
valamint egy elektromos orgonát
hoztak a Református Általános
Iskolának valamint az Eltérő
Tantervű Református Iskolának. A
kampeni református gyülekezet
ajándéka nem volt előzmény nélküli, hiszen együttműködési kapcsolatuk már többéves múltra tekintett
vissza a mezőtúrival. Az adományt
hozók többsége nyugdíjas volt, ők
szabadidejüket erre fordítva, az
aktívan dolgozók pedig szabadságuk terhére vettek részt egyházuk
nevében az utazáson.
20 éve – 1999. március 29-én –
Budapesten köszöntötték 106. születésnapján, hazánk akkori legidősebb emberét, Kun Zsigmondot az
általa alapított óbudai lakásmúzeumban. A köszöntők nem voltak
akárkik, többek között Tőkés
László királyhágó-melléki református püspök, Csoóri Sándor, a
Magyarok
Világszövetségének
elnöke, Tarlós István, Óbuda polgármestere. S, hogy mi köze
mindennek Mezőtúrhoz? Hát
annyi, hogy a felköszöntött Kun
Zsigmond 1893. március 28-án

fán pihentek. A jóval elnyújtottabb,
kényelmesebb szürkületi kihúzást
hosszas tollászkodás, nyújtózkodás, ürítés, tél vége felé a szárnyak
összecsapásával kísért nászrepülés
és kapcsolattartó hangokkal történő kommunikáció kíséri. Az előbb
felsorolt komfortmozgásokat szívesebben végzik egy közeli objektumon (fán, vezetéken, épületen),
mint a saját pihenőfájukon.
A faj védelmének szempontjából
kiemelkedően fontos lenne a telelőállomány zavartalanságának biztosítása és a helyi lakosok ismeretének bővítése a baglyok jelentőségéről, elkerülve ezzel az esetleges,
tudatlanságból vagy rosszindulatúságból elkövetett kártékony cselekedeteket. A települések gyülekezőhelyein álló nappalozófák egészségi állapota sajnálatos módon a csatornarendszerek korszerűsítése
miatt és az elmúlt időszak aszályos
időjárásának köszönhetően erőteljes romlásnak indult. A betegségekre is fogékonyabbá váló tuják és
fenyők lombozata ennek következtében kiritkul, megfogyatkozik és
alkalmatlanná válik a takarásra és a
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szélmozgás csillapítására. A tervszerűen zajló erdei fülesbagoly
gyülekezőhely fejlesztés és állapotjavítás tehát a gyakorlati természetvédelem egyre sürgetőbb feladata.
Megóvásukat célozza a mesterséges költőládák, költőkosarak kihelyezése is, mivel a faj fennmaradásának egyik legfontosabb veszélyeztető tényezője a természetes
fészkelőhelyként funkcionáló fasorok, facsoportok kiirtása, illetve a
fészkelési lehetőséget kínáló varjúfélék túlzott mértékű gyérítése. Az
állományt veszélyezteti az úthálózatok fejlesztéséből következő élőhely-feldarabolódás, a gépjárművek
által okozott gázolás, a vegyszeres
rágcsálóirtás hatására bekövetkező
mérgezés is.
Kovács Ágnes
Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület
Ragadozómadár-védelmi
Szakosztály erdei fülesbagoly
fajmegőrzési koordinátora

Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében
Mezőtúron született, a városban
érettségizett, majd 17 évesen a
Mezőtúri Sportkör titkára lett.
Aztán 1912-ben a fővárosba került,
és egész életét végig kísérte
műgyűjtő szenvedélye. Népművészeti gyűjteményének alapjait
jelentő alkotásokat a legkülönbözőbb magyar tájegységekről szerezte meg. Mezőtúr egyébként nem
feledkezett el róla, 1993-ban díszpolgári címet adományozott neki.
(A kérdés szinte jön magától: vajh,
mivel gazdagíthatta volna a végül
2000-ben elhunyt Kun Zsigmond
Mezőtúrt, ha élete végéig szülővárosában hódol szenvedélyének?)
15 éve – 2004. március végén – a
megyei napilap hangyaszorgalmú
helyi tudósítója, Füstös Jenő a
Szabadság téri építészeti (ma már
így mondjuk) projektről adott hírt.
Végeredménye 15 esztendő múltán
már teljesen megszokott a helyben
lakók szemében. Pedig akkor sokan
nagy érdeklődéssel kísérték, ahogy
üzletek, irodák, lakások, a terepszint alatti garázsok, gépkocsi-parkolók egy üzemanyagtöltő állomása kezdtek testet ölteni a város szívében lévő közterületen. A tavasz
első napján feldübörögtek a munkagépek a volt villanytelep területén, miután télen a markolók szétbontották a Titász kezelésében volt
épületeket – írta lelkesen a króni-

kás. Az új épülettömb például
magába foglal majd több mint 50
lakást, 19 üzletet, 8 irodát és 40
gépkocsi befogadására alkalmas
terepszint alatti garázst. Ehhez
járul még 60 gépkocsiparkoló. A
beruházás értéke közel egymilliárd
forintot tett ki. (Szóval, aki akkor e
sorokat olvasta, biztos, hogy egy
„korszerűsödik Mezőtúr” gondolattal nyugtázhatta a napot.)
10 éve – 2009. márciusának közepén – annak volt hírértéke, hogy új
polgári védelmi alegységet képeztek ki március 17-18-án a szakemberek Mezőtúron.
Munkájára elsősorban az árvízi
védekezéseknél lehet majd számítani, de más típusú katasztrófahelyzetekben is bevethetőkké váltak. .
A csapat az ötödik ilyen alegység
lett a megyében, és elsődleges
működési területe nyilvánvalóan,
Mezőtúr
és
térsége
volt.
Harmadfokú vagy rendkívüli
készültség esetén, a vízügyi igazgatóság védelmi osztagával együttműködve, részt vállalnak majd a
műszaki védekezésben, így például
gátak erősítésében, homokzsákolásban, nyúlgát építésében, földkitermelésben valamint földmunkákban.Az 50 tagú mezőtúri polgári
védelmi szervezethez tíz technikai
eszközt, főképpen munkagépeket
Folyt. 11. old
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és tehergépjárműveket is hozzárendeltek. A szervezetet a mezőtúri
székhelyű Geo-Olaj Kft. bázisán
hozták létre, a cég dolgozóinak és
eszközeinek a bevonásával.
5 éve – 2014. március 18-án –méhkas módjára bolydult fel a város,
miután Orbán Viktor miniszterelnököt fogadta a település; a kormányfő az elektromechanikai alkatrészek összeszerelésével foglalkozó
RAFI Hungária Kft. harmadik
üzemcsarnokát
avatta
fel.
Beszédéből most csak a Mezőtúrt
és a céget érintő részekből szemezgetünk. Orbán Viktor a RAFI Kft.
kapcsán azt fejtegette, hogy a
magyar ipar a német iparral való
együttműködés nélkül nagyon
nehezen tudna megállni a lábán,
ezért „elemi érdekünk”, hogy
érkezzenek ide olyan külföldi
befektetők, akik nem elvisznek,
hanem hoznak, munkahelyeket
hoznak létre. A miniszterelnök
jelezte, a kormány 240 millió forintot adott támogatásként a 840 millió
forint összértékű gyárbővítéshez.
Egyben úgy vélte: sok mindent kell
még tenni annak érdekében, hogy
újabb üzemek nyíljanak a környéken, s az ott született fiatalok ott

akarjanak maradni, iskolába járni,
családot alapítani, munkát vállalni.
Orbán Viktor beszámolt arról is,
hogy a kormány 3,2 milliárd forint
adósságot vállalt át Mezőtúr önkormányzatától, emellett 86 helyi
pályázatot támogatott 5 milliárd
forinttal. A politikus úgy összegzett: Magyarország az elmúlt négy
évben a saját lábára állt, a következő négy év pedig arról szól, hogy ki
tudjuk-e használni ezt mindannyiunk közös javára. A közelgő (2014es parlamenti) választásokra utalva
azt hangsúlyozta, a kérdés az, hogy
„megőrizzük-e erőnket, az erőhöz
pedig egység kell! Szót kapott Theo
Beil, a német anyavállalat képviselője is, aki óriási sikernek tartotta,
hogy mindössze 11 hónap alatt
megvalósult a beruházás. Jelezte,
szeretnének további munkahelyeket teremteni, és szakmunkások,
mérnökök képzésében fokozottan
részt venni.
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velt belőlem. Köszönöm Laci bácsi,
köszönöm TVSE!
Ezután kis időre visszavonultam a
sporttól és új vizekre eveztem a
munka miatt. Először a MH2. Vitéz
Bertalan
Árpád
Különleges
Rendeltetésű Dandárságban kaptam helyet, mint honvéd, majd a
Progespol Kft.-nél kezdtem el dolgozni személy-és vagyonőrként.
Ebben az időben nem találtam a
helyem, mert hiányzott az ökölvívás.
A munkát tekintve most a MAFC
Ökölvívó Szakosztályának edzője
vagyok, mellette pedig profi ökölvívó és személyi edző. Imádom a
munkámat, hiszen azt csinálhatom
amit szeretek. Jó látni a mosolygó
arcokat az edzéseken, jó érzéssel
tölt el az, amikor a sok munka és
verejték után megérik a gyümölcs
amiért dolgozott az ember.

- Mit tartasz az eddigi legnagyobb
sikerednek?
V. T: - A WTKA Európa Bajnoki cím
1.helyezést KICK-BOX Low-KickLight kategóriában.
- Miért szeretsz Mezőtúron élni?
V. T: - Jó emberek, jó környezet,
remek város, kell ennél több?!
- Hogyan képzeled el az életed 5-10
év múlva?
V. T: - Az élet mindig kiszámíthatatlan, de úgy gondolom, hogy vannak dolgok amit el szeretnék érni,
ilyen a WBO Európa Bajnoki Cím, a
Nemzetközi Magyar Bajnoki Cím,
egy saját terem és még nagyon sok
álmom van.
A következő lapszámunkban
Debreczeni Zsófia könyvtárosról
olvashatnak.
Veres Nikoletta

A Visszapillantó az MTI, a Szolnok
Megyei Néplap, illetve Új Néplap
szemlézése nyomán készült.
Lazányi József

Mezőtúri Fiatalok

V. KÖRÖSVIDÉKI SULIKUPA

Varga Tibor

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK KÖZÖTTI HORGÁSZ

Varga Tibor profi ökölvívó, aki a
MAFC Ökölvívó Szakosztályának
edzője Mezőtúron. Kedvenc étele
a karfiolleves, de nagyon szereti a
szalonnát is. Szabadidejében szívesen edz és sakkozik. Kitartó
munkájának
köszönhetően
nagyon szép sikereket ért el az
ökölvívás területén.

- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
V. T.: - Nagyon nehezen jutottam el
a profi ökölvívásig. Nagylaposon
éltünk és onnan jártam be a
Rózsahegyi Kistérségi Általános
Iskolába. Már akkor is nagyon vonzódtam az ökölvíváshoz, hiszen

nagypapám és édesapám is több
éven át űzték ezt a sportot. Egy
ökölvívó felszerelés nagyon sok
pénzbe került volna, amit sajnos
nem tudtunk megvenni, így a
műhelyben vagy a garázsban egy
szakadt poros zsákon gyakoroltam
papával és édesapámmal. Nagyon
fontos volt számomra az, hogy el
tudjak járni edzeni és megvalósíthassam az álmaimat, ezért kiskoromtól kezdve többféle munkát
(címerezés, zsákpakolás, bálázás)
elvállaltam. A családomnak nagyon
sokat köszönhetek, hiszen akármi
is volt mindig ott voltak mellettem.
Ezután költöztem Mezőtúrra és ide
jártam középiskolába, ahol elsajátítottam az ipari gépész szakmát.
Természetesen az ökölvívás is
nagyon fontos maradt számomra és
Szebenyi Mihálynál kezdtem el az
edzéseket a Black Dragon Kick-box
Egyesületnél. A mester megtanított
bízni magamban és azt is, hogy ha
kitartóak vagyunk, akkor bármit
elérhetünk. Egy évvel később Bíró
Lászlóhoz kerültem a TVSE Kick &
Thai-Box Egyesülethez. Laci bácsinak amíg élek hálás leszek, hiszen
ebben a nehéz világban embert ne-

CSAPATVERSENY
A Körösvidéki Horgászegyesületek Szövetsége (KHESZ) versenysorozatot hirdet meg, amelynek célja az általános iskolai tanulókkal a horgászat, mint nem olimpiai sportág megismertetése, megszerettetése, illetve
egy játékos verseny lebonyolításával a legügyesebbek kiválasztása, díjazása.
Nevezhetnek: a KHESZ vízterületi illetőségű állami és nem állami fenntartású általános iskolák, 3 fő tanuló (versenyző), 1 fő pedagógus vagy
szülő (vezető) csapattal.
Nevezési határidő: 2019. március 22.
Nevezni a sulikupa@khesz.hu e-mailcímen lehet a közzétett versenyszabályzat mellékletét képező nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozatok
megküldésével.
A mezőtúri selejtező időpontja: 2019. április 14.
Helyszíne : Mezőtúr, Ligeti tó
A versenyen csak érvényes horgászregisztrációval és állami horgászjeg�gyel lehet részt venni. Etetőanyagot, csalit, ajándékot, előzetes igénylés
esetén 2019. évi gyermek területi jegyet a szervezők biztosítanak díjmentesen.
A verseny díjazása: serlegek, érmek, oklevelek, értékes horgász-felszerelések.
A verseny szervezője, lebonyolítója és fő támogatója:
Körösvidéki Horgászegyesületek Szövetsége (KHESZ)
Részletek: a versenyszabályzatban, illetve alábbi weboldalon:
www.khesz.hu
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ELHUNYTAK
Varga Mihályné Mikes Katalin
élt 79 évet,
Nagy Imréné Király Erzsébet élt 93 évet,
Mihály Lajos élt 76 évet,
Sándor János élt 71 évet,
Magyar Pál Sándor élt 90 évet,
Fejes József élt 78 évet,
Hajdú Péterné Kis Ilona élt 65 évet,
Iglódi Lajosné Panyik Eszter élt 91 évet,
Zsilka Sándor élt 84 évet,
Bóka György élt 74 évet,
Pólus Lászlóné Mihály Terézia
élt 94 évet,
Gonda Antalné Karsai Klára élt 85 évet,
Balogh Lajos élt 86 évet,
Balogh Lajosné Kocsis Erzsébet Mária
élt 77 évet,

közéleti lap

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

Kovács Lotti
(Juhasz Renáta)

Szűcs Martin
(Hódos Tímea)

Berecz Máté Gyula
(Hártó Anikó)

Balázs Emese
(Szabó Marianna)

Szegedi Sándor élt 80 évet.
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