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ArTúr Fesztivál és Túri Vásár 2019

Kerékpárutak épülnek Mezőtúron

Véget ért a XVIII. ArTúr Fesztivál és a XXVIII. Túri Vásár. A
nagy hőség ellenére is nagyon sokan voltak kíváncsiak a programokra. Augusztus 6-a és 11-e között színvonalas programokkal várta a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. a közönséget városunkban.

Önkormányzatunk a TOP pályázati rendszer kiírására kerékpárút építése céljából két pályázatot nyújtott be 2016. év elején.
Mivel mind a 16 benyújtott TOP pályázatunk, így ezek is nyertesek lettek. A vonatkozó támogatási szerződést, az Észak-déli
projekt (összértéke 300 millió forint) esetében 2017.10.02-án, a
Kelet-nyugati (összértéke 448 162 650 forint) vonatkozásában
pedig 2017.06.02-án írtuk alá. A fenti összegek a Magyar
Államkincstár elkülönített számláján rendelkezésre állnak.

Köszönjük, hogy velünk tartottak
az ArTúr Fesztivál és a Túri Vásár
napjai alatt. Köszönjük, hogy vendégeink voltak a város különböző
pontjain. A programsorozatról
bővebben a Mezõtúr és Vidéke
következő számában olvashatnak!
Várjuk Önöket további rendezvényeinkre!
A kínálatban szerepeltek kiállítások, filmvetítések, komolyzenei–
könnyűzenei koncertek, előadóművészek, együttesek, hazai művészeti csoportok produkciói. A hivatásos művészek előadásain túl lehetőséget kaptak a helyi amatőr
művészeti csoportok is a bemutatkozásra.
A hat napos program megkoronázásaként Mezőtúr legnagyobb múltú
eseménye a Túri Vásár egész napos
színpadi programkínálattal és színes vásári forgataggal várta vendégeit.

-Szerk.-

A támogatási szerződés megkötése
után tudtuk kiválasztani a projekt
szereplőit: projekt management
szervezet, tervező, műszaki ellenőr. Ezt követően a tervezési munkák elindultak, melyek nagyon sok
nehézséggel jártak. Pl.: a gyaloghíd
felújításának tervezésekor az illetékes budapesti hatóság olyan szigorú kritériumokat követelt meg,

amelyek megvalósulása esetén a
híd acéltartó szerkezete a rárakott
vasbetonelemeket nem bírta volna
el. Szerencsére az eltelt időszak
alatt ez a probléma már megoldódott. A másik nagyobb gond a projekt szempontjából az volt, hogy a
Dózsa György utca útburkolatának
a felújítását a Magyar utca és a
Rákóczi utca között beterveztük,
viszont ezt időközben állami forrásból megvalósították. Mind a mai
napig várjuk az illetékes minisztérium válaszát arra vonatkozóan,
hogy az erre a munkára betervezett
75 millió forint a projektben maradhat-e és az egyéb a többi műszaki
tartalom megvalósítására fordítható
lesz-e?
Folyt. 2. old.

Államalapítás Ünnepe Mezőtúron
MEGHÍVÓ

Folyamatosan fejlődik a Városi Sportcentrum
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Kell-e félni az afrikai az afrikai sertéspestistől?
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Digitális Jólét Program Pont
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MAFC felnőtt labdarúgó csapat hazai mérkőzései

5. old.

Berettyó Kupa 2019
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A műszaki tartalomról:
Észak-déli kerékpárút
Az Erkel Ferenc utca és a Makk
József utca csatlakozásának környezetében a nagyszámú gyalogos
és autós forgalom miatt, a gyalogosok és a kerékpárosok úttesten történő biztonságos átkelésének segítése érdekében, gyalogátkelőhely is
kiépítésre kerül a projekt keretében.
Az építkezés a Batsányi János utcától indul (Kertváros). A HortobágyBerettyó feletti szakasz teljes egészében megújul, valamint a gyalogos híd is felújításra kerül. A
Kossuth tér felé haladva a Városháza
melletti járda kiszélesítésre kerül a
gyalogos és kerékpáros forgalom
számára. Ezt követően a tér belső
részén halad a forgalmi lámpáig,
ahol Északra fordul a Kossuth Lajos
utca felé. A buszmegállót elérve a
kerékpársáv bemegy a buszmegálló
mögé, majd a tér Észak-nyugati sarkánál visszatér a járdára és a gyalogátkelőhely mellett halad tovább.
A Kossuth Lajos utcában végig a
Kórház oldalában halad egészen a
Kossuth iskoláig, ahol a gyalogátkelőhely mellett átmegy az iskola
oldalába és ezután a létesítendő új
gyalogátkelőhely mellett elfordul az
Oncsa irányába.
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza 1,7 km, ebből:
• kialakított közút melletti egyirányú vagy kétirányú kerékpárút
hossza: 1128 m;
• kialakított elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút hossza: 578 m.
A projekt keretében kerékpártárolók is kialakításra kerülnek.
Összesen 38 db kerékpár elhelyezésére alkalmas kerékpártároló kerül
elhelyezésre, 20 férőhelyes tároló a
Kossuth tér Polgármesteri Hivatal
előtti sarkán, 10 férőhelyes tároló a
Táncsics Mihály utca és a Kossuth
Lajos utca sarkán, az emlékmű
előtt, valamint egy 8 férőhelyes
tároló a Székes utca és a Kossuth
Lajos utca sarkán.
Kelet-nyugati kerékpárút:
A Sugár út déli oldalán vezetett kétirányú kerékpárút a Balassa Bálint
utcától az I. utcáig halad. Ezen a
szakaszon 2017-ben az I. és a XVI.
utca között Önkormányzatunk felújította az ivóvíz gerinc hálózatot, a
hozzá tartozó bekötő vezetékekkel
együtt. Még ebben az évben a XVI.
és a XXV. utca között meg fog történni az ivóvízhálózat felújítása. A
munkálatok összességében több
mint 50 millió forintba kerülnek és
azért van rájuk szükség, mivel az
építendő kerékpárút nyomvonala
az ivóvízvezeték nyomvonalába

mezőtúr és vidéke
esik. Mivel a jelenlegi vezetékkel a
csőtörés előfordulásának az esélye
igen nagy, ezért indokolt a teljes
szakasz korszerűsítésére. A kerékpárút az országos közúttól kiemelt
szegéllyel elválasztva kerül kialakításra az útpálya mellett. Az I. utcánál a kerékpárút átmegy a lakótelep
oldalába és a lakótelep mellett
haladva csatlakozik a Rákóczi
Ferenc utcában meglévő kerékpárúthoz. A lakótelep mellett úgy kerül
kialakításra, hogy a kerékpárút és a
Sugár út között a parkolási lehetőség megmaradjon.
A Rákóczi Ferenc utca északi oldalán vezetett meglévő, elválasztás
nélküli gyalog-kerékpárút felújításra kerül, majd tovább épül a Búza
utcáig, majd a Hunyadi János utcáig.
Kétoldali kerékpáros nyomkijelölés
valósul meg a Bajcsy Zsilinszky
utcában a Rákóczi Ferenc utca és a
Dózsa György utca között.
Ugyancsak kerékpáros nyomkijelölés valósul meg a Búza utcában és a
Hunyadi utcában a Rákóczi Ferenc
és a Dózsa György utca között.
Kétoldali kerékpársáv kerül kialakításra továbbá a Dózsa György utcában a Könyves Kálmán utcától a
Rákóczi Ferenc utcáig.
A Dózsa György utca Rákóczi utca
kereszteződéstől a kerékpárút a
Kálvin téren áthaladva éri el a Petőfi
Sándor utcát, majd onnan becsatlakozik az új Kossuth Lajos utcai
kerékpárútba.
A projekt keretében az újonnan
kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza: 3,295 km. A felújított létesítményekkel összesen
3.895 km kerékpárút fejlesztés valósul meg a projektben.
• kialakított közút melletti egyirányú vagy kétirányú kerékpárút
hossza: 1810 m;
• kialakított elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút hossza: 215 m;
• kialakított kerékpársáv hossza:
380 m;
•kerékpáros nyom jelzésével kialakított új hálózati elem hossza: 890
m;
•meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése: 0,6 km;
• az újraépített vagy felújított közutak teljes hossza: 0,08 km
A projekt keretében a Sugár út és az
I. utca sarkán egy 20 férőhelyes,
míg a Rákóczi utca és a Búza utca
sarkán 3x10 férőhelyes kerékpártárolók kerülnek kialakításra. A két
projektben a kivitelezők kiválasztása van hátra. Mivel a Közbeszerzési
Törvény alapján a két projektnél az
egybeszámítás elvét kell alkalmazni
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így nyílt eljárás lebonyolítására
kerül sor. Ennek az időtartama 6
hónap is lehet, ebből fakadóan a
kerékpárutak kivitelezésének megkezdésére 2020 tavaszán kerülhet
sor.

A
fentieken
túlmenően
Önkormányzatunk céljai között
szerepel az is, hogy a korábbi évtizedekben épült kerékpárutakat is
felújítsuk.
Herczeg Zsolt
polgármester

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon: 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

Operett a víz fölött
A Körös parti nyári teátrum, ami a
görög színjátszás hangulatát
idézi a szivárvány színeiben fénylő szökőkutakkal – itt van egy
„karnyújtásnyira” Mezőtúrtól. A
Szarvasi Vízi Színház páratlan
szépségű színpadán augusztus
3-án a Mária főhadnagy című
nagyoperett került műsorra.

Nyugdíjas klubunkkal már régóta
tervbe vettük a színházi programot.
Örömünkre nagy volt az igény a
színházlátogatásra, így egy helyett
két autóbusz is megtelt.
Huszka Jenő igaz történeten alapuló romantikus nagyoperettje a 48-as
szabadságharc ma is aktuális mon-

danivalót közvetítette.
A zsúfolásig telt nézőtéren – csakúgy, mint mások – mi is dúdoltuk a
népszerű melódiákat. A gyönyörű
muzsika elvarázsolt bennünket, a
különleges zenei élmény még sokáig kedves történetünk marad.
Köszönjük
a
mezőtúri
Önkormányzat és Herczeg Zsolt
polgármester,
a
mezőtúri
Turizmusfejlesztési Kft. pályázati
lehetőségén kapott anyagi támogatást, melynek segítségével színházlátogatásunk megvalósult.
Gellért Edit
klubvezető
Henry Dunant
Nyugdíjas Klub

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

Kérjük, amennyiben segíteni
kíván másokon, jelentkezzen véradásra.
Személyi igazolványát és TAJ
kártyáját ne felejtse otthon!

véradó napjait:
• 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

Helyszín: Közösségi Ház,
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Köszönjük segítő szándékát!
Magyar
Vöröskereszt
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Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!
Értesítem Önöket, hogy a gyermekvédelmi törvény változott és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötött Erzsébet utalvány megszűnt.
Helyette készpénzt kapnak a 2019. augusztus 1-jén kedvezményben
részesülők. Az ellátások kiosztása 2019. augusztus 26. és 2019. augusztus
28. napja között történik. A kiosztás helye a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal épületének déli szárnya (Postával szembeni bejárat). A készpénz átvétele ABC sorrendben történik a következő beosztás
alapján:
A jogosult vezetéknevének „A” kezdőbetűjétől az „J” kezdőbetűig
2019. augusztus 26.
A jogosult vezetéknevének „K” kezdőbetűjétől az „P” kezdőbetűig
2019. augusztus 27.
A jogosult vezetéknevének „R” kezdőbetűjétől az „ZS” kezdőbetűig
2019. augusztus 28.
A készpénz kézhezvétele naponta 8.00-12.00 óra és 13.00-16.00 óra
között lehetséges.
Azon jogosultak, akik kijelölt napon nem tudnak valamilyen okból megjelenni 2019. augusztus 29-én 8.00-11.00 óra között vehetik át az utalványokat.
Felhívom a jogosultak figyelmét, hogy a megjelölt napokon csak azok
jelenjenek meg, akiknek a vezetéknevük a megadott betűkkel kezdődik!
Azon jogosultak, akik valamilyen okból nem szerepelnek a kiosztási listán legkésőbb 2019. augusztus 30-ig jelezze a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztályán, mert ezt követően nem lehet
az igényt érvényesíteni.
A pótigénylési határidő elmulasztása jogvesztő.
Az ellátás átvétele személyesen, vagy meghatalmazott útján lehetséges. A
meghatalmazást két tanúnak is alá kell írni. Tanú családtag nem lehet.
Személyi igazolvány és lakcímkártya nélkül senki sem veheti át!
Kérem azokat a személyeket, akiknek van bankszámlája, szíveskedjék a
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalban bejelenteni. 2019. november
hónapban ezen személyeknek átutalással teljesítjük a pénzbeli utalást.
Mezőtúr, 2019. augusztus 05.
dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

Folyamatosan fejlődik a Városi Sportcentrum
Az 1960-as években döntött úgy az
akkori városvezetés, hogy új, korszerű sportlétesítményt épít a
városban a Szolnoki úton.
Tervezéssel a kor legtehetségesebb
sportpálya tervezőjét Judik Zoltán
bízta meg. Az 1969-ben átadott létesítmény a környék legkorszerűbb,
legmodernebb sportpályái közé tartozott. Gyakran öltöztek „ünneplőbe” a küzdőterek a járási és munkahelyi sportnapok alkalmával. A
hetvenes években helyszíne volt a
labdarúgó
IBV-nek,
Ifjúsági
Labdarúgó Európa Bajnokság selejtezőinek és a Hadsereg Bajnokság
atlétikai döntőinek is. A lőtéren sok
fiatal tanulta meg a fegyverhasználat szabályait versenyszerű körülmények között.
1979-re elkészült a sportcsarnok
Dél-kelet Magyarország egyetlen

ekkora méretű fedett tornaterme
volt. A környéken csak Szolnokon
és Debrecenben volt ekkora létesítmény. Itt látták vendégül NB I-es a
Békéscsabai Előre kézilabdásai bajnoki mérkőzésekre ellenfeleiket,
többek között a Budapesti
Honvédot, Elektromost. 1988-ban a
Nyári Olimpiai Játékok előtt, a
Szovjetunió – Koreai NDK kosárlabda mérkőzés nyújtott maradandó
élményt a város sportot szerető
lakosságának.

Az eltelt idő megviselte a szabadtéri küzdőtereket, főépületet és a
sportcsarnokot egyaránt. Kisebb –
nagyobb karbantartások, fejlesztések folyamatosan zajlottak, de
anyagi források hiányában ez nem
volt elegendő. A 2000-es évek elején új korszerű világítótestek lettek
felszerelve az épületben, energiatakarékos fűtőrendszer lett beépítve
valamint Graboplast borításra lett
kicserélve a sportcsarnok elhasználódott parkettája.
Az
2011-ben
beindított
Sportfejlesztési Programok új lehetőséget teremtettek Mezőtúron az
utánpótlás-nevelésben és a sportlétesítmények fejlesztésében egyaránt. Az utánpótlás-nevelésben a
látvány csapatsport szakosztályok
évről-évre benyújtják programjukat
a Szakszövetségekhez, míg az atlétikai, judó, ökölvívó sportágak közvetlenül kapnak szövetségi támogatást. A MAFC Sportegyesület 2013ban saját beruházásaként, 14,6 millió forintból megépítette a 24 x 44
méteres műfüves labdarúgó pályát,
amely nagyon népszerű a lakosság
és a sportolók körében. Az MLSZ
támogatásával 2016-ban felújításra
kerültek a sportolók kiszolgálására
szánt helyiségek. Kicseréltük a
vizesblokkok és öltözők víz és
szennyvíz csőhálózatát, szerelvényeit. A falak és a járófelületek új
csempe és járólap borítást kaptak, a
falfelületek tisztasági festést. Az
alsószint folyosóján a főfalnál és a
hozzá kapcsolódó válaszfalnál
salétrom és talajvíz elleni szigetelést újítottuk fel. A beruházás 10
millió forintba került és az idelátogató vendégek szerint látványos fejlesztésen mentünk keresztül. Nem
sikerült teljes egészében felújítani
minden helyiséget, de a kerestük a
lehetőséget a továbblépéshez.
A MAFC 2018-ban sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar Kézilabda
Szövetséghez, amelyben a sportcsarnok kopolit üvegének hőszigetelt ablakokra való kiváltását 80 m
hosszúságban, a főépület alsó
szintjén a folyosó és a kiszolgáló
helyiségek, raktárak és a bírói öltöző szenny és folyóvíz hálózatának a
cseréjét és burkolását, festését jelölte meg. A főépületben a főfalakon
kicserélésre került hőszigeteltre
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több mint 50 nyílászáró. A labdarúgó pályák felújításra kerültek.
Öntöző kutat fúrattunk és a pályák
automata öntözőrendszerrel lettek
felszerelve. A főépület és a sportcsarnok felújítási munkái 2018
decemberében indultak és 2019
áprilisában fejeződtek be.
A pályázatban szerepelt még egy
NILFISK elektromos padlótisztító
gép, amely megkönnyíti és felgyorsítja a sportcsarnok takarítását. A
beruházás és a gép beszerzés 30
millió forintba került melyhez a 30
százalékos önerőt a városunk
Önkormányzata biztosította.
A főépület átadásánál kiépített lépcsőfeljáró vasszerkezete korrodáló-

dott, a korlátja tönkrement.
Az udvarban, a járdát a fák gyökerei
megemelték használata balesetveszélyessé vált. A Mezőtúri
Közművelődési és Sport K.N. KFT.
a 2019. évi költségvetésének a terhére felújítatta a bejárati lépcsőt és
az aszfaltozott járda helyére
viacolor járdát építetett.
Nagy örömünkre ebben az évben a
tenisz szakosztály újraszerveződött. A TOP CLLD Konstrukció
pályázatának kerületén belül négy
teniszpálya felújításra kerül a mintegy 50-60 fő sporttársunk nagy örömére. Várhatóan a felújítások, beruházások itt nem állnak meg. A
hangtechnikai fejlesztésre már
megvan az elnyert támogatás.
Keressük a pályázati lehetőséget a
főépület külső falainak és a tetőszerkezetének a hőszigeteléséhez.
Célunk tehát az, hogy az oly sokak
által szeretett és kedvelt Városi
Sportcentrum folyamatosan fejlődjön.
Barta Gyula
sportágazat vezető

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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mezőtúr és vidéke
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. szeptember 6.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.
A munkakör betölthető: 2019. szeptember 9.
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 önkormányza-
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ti lapban megtekinthető.
A pályázattal kapcsolatosan dr. Enyedi Mihály jegyző – telefonon történő
egyeztetés után – lehet érdeklődni. Telefon: 56/551-902
A KÖZIGÁLLÁS publikálásának időpontja: 2019. augusztus 1.

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet
környezetvédelmi és vízügyi 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:
Hulladékgazdálkodási tevékenység koordinálása, felügyelete, fejlesztési
lehetőségek keresése. Település-tisztasággal kapcsolatos feladatok ellátása.
Fakivágási engedélyezési eljárás lefolytatása. Parkfenntartással, játszóterekkel kapcsolatos feladatok koordinálása. Jegyzői hatósági feladatok ellátása. Munkakörhöz kapcsolódó felújításokban, beruházásokban törtnő
műszaki ügyintézés.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.)
Korm. rendelet alapján a képesítési követelmény:
1. melléklet 26. Környezetvédelmi és vízügyi feladatkör (I. besorolási osztály)
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, tanár, természettudományi , agrár, műszaki , természetvédelmi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetgazdálkodási, környezetmérnöki, vízépítőmérnöki, vegyészmérnöki,
biomérnöki, környezettudományi, természetvédelmi szakképzettség,
- jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Előnyt jelent:
- közigazgatási alapvizsga,
- közigazgatási szakvizsga
- közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
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 „ környezetvédelmi és vízügyi ügyintézői pályázat” jeligét.
A pályázat elbírálásnak határideje: 2019. szeptember 6.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.
A munkakör betölthető: 2019. szeptember 9.
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
lapban megtekinthető.
A pályázattal kapcsolatosan dr. Enyedi Mihály jegyző – telefonon történő
egyeztetés után – lehet érdeklődni. Telefon: 56/551-902
A KÖZIGÁLLÁS publikálásának időpontja: 2019. augusztus 1.
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Kedves gyerekek, fiatalok!
A MAFC Tenisz Szakosztálya 2019 augusztus 20-tól újabb csoportok
indítását tervezi .
Ezért szerettel várja a tenisz sport iránt érdeklődő gyerekek jelentkezését
5-től 14 éves korig.
Oktatás/edzés: 3-5 fős csoportokban , heti egy-két alkalommal.
Az oktatás szakképzett tenisz oktatók irányítása mellett történik.
Ütőt bizosítunk!
Minden érdeklődő fiatalt szeretettel várunk!
Érdeklődni lehet : tenisz.mafc@gmail.com
Telefonszám: 30/2037236, 30/9787275
MAFC Tenisz Szakosztály

Rendelési idő változás
IV. számú felnőtt háziorvosi szolgálat rendelési ideje augusztusban Dr.
Bodola Gyöngyi háziorvos körzetben:
2019. augusztus 31-ig
Hétfő: 10-12, Kedd: 10-12
Szerda:13-15, Csütörtök: 10-12, Péntek: 8-10
Helyettesítő orvos: Dr. Tálas Gabriella
Rendelő telefonszáma: 06-56-550-660
IV. számú felnőtt háziorvosi szolgálat rendelési ideje szeptemberben Dr.
Bodola Gyöngyi háziorvos körzetben:
2019.szeptember 2-től 2019. szeptember 30-ig
Hétfő: 12.30-14.30, Kedd: 12.30-14.30
Szerda: 9.30-11.30, Csütörtök: 12.30-14.30, Péntek: 12.30-14.30
Helyettesítő orvos: Dr. Kun Elemér
Rendelő telefonszáma: 06-56-550-660

MAFC felnőtt labdarúgó csapat hazai mérkőzései:
08.24. 17:00 óra
09.07. 16:00 óra
09.22. 15:30 óra
10.05 14:30 óra
10.27. 14:00 óra
11.09. 13:30 óra
11.23 13:00 óra

MAFC - KARCAGI SE
MAFC - JÁSZFÉNYSZARU SE
MAFC - SZAJOL KLK
MAFC - KUNHEGYES ESE
MAFC - JVSE ROSENBERGER
MAFC - JÁNOSHIDA SE
MAFC - TÓSZEG KSE

Felhívás 50 éves osztálytalálkozóra
Szeretettel várjuk azokat, akik 1969-ben végeztek a Kossuth Téri Általábos
Iskola A osztályában (osztályfőnök :Török László).
Szeptember 7-én szombaton 10 órakor tartandó ünnepségünkre várjuk
a volt osztálytársakat.
A találkozó és ebéd helyszíne : Gyöngyhalász Étterem.
Várjuk a jelentkezőket a 0630 482 62 28-as telefonszámon.
Sólyom András
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Kell-e félni az afrikai sertéspestistől?
Kizárólag vaddisznóknál, de Magyarországon is jelen van az
afrikai sertéspestis. A betegség miatt a sertéságazat és a vadásztársadalom jó ideje a terjedés megakadályozásán dolgozik, de
mit jelent ez nekünk, átlagos vásárlóknak? Mekkora valójában
a veszély és mit érdemes tudni a betegségről? Többek között
erről is szó esett dr. Bognár Lajos országos főállatorvossal folytatott beszélgetésünkben.

Fotó: AM

- Milyen most a hazai afrikai sertéspestis helyzet?
- Az állategészségügyi szakemberek
az ASP tavaly áprilisi megjelenése
óta folyamatosan végzik a vizsgálatokat. Több elhullottan talált vaddisznóban is kimutattuk már a
vírust hazánk észak-keleti területein. A szakemberek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a
lehető legjobban „helyhez kössék”
a vírust. És bár vannak eseteket, de
szerencsére úgy tűnik, hogy eddig
sikerült egy jól meghatározott térségen belül tartani a betegséget.
- Mennyire veszélyes ez a betegség?
- Nagyon fontos tisztában lenni
azzal, hogy az ASP az emberre nem
veszélyes, kizárólag a vaddisznókat
és a házi sertéseket betegíti meg. A
vírus nekünk, embereknek még
akkor sem okozna gondot, ha véletlenül fertőzött vaddisznó húsát
fogyasztanánk. Erre természetesen
nem kerülhet sor, hisz jelenleg az
érintett területeken minden elejtett
vaddisznót kötelező megvizsgálni
és még negatív eredmény esetén
sem vihetik ki a húst az érintett
zónákból.
A betegség megjelenése azonban
komoly gazdasági kárt jelent a
vadásztársadalom, de legfőképp a
sertéságazat számára. Maga a vírus
rendkívül ellenálló, megfelelő
körülmények között akár évekig is
fertőzőképes marad. Nincs se
gyógykezelés, se megelőző vakcinázás ellene. Ráadásul nem csak
„természetes úton” terjed, hanem
ún. ragályfogó eszközökkel, de
akár fertőzött hússal, vagy abból
készült termékkel is messzire

elhurcolható. Éppen ezért a legfontosabb, hogy a saját szintjén mindenki betartsa a megelőzéshez
szükség előírásokat.
- Ha olyan biztonságosak ezek a
termékek, akkor az elmúlt másfél
évben miért lehetett többször is
hallani, hogy több ország megtiltotta a magyar hústermékek
beszállítását?
- Ezeknek a korlátozásoknak kizárólag járványügyi és nem élelmiszerbiztonsági okai vannak! Mint
említettem, a vírus nagyon ellenálló
és sokféleképpen (élő állattal, eszközökkel, hússal, vagy abból
készült termékekkel stb.) terjeszthető. Azok az úgynevezett harmadik (tehát EU-n kívüli) országok,
amelyek megtiltották a magyar termékek beszállítását, azt szeretnék
elkerülni, hogy akár csak véletlenül
is, de fertőzött állat vagy élelmiszer
kerüljön be hozzájuk. Ebből az –
olykor túlzott – elővigyázatosságból
adódik az ágazatot érintő nagy gazdasági kár.
Folyamatosan tárgyaltunk az elmúlt
hónapokban és tárgyalunk jelenleg
is az érintett országokkal. hogy a
tiltásokat korlátozzák a fertőzéssel
érintett területekre. Számos esetben
(például
Hongkongnál,
Szingapúrnál,
Kanadánál
és
Vietnámnál) már sikerült is elérnünk, hogy enyhítsék a kereskedelmi korlátozásokat. Az Európai
Unióba is szállíthatóak a fertőzéssel
nem érintett magyarországi területekről az élő sertés, sertéshús, sertéshúsból készült termékek. A
kereskedelmi korlátozások miatt
azonban magyar állattartókat és
húsfeldolgozókat így is jelentős kár
éri.

- Tehet még valamit a lakosság?
- Régóta fennálló, pont az ASP megelőzéséért bevezetett előírás, hogy
külföldről (főleg Ukrajnából) tilos
sertéshúst, illetve húskészítményt
behozni, még magáncélra is. Ennek
ellenőrzésére az állategészségügyi
hatóság szorosan együttműködik a
határállomásokon dolgozó szakemberekkel, szervezetekkel. A pog�gyászok ellenőrzése folyamatosan
zajlik, de ez nem nyújt 100%-os
garanciát. Az utazók felelősségteljes magatartása elengedhetetlenül
fontos, sajnos azonban az a szomorú tapasztalat, hogy e téren vannak
hiányosságok. Az elmúlt hónapokban rendszeresen kellett élelmiszert elkobozni a határállomásokon. Tehát ezúton is kérek mindenkit, hogy utazásaik során (az
EU-n kívülről) ne hozzanak magukkal sertéshúst, illetve húskészítményt!

Fotó: AM

- Mit tegyen, aki elhullott vaddisznót lát az erdőben?
- Ha egy kiránduló elhullott vagy
betegnek látszó vaddisznóval találkozik az erdőben, akkor ne bántsa,
csak szóljon a hatóságoknak. Ezt
megteheti egyrészt a Nébih zöldszámán (06-80/263-244), de akár a
terület gondozójának, a hatósági
állatorvosnak, a járási hivatalnak
vagy a település önkormányzatánál
is jelezheti a tapasztaltakat. Fontos,

hogy az erdőjáró minél pontosabban megadja a helyet (akár konkrét
gps koordinátákkal), ahol a hullát,
vagy a beteg állatott látta.

Fotó: AM

- Várható valamilyen korlátozás,
ami a kirándulókat érintheti?
- Az ASP megjelenése miatt a turisztikai rendezvényeket érintő korlátozás nem várható. A kirándulók az
érintett megyékben található, úgynevezett különösen ellenőrzött
területek határán láthatnak majd
tájékoztató plakátokat, ami arra
hívja fel a figyelmüket, hogy afrikai
sertéspestissel fertőzött területre
kívánnak belépni.
Mivel az ASP emberre nem veszélyes, csak a vaddisznókat és a házi
sertéseket betegíti meg, így semmilyen kockázatot nem jelent az
ember egészségére, ha elhullott
vaddisznóba botlana az erdőt járva.
Azonban, ahogy már szó volt róla,
maga a vírus rendkívül ellenálló,
így ha esetleg a kiránduló keze, a
ruhája, a cipője vérrel szennyeződne, kiemelten fontos, hogy addig ne
menjen sertések közelébe, míg
kezét, ruházatát le nem mosta, le
nem fertőtlenítette!
Az ASP járvánnyal kapcsolatos legfrissebb információkról és további
hasznos tudnivalókról a Nébih honlapján (https://portal.nebih.gov.
hu/afrikai-sertespestis) tájékozódhatnak az érdeklődők.

Házassági évfordulósok köszöntése
A mezőtúri Városnap hagyományait követve Mezőtúr Város
Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is
szeretné köszönteni a mezőtúri 50 - és 60. házassági évfordulójukat
2019- ban ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési határideje 2019.szeptember 13. péntek.
Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirattal. A polgármesteri köszöntő ideje az idei évtől a Ősz-Ülő rendezvény keretében lesz megtartva 2019. szeptember 28-án délután.
További info: Közösségi Ház, 06-56-350-075
Bordács László
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ELHUNYTAK
Boldog Mihályné Szabó Róza élt 88 évet,
Biró István György élt 68 évet,
Kovácsné Rác Erzsébet élt 88 évet,
Kovács Sándor Tamásné Lipcsei Mária
élt 65 évet,
Takács Károlyné Lénárt Margit
élt 81 évet,
Tímár Lászlóné Finta Irén Éva élt 56 évet
Szűcs Lajosné Tóth Terézia élt 90 évet,
Fórizs Sándorné Szabó Róza élt 85 évet,
Csekő Lajosné Rácz Katalin élt 56 évet,
Márton Józsefné Balász Róza élt 86 évet,
Nagy Lajos Sándorné Vámos Ilona
élt 88 évet,
Bakos Tibor Albertné Mikes Éva Etelka
élt 69 évet,
Benke István élt 63 évet,
Vad Lajosné Kiss Erzsébet élt 85 évet.

közéleti lap

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

Ábrahám Dorka
(Kósa Julianna)

Balogh Katalin
(Czinano Katalin)

Csiki Leonor Rozália
(Szabó Magdolna)

Domán Réka
(Tukarcs Adrienn)

Máger Zoé Armilla
(Nagy Edit)

Németh Fanni
(Laborc Marianna)

Pálfi Zselyke
(Járai Aranka)

Rácz Demina Hanna
(Rácz Zsanett)

Tóth Dominik Ádám
(Lencsés Mária)

Tóth Dorka
(Bán Anett)

Nyugodjanak békében.
ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:
Augusztus 16-22-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111
Augusztus 23-29-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993
Állatorvosi ügyelet:
Augusztus 17-18-án
dr. Bodó Péter
06/30/239-9343

Túrkeve, Kisújszállási út
(benzinkút mögött)
Augusztus 19-20-án
dr. Matuska László
Mezőtúr, szabadság u. 9.
Tel.: 56/350-435;
06/30/978-2286
Augusztus 24-25-én
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006,
06/30/664-8257

Lapzárta: 2019. augusztus 21. (szerda)15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára 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.
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