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Újra mozizhatunk Mezőtúron
Mezőtúr Város Önkormányzata
konzorciumi együttműködési formában Mezőtúr Fejlesztéséért Helyi
Közösség elnevezéssel támogatásban részesült a TOP CLLD pályázati
konstrukció keretein belül. Az
elnyert támogatás összege 250 millió forint. A támogatás alapfeltétele
volt a Helyi Közösségi Fejlesztési
Stratégia megalkotása,amely tartalmazta a helyi közösségek fejlesztési
igényeit. Az így meghatározott
közösségi igényekre építve kerültek
kiírásra a pályázati felhívások. A
legnagyobb volumenű felhívás az
úgynevezett kulcsprojekt, amelynek célja multifunkciós kulturális
és közösségi tér kialakítása a Petőfi
Sándor utca 5. szám alatt található
épületben. A beruházás eredményeként a helyi igényekhez igazodó
közösségi, kulturális tér úgy kerül
fejlesztésre, hogy a megőrzött színháztermi funkció mozi funkcióval
egészül ki, azaz premier filmek
levetítésére alkalmas, a mai kor igé-

nyeit teljes mértékben kielégítő
mozi kerül kialakításra.

gördeszkapálya és a jelenlegi
„garázs”, valamint vizesblokk is

A Városi Színházterem jelenlegi képe
Fotó: Kelemen Márton

épül. Szintén az Ifjúsági lakótelepen
játszótér kerül megépítésre. A
konstrukciónak köszönhetően megújul a Wesselényi úti „Sallai iskola”
egyik szárnya, amely közösségi
szintér funkcióját tölti be.
A pályázati támogatás a fejlesztéseken kívül közösségi programok
megrendezéséhez is biztosít támogatást, mint például: A helyi hagyo-

További TOP „CLLD”fejlesztési
célú pályázati felhívásnak köszönhetően újul meg 4 db teniszpálya a
Városi Sportcentrumban és a
Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár egységei is új belsővel várják majd az olvasókat. Felújításra
kerül az Ifjúsági lakótelep mögött a

Herczeg Zsolt
polgármester

FELHÍVÁS

Megemlékezés városunkban
Szeptember 1-én került megrendezésre a II. Világháború
Mezőtúri Áldozatainak és a
Szovjetunióba elhurcoltak emléknapja a város főterén állított
emlékműnél.
„Nem szabad elfelejtenünk, hogy
a történelem során mindig is voltak
olyan zsarnokok és gyilkosok, akik
egy ideig legyőzhetetlennek tűntek,
de végül mindig elbuktak. Mindig.”
– kezdte megemlékező gondolatait
Mahatma Gandhi idézetével Szűcs
Dániel önkormányzati képviselő,
akit a Siketek és Nagyothallók
Klubjának
műsora
követett:
Reviczki Gyula Petőfi él című versét
Rojkó Istvánné mondta el, Rácz
Gáborné dr. Keresztes Károly A fájdalom csendje című művét adta
elő, Csikós Istvánné pedig
Reményik Sándor Glória című költeményét szavalta el.

mányok, kulturális értékek és tudományos ismeretanyag átadását szolgáló oktatási-nevelési és ismeretterjesztő programok és a civil társadalom erősítését célzó programok.
A pályázati felhívásokon keresztül megvalósuló fejlesztések legyen az fejlesztési vagy szociális
típusú - legfőbb célja, hogy a mezőtúri lakosság igényeire épül és a
helyi igényeket szolgálja ki a kivitelezés, illetve a megvalósulás után.
Fontos kiemelni, hogy nemcsak
egy-egy program kerül/kerülhet
támogatásra, hanem programsorozat is, amely pozitív eredményét
hosszabb ideig érezhetjük. A megvalósulások helye és a programok
sokszínűsége alapján látható, hogy
nem egy meghatározott célcsoport,
lakóközösség, városrész fejlődik,
hanem Mezőtúr egésze részesül
ebből a fejlesztési támogatásból.

A történelmi egyházak megjelent
képviselőinek közös imája után az
emlékezés koszorúinak, virágainak
elhelyezésére került sor a II.
Világháborús Emlékműnél, és az
1945-ben, mezőtúrról elhurcolt
lakosok emlékére állított emléktáblánál.

Miskolczi Adrienn

Mezőtúr Város Képviselő-testülete által alkotott, a helyi kitüntetések,
díjak alapításáról és adományozásáról szóló 11/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet alapján:
A „Mezőtúr Város Díszpolgára” kitüntetésre és a „Mezőtúr Városért” díj
adományozására az állami és társadalmi szervek, gazdasági társaságok,
választópolgárok; a „Mezőtúr Város Szolgálatáért” díj adományozására bármely választópolgár, vagy jogi személy; továbbá „Az Év Mezőtúri
Vállalkozója” díjra természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet 2019. szeptember 18-ig javaslatot tehet, melyet
Mezőtúr Város Polgármesteréhez kell írásban (5400 Mezőtúr, Kossuth
Lajos tér 1. címre) benyújtani.
„Mezőtúr sportjáért”, „Mezőtúr kultúrájáért”, „Az év mezőtúri sportolója” és a „Mezőtúr város jó tanulója, jó sportolója” kitüntetések adományozására szintén 2019. szeptember 18-ig bármely mezőtúri választópolgár
vagy jogi személy javaslatot tehet, melyet Mezőtúr Város Képviselőtestületének Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságához kell írásban
(5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. címre) eljuttatni.
A kitüntetések átadására 2019. október 23-án ünnepélyes keretek
között kerül sor.
A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott
önkormányzati rendelet tartalmazza, mely a Közös Önkormányzati
Hivatalban Tóth Ádám ügyintézőnél (Tel.: 56/551-913, email: toth.adam@
mezotur.hu), a www.mezotur.hu internetes felületen, illetve a könyvtárban
megtekinthető.			
Herczeg Zsolt sk. polgármester
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mezőtúr és vidéke
HIRDETMÉNY

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. augusztus 29-ei soros nyilvános
ülésén önkormányzati rendeleteket alkotott
- Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.
(II.18.) rendelete módosításához
- Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabály-zatáról szóló 5/2011.(II.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.
A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.
dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

FELHÍVÁS
Mezőtúr Város Önkormányzata
6-10 éves
gyermekek részére rajzverseny
pályázatot hirdet
aTOP-2.1.2-15-JN1-2016-00001
azonosítószámú „Zöld kapcsolat
kialakítása Mezőtúron a rekreációs-, intézményi- és lakóövezetek
között” című projekt keretében
Legkedvesebb „zöldszigetem”
Mezőtúron - címmel.
A rajzverseny témája a gyermekek által Mezőtúr város közterületein legkedvesebbnek tartott játszóterek, közterek, ligetek, sétányok,
vízpartok vagy zöld felületek, ahol
a gyermekek legszívesebben játszanak, kikapcsolódnak, ahol a legtöbbet töltik el együtt közösen a szabadidejüket családjukkal, barátaikkal. A legszebb pályamunkákból
kiállítás szervezésére kerül sor.
A pályamunkák elkészítésének
technikája és kialakított mérete sza-

badon választható.
Pályázók köre: 6-10 éves mezőtúri lakos gyermekek.
Pályázói adatok: a pályázó neve,
lakcíme, intézménye, szülő telefonos elérhetősége, a legkedvesebb
„zöld szigetként” megörökített
helyszín megnevezése.
A pályamunkák benyújtásának
határideje: 2019. szeptember 30.
16.00 óra.
Cím:
Mezőtúri
Közös
Önkormányzati Hivatal, 5400
Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
A borítékon kérjük feltüntetni:
Legkedvesebb „zöldszigetem”
Mezőtúron - rajzpályázat.
A pályamunkákat személyesen is
be lehet nyújtani.
További információ
e-mail:
varosfejlesztesikft@
mezotur.hu; tel.: 551-933.

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

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

Rendelési idő változás
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

2019. szeptember 13.
Megkérdeztük….

Idén nyáron júliusban és
augusztusban is három alkalommal ülésezett Mezőtúr
város képviselő-testülete. A
soros nyilvános és zárt ülést
augusztus 29-én tartották
meg. Herczeg Zsolt polgármester úr sajtótájékoztató
keretein belül számolt be a
nyári időszak legfontosabb
napirendi pontjairól.
– Július 24-én több fontos témáról
is tárgyalt a testület. Mezőtúr
Város Önkormányzata 2019. évi
közbeszerzési tervének módosítása a napirendi pontok között szerepelt. Miről esett szó?
– Elindítottuk a közbeszerzési
eljárást az útépítési programunk
második és harmadik ütemében. A
műszaki tartalmat tekintve nyolc
utcában útalap építése valósul meg,
míg négy utcában aszfaltozásra számíthatnak a lakosok. Az idei évben
az államtól kapott 200 millió forintból, a felvett 150 millió forint hitelből, valamint a saját költségvetésünkből is átcsoportosítottunk erre
a célra forrást és így tudjuk megvalósítani a beruházást.
Fontos azt is kiemelni, hogy hamarosan elindítjuk a program utolsó
ütemét is, mely keretében négy
további utcát leaszfaltozunk majd. A
munkálatok végeztével elmondhatjuk azt, hogy 2019-ben összesen 19
utcában építettünk útalapot és 8 utca
aszfaltburkolatot kapott.
– A következő ülés július 31-én
volt, melyen egyebek mellett „A
zártkerti besorolású földrészletek
mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására”
elnevezésű ZP-1-2019 kódszámú
pályázat benyújtásáról tárgyalt a
testület. Mit tudhatunk a részletekről?
– Korábban már Dr. Barancsi
Ágnes pályázatíró közreműködésével néhány mezőtúri tanyatulajdonos összefogott és azzal a kéréssel
keresték meg önkormányzatunkat,
hogy nyújtsunk be egy pályázatot,
hiszen sokkal kedvezőbb támogatási intenzitást lehet elérni így, mint
hogy ha a tanyatulajdonosok önállóan pályáznának. Sajnos akkor ez
a projekt meghiúsult, azonban
most ugyanez vonatkozik a zártkertekre, itt azonban kizárólag az
önkormányzatok nyújthatnak be
pályázatot. Több zártkert tulajdonos keresett meg bennünket ezzel
kapcsolatban, melynek részleteit
megtárgyaltuk és úgy döntött a tes-

tület, hogy benyújtja a fent említett
pályázatot, melynek bízunk sikerességében, hiszen ez által több fejlesztés is megvalósulhat a zárkertek
tekintetében.
– A Mezőtúri Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár intézményvezetői
pozíció betöltésére kiírt pályázatok bírálatáról zárt ülés keretein
belül döntött a testület. Mit tudhatunk erről?
– Két személy nyújtotta be pályázatát, akiket egy bíráló bizottság
hallgatott meg. Ezután a bizottság
megfogalmazott egy javaslatot,
mely alapján a Képviselő-testület
Ács Erikát, a korábbi intézményvezetőt választotta meg nyertesnek,
aki az elkövetkezendő öt évben
vezeti majd az intézményt. Ezúton
is gratulálok neki és további sok
sikert kívánok a munkájához.
– Augusztus 29-én tartotta meg
soros nyilvános és zárt ülését a testület. Több téma mellett tárgyaltak a képviselők a Csellár és Társa
Egészségügyi Szolgáltató Betéti
Társasággal kötött feladat-ellátási
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. Mit tudhatunk a részletekről? Miért volt erre
szükség?
– Mezőtúr Város Önkormányzata
még 2015-ben kötött feladat-ellátási
szerződést a Csellár és Társa
Egészségügyi Szolgáltató Betéti
Társasággal a körzeti védőnői, iskolai védőnői, iskola-egészségügy és
ifjúság-egészségügy tevékenységek
ellátására vonatkozóan. Az ellátást
végző védőnők a Bt. munkavállalói.
A Bt. képviselője, dr. Csellár
Zsuzsanna, illetve Nagy Anikó csoportvezető védőnő azzal a kérelemmel fordult az Önkormányzathoz,
hogy közös megegyezéssel szüntessük meg a feladat-ellátási szerződést, és a védőnői tevékenységek
ellátása közvetlenül önkormányzati
fenntartás alá kerüljön. A kérelmet
azzal indokolták, hogy az egyes
egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy
bérnövelésének, valamint az ahhoz
kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
kormányrendelet módosítása alapján a védőnők jelentős béremelésre
jogosultak abban az esetben, ha közalkalmazotti jogviszonyban látják el
a feladatot. Ennek értelmében úgy
döntöttünk, hogy a feladat-ellátási
szerződést közös megegyezéssel
megszüntetjük és a védőnők így
átkerülnek az önkormányzati szférá-

Folyt. a 3. old.

2019. szeptember 13.
ba. Két-három hónap átfutási időre
van szükség, miután a védőnők megkapják majd az emelt bérüket.
– Az EFOP-1.5.3-16-2017-00048 azonosítószámú „Komplex humán
szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” és az EFOP-3.9.2-16-201700011 azonosítószámú „A humán
kapacitások fejlesztése Mezőtúr
térségben” projektek keretében a
2019/2020-as tanévben nyújtandó
ösztöndíj programra vonatkozó
pályázati felhívás elfogadásáról is
döntöttek az augusztusi ülésen.
Mit tudhatunk az idei részletekről?
– Az elmúlt esztendőben több
mint nyolcvan diáknak tudtunk
ilyen módon segítséget nyújtani. A
nyertes pályázók tíz hónapon
keresztül havi 15 ezer forint összegű ösztöndíjat kaptak. Idén is ezen
két projekt keretében nyílik lehetőség olyan helyi ösztöndíj program-

mezőtúr és vidéke
ra, amely a településen élő, tehetséges és szociálisan rászoruló általános iskola felső tagozatos, középiskolai tanulmányaikat végző diákok,
valamint a felsőoktatásban továbbtanulók számára került kiírásra.
Olyan fiatalok pályázatát várjuk,
akik aktív tagjai a helyi közösségnek és akikre büszkék lehetnek a
településen élők. A „Hass, alkoss,
gyarapíts” és a „Nőjj itthon nagyra”
ösztöndíj programok keretében a
nyertes pályázóknak idén is havonta maximum 15.000 forint összegű
ösztöndíj adható 10 hónapon
keresztül. Mindkét projekt esetében szeptember 30-ig van lehetőség
benyújtani a pályázatokat. A kiírás
részleteiről bővebben a www.
mezotur.hu oldalon és a Mezőtúr és
Vidéke szeptember 13-ai lapszámában olvashatnak.
Csurgó-Veres Nikoletta
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Az idei Testvértelepülési
Találkozó programjai
Ahogy azt korábbi cikkünkben
büszkén
tudattuk
Önökkel,
Mezőtúr Város Önkormányzata
elnyerte ez EACEA által kiírt
„Európa a polgárokért” program
keretein belül az „Egység a
sokszínűségben-Testvértelepülési
Találkozó a Kulturális Diverzitásért” című testvértelepülési
pályázatot.
A testvértelepülési találkozó
szeptember 27-30. között fog zajlani. Testvértelepüléseink most is
nagy lelkesedéssel fogadták a programokat, melyek a következők:
Szeptember 27-én délután várjuk
vendégeink érkezését: Sepsikőröspatak-Kálnokról, Árkos-ról,
Sárosfáról, Törökbecséről, Makow
Podhalanskiból, Weidából és
Canelliből így több mint 100 fő
érkezik hozzánk a testvértelepüléseinkről. Mezőtúrról a Kossuth
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola fogja magát
képviseltetni, hiszen testvériskolai
kapcsolat áll fenn ezen iskola és az
árkosi Dr. Gelei József Általános
Iskola között.
Szeptember 28-án délelőtt a diá-

kok karitatív tevékenységet végeznek, mely magában foglalja a
Kóborka
Túri
Állatvédők
Egyesületének
meglátogatását,
továbbá
részt
vesznek
a
„Szolidaritás krízis idején”, továbbá
az Európai Unió jövője” műhelymegbeszélés gyermekeknek című
konferencián. Ebéd után az Ősz-Ülő
városi rendezvény programjain
veszünk részt. A nap további részében a különböző színes programok
mellett, lesz lehetőség mindenkinek szabadidős tevékenységek folytatására, mely során megismerhetik
a városunk természeti és kulturális
értékeit.
Szeptember 29-én délelőtt
Gyulára utazunk, ahol a Gyulai
Várat, valamint az Almásy Kastélyt
fogjuk megtekinteni vendégeinkkel.
A program lehetőséget nyújt
arra, hogy jobban megismerjék a
résztvevők egymást, ilyen alkalmakkor mindig rengeteg új barátság kötődik.
Szeptember 30-án búcsúzunk el
vendégeinktől a mielőbbi viszontlátás reményében.
Tóth Ádám

Értesítés
Tájékoztatásul közöljük, hogy az
FGSZ Földgázszállító Zártkörűen
Működő Részvénytársaság Keletmagyarországi
Földgázszállító
Régió Fáklyázással járó munkát
végez az Endrőd I. gázvezetéken.
A fáklyázási műveletek várható
időpontjai:
2019. 09.19-én 17.00-21.00 között
A fáklyázás –ami erős fény és

hanghatással jár- az Endrőd I. vezetékhez tartozó Endrőd csomóponti
fáklyánál történik. ( Hrsz.: 0690/1)
Társaságunk a fenti tevékenységet a mindenkori hatályos jogszabályok figyelembevételével végzi.
Kérjük bejelentésük szíves tudomásulvételét.
FGSZ Földgázszállító Zrt.

Zsinagóga koncert

Mezőtúri híres emberek a Wikipédiában
KIEGÉSZÍTÉS
A Mezőtúr és Vidéke 17. lapszámában megjelent
Kissné Mikes Éva
„Mezőtúri híres emberek a
Wikipédiában című írásában
közölt fotó Dr. Jóború Magdát
ábrázolja.

A Budapesti Fesztiválzenekar
azokra a településekre látogat el,
ahol áll egy zsinagóga és egykor
imádkoztak falai között, ma már
más célt szolgálnak.
A Budapesti Fesztiválzenekar és
az Egységes Magyarországi Izraelita
Hitközség együttműködése keretében „Koncert és beszélgetés vidéki
zsinagógákban” címmel programsorozat indult 2014. júniusában,
ennek már volt egy állomása város-

unkban 2016. júniusában. Idén,
szeptember 3-án ismét egy megállója lehettünk a programsorozatnak.
A zenekar műsorának szünetében Megyeri A. Jonatán rabbi szólt
a jelenlévőkhöz, aki beszédében az
élet és létezés közötti összefüggésre
és különbségre hívta fel a figyelmet.
A műsorban Ludwig van
Beethoven és Franz Schubert darabjait hallgathatta meg a közönség.
Bodor Márti
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mezőtúr és vidéke
Templom és iskola – megkezdődött a Mezőtúri
Református Kollégium 490. tanéve

A Mezőtúr-Belvárosi Református
Nagytemplomban 2019. szeptember elsején, vasárnap 10 órától
ünnepi istentiszteletet tartottak. A
Mezőtúri Református Kollégium
490. tanévnyitó ünnepségén hálát
adtak a Mezőtúri Református
Látogatóközpontért, melyen belül
megnyitják felújított épületeiket: a
Belvárosi
Református
Nagytemplomot,
a
Református
Gimnázium Dísztermét és az
Ókönyvtár épületét.

A hálaadó istentiszteleten dr.
Fekete Károly, a Tiszántúli
Református Egyházkerület püspöke
hirdette az Igét a Bírák 5,1-3 és 31b
alapján. „Az Isten által kínált szabadság felér egy feltámadással: új
reményt, életkedvet és örömet ad.
Mezőtúr megújult teret kapott, a
szellemi-lelki örökség terei bővülnek, és ezeket az ajtókat pedig ki
kell nyitni a látogatók számára” –
mondta.
Koncz Tibor, a Nagykunsági
Református Egyházmegye esperese
köszöntőjében Reményik Sándor
Templom és iskola c. versét idézte
fel, kiemelve e kettő fontosságát és
összekapcsolódását.
„Urunk
Istenünk, ez az egész a te kezedből
való és a tiéd lesz. E terek csak
akkor töltik be igazán rendeltetésüket, ha Istené lesznek, és ezt sosem
szabad felednünk” – zárta szavait.
Prof. dr. Latorcai János, a
Mezőtúri Református Oktatási
Intézmények Igazgatótanácsának
elnöke, az Országgyűlés alelnöke
tanévnyitó beszédében kitért arra,

hogy fontos az ilyen ünnepi alkalmakkor felidéznünk a múltat, és a
jövőbe tekintve kitűzni az új célokat. „Igazán szimbolikus, hogy a
templom és az iskola egyszerre
újult meg” – mondta.
Mihalina László, a gyülekezet lelkipásztora ismertette a felújítási
munkálatok részleteit. A fejlesztésnek köszönhetően kívül-belül teljesen megújult a Mezőtúri Református
Nagytemplom és további vallási
turisztikai funkciókkal várják az

ide látogatókat a hozzá kapcsolódó
látogatóközponti elemek: a templomtorony, az Ókönyvtár és a
Gimnázium Díszterme is. A projekt
zárását követően a látogatóközpont
hivatalosan is megnyitja kapuit a
látogatók számára, így mindenki
számára
megtekinthető
a
Gimnázium Díszterme és a 2011ben Történelmi Emlékhellyé avatott
és Magyar Örökség Díjas Ókönyvtár.
Az átadó ünnepségen egyházzenei művekkel a liturgiában szolgált
a Debreceni Református Kollégium
Kántusa, a Psalterium Hungaricum
Énekkar (Budapest) és a Mezőtúri
Református Felnőttkórus. Berkesi
Sándor, Arany János és Marczi
Ernő vezényeltek; orgonán Sárosi
Dániel,
trombitán
pedig
Karapancsev Kristóf kísérte az éneket. Az istentisztelet végén Égerné
Tamás Annamária, a Mezőtúri
Református Kollégium főigazgatója
nyitotta meg a tanévet.
Mezőtúri Református
Egyházközség

Véradás 2019
2019. szeptember 25-én Véradás
lesz a Közösségi Házban
8-13 óráig.
Szükséges iratok:
Személyi igazolvány,
lakcím-kártya, TAJ kártya
Magyar Vöröskereszt

2019. szeptember 13.

Óvodamúzeum a város szívében
Az Önkormányzati Óvodák
augusztus 30-án az Óvodamúzeum
megnyitó ünnepségére várták az
érdeklődőket a Városi Oktatási
Centrum 21-es termébe.

Pusztai Zsolt – Túri Fazekas
Múzeum igazgatója
Kontér Béláné ny. intézményvezető, Patkós Éva városi képviselő,
intézményvezető,

A vendégek érkeztek is szép
számmal, a Kilián óvodából átköltöztetett tárlat sokakat érdekelt. Az
esemény az óvodások műsorával
kezdődődött, majd Pusztai Zsolt
muzeológus nyitotta meg a kiállítást. Elmondta, hogy a tárlat két
részre osztható. Van egy rész, amely
az óvodák történetéről szól, a másik
pedig a régi kor tárgykultúrájáról.
Majd a két főszervező ¬ Kovács
Gáborné és Tiba Mihályné ¬ osztotta meg velünk gondolatait. Kovács
Gáborné kiemelte, hogy ebben a
kiállításban valódi értékek gyűltek
össze a múltból, amelyek megismerésre, emlékezésre és megőrzésre
méltóak. A múzeum ötlete 2011-ben
a Kilián Óvoda 50. évfordulójának
megünneplésének előkészületekor
vetődött fel. Tiba Mihályné az
óvoda akkori intézményvezetője és
nevelőtestülete kezdte felkutatni a
mezőtúri óvodák történelmét, és
közben folyamatosan gyűltek a tárgyi emlékek is. E kiállítást szeretnék
bemutatni a városiaknak és minden
érdeklődőnek, így a tárlat Mezőtúr
központjába, a Városi Oktatási
Centrum 21-es termébe került át.
A szervezők köszönik támogatóinak segítségét. Támogatóik voltak:
Mezőtúr Város Önkormányzata Herczeg Zsolt polgármester,

Pappné Juhász Emília - Mezőtúri
Intézményellátó és Ingatlankezelő
KN Kft. ügyvezetője,
Bordács László - Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN Kft.
ügyvezető,
Takács Győző, Bodor Márta,
Tóth Gábor, Molnár István, az óvodák nevelőtestületei, Aszódi
Kisáruház, Trinyik Pálné, Mankó
házaspár, Sziromszerelem, Moletti
Divatáruház, Pepita Áruház.
Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere is megköszönte a kiállítást a két főszervezőnek és kihangsúlyozta, hogy nagyon fontos az
óvodapedagógusok munkája.
A Közösségi Ház munkatársai
nevében gratulálunk a szervezőknek!
A kiállítás látogatható: városi
rendezvények, események keretén
belül, „múzeumi napok” alkalmával, óvodás, iskolás gyermekek csoportos látogatása esetén előzetes
telefonos egyeztetés alapján. Már
szeptember 28-án az Ősz-Ülő keretein belül is várják a szervezők az
érdeklődőket, valamint szívesen
fogadják a tárgyi emlékeket a tárlat
további bővítése céljából.
Hívható telefonszámok: Tiba
Mihályné 06/30 439-0725, Kovács
Gáborné 06/70 335-7383
Bodor Márti

2019. szeptember 13.
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Lampionúsztatás, sárkányhajó verseny és utcabál
Az elmúlt évekhez hasonlóan
Mezőtúr
Város
Sportjáért
Alapítványának
szervezésében
valósult meg idén is, ezúttal augusztus 24-én a hagyományos sárkányhajó verseny, a lampionúsztatás,
majd az ezt követő utcabál.
Eredeti terveink szerint június
elején szerettük volna megrendezni
a sárkányhajó versenyt a Berettyón,
kedvezve ezzel az időponttal az
iskolásoknak, azonban az időjárás,
majd más külső tényezők végül
közbe szóltak.

városunkban. Eredmény: 1. Ledfak,
2. Sünitali, 3. Impérium SE
A verseny után a humor vette át
a főszerepet, mivel Badár Sándor
érkezett hozzánk, aki rendkívül jó
hangulatot varázsolt a Berettyópartra, műsorára sokan voltak
kíváncsiak és mindenki széles
mosollyal követte a szentesi kötődésű humoristát.
Ezt követően Pécsi Annamária és
csapata foglalta el a színpadot
world jumping produkciójával,
közben pedig a hídfőnél óvónőink

Így még nagyobb erővel és energiával készültünk augusztus 24-re,
ahol délelőtt 11 órától lehetett ismét
kipróbálni a sárkányhajózást, majd
13 órától kezdtük meg a versenyt,
amely izgalmasan alakult. A 3 nevezett csapat versenyzése szoros futamokat hozott, így mind a csapatok,
mind a szurkoló családtagok, barátok jól érezték magukat. A fő futamokon kívül erőpróbát is rendeztünk, amelyen jól megmutatkozott,
bizony sok rutinos evezős van

segítségével már készültek a szép
lampionok. Herczeg Zsolt polgármester úr köszöntőjét követően az
este beköszöntével megkezdődött a
lampionúsztatás, amelyre idén is
rengeteg gyönyörű lampionnal
készültek kicsik és nagyok egyaránt. Öröm volt látni, hogy men�nyien készültek és mennyien voltak kíváncsiak erre az estére!
Csodás látványt nyújtott idén is a
Berettyón leúszó sok-sok lampion,
amelyet a Rózsadomb szűkületénél

önkénteseink egy kifeszített háló
segítségével emeltek ki, ügyelve
idén is a környezetvédelemre.
Az úsztatás után kezdetét vette
az utcabál, amelyre megtelt a
Kossuth Lajos tér, nagyon sokan
választották gyönyörű főterünket
ezen az estén. Rendkívül jó hangulatot hozott minden fellépőnk, így
az Animal Cannibals, Csordás Tibi,
a V-Tech és a Groovehouse zenekar
is remekül szórakoztatta a táncolni
vágyó közönséget.

Öröm volt látni ezt a rendkívüli
érdeklődést az esti programokra,
amely visszaigazolást ad arra, hogy
érdemes megszervezni évről-évre a
lampionúsztatást, amely időközben
Mezőtúr egyik leglátogatottabb rendezvényévé nőtte ki magát! A szervező csapat nevében ezúton szeretném megköszönni, mindenkinek,
aki eljött augusztus 24-én, bízunk
benne, hogy jól érezte magát!

Külön köszönöm a rendezvényt
segítő, szervező, támogató csapattagoknak, barátoknak a segítségét,
Herczeg Zsolt polgármester úrnak a
mindenkori támogatást! Nagyon
köszönjük a mezőtúri óvónők és
polgárőrök önzetlen segítségét, a
Mezőtúri Közművelődési és Sport
KN Kft., a Mezőtúri Ipari Park Kft.
és a Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal érintett dolgozóinak munkáját!
Köszönjük
Csernyán
Péternek és Szakál Lórinak, hogy
sok-sok éve számíthatunk rájuk!

Jövőre természetesen folytatjuk
a rendezvényt, hiszen egyértelmű
célunk, hogy a vízisport-élet újra
fellendüljön Mezőtúron, valamint a
hamarosan megvalósuló kikötőfejlesztéssel és egyéb tervekkel segítsük a város turisztikai életét!
Szűcs Dániel
a szervező csapat tagja
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„Hass, alkoss, gyarapíts!”
Pályázati felhívás ösztöndíj programra, középiskolai tanulók, valamint felsőoktatásban résztvevők számára - 2019/2020. tanév
Helyi ösztöndíj program a településen élő tehetséges, rászoruló
középiskolás tanulók, valamint felsőoktatásban továbbtanulók számára, akik aktív tagjai a helyi
közösségnek, és akikre büszkék
lehetnek a településen élők.
A települési önkormányzat ösztöndíj programot hirdet minden 25
év alatti fiatal számára, akik a településen élnek, ott állandó lakcímmel rendelkeznek, középiskolai
tanulmányaikat is helyben végzik.
(Amennyiben a településen nincs
középiskola, vagy középfokú
továbbtanulási lehetőség, akkor a
településükhöz legközelebb található középfokú oktatási intézményben tanulnak.) A települési ösztöndíj program nyitva áll azok számára
is, akik a településen állandó lakcímmel rendelkeznek és felsőfokú
tanulmányaikat jó eredménnyel
végzik, valamint a helyi közösségekben aktív szerepet vállalnak.
A projekt megvalósításának időszakában két teljes tanév vonatkozásában a projektben meghatározott keretösszegnek megfelelően
meghatározásra kerül az ösztöndíjra fordítható éves pályázati összeg.
Tanulónként legfeljebb 15.000.- Ft/
hó összegű ösztöndíj adható. Az
adott tanévben 10 hónapon keresztül jár annak a helyi fiatalnak, akit
az önkormányzat által kinevezett 3
főből álló bizottság a pályázati felhívás bírálati szempontjait figyelembe
véve támogatásra érdemesnek ítél.
A projekt támogatási szerződésére figyelemmel a rendelkezésre álló
ösztöndíj-keret alapján a bizottság
mind a két tanévben kiírja a pályázatot, amelynek fedezetét 100%ban az önkormányzat az EFOP1.5.3-16-2017-00048 azonosító
számú „Komplex humán szolgáltatásfejlesztés Mezőtúr térségében” című projekt pályázati forrásból finanszírozza.
A támogatás feltételeinek megfelelő pályázónak legalább egy pedagógusi/oktatói/nevelői ajánlást is csatolnia kell, amelyben a tanulmányi

eredmények mellett a közösségben
kifejtett hozzáállást, önkéntes munkát is minősítik. Előnyt jelent, ha a
pályázó aktív tagja valamilyen helyi
civil szervezetnek, sportegyesületnek, művészeti együttesnek; idegen
nyelvtudással rendelkezik és kiemelkedő eredményeket tud felmutatni.
Beadandó pályázati anyag:
Kötelezően csatolandó:
- Mellékletösszesítő és adatbekérő lap (elérhető a www.mezotur.hu
honlapon, illetve Mezőtúr Város
Önkormányzat főportáján)
- Rövid önéletrajz;
- Állandó lakcím igazolás;
- Pedagógusi/oktatói/nevelői
ajánlás;
- A hátrányos szociális helyzetű
családi háttérre vonatkozó leírás, igazolások, nyilatkozatok benyújtása.
- Az előző év tanulmányi eredménye.
Választható nyilatkozatok, igazolások:
- Tagsági igazolás (helyi civilszervezet, sportegyesület, művészeti együttes);
- Nyelvvizsga meglétének igazolása;
- Kiemelkedő eredmények, teljesítmények bemutatása.
A benyújtási cím: Mezőtúr
Város Önkormányzata; 5400
Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
A benyújtásának határideje:
2019. szeptember 30.
A benyújtás módja: A pályázatot
kizárólag postai úton lehet benyújtani ajánlott küldeményként.
A borítékon fel kell tüntetni:
EFOP-1.5.3-16-2017-00048 projekt
„Hass, alkoss, gyarapíts” ösztöndíj
A bírálat szempontjai:
Alaki megfelelés:
- A beadandó kötelező igazolások, dokumentumok teljeskörűen,
határidőre beadásra kerültek.
Bírálat:
A. A pályázat bírálatra alkalmas
B. Hiányos, bírálatra nem
bocsájtható
Tartalmi megfelelés:
- Rövid önéletrajz;

- Állandó lakcím igazolása;
- Pedagógusi/oktatói/nevelői
ajánlás.
Bírálat:
A. A pályázó a településen lakik,
25 év alatti fiatal, középiskolai tanuló, aki tanulmányait helyben végzi,
vagy felső̋oktatásban tanul, közösségi szerepvállalása példamutató
B. A pályázó az ösztöndíj támogatás alapfeltételeinek nem felel meg.
A bírálat pontozása:
Maximálisan 100 pont
a) Az előző év tanulmányi eredménye maximálisan 30 pont. (A
tanulmányi átlag 3,5-nél jobb kell
legyen.
- 3,5 alatti tanulmányi eredmény
esetén: 0 pont
- 3,5 -4,0 tanulmányi eredmény
esetén: 15 pont;
- 4,1-4,5tanulmányi eredmény
esetén: 20 pont;
- 4,6-4,8 tanulmányi eredmény
esetén: 26 pont;
- 4,9-5,0 tanulmányi eredmény
esetén: 30 pont.
Igazolás módja: előző tanulmányi év bizonyítvány másolata.
b) A hátrányos szociális helyzetű
családi háttér alapján a maximum
20 pont adható.
- rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesül (15 pont)
- árvasági ellátásban részesül (20
pont)
- nevelésbe vett gyermek (20pont)
- valamelyik, vagy mindkét szülő
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül (15pont)
- a gyermeknél tartós betegség áll
fenn (15pont)
Igazolás módja: hivatalos alátámasztó dokumentumok (igazolás, határozat, stb.) másolata.
c) Kiemelkedő országos, megyei
szintű versenyeken elért tanulmányi, sport, kulturális, művészeti
versenyeredmények, teljesítmények bemutatása, maximálisan 10
pont adható (országos verseny: 3
pont, megyei: 2 pont)
Igazolás módja: Oklevél, igazolás másolata.

d) Települési rendezvények szervezésében való aktív részvétel
alkalmanként maximum 2 pont, de
maximálisan 10 pont adható.
Igazolás módja: az adott rendezvény szervezője által kiállított
igazolás.
e) További pont, de maximálisan
30 pont adható az alábbiakért:
- Tagsági igazolás megléte (helyi
civilszervezet,
sportegyesület,
művészeti együttes), egyesületi tagságonként 2 pont; (maximum 10
pont)
Igazolás módja: tagsági igazolás másolata.
- Nyelvvizsga meglétének igazolása (maximum 20 pont), csak
komplex nyelvvizsgára adható pont
- alapfokú „C” típusú nyelvvizsga
5 pont
- középfokú „C” típusú nyelvvizsga 10 pont
- felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga 15 pont
Igazolás módja: nyelvvizsga
bizonyítvány másolata.
Amennyiben a beérkezett, bírálatra alkalmas pályázatok száma
nem éri el a projekt keretében
maximálisan díjazható létszámot,
úgy a bizottság a hiányos, bírálatra
nem bocsájtható pályázók részére
hiánypótlást írhat elő, amely határidőn belüli teljesítése esetén a
bizottság által kialakított pontszámok sorrendjének figyelembe vételével, a bizottság egyedi döntést hozhat a hiánypótlás szerint benyújtott
pályázati bírálatra alkalmas pályázatok körén belül további nyertes
pályázatokról.
Az eredményről a bírálatot követően a pályázók értesítést kapnak,
illetve a település honlapján megtalálható a nyertesek névsora. Az ösztöndíj összegét az önkormányzat
az ösztöndíj kedvezményezett által
megadott számlaszámra, az adott
tanév hónapjának 10. napjáig utalja. Az ösztöndíj méltánytalanság
esetén azonnal felfüggeszthető, ha
a támogatásban részesülőt büntető
eljárás alá vonják.

MAFC felnőtt labdarúgó csapat hazai mérkőzései:
09.22. 15:30 óra
MAFC - SZAJOL KLK
10.05 14:30 óra
MAFC - KUNHEGYES ESE

10.27. 14:00 óra
MAFC - JVSE ROSENBERGER
11.09. 13:30 óra
MAFC - JÁNOSHIDA SE
11.23 13:00 óra
MAFC - TÓSZEG KSE

2019. szeptember 13.
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„Nőjj itthon nagyra!”
Pályázati felhívás ösztöndíj programra, általános iskola felső tagozatán tanulók, középiskolás tanulók valamint felsőoktatásban továbbtanulók
számára - 2019/2020 tanév
Helyi ösztöndíj program a telepügusi/oktatói/nevelői ajánlást is csaTartalmi megfelelés:
pont, megyei: 2 pont)
lésen élő tehetséges és szociálisan
tolnia kell, amelyben a tanulmányi
- Rövid önéletrajz;
Igazolás módja: Oklevél, igazorászoruló általános iskola felső tagoeredmények mellett a közösségben
- Állandó lakcím igazolása;
lás másolata.
zatos tanulók, középiskolás tanulók, kifejtett hozzáállást, önkéntes mun- Pedagógusi/oktatói/nevelői
d) Települési rendezvények szervalamint a felsőoktatásban továbbtakát is minősítik. Előnyt jelent, ha a
ajánlás.
vezésében való aktív részvétel
nulók számára, akik aktív tagjai a pályázó aktív tagja valamilyen helyi
Bírálat:
alkalmanként maximum 2 pont, de
helyi közösségnek, és akikre büszcivil szervezetnek, sportegyesületA. A pályázó a településen lakik,
maximálisan 10 pont adható.
kék lehetnek a településen élők.
nek, művészeti együttesnek; idegen
25 év alatti fiatal, középiskolai tanuIgazolás módja: az adott renA települési önkormányzat ösznyelvtudással rendelkezik és kiemelló, aki tanulmányait helyben végzi,
dezvény szervezője által kiállított
töndíj programot hirdet minden 25 kedő eredményeket tud felmutatni.
vagy felső̋oktatásban tanul, közösigazolás
év alatti fiatal számára, akik a teleKötelezően csatolandó:
ségi szerepvállalása példamutató.
e) További pont, de maximálisan
pülésen élnek, ott állandó lakcím- Mellékletösszesítő, adatbekérő
B. A pályázó az ösztöndíj támoga30 pont adható az alábbiakért:
mel rendelkeznek, és általános
lap (elérhető a www.mezotur.hu
tás alapfeltételeinek nem felel meg.
- Tagsági igazolás megléte (helyi
iskola felső tagozatos, valamint honlapon, illetve Mezőtúr Város
A bírálat pontozása:
civilszervezet, sportegyesület, művéközépiskolai tanulmányaikat is
Önkormányzat főportáján)
Maximálisan 100 pont
szeti együttes), egyesületi tagságonhelyben végzik. (Amennyiben a
- Rövid önéletrajz;
a) Az előző év tanulmányi eredként 2 pont; (maximum 10 pont)
településen nincs középiskola, vagy
- Állandó lakcím igazolás;
ménye maximálisan 30 pont. (A
Igazolás módja: tagsági igazolás
középfokú továbbtanulási lehető- Pedagógusi/oktatói/nevelői
tanulmányi átlag 3,5-nél jobb kell másolata
ség, akkor a településükhöz legköajánlás;
legyen.
- Nyelvvizsga meglétének igazozelebb található középfokú oktatási
- Az előző év tanulmányi ered- 3,5 alatti tanulmányi eredmény lása (maximum 20 pont), csak
intézményben tanulnak.) A telepüménye (minimum lezárt 5.osztály)
esetén: 0 pont
komplex nyelvvizsgára adható pont
lési ösztöndíj program továbbá
- A hátrányos szociális helyzetű
- 3,5 -4,0 tanulmányi eredmény
- alapfokú „C” típusú nyelvvizsga
nyitva áll azok számára is, akik a
családi háttérre vonatkozó leírás, igaesetén: 15 pont;
5 pont
településen állandó lakcímmel renzolások, nyilatkozatok benyújtása.
- 4,1-4,5tanulmányi eredmény
- középfokú „C” típusú nyelvdelkeznek és felsőfokú tanulmáVálasztható nyilatkozatok, igazoesetén: 20 pont;
vizsga 10 pont
nyaikat jó eredménnyel végzik,
lások:
- 4,6-4,8 tanulmányi eredmény
- felsőfokú „C” típusú nyelvvizsvalamint a helyi közösségekben
- Tagsági igazolás (helyi civilesetén: 26 pont;
ga 15 pont
aktív szerepet vállalnak.
szervezet, sportegyesület, művé- 4,9-5,0 tanulmányi eredmény
Igazolás módja: nyelvvizsga
A projekt megvalósításának időszeti együttes);
esetén: 30 pont;
bizonyítvány másolata.
szakában két teljes tanév vonatko- Nyelvvizsga meglétének igazoIgazolás módja: előző tanulmáAmennyiben a beérkezett, bírálatzásában a projektben meghatárolása;
nyi év bizonyítvány másolata.
ra alkalmas pályázatok száma nem
zott keretösszegnek megfelelően
- Kiemelkedő eredmények, teljeb) A hátrányos szociális helyzetű
éri el a projekt keretében maximálimeghatározásra kerül az ösztöndíjsítmények bemutatása.
családi háttér alapján a maximum san díjazható létszámot, úgy a
ra fordítható éves pályázati összeg.
A benyújtási cím: Mezőtúr 20 pont adható.
bizottság a hiányos, bírálatra nem
Tanulónként legfeljebb 15.000.- Ft/
Város Önkormányzata, 5400
- rendszeres gyermekvédelmi
bocsájtható pályázók részére hiányhó összegű ösztöndíj adható. Az
Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
támogatásban részesül (15 pont)
pótlást írhat elő, amely határidőn
adott tanévben 10 hónapon kereszA benyújtásának határideje:
- árvasági ellátásban részesül (20
belüli teljesítése esetén a bizottság
tül jár annak a helyi fiatalnak, akit
2019. szeptember 30.
pont)
által kialakított pontszámok sorrendaz önkormányzat által kinevezett 3
A pályázat benyújtásának
- nevelésbe vett gyermek jének figyelembe vételével, a bizottfőből álló bizottság a pályázati felhímódja: A pályázatot kizárólag
(20pont)
ság egyedi döntést hozhat a hiányvás bírálati szempontjait figyelembe
postai úton lehet benyújtani-aján- valamelyik, vagy mindkét szülő
pótlás szerint benyújtott pályázati
véve támogatásra érdemesnek ítél.
lott küldeményként.
foglalkoztatást helyettesítő támogabírálatra alkalmas pályázatok körén
A projekt támogatási szerződéséA borítékon fel kell tüntetni:
tásban részesül (15 pont)
belül további nyertes pályázatokról.
re figyelemmel a rendelkezésre álló
EFOP-3.9.2-16-2017-00011 „Nőjj
- a gyermeknél tartós betegség áll
Az eredményről a bírálatot követőösztöndíj-keret alapján a bizottság
itthon nagyra!” ösztöndíj
fenn (15)
en a pályázók értesítést kapnak, illetmind a két tanévben kiírja a pályáA bírálat szempontjai:
Igazolás módja: hivatalos alátá- ve a település honlapján megtalálhazatot, amelynek fedezetét 100%-ban
Alaki megfelelés:
masztó dokumentumok (igazo- tó a nyertesek névsora. Az ösztöndíj
az önkormányzat az EFOP-3.9.2-16- A beadandó kötelező̋ igazolálás, határozat stb.) másolata.
összegét az önkormányzat az ösztön2017-00011 azonosító számú „A sok, dokumentumok teljeskörűen,
c) Kiemelkedő országos, megyei díj kedvezményezett által megadott
humán kapacitások fejlesztése
határidőre beadásra kerültek.
szintű versenyeken elért tanulmászámlaszámra, az adott tanév hónapMezőtúr térségében” című projekt
Bírálat:
nyi, sport, kulturális, művészeti
jának 10. napjáig utalja. Az ösztöndíj
pályázati forrásból finanszírozza.
A. A pályázat bírálatra alkalmas
versenyeredmények, teljesítméméltánytalanság esetén azonnal
A támogatás feltételeinek megfeleB. Hiányos, bírálatra nem nyek bemutatása, maximálisan 10
felfüggeszthető, ha a támogatásban
lő pályázónak legalább egy pedagó- bocsájtható
pont adható (országos verseny: 3
részesülőt büntető eljárás alá vonják.

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 időntúli megkereséshez telefonon
egyeztetés szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Gyepmester
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A Református ovisok kertlátogatása

A Református ovisok kertlátogatása		

Egy napfényes augusztusi délelőtt - meghívásomra - a Református
ovisok 22 fővel látogatást tettek kertünkben.
Azért esett rájuk a választás,
mert tudom, hogy már másodjára is
megpályázták: a ZÖLD ÓVODA
címet.
Gondoltam, bizonyára érdekli
őket egy olyan kert, amely „A legszebb konyhakertek” országos
programban 6. éve versenyez.
Néhány órára gyermekzsivajtól
volt hangos a kert. A zöldségeket,
gyümölcsöket nem kellett bemutatni, mind ismerték. Igazi kis természetvédők, nem tapostak le semmit,
nem szemeteltek.
Örömmel fedezték fel: itt is van
madáretető, -itató és odu, akárcsak
náluk az oviban. Felismerték a
komposztálót is, rengeteg kérdést
tettek fel. Csodálkoztak, hogy a

Fotó: Szőke Levente

rőzséből „sün-szálloda” lesz, és
„darázsgarázst” is találtak. Majd
mindenki annyi szilvát szedett a kis
kosárkájába, amennyit csak tudott.
Még egy kis játékra is maradt idő.
Okos, ügyes, tájékozott gyerekek. Jó volt velük tölteni ezt a pár
órát. Bízom benne, hogy sokáig fognak emlékezni erre a látogatásra.
Épp a látogatás idején volt
nálunk a kertszemle: PozderkaKorcsok Anita a kertverseny koordinátora és munkatársai érkeztek
Mezőtúr Város Önkormányzatától.
Köszönöm: Égerné Tamás
Annamária a Mezőtúri Református
Kollégium főigazgatójának, Lázárné
Tor Ildikó óvodai intézményegység-vezetőjének, hogy mindez
megvalósulhatott.
Jászné Polgár Mária
ny. pedagógus

2019. szeptember 13.

Ismét díjazták a kiemelkedő alkotónkat
A Magyar Kézművesség-2019,
valamint II. Rákóczi Ferenc és korakézműves szemmel című nyári
országos pályázat eredményhirdetésére 2019. augusztus 12-én került
sor a Duna Palotában.
A beérkezett pályázatokat szakmai zsűri bírálta. A díjazott alkotók
között városunk Magyar Kézműves
Remek díjas szövője, Elek Tímea
Jolán is szerepelt. A Duna Palotában
Fehér Petra a Jász-NagykunSzolnok Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte a díjazottakat.
Majd Mezőtúr város képviselőtestületének augusztusi soros ülésén a kézműves hagyományok
megőrzésében kiemelkedő alkotó,

Elek Tímea Herczeg Zsolttól
Mezőtúr város polgármesterétől is
átvehette jutalmát.
Az újabb elismeréshez szívből
gratulálunk.

Bodor Márti

MAGYARNAK SZÜLETTEM…
Van néhány nemzeti ünnepünk,
mely nem osztja meg a magyart.
Ilyen egységbe forrasztó Szent
István ünnepe is. Az idén már
napokkal előtte megkezdődtek a
megemlékezések. Augusztus 20-ra
szinte el is fogytak, pedig a Napja
az igazi tiszteletadás ideje és helye.
Felmerül a kérdés, hogy csupán az
egyházi istentisztelet maradt a
helyén? Szerencsénkre vannak
kivételek. Nem is kellett olyan
messzire menni. Mezőtúr István
királyhoz méltó rock koncertet rendezett ezen a napon. A főiskola
előtti szabadtér dugig volt muzikális emberekkel, a tinédzser korúaktól a magamfajta idősebb korúakig.
Egy nagy együttes, a Kárpátia
kerítette hatalmába immár sokadik
alkalommal a nagyérdeműt. Ez
alkalommal a címben megfogalmazott dallal indította műsorát.
Az együttes mindössze 16 éves
múltra tekint vissza. Ez alatt verekedte fel magát az élvonalba és 17
nagylemez áll mögötte. Vezetője
Petrás Jani énekes és bassz gitáros,
aki egyedi orgánumával mindenkihez tud szólni a legkisebbektől a
legnagyobbakig. Az együttes jó
vokális zenét játszik, dalai ez alkalommal sem hagyták szunnyadni a

magyar identitást. A tömeg igazságérzete fergeteges erővel tört a felszínre, amikor Árpád apánk üzenetét skandálta: „Hol vagytok székelyek?/ A földem bíztam rátok./
Elvették tőletek./Másé lett hazátok!” Nem véletlen, hogy az együttest kitiltották Kárpát-Ukrajnából,
Romániából és Szerbiából. Ezekhez
hasonlóan a párizsi fellépés is nagy
fegyvertény volt, ahol nem rejtették
véka alá, hogy „Vesszen Trianon!”
Az együttes vezetője büszkén vallja
magát irredentának. Nagy költőnk,
Illyés Gyula egyetlen mondatban
fogalmazta meg Petrás Jani hitvallását: „Magyar az, akinek fáj
Trianon.” Az együttes tagjai valamennyien
kitűnő
zenészek.
Közülük most is szólózott Szijártó
Zsolt szólógitáros. Neki már 3 önálló lemeze jelent meg. Szólóztak a
hölgyek is: Bene Beáta furulyaművész és Egedy Piroska csellista
művész. Mindketten zenetanárok.
Észre sem vettük, hogy letelt a 90
perces műsoridő, csak a magyar- és
székelyhimnusz jelezte, hogy el
kell válnunk…
A pár ezer résztvevő nevében
mondhatom, hogy felejthetetlen
élmény volt! Köszönet Mezőtúrnak!
Sipos Sándor Túrkevéről

„Hullanak a falevelek vége van a nyárnak...”
címmel magyarnóta délután
a Közösségi Ház Jurta termében
2019. október 20-án 14 órától a
Búzavirág Dalkör rendezésében.
Fellépnek:
Vidéki klubokból énekesek, táncosok, valamint a Búzavirág
Dalkör tagjai.
Zenél: Berec Zsolt
A belépés díjtalan!
Támogatójegy a helyszínen vásárolható.
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Mezőtúri Nemzetőrség is részt vett a táborban

Többször kérdezték már tőlünk,
hogy mi az a nemzetőrség, most
erre szeretnénk röviden választ
adni. Előre bocsájtom, hogy nem
katonai szervezet, nem rendőrség,
nem katasztrófavédelem.
A nemzetőrség a pártoktól független civil szervezet, amelyben a
résztvevőket a hazaszeretet és a történelmi múlt tisztelete iránti kötelesség vezérli. Ezt szeretnénk átadni a fiatalságnak is, mert hagyományainkban van a jövő.
Az események visszanyúlnak
1848. március 15-ig, ahol pesti forradalomban felolvasták a 12 pontot,
hogy mit kér a fiatalság. Ennek az
5. pontjában kérték, hogy hozzák
létre a Nemzeti őrsereget. Magyar
Nemzetőrség megalakítása azért
volt különösen fontos, mert a férfi
lakosság jelentős része a fegyverforgatás alapjaival itt ismerkedett meg.
Minden 20 és 50 év közötti életkorúra kiterjesztették a nemzetőr
szolgálatot.
Batthyány Lajos 1848. április
20-a körül létre hozta az Országos
Nemzetőr Haditanácsot.
Batthyányi után Nádosy Sándor
ezredes a Haditanácsot a hadügyminisztériumban olvasztotta be.
A hadügyminisztérium és a katonai hatóságok csak is a tábori szol-

gálatra mozgósított nemzetőrséggel
rendelkeztek, 350- 380 ezer nemzetőrt írtak össze, ebből 6000 lovas
nemzetőr volt. Mivel a nemzetőrség
nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket, ezért Batthyány Lajos
augusztus 13-án a törvényhatósághoz fordult rendeletben, amelyben
utasította őket, hogy egy nemzetőrökből álló hadi erő megteremtés
önkéntes alapon hozzák létre.
A nemzetőrséget korábbi keretein belül megszüntették és az alakulatokat is fokozatosan beolvasztották a honvédségbe, 1848. augusztus 27-e körül. Majd 1956-ban is
egy rövid időre szintén megalakult
a nemzetőrség, de hamar vége lett,
mert a forradalom elbukása után a
nemzetőrség is megszűnt.
1989 után az ország függetlenségének kikiáltását követően ismét
megalakultak a nemzetőr egyesületek, de ezeknek már a hagyományőrzés a fő szerepük és tovább vinni a
hazáért meghalt hősök emlékét.
Ezért a nemzetőrség rendszeresen
részt vesz különböző évfordulókon
és megemlékezés keretében megkoszorúzzák a hősök emlékhelyeit.
Ennek szellemében alakult meg
közel kilenc éve a Jász-NagykunSzolnok Megyei Nemzetőr Egyesület
Rákóczifalván, amelyhez az alakulás

pillanatában a Mezőtúri Nemzetőrség
is csatlakozott. Így az Egyesületnek
Mezőtúri Szervezete lett. Az
Egyesület elnök parancsnokának
Bacsó Ernőt választották meg, aki
azóta is nagy szakértelemmel vezeti
az Egyesületet. Ő nagy katonai múlttal és tapasztalattal rendelkezik,
parancsnokként is. Ezt követően
rövidesen megalakult a Történelmi
és Hagyományőrző Nemzetőr
Országos Szövetsége, amelynek
elnök parancsnokának szintén Bacsó
Ernőt választották. Jelenleg a szövetség az alapító nevét vette fel és így
lett most már Gróf Batthyány Lajos
Nemzetőr Szövetség.
Ebbe a szövetségben egyre több
egyesület kéri a felvételét az ország
különböző részeiről, így a szövetség
már jelentős létszámmal rendelkezik.

A nemzetőrség szervezésében az
általános- és középfokú iskolákban
külön történelmi órákat tart Román
Béla történész az 1848-49-es szabadságharcról, 1956-ról, valamint a
világháborúkról, melyet a tanulók
nagy oda figyeléssel hallgatnak.
Ezenkívül a Gróf Batthyány Lajos
Országos Szövetség évente megrendezi a nemzetőr tábort. A tábori

Állj meg itt egy percre
Ha már jártál Túron,
Vagy talán itt éltél,
Sok szép órát régen
Gyakran felidéztél,

A színes szökőkút,
Lágy zenéje mellett,
Régi és új élmény
Érinti meg szíved.

Itt van a Berettyó,
Most csendes a partja,
Sok szép ifjú emlék
Újra éled rajta.

És újra Túron jársz,
Állj meg egy itt egy percre,
Ha megállsz, megpihensz,
Meglátod, megérte.

Mert ez a szép város
Mindég szeret téged,
Régi utcáival, őrzött
Szépségivel.

A Ligetben pedig
Most is sétálnak még,
A Tó partján újra
Megérint az emlék.

Ha eddig nem voltál,
De most itt megálltál,
Pihenj, ülj a padra,
A szép Kossuth téren,

És itt a sok diák,
Kik vidáman jönnek,
Az ifjúságukkal
Feléd integetnek.

Történelmi helyek,
Régi épületek,
Templomok, iskolák
Üdvözölnek téged.

Lám, a Túri tornyok
Hívogatnak téged,
Ha felnézel rájuk,
Szabad lesz a lelked.

Mindezért érdemes
Itt Túron megállni,
A rohanó világ
Zaját elfeledni,
Megismerni újat,
Őrizni mi régi,
Állj meg itt egy percre,
Meglátod, megéri.
Dr. Keresztes Károly

foglalkozás a katonai kiképzéshez
hasonlóan történik. Versenyszerűen
sajátítják el a fiatalok a kézigránát
célba dobását, légfegyver célba
lövését, különböző akadályok erőnléti és ügyességi feladatok végrehajtását, valamint a sátorban való
táborozást is. Megismerik ezen
kívül az alaki kiképzést is, a tanteremben pedig különböző elméleti
ismeretek elsajátítására kerül sor.

A városunk polgármestere
Herczeg Zsolt szívügyén viseli a
városunkban zajló eseményeket,
figyelemmel kíséri a nemzetőrség
tevékenységét is. Időt és fáradságot
nem kímélve, személyesen meglátogatta a törteli nemzetőr tábort,
valamint részt vett a foglalkozásokon, ahol lehetőség van segíti a
nemzetőrök tevékenységét. Ezért a
nemzetőrök külön hálásak neki és
köszönik az odaadó segítségét.
További erőt, egészséget kívánnak
Polgármester úrnak.
Molnár Sándor
nőr. dandártábornok
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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, újságokat,
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

2019. szeptember 13.

mezőtúr és vidéke

13

Mezőtúri Kishuszár a Nemzeti Vágtán
A Nemzeti Vágta a budapesti
Hősök terén és közvetlen környezetében az Andrássy úton megrendezett, magyar tradíciókra épülő, történelmi hangulatú lovasverseny,
amely valójában a magyarság határokon átívelő, hagyományőrző
fesztiválja. A Nemzeti Vágta több,
mint egy lovasverseny, a lovas
hagyományok, illetve a magyar
városok és falvak ünnepe, melyet
évente megrendeznek. A Nemzeti
Vágta fő célja a nemzeti hagyományok ápolása és kapcsolatteremtés,
hídépítés az egyes települések és
lakosaik, valamint a magyar vidék
és Budapest között, Magyarország
újbóli felemelése a lovas nemzetek
sorába. A regionális elővágták rendszere biztosítja a versenyek futamainak izgalmait és a magas színvonalát, amelyeknek a legjobbjai a mindent eldöntő budapesti Nemzeti
Vágtán képviselhetik településüket.
A budapesti Nemzeti Vágtán a
fiatal tehetségek számára évről évre
minden alkalommal megrendezik a
Kishuszár Vágtát, hogy az utánpótlásnak is legyen lehetősége kipróbálni magát hasonló versenyen. A
Kishuszár Vágta, a 10–16 éves fiatal
lovasok versenye, akik legfeljebb
138 centiméter marmagasságú lovakon versenyezhetnek. A vidéki előfutamokból 18 kishuszár kerül be a
budapesti rendezvényre, ahol a
szombati versenynapon 3 futamban 6 – 6 kishuszár küzd meg a
vasárnapi döntőbe jutásért. A vasárnapi döntőben a szombati előfutamok két - két leggyorsabb kishu-

szára vehet részt.
Idén először Mezőtúr zászlaja is
ott fog lobogni a 2019. október
19-20-án megrendezésre kerülő
Nemzeti Vágtán a 13 éves mezőtúri
Papp Lilinek köszönhetően. Lili az
első mezőtúri lovas, illetve az első
kishuszár, aki Mezőtúr városát –
egyben szülővárosát - fogja képviselni Budapesten a nagyszabású

2014 óta versenyszerűen úszik,
országos- és nemzetközi úszóversenyek eredményes versenyzője. Idén
harmadjára úszta át a Balatont, ahol
a 9621 induló közül 136.-ként ért
célba – saját korosztályában 2.
helyezést elérve – 1 óra 35 perc alatt
teljesítve a Révfülöp és Balatonboglár
közötti 5,2 km-es távot.
Rendszeresen lovagol, s mind-

rendezvényen.
Lili egészen kisgyermek kora óta
rendszeresen sportol:
Több évig volt tagja Szabó
Lászlóné Mezőtúri Mazsorett csoportjának, akikkel nem csak országos-, hanem nemzetközi versenyeken is megmérettették magukat többnyire arany minősítéseket szerezve.

emellett fogathajtó versenyeken is
többször próbára tette magát, valamint iskolai rendezvények keretiben
futó- és egyéb sportversenyek aktív
résztvevője.
Többször részesült polgármesteri elismerésben a kiemelkedő sportés tanulmányi teljesítményéért.
A lovak, illetve a lovaglás Lilinek
a mindennapi életének része, kisko-

Kifogástalan Mezőtúron a szolgáltatott ivóvíz minősége, arzéntartalma is az európai küszöbérték
alatt van – nyilatkozta a térség vízszolgáltatója,
a
Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt.

tosan 38 hazai települést érint a
magasabb arzéntartalom, ezek között
azonban nem szerepel Mezőtúr.
Jász-Nagykun-Szolnok megye
esetében sem lehet kijelenteni,
hogy felszín alatti vizei teljesen
arzénmentesek. Ez nem rendkívüli
dolog: az ország ivóvízbázisainak
egy része természetes eredetű
arzént tartalmaz, ez hozzátartozik
a Kárpát-medence geológiai adottságaihoz. Még az sem probléma, ha
néhány községben, városban a
kitermelt nyersvíz arzén-tartalma
meghaladja az előírt határértéket. A
nyersvíz ugyanis nem azonos az
ivóvízzel, a nyersvizet még a kitermelést követően kezelni szükséges.
Mezőtúron a város közigazgatási
területén lévő mélyfúrású kutakból
kitermelt rétegvíz adja a nyersvizet,
majd az ivóvizet. A településen
kémiai beavatkozással és szűréssel
távolítják el, közömbösítik azokat az

ra óta lovagol, több lova van otthon.
Országos Amatőr Gyermek Lovas
versenyeken ügyességi- és díjugratás számok eredményes versenyzője. 2019. januárjában csöppent Lili
életébe Fantom - a csodaszép fekete
póni – akivel mára már nem csak
barátok, hanem társak lettek és igazi
kis csapattá váltak. Lili korábban
nem vett még részt galopp versenyeken, a lovaglás más „műfaját” űzte.
Idén először vett részt Fantommal
együtt a Nemzeti Vágta vidéki előfutamain. Lili egyik legnagyobb álma
az volt, hogy egyszer versenyezhessen a budapesti Hősök terén megrendezésre kerülő Nemzeti Vágtán.
A vidéki előfutamok legjobbjai
kerülhetnek csak be a budapesti
döntőbe. Elsőre nem sikerült, de Lili
nem adta fel; egyre többet edzett,
sok sok küzdelem, sok sok lemondás, hajnali- és késő esti edzések
kísérték végig a nyarát, minden jó
szót meghallgatott, minden lehetőséget megragadott a tanulásra, saját
maga edzette Fantomot. Végül a
befektetett munka megtérült, sikerült nekik, megcsinálták, valóra váltotta az álmait: 2019. augusztus
19-én Zircen a Tündérmajorban
megrendezett Bakonyi Vágtán elért
eredményével bejutott a budapesti
Nemzeti Vágtára.
A Nemzeti Vágtát élőben fogja
közvetíteni a televízió. Szurkoljunk
együtt Lilinek és Fantomnak októberben!
Nyeregbe Vidék!
Nyeregbe Magyarország!
Makai Mária

Tájékoztatás a mezőtúri ivóvíz minőségről

A KSH nemrégen adta közzé azt a
jelentést, melyből kiderül, hogy
Magyarországon az ivóvíz arzéntartalma több helyen is eléri vagy meghaladja a 10 mikrogramm/literes
európai küszöbértéket. Egészen pon-

anyagokat, melyek – bármilyen paraméter tekintetében – túllépik a törvényben szabályozott határértéket.
Érdemes
tudni,
hogy
a
Tiszamenti Regionális Vízművek
Zrt. az általa üzemeltett mezőtúri
vízművet 2014-2015-ben Mezőtúr
Önkormányzatának bevonásával
modernizálta. Az ivóvízminőségjavító beruházás eredményeként a
nyersvíz kezelését az új technológia
kifogástalanul végzi.
A hálózatba bocsátott csapvizet
folyamatosan, a minősített ütemterv szerint ellenőrzi a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt., problémát tapasztalva azonnal intézkedik. Nyáron a szélsőséges időjárási
viszonyok miatt megnövekedett a
csőtörések száma, ennek következtében több esetben zavarossá vált a
víz. A hálózati haváriák megszüntetésén kívül a rendszer érintett szakaszait a vízszolgáltató átöblítette.

Ezenfelül az üzemeltető évi két
alkalommal teljes körű hálózatmosatást és fertőtlenítést is végez a
lakosság előzetes értesítése mellett.
A szolgáltatón kívül folyamatosan
kontrollálja a minőséget egy független hatóság is. Összességében
elmondható, hogy a vízművek által
szolgáltatott víz esetében a palackozott természetes ásványvizekhez
képest szigorúbb vízminőségi és
vízminőség-ellenőrzési kritériumoknak kell eleget tenni.
A Magyar Víziközmű Szövetség
nem véletlenül emlegeti a csapvizet
a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszerként.
Mindezeket figyelembe véve
elmondható, hogy Magyarországon
és Mezőtúron a szolgáltatott ivóvíz
kiválóan megfelel az Európai Uniós
előírásoknak és jogszabályoknak.
Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt.
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ELHUNYTAK
Fodor Sándor élt 62 évet,
Kovács Zoltán élt 56 évet,
Hodos János élt 91 évet,
Varga József élt 89 évet,
Sajtós János élt 76 évet,
Tar Lajosné Hraskó Anna élt 79 évet,
Miskolczi Imre Sándor élt 80 évet,
Vetési Sándorné Farkas Erzsébet élt 65 évet,
Gábor Gyuláné élt 76 évet,
Papp Dezsőné Törtei Rozália élt 85 évet,
Dombrádi István élt 61 évet,
Lay Béláné Olajos Katalin élt 90 évet,
Sólyom Marianna élt 54 évet,
Tóth Imréné Kovács Ilona élt 80 évet,
Búzi Lajos élt 91 évet.

közéleti lap

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

Patkós Attila Bence
(Piszár Rita)

Hegyi Vencel
(Kovács Nikoletta)

Horváth Csaba
(Magócs Gerda)

Kudlacsek Noel Zoltán
(Kovács Orsolya)

Nagy Kristóf
(Deák Erzsébet)

Püspöki Gréta Szonja
(Szűcs Mariann)

Rácz Tamás
(Ágoston Zsanett)

Rafael Melissza Bianka
(Rövid Bianka)

Nyugodjanak békében.
TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 5. Telefon: 06-56/350-149
Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33
Koszorúk, sírcsokrok megrendelése és kiszállítása.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:
Szeptember 13-19-ig:
Vasúti Gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság út 1.
Tel: 06/56-350-637
Szeptember 20-26-ig:
Újvárosi Gyógyszertár:
Mezőtúr, VII. út 13.
Tel: 06/56-350-111

Állatorvosi ügyelet:
Szeptember 14-15-én:
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Kisújszállási út
(benzinkút mögött)
Tel: 06/30/239-9343
Szeptember 21-22-én:
Dr. Matuska László
Mezőtúr, Szabadság út 9.
Tel: 56/350-435;
06/30/978-2286

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti:
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
Felelős szerkesztő: Bordács László.
Szerkesztő, tipográfus: Bodor Márta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Smile Büfé a Közösségi Házban
Melegszendvicsekkel, hamburgerekkel, hot-dogokkal, gyrosszal, palacsintával, gofrival, üdítővel, édességgekkel, kávéval, forró csokival és sok
finomsággal várjuk kedves vendégeinket!

Lapzárta: 2019. szeptember 18. (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.

