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Bővül a bölcsődei férőhelyek száma
Mezőtúr Város Önkormányzata a
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00033 azonosítószámú projekt keretében
bruttó 90 millió Forint vissza nem
térítendő uniós támogatást nyert a
városi bölcsőde infrastrukturális
fejlesztésével egybekötött csoportszoba bővítésének megvalósítására.
Az építési beruházás összköltsége
bruttó 100,3 millió Ft, melyből a
projekt terhére bruttó 78, 9 millió Ft
számolható el, a fennmaradó összeget, bruttó 21, 4 millió Ft-ot Mezőtúr
Város Önkormányzata a vállalkozási tevékenységéből (mezőgazdasági
földek) származó nyereségből biztosította.
A projekt eredményeként kialakításra került egy 12 fő ellátását biztosító, új nevelési egység csoportszobával, átadóval, mosdóval, új
terasszal és újonnan kialakított játszóudvarral. A férőhelyek kapacitásának bővítésével célunk a bölcső-

dei ellátáshoz való hozzáférés javítása, illetve ez által a kisgyermekes
szülők munkaerőpiacra történő
visszatérésének elősegítése.
A projekt keretében megvalósult
a kisgyermek ellátásnak helyet adó
épület energetikai felújítása is,
melynek keretében az alábbi fejlesztésekre került sor:
A külső homlokzat, a tető, fal,födém, új felülvilágítók hőszigetelése, nyílászárók cseréje, az egész

épület villamos hálózata felújításra
került új villámvédelmi rendszerrel, lámpatestekkel együtt. A fűtés
leválasztásra került az intézmény
mellett működő óvoda rendszeréről
saját kombi kondenzációs kazán
beszerelésével. A projekt keretében
beszerzett új radiátorok egyedi szabályozási lehetősége biztosított,
valamint a használati melegvíz előállítására a napkollektorok telepítése is megtörtént.

Emellett megújult az udvar/ játszóudvar is, továbbá 2 db parkoló
került kialakításra, melyből egy az
akadálymentes parkolást biztosítja.
A fenti fejlesztésekkel az épület
„CC” korszerű épületenergetikai
besorolást ér el és az eddigi 48 kisgyermek helyett a jövőben 60 gyermeket tud ellátni.
A kivitelezési munkálatokat a
projekt keretében lefolytatott eszközbeszerzés követi az új nevelési
egység berendezése céljából, melynek során speciális bölcsődei bútorok, játékok, udvari játékok kerülnek beszerzésre szeptember végéig.
A projekt eredménye egy megfelelő férőhely kapacitással rendelkező, akadálymentes, gazdaságosan
működtethető, zöldfelülettel növelt
korszerű bölcsőde.
Herczeg Zsolt
polgármester

KÖZLEMÉNY
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a mezőtúri 4-es számú
felnőtt háziorvosi körzetben (dr. Bodola Gyöngyi körzete) 2019. október
01. napjától Dr. Szurovecz Csilla háziorvos látja el az egészségügyi alapellátási feladatokat.
A rendelés továbbra is a Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 3-5. szám alatti háziorvosi rendelőben történik.
A rendelő telefonszáma: 06-56/550-660.
A rendelési idő az alábbiak szerint módosul:
Hétfő: 09.30 – 12.30
Kedd: 09.30 – 12.30
Szerda: 09.30 – 12.30
Csütörtök: 13.00 – 17.00
Péntek. 09.30 – 11.30.

MEGHÍVÓ
Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és kedves hozzátartozóit
az Aradi Vértanúk Emléknapja
alkalmából 2019. október 6-án rendezett városi megemlékezésre.
Herczeg Zsolt
polgármester

Program:
- 14.00 órakor megemlékező beszédet mond Patkós Éva önkormányzati
képviselő, az Ügyrendi Bizottság elnöke.
- A műsorban közreműködnek a Túri Olvasókör Egyesület tagjai.
- A történelmi egyházak képviselői mondanak imádságot.
- Az emlékezés virágainak, koszorúinak elhelyezése.
Helyszín:
Mezőtúr, Kossuth Lajos utca, 1848-1849-es forradalom és szabadságharc
emlékműve.
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Bemutatkoznak a polgármester jelöltek
Herczeg Zsolt

Herczeg Zsolt vagyok, Mezőtúron
születtem 1964-ben. Tősgyökeres
mezőtúri vagyok. Édesapám szobafestő volt, sajnos 2005 óta nincs
már közöttünk. Édesanyám egészen nyugdíjba vonulásáig adminisztrátorként a Városházán dolgozott. 1987-ben kötöttem házasságot
feleségemmel, két leánygyermek
édesapja és egy leánygyermek
nagypapája vagyok. Első mezőgazdasági gépész üzemmérnöki diplomámat Mezőtúron szereztem 1985ben, 1996-ban építőmérnökként a
budapesti Ybl Miklós Műszaki
Főiskolán, majd a Szent István
Egyetemen környezetvédelmi szakmérnöki szakon végeztem. Első
munkahelyem az Alföldi Téglaipari
Vállalat volt, ahol technológusként
dolgoztam. Ezt követően sorkatonai kötelezettségeimnek tettem eleget 1986 augusztusától 1988 februárjáig. A leszerelés után a Megyei

Vízmű Vállalat Mezőtúri Üzemmérnökségén helyezkedtem el
energetikus anyaggazdálkodó munkakörben. Nem sokkal később a
szennyvízágazat vezetője lettem,
majd üzemigazgató helyettesként
folytattam tovább munkámat. 1996.
január 1-től hozták létre Mezőtúr,
Kétpó, Mesterszállás és Mezőhék
önkormányzatai a Mezőtúr és
Környéke Víz - és Csatornamű
Kft.-t. Az ügyvezetői pozíciót pályázat útján nyertem el, így a Kft. megalakulásától közel 15 éven keresztül a társaság ügyvezetőjeként dolgoztam. A sport nagyon fontos szerepet játszik az életemben.
Gyerekkoromtól sportsérülésemig
aktívan futballoztam. 1996-ban a
MAFC elnökségi tagja lettem, 2005től az Egyesület elnöke vagyok.
2010-ben lettem Mezőtúr polgármestere. Megválasztásomkor egy
eladósodott önkormányzatot vettem
át, ennek ellenére sikerült megőrizni
az önkormányzati szféra működőképességét. Az állam által történt
önkormányzati adósságátvállalásnak, valamint a feladat-ellátási rendszer gyökeres átalakításának köszönhetően mára a működési feltételek
teljeskörűen biztosítottak. A versenyszféra folyamatos fejlődésének
eredményeképpen évről évre egyre
több saját forrásból történő fejlesztést
tudunk
megvalósítani.
Önkormányzatunk a pályázatok
terén is sikeres, hiszen 2010 óta több
mint 8 milliárd forint fejlesztési forrást tudtunk megszerezni. Ebből

mára már több mint 5 milliárd forintnyi beruházás sikeresen megvalósult, a továbbiak pedig az idei évben,
valamint következő év végéig fejeződnek be. Nagy öröm számomra,
hogy a pályázati források megszerzése terén a versenyszféra szereplői,
a mezőtúri vállalkozók is nagyon
sikeresek voltak, melynek köszönhetően az elmúlt 9 évben további
több mint 7 milliárd forint pályázati
pénz érkezett a településre.
Polgármesterként mindig törekedtem a város polgáraival intenzív
kapcsolatot fenntartani, véleményeiket, kritikájukat munkám
során figyelembe venni. Sikerült a
település civil szervezeteivel, illetve
a versenyszféra szereplőivel is
folyamatos, korrekt kapcsolatot
kialakítani és ápolni.
A következő 5 évben a legfontosabb célkitűzéseim között szerepelnek:
•A földes utcák további megszűntetése.
•A járdák felújítási ütemének
gyorsítása.
•Az eddig elnyert pályázati források sikeres felhasználása, a projektek jó műszaki színvonalon történő befejezése.
•Az önkormányzati tulajdonban
lévő közintézmények, épületek felújításának folytatása.
•Az önerőből történő fejlesztések
volumenének folyamatos növelése.
•A jövőbeni pályázati lehetőségek keresése a város intenzívebb
fejlesztésének elérése érdekében.

•A települési alapinfrastruktúra,
ivóvíz-, szennyvízhálózatok folyamatos felújítása.
•A Hortobágy-Berettyó főcsatorna város melletti szakaszának rendbetétele.
•A település turisztikai vonzerejének folyamatos növelése
•A szociális –, és egészségügyi
ellátórendszer folyamatos fejlesztése.
•A jelenleg is működő jó kapcsolat, eredményes együttműködés ápolása a versenyszféra szereplőivel, a
rendvédelmi szervekkel, a civil szervezetekkel, testvérvárosokkal és a
történelmi egyházak képviselőivel.
A fentiekben vázolt, komplex
intézkedések nagyban elősegítik és
befolyásolják a település fiatalokat
megtartó képességét.
Meggyőződésem, hogy a város
folyamatos fejlődéséhez önkormányzatunk is jelentős mértékben
hozzájárult és ezzel a településünk
népességmegtartó erejét tudtuk
növelni. Fontos kihangsúlyozni,
hogy az elmúlt években az önkormányzatunkhoz érkezett jelentős
mértékű
pályázati
forrás
Magyarország Kormányának támogatása nélkül nem kerülhetett volna
Mezőtúrra. A következő években is
elengedhetetlen, hogy a városvezetés a Kormánnyal továbbra is hatékony, jó kapcsolatot ápoljon.
A munkám folytatásához, a fenti
céljaim eléréséhez kérem Önöket,
hogy október 13-án szavazataikkal
továbbra is támogassanak engem
és a FIDESZ-KDNP jelöltjeit!

„ A ketrecben született madarak a repülést betegségnek hiszik.” ( Alejandro Jodorowsky)

Dr. Siposné Varga Ildikó

Dr. Siposné Varga Ildikó vagyok
óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus tanár, mentortanár, anya,
háziasszony. 1974. augusztus 1-jén
születtem Mezőtúron.

Elváltam, de gyermekünket Sipos
Saroltát közös felügyelettel, gondoskodással neveljük, volt férjemmel.
Lányunkra nagyon büszkék vagyunk,
hiszen Szolnokon a Varga Katalin
Gimnáziumban tanul tehetséggondozó osztályban biológia-kémia modulon, ahol jeles rendű diák.
Évek óta kiegyensúlyozott párkapcsolatban
élek
Várkonyi
Zoltánnal, akivel a két sajátjával
együtt, három gyermeket gardírozunk a mozaikcsaládunkban.
Gyermekkoromban a Rákóczi Úti
Általános Iskola befejezése után a
Teleki Blanka Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola
tanulója lettem. Sikeres érettségit
1992. júniusában tettem. 1993-ban
a Bessenyei György Tanárképző
Főiskola Óvodapedagógus szaká-

nak
hallgatója
voltam
Nyíregyházán. 1996. júniusában
államvizsgáztam. 1996. szeptemberétől a Mezőhéki Általános Iskola
pedagógusa lettem. Elvégeztem a
Kölcsey
Ferenc
Református
Tanítóképző Főiskolát, Debrecenben. 1997-ben kerültem be a
Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar
– Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolába tanítani.
Később elkezdtem az ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola,
tanulásban akadályozottak tanára
szakán újabb felsőfokú végzettségem megszerzését. Orosházán a
Kodolányi János Főiskolán 2016ban mentortanári szakon szakvizsgát és újabb diplomát kaptam, itt
egy évig vezetési ismereteket sajátí-

tottam el. 22 éven át a „Rákóczi
Iskola” tanítója, gyógypedagógusa
voltam, idén munkahelyet váltva a
JNSZ
Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat gyógypedagógusa,
tanára lettem.
A közéletben, mint pedagógus
mindig jelen voltam, számos rendezvényt színesítettem tanítványaink műsoraival, városi táboroztatásokkal, versenyek szervezésével,
környezetvédelmi programokhoz
való csatlakozással. Most másképp
is szeretném kivenni a részem a
közéleti szereplésben.
Mint civil, egy párthoz sem csatlakozott, de minden ellenzéki párt
által támogatott, mezőtúri állampolgár, szeretném fiatalos lendületFolyt. a 3. old.
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tel segíteni, társaimmal vezetni a
mezőtúri közösségi, városi, politikai életet. Egy igényesebben, ésszerűbben, gazdaságosabban megújuló Mezőtúr érdekében fogok dolgozni, mert nem mindegy a változás minősége.
A mezőtúri lakosok igényeinek
megfelelően, elvárásaikra alapozva,
véleményüket meghallgatva olyan
várost kell létrehozni, ahonnan a
fiatalok nem elmennek, hanem
hazajönnek, mert jó iskolák, kedvezőbb orvosi ellátás, jó munkahelyi
lehetőségek, magasabb munkabérek, kiváló kulturális programok

mezőtúr és vidéke
állnak rendelkezésre. Szeretnénk a
középkorosztálynak biztonságot és
munkalehetőséget, a szépkorúak
számára törődést és megbecsülést.
Olyan Mezőtúrt, ahol mindenkire
vonatkoznak a közösségi együttélés
szabályai.
Tisztességes, becsületes, városvezetést szeretnénk, ahol a szakértelem, a hozzáértés a feddhetetlenség a legnagyobb erény, valamint
pártállástól függetlenül kaphatnak
az emberek munkahelyet, ellátást,
fizetést, megbecsülést.
A város környezete adta természeti csodákat jobban ki kell hasz-

nálni, a Berettyó, holtágak turisztikai, szabadidős innovációját megvalósítani. Tervünk a strandfürdő
élménymedencés fejlesztése, a
temetők, parkok, közterületek
rendbe tétele. Tovább visszük az
útépítéseket. Nemcsak pályázati
forrásokból, hanem a befolyt adókból egy takarékosabb, de élhetőbb,
szebb, tisztább, zöldebb, virágosabb, mosolygósabb, marasztalóbb
Mezőtúrt fogunk tovább építeni.
Miért is ez az idézet írásom elején? Engem mindig szabadon, nem
kalitkában neveltek szüleim,
engedték, hogy megvalósítsam
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álmaimat. Nem csak anyagi, hanem
rengeteg lelki támaszt is adtak
ahhoz, hogy az élet több területén
megálljam a helyem. Megmutatták,
hogy lehet szárnyalni, hogy lehet
felülemelkedni a problémákon,
hogy lehet küzdeni úgy, hogy közben másokat ne bántsunk meg.
Nagyon sokan élnek kalitkában,
mely egy megfélemlített világnak
köszönhető. Üzenem nekik, hogy
repüljenek ki, törjenek ki, valósítsák meg terveiket és segítsék a
város lakosainak érdekében, tenni
akaró munkámat!
Tegyünk együtt Mezőtúrért!

Eboltás Mezőtúron és Kétpón
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 szabadon 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.

2019. október 01. (kedd)
Mezőtúr-Túrkevei úti falatozó		
06.00. tól - 10.00. ig
2019. október 02. (szerda)
Kétpó- Polgármesteri Hiv. előtt		
07.00. tól - 10.00. ig.
Cukorgyár			
10.00. tól – 10.30.ig.
2019. október 03. (csütörtök )
Mezőtúr-Alkotmány tér			
06.00. tól - 09.00. ig.
2019. október 04. (péntek)
Mezőtúr- Szolnoki út-Dob út sarok		
07.00. tól - 09.00.ig.
(volt Méntelep)
2019. október 05. (szombat)
Mezőtúr- Fóti út (volt KONTAKTA) 		
07.00. tól - 10.00. ig.
Mezőtúr Újvárosi posta előtt 		
07.00. től - 10.00. ig.
Mezőtúr-Fűzfa út 1. (volt Dózsa tsz.) 		
10.00. tól - 11.00. ig.
2019. október 06. (vasárnap)
Mezőtúr-Erkel F. út ( volt Fazekas daráló)
07.00. tól - 10.00. ig.
2019. október 08. (kedd)
Mezőtúr-Túrkevei úti falatozó 		
06.00. tól - 10.00. ig
2019. október 09. (szerda)
Mezőtúr- Fóti út (volt KONTAKTA)
(délután) 15.00. tól - 17.00. ig.
Kétpó- Polgármesteri Hiv. előtt		
07.00. tól - 10.00. ig.
2019. október 10. (csütörtök)
Mezőtúr- Erkel F.–Faragó B. sarok
/délután/ 15.00. tól - 17.00. ig.
(v. Fazekas daráló)
2019. október 12. (szombat)
Mezőtúr Újvárosi posta előtt		
07.00. től - 10.00. ig.
Mezőtúr-Fűzfa út 1. (volt Dózsa tsz.)		
10.00. tól - 11.00. ig.
Valamennyi 3 hónaposnál idősebb kutyát tulajdonosa köteles
veszettség elleni oltatni!

Véradás 2019
2019. október 2-án ifjúsági véradás lesz a
Közösségi Házban 8-13 óráig.
Szükséges iratok:
Személyi igazolvány,
lakcím-kártya, TAJ kártya
Magyar Vöröskereszt

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

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

Csak mikrochippel ellátott kutya
oltható. A chip behelyezését a
helyszínen is elvégezzük.
Veszettség elleni védőoltás ára:
3800 Ft kutyánként.
A Kisállat Egészségügyi Könyvet
(amennyiben már van) kérjük,
hozzák magukkal! Az elveszett,
otthonhagyott könyv pótlása 200
Ft/db. A kötelező féregtelenítés
ára: 100 Ft/tabl./10 kg.

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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Sertéstartók figyelmébe!
A nyári, őszi mezőgazdasági
munkálatokra tekintettel felhívom a
sertéstartó gazdák figyelmét, hogy
a vaddisznóban előforduló afrikai
sertéspestis megbetegedések miatt
fokozott figyelmet kell fordítani a
házi sertésállományok védelmére.
A fertőzött vaddisznóval való érintkezés lehetősége miatt a mezőgazdasági területek, az onnan származó termékek óriási veszélyt jelentenek, jelenthetnek sertéseinkre.
A védekezésben elsődleges cél és
feladat a vírus bekerülésének megakadályozása a házisertés állományokba, melyhez az alábbi intézkedések szükségesek a sertéstartók
részéről:
- Az állatokat, amennyire lehetséges, zártan kell tartani, úgy hogy
a sertések véletlenül se tudjanak
vaddisznóval se közvetlenül, se
közvetve érintkezni.
- Sertések gondozását végző személynek a sertésállománnyal kapcsolatos munkák előtt kézmosást
követően át kell öltözni egy olyan
öltözékbe és lábbelibe, amelyet csak
a sertésólban és környékén használ.
A sertésólba történő belépés előtt

lábbelit és kezet kell fertőtleníteni.
- A sertések etetéséhez, a sertésól
takarításhoz szükséges eszközöket
máshol, más munkákra nem szabad használni.
- Idegeneket, vagy sertést tartó
ismerősöket a sertések közelébe
nem szabad engedni.
- Sertéshús tartalmú élelmiszerek
(pl. kolbász, szalámi), fagyasztott
húsokból származó mosólé, egyéb
élelmiszerhulladék még véletlenül
se kerüljön a sertések takarmányába, ez szigorúan tilos.
- A vaddisznók fertőződése miatt
szántóföldről, kaszálóról, legelőről
betakarított takarmányt illetve
alomanyagot frissen ne használjanak házi sertéseik ellátására. Szálas
takarmányt és gabonát a beszállítástól számítva 30 napig, a szalmát
90 napig kell tárolni felhasználás
előtt. Zöldtakarmány etetése tilos!
(Természetesen ez vonatkozik a
learatott kukoricatáblák böngészése során összegyűjtött kukoricára
is!) A takarmányt és az alomanyagot elkülönítve zártan tárolják, biztosítsák, hogy a vadon élő állatok
ne férjenek hozzá.

Az allergia az immunrendszer
túlzott reakciója olyan anyagokra,
amelyek egészséges (=nem allergiás) egyéneknél semmilyen választ
nem váltanak ki a szervezetből.
Az allergiás tüneteket okozó
anyagokat allergéneknek nevezzük. Ilyenek lehetnek például virágok pollenjei, állati szőrök, atka,
penész-spórák, különböző állatok
mérgei, mikroorganizmusok, bizonyos élelmiszerek, gyógyszerek,
vegyszerek, fémek stb.
Az allergia tehát az immunrendszer „tévedésének” következménye, eltúlzott válasza egy egyébként ártalmatlan anyagra. A szezonális allergiát sokszor szénanáthának is szokták nevezni.
Az allergiás betegség kialakulásának folyamata nem ismert pontosan. Néhány körülményről azonban bebizonyították, hogy szerepet
játszhat az allergia kialakulásában:
• genetikai hajlam,
• dohányzás a családban,
• háziállatok tartása a lakásban,
• a lakókörnyezet és a munkahelyi környezet bizonyos jellemzői
(levegőszennyezettség, urbanizáció, párás, zárt helyiségek) stb.
Ezen tényezők jelenléte megsokszorozhatja az allergia kialakulásának valószínűségét. A kellemetlen
allergia tünetei leggyakrabban az

alábbi helyeken jelennek meg:
• alsó és felső légutak
• szem
• bőr
• gyomor-bél rendszer
Az allergia tünetei többfélék is
lehetnek, attól függően, hogy mi
okozza azt. Például:
• tüsszögés,
• vizes-nyákos orrfolyás,
• orrdugulás,
• orrviszketés,
• szemviszketés,
• a szem égő érzése,
• szemkönnyezés,
• torokviszketés,
• fáradtság,
• csalánkiütés,
• ekcéma.
Nem szükségszerű, hogy az
allergia tünetei kizárólag azon a
helyen jelentkezzenek, ahol a szervezet találkozik az allergénnel
(szem-, száj- vagy orrnyálkahártya,
bőr, emésztőrendszer). A tünetek
megjelenésének helye változik attól
függően, hogy milyen szervben történik az allergiás reakció.
• Azok az allergének, amelyek a
levegőben szállnak (mint például a
pollen vagy a gomba spórák) a légutak és a szem nyálkahártyájának a
gyulladását okozzák (szénanátha
tünetek). Amennyiben az allergén
bekerül a tüdőbe, asztmás tünete-

- Élő állatot csak sertés szállítólevéllel és érvényes állatorvosi bizonyítvánnyal ellátva szabad vásárolni! A vásárolt sertéseket az állomány
többi egyedétől el kell különíteni.
- Ha sertése megbetegszik, azonnal értesítse az állatorvosát.
Ha egy vagy több sertés hirtelen,
minden látható tünet nélkül elhullik, ha egy vagy több állat bágyadt,
nem eszik, lázas, gyenge, bizonytalanul mozog, ha a bőrön vérzések
figyelhetők meg, a bőr vöröses lilásan elszíneződik, véres hányást,
hasmenést látnak, minden esetben
gondolni kell az afrikai sertéspestis
lehetőségére.
- A vaddisznókban megállapított
afrikai sertéspestis miatt fertőzötté
minősített területeken fentieken túlmenően be kell tartani a NÉBIH
által kiadott „Jó sertéstartói gyakorlat” előírásait és be kell jelenteni a
járási hivatalba sertés vásárlási,
eladási, levágási szándékát is.
Felhívom a figyelmet, hogy
hazánk sertéságazatának megvédése érdekében a betegség legkisebb
gyanúja esetén is a legszigorúbb
módon jár el az állategészségügyi

Allergia
ket is okozhat, ilyenkor kialakulhat
nehézlégzés, köhögés, sípolás.
• Ha az allergén az emésztőrendszerbe kerül, a következő tünetek jelentkezhetnek: hasüregi fájdalom, hányinger, hányás, puffadás,
hasmenés.
• A bőrön jelentkező allergiás
reakciók, mint az ekcéma vagy a
csalánkiütés bőrpírrel, duzzadással
járnak.
Mit tehetünk az allergia ellen?
Amennyiben felmerül a gyanú,
hogy allergiásak vagyunk valamely
növény pollenjére, mindenképpen
érdemes allergológushoz fordulni. A
fellépő tünetek enyhítésére számos
gyógykészítmény elérhető a patikákban, köztük vény nélkül és receptre
kaphatóak is, a leginkább megfelelő
szer kiválasztásához ugyanakkor
javasolt szakember segítségét kérni.
Ugyancsak hasznos lehet az átlagosnál gyakrabban végzett kéz- és hajmosás, illetve az ágyneműk és ruházatunk tisztítása. A szellőztetést
pedig időzítsük inkább az éjszakai,
hajnali órákra, mivel ilyenkor a legalacsonyabb a levegő pollenkoncentrációja. Egyes pollenek kapcsán
könnyen léphetnek fel keresztreakciók élelmiszerekkel, így érdemes
erről is orvostól tájékozódni.
Országos Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft.

hatóság, ebbe beleértve egy adott
sertésállomány megelőzési célból
történő felszámolását is.
Amennyiben az állattartó tőle
elvárhatóan közreműködött, a
betegséget időben bejelentette, az
elvárható járványvédelmi zártságot
megteremtette, az esetleges járványvédelmi intézkedések állami
kártalanítás mellett történnek.
A betegség házisertés állományokba történő behurcolásának
megakadályozása, a hatékony védekezést segítendő a hatósági állatorvosok, szolgáltató állatorvosok a
szükséges mértékben fertőtlenítőszert is tudnak az állattartók számára biztosítani. Keressék állatorvosukat!
A járvány aktuális hírei valamint
a betegséggel kapcsolatos hasznos
információk az alábbi, folyamatosan frissülő weboldalon elérhetőek:
http://portal.nebih.gov.hu/hu/
afrikai-sertespestis
Dr. Vajda Lajos
Országos Járványvédelmi Központ
Vezető

Köszönjük
Az EFOP-4.1.2-17-2017-00061
„Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc
Magyar – Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése” pályázat kapcsán iskolánk 2019. 09.
16-ával átköltözött a volt főiskola
épületébe.
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani a költözés során nyújtott
segítségért a Karcagi Tankerületi
Központnak,
Mezőtúr
Város
Önkormányzatának, a szülőknek,
külső segítőknek, támogatóknak.
A Rákóczi iskola
dolgozói és tanulói
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Lakossági tájékoztató
az „elektromos kerékpárok” műszaki kategóriába
sorolásának tárgyában
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, a kerékpárok, elektromos kerékpárok és a
segédmotoros kerékpárok műszaki
kategóriába sorolásáról, a vonatkozó szabályokról.

Ennek értelmében:
Kerékpár:
A közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendelet 1. számú függelék
II. A Közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak:
r/1.) pont Kerékpár: olyan, legalább kétkerekű jármű, amelyet
emberi erő hajt, és ezt legfeljebb
300 W teljesítményű motor segíti.
A kerékpáron a kerékpárt nem
hajtó személy is szállítható erre
alkalmas ülésen. A kerékpáron
utánfutó vontatására alkalmas
berendezés helyezhető el.
A közúti járművek műszaki vizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.)
KÖHÉM rendelet B. függelék 1.
rész, 1. cikk (1) bekezdés h) pontja
alapján pedálos rásegítéssel rendelkező kerékpár az, amely külső,
folyamatos, 025kW névleges teljesítményű elektromos motorral rendelkezik, amelynek teljesítményleadása fokozatosan csökken és
megszűnik, amint a jármű eléri a 25
km/h sebességet, vagy előbb, ha a
kerékpáros abbahagyja a pedál hajtását.

Segédmotoros kerékpár:
A közúti közlekedés szabályairól
szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendelet 1. számú függelék
II. A közúti járművekkel kapcsolatos fogalmak:
r) pont: Segédmotoros kerékpár:
a külön jogszabályban L1e járműkategóriába sorolt kétkerekű, L2e
járműkategóriába sorolt háromkerekű jármű, továbbá az L6e jármű-

kategóriába sorolt quad és
mopedautó.
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.)
KÖHÉM rendelet B. függelék 1.
rész, 1. cikk (2) bekezdés 2a) pont
alapján: segédmotoros kerékpárok
legfeljebb 45 km/ó tervezési sebességű, a belső égésű motor esetében
a motor hengerűrtartalma legfeljebb 50 cm3, vagy elektromos
motor esetében a legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye legfeljebb 4kW.
A fentieket összefoglalva a
szakhatóság állásfoglalása alapján amennyiben a legfeljebb 300
W teljesményű, beépített motor a
jármű önálló hajtására nem alkalmas (a pedálok folyamatos
működtetése szükséges a haladáshoz), úgy a jármű a kerékpár
kategóriába sorolandó, azonban
ha a beépített motor a pedálhajtás
működtetése nélkül is képes a járművet hajtani, vagy a 300 W teljesítményt meghaladja úgy kategóriája segédmotoros kerékpár.
Ha a jármű motorja nem csak
rásegítésként működik, hanem
önállóan működteti azt, akkor a
közúti közlekedési szabályok
tekintetében segédmotoros kerékpárnak minősül, és a közlekedés
során az arra érvényes szabályokat minden körülmények között
be kell tartani. Ennek megfelelően a vezetőjének legalább M nemzeti kategóriára érvényes vezetői
engedéllyel és a járműre érvényes
kötelező felelősségbiztosítással
kell rendelkeznie, továbbá a közlekedés során kötelező a bukósisak viselése.
Kérem a fent leírt szabályok
betartását a félreértések és az esetleges szankciók elkerülsének megelőzése céljából!
Mezőtúr, 2019. szeptember 23.
Tisztelettel:
Bajári Attila r. ezredes,
kapitányságvezető
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Állati telekis diákok kis cimborái

Az állatkertek és –parkok léte,
létjogosultsága elég sok vitát válthat ki napjainkban (is). Nagyjából
mindenki tudja és érti a pro és kontra érveket. Én, személy szerint, változóan ítélem meg a kérdést.
Mentem a menthetőt, madarakat
etetek télen, a sünit és a csigát átkísérem az úton, a békákhoz már
nem nyúlok, de óvatosan terelgetem őket. A szabadban élő állatokat
tisztelem, de nem tagadom, szeretem az állatkerteket is. Figyelem
lakóit, igyekszem tanulni tőlük.
Cimborám igazából nincs, de
megleptek azok a farkasok, „akik”
versenyfutást
rendeztek
Nyíregyházán az akkor még kicsi
gyerekekkel, akiket kísértem. És
életem visszatérő szomorú és szégyenteljes pillanata volt egy gorilla
tekintete a budapesti állatkertet
látogató tömeg között bámészkodva. De valójában a lényeg az, hogy
tudjuk őket és magunkat beleilleszteni egy élhetőbb, állat- és
emberbarátabb világba. Erre több
törekvés is van napjainkban.
2019. augusztus 31-jén a KörösMaros Nemzeti Park Körösvölgyi
Látogatóközpontjában sor került
„Az én Állatparki cimborám” képzőművészeti pályázat eredményhirdetésére. A több mint ezer beérkezett rajzból mindössze ötvenet
díjaztak óvodás korosztálytól egészen a középiskolásokig.
A középiskolás kategóriában az
első három helyet iskolánk tanulói

2019. szeptember 27.

Közfoglalkoztatási kiállítás

hozták el:
• Kiss Anna 9./B III. helyezett
• Varga Boglárka 9./D
II. helyezett
• Varga Ágnes 10./A
I. helyezett lett.
A telekis diákokat felkészítő

tanáruk, Kiss Andrea kísérte a
díjkosztó ünnepségre, ahol a tanulók értékes ajándékokat vehettek át.
A dobogósok egyik meglepetése - a
díjkiosztó utáni késő délutáni-esti
program – egy ingyenes belépő volt
a Nemzeti Parkba, ahol családtagjaikkal együtt tekinthették meg mindazt, amit pályamunkájukban a
papíron
is
megjelenítettek.
Tanulóink az este folyamán egy-két
új „cimborát” is szereztek, nem
csak emberi, hanem állati kategóriában is.
Gratulálunk a diákoknak és felkészítő tanáruknak!
T. A.

2019. szeptember 5-én újra megrendezésre került a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal
közfoglalkoztatási
kiállítása
Szolnokon, immár 5-ik alkalommal. Mint Herczeg Zsolt polgármester elmondta, nagy öröm, hogy
Mezőtúrt rendszeresen meghívják a
megyei mellett az országos rendezvényre is. Ez mutatja, hogy milyen
nagy értéket képviselnek a saját termelésű és saját készítésű termékek
a mai világban. A közfoglalkoztatás
program sikerének számít az is,
hogy sokan el tudtak helyezkedni a
munka világában és a munkanélküliség is folyamatosan csökken
Mezőtúron. A rendezvényen a
Mezőtúri Intézményellátó és

Ingatlankezelő KN Kft. képviselte
városunkat. Az intézmény vezetője, Pappné Juhász Emília elmondta,
hogy hagyományos termékekkel
készültek, mint édes perec, sós
perec, Néró, túrós lepény és linzer
tészta, valamint fokhagyma, őrölt
paprika és fürj tojás szerepelt a
kínálatban. Kétpó is többször részt
vett már az eseményen, és ahogy
Keresztes Péter Pál polgármester úr
is elmondta, az emberek keresik a
kézműves termékeket, van igény az
ellenőrzött termékekre. Minden
évben nő az érdeklődés és az idei
évben homoktövisvelővel, levendulával és homoktövis levéllel készültek.
Kalán Hajnalka
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Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében
A nyári szabadságról visszatért
rovatunkban ismét olvasóink
memóriájának
felfrissítésre
teszünk kísérletet, és ennek
lényege: hírérték alapján felidézzük,
mi
minden
történt
Mezőtúron, Mezőtúr egykori és
mai lakóival visszalépkedve az
időszámításban ötéveket. Ezúttal
az 1989. szeptemberében és októberében történtek kerültek az
időutazásos rovatba.
30 éve - 1989. október 5-én - az
ősi címer, a régi utcanevek valamint
zászlók használatáról fogalmazott
meg javaslatokat a Pétery Károly
Társaság Mezőtúr polgárainak és a
városi tanács testületének. A javaslatokat a Szolnok Megyei Néplapban
adták közre. Az akkor használatos
címerről úgy vélekedtek, hogy az
esztétikai, heraldikai szempontból
és a hagyományok megbecsülése
okán is kifogásolható. A címerpajzsban ábrázolt jelképek például nem
mezőtúri jellegzetességekre utalnak. Emlékeztettek arra, hogy amikor I. Lajos király Mezőtúrt városi
rangra emelte, akkor egy nemesen
egyszerű városcímert is adományozott a településnek. Több helyen a
városok ismét a régi, eredeti címerüket használják, és társaság ennek
szellemében arra buzdított: Erről mi
sem maradjunk le! A város utcanevei kapcsán felidézték, hogy azok
az ősi település fejlődésével együtt
szervesen alakultak ki, és mindenkor tükrözték a szabad királyi város
polgárainak mentalitását, helyi
elkötelezettségét. 1945 után azonban - véleményük szerint indokolatlanul - egyes utcaneveket önkényesen, a város polgárainak hozzájárulása nélkül változtattak meg, gyakran helyesírási és kiejtési nehézségeket is okozva. A fentiek szellemében többek között indítványozták,
hogy a Városi Tanács állítsa vissza
jogaiba a következő utcanevek eredetijét: a Gorkij út legyen Kórház út;
a Tolbuhin út nevét változtassák
meg Vásár és Szekeres útra; a Vörös
Hadsereg út helyett Sugár út legyen;
a Micsurin utat pedig nevezzék
újból Komp útnak. Végül a társaság
javasolta, hogy a nemzeti és a városi
lobogó a tanácsházán legyen állandóan kitűzve, szimbolikusan jelezve ezzel, hogy az ott dolgozó képviselő-testület a település érdekében
polgárainak boldogulását szem előtt
tartva végzi munkáját. (A javaslat
nem volt hiábavaló, nincs már
Gorkij, Tolbuhin és Micsurin az
utcanevek között, egy utca viszont

őrzi Pétery Károly, a helyben született író, ügyvéd és országgyűlési
képviselő emlékét is.)
25 éve - 1994. szeptember 16-án
- napsütötte idő fogadta Mezőtúr
főterén mindazokat, akik a tér névadója, Kossuth Lajos mellszobrának avatóünnepségére gyűltek
össze. A Himnusz elhangzása után
Ádámné dr. Bagdán Piroska polgármester a jelenlévőknek bemutatta
Borbás Tibor Munkácsy-díjas szobrászművészt, a mellszobor alkotóját, akinek az országban több mint
ötven köztéri műve látható. Ezek
után dr. Szabad György, az
Országos
Kossuth
Emlékbizottságának elnöke, országgyűlési képviselő mondott beszédet.
Mint emlékeztetett rá, „Kossuth
Lajos harmadjára lép Mezőtúr
lakossága elé. Először 1848 szeptemberében járt azon a helyen, ahol
most járunk, hogy honvédeket,
nemzetőröket toborozzon. Majd
1849 júniusában, a Tisza-Maros
szögébe igyekezvén haladt át újra
Mezőtúron. Ma, Borbás Tibor jóvoltából hazánk egyik legnagyobb
halhatatlanja újra Mezőtúrra érkezett.”. E szavakat követően Liszt:
Les preludes című művének hangjai mellett leleplezte a mellszobrot,
amelynek érdekessége, hogy a csillogó bronzfej színes, zöld patinás
vállakon nyugszik - tudósított a
jeles nap történéseiről a megyei
napilap krónikása.
20 éve - 1999. október 4-én - a
következő hírt olvashatták az Új
Néplapban az újságot forgatók.
Mezőtúron az önkormányzat egyelőre nem látja időszerűnek a lakások bérleti díjainak emelését, így
azok maradnak a régi szinten. Ez
azt jelenti, hogy a városközpontban
az összkomfortos bérlemények
négyzetméteréért ezután is 83 (!)
forintot kell az ott élőknek fizetni.
A legutóbbi képviselő-testületi ülésen döntés született viszont arról,
hogy nem kapnak lelépési térítést
azok, akik lakásuk kiutalásakor
nem fizették meg a használatbavételi díjat. Továbbá a bérlők feladata,
hogy otthonuk elektromos hálózata
a hatósági előírásoknak megfeleljen. Pontosították azt is, hogy csak
azok igényelhetnek a városi önkormányzattól lakást, akiknek nincs és
nem is volt saját tulajdonú otthonuk. (Ez a hír úgy kerülhetett be a
Visszapillantóba, hogy szerepel
benne egy mondat: az önkormányzat részéről nem látta időszerűnek
a lakbéremelést! Hogy hasonló
látásmóddal a mostani, a csillago-

kig kúszó ingatlan-, lakásvételi és
lakásbérlési árak ismeretében még
egyszer nem találkozik senki, az
garantált.)
15 éve - 2004. szeptember 7-én Mezőtúr messze földön híres kerámiakultúrája hallatott ismét magáról: ünnepélyes megnyitóval hivatalosan is a Bolváry-kúria felújított
épületébe költözött a Túri Fazekas
Múzeum. Az ünnepi beszédek érthetően „szárnyaltak” az örömtől,
ahogy például a város polgármestere megnyitójában fogalmazott: az
agyagban van elrejtve a város múltja, ez jelenti jelenét, s meghatározza a jövőjét is. A Jász-NagykunSzolnok megyei közgyűlés alelnöke
pedig azt hangsúlyozta, hogy a
Bolváry-kúria egyfajta méltóságot
ad ezeknek az értékeknek. Mint az
Új Néplap a megnyitó kapcsán felidézte: az 1983 óta „otthonul” szolgáló Damjanich úti épületet már
évekkel ezelőtt kinőtte a fazekas
múzeum. Tavaly ezért Mezőtúr
önkormányzata múzeumi hasznosításra ajánlotta fel a település talán
legrangosabb műemlék épületét, a
Bolváry-kúriát, amelynek utcai
szárnyában korábban a zeneiskola
működött. A megyei közgyűlés és
a város önkormányzata 2003 végén
állapodott meg a Bolváry-kúria
múzeumként történő hasznosításáról. Ennek köszönhető, hogy mostanra a Túri Fazekasmúzeum, már
ellátja a helytörténeti, néprajzi
értékmegőrző feladatokat is. A költözés révén kereken 45 millió forintos kulturális beruházást valósított
meg az önkormányzat, amihez 30
millió forintot regionális pályázatokból, 10 millió forintot pedig a
megyei önkormányzattól kapott.
10 éve - 2009. október 12-én arról számolt be az Új Néplap, hogy
tovább erősödtek a barátság szálai
Mezőtúr és a vajdasági Törökbecse
lakossága között, amely majd négy
évtized óta testvértelepülése a túri
városnak. A kapcsolat most azzal a
gesztussal vált szorosabbá, hogy
Mezőtúr egy másfélszeres életnagyságú, bronz mellszobrot ajándékozott határon túli partnerének,
amely
Leiningen-Westerburg
Károlyt, az 1849-ben Aradon kivégzett honvédtábornokot ábrázolja. A
Györfi Sándor, karcagi Munkácsydíjas szobrászművész által készített
alkotás Törökbecse római katolikus
templomának kertjében kapott
méltó helyet. A szoborállítás négy
és fél millió forintba került, a költségeket a magyarok fedezték pályázati forrásokból. Emlékeztetőül: a

német származású és magyar nyelven nem beszélő LeiningenWesterburgnak a második világháború befejezéséig már állt szobra
Törökbecsén, ami azonban a titói
időkben megsemmisült. A tábornok kultuszát Törökbecsén annak
köszönhette, hogy felesége révén a
vidék és a város egyik nagybirtokosa volt.
5 éve - 2014 októberében – azt
közölhette örömmel a Mezőtúr és
Vidéke 20. lapszámában, hogy megújult a Városi Sportcentrum! Mint
az előzményekről leírták: a látvány
csapatsportok támogatásának adókedvezménye program keretében
felhasználható támogatáshoz kapcsolódóan a Magyar Labdarúgó
Szövetség (MLSZ) második alkalommal előminősítő pályázatot hirdetett meg 2013 decemberében a
sportszervezetek telephelyeinek felújításához. Ebben a pályázatban a
helyi MAFC Sportegyesület a
Sportcentrum főépületében lévő
kiszolgáló és vizesblokk felújítására
adta be a pályázatát. A felújítási
munka szintenként két-két vizesblokkra és a hozzájuk tartozó 4-4
öltözőre vonatkozott. A beruházás
összköltsége több mint 9,9 millió
forint volt, amelyhez pályázati forrásból az MLSZ több mint 6,9 millió, míg Mezőtúr önkormányzata
több mint 2,9 millió forint önerőt
biztosított. A munkálatok első fázisa 2013 októberében, majd a második 2014. július 14-én kezdődött, és
2014. október 6-án ünnepélyes keretek között került átadásra a felújított
füves labdarúgó pálya és a kiszolgáló épületrész. Az ünnepségen
köszöntőt mondott Herczeg Zsolt
Mezőtúr polgármestere, a MAFC
elnöke, Boldog István országgyűlési
képviselő és Szűcs Dániel önkormányzati bizottsági elnök. A vizesblokkok helyiségeibe új műanyag
ajtók kerültek beépítésre, új aljzatbeton, új oldalfalvakolat és új
ragasztott kerámia padló készült. A
mellékhelyiségekbe új porcelán WC
csészéket és öblítőtartályokat, a
zuhanyzókba új zuhanygarnitúrákat, új porcelán mosdókagylókat és
csaptelepeket szereltek fel. A
zuhanygarnitúrák víztakarékos
szerkezetekkel lettek ellátva, a fürdés közben keletkezett párát ventilátorok juttatják ki a szabadba.
A Visszapillantó a Szolnok
Megyei Néplap, illetve az Új
Néplap, és lapunk szemlézése nyomán készült.
Lazányi József
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MEGHÍVÓ
A Magyar Cserépkályhások Országos Ipartestülete Népi Kályhás-Kandallós
Találkozót tart Mezőtúron szeptember 27-én és 28-án. A szombati előadások mindenki számára nyitottak,
a mezőtúri lakosok és a fazekasok számára ingyenesek.
Íme a program:
Időpont: 2019. szeptember 28. (szombat)
Helyszín: Többfunkciós Közösségi Tér - Draskovits Kerámiagyűjtemény előtere (Petőfi S. u. 5.)
8:30 Regisztráció
10:00 Megnyitó, Herczeg Zsolt - Mezőtúr Város Polgármestere köszöntője,
MACSOI elismerések átadása, 15 éves a MACSOI – Nagy András,
MACSOI elnök;
10:40 Főúri és polgári otthonok cserépkályhái a 17-20. századig az
Iparművészeti Múzeum kályha-gyűjteményében. – Radványi Diána,
muzeológus, Magyar Iparművészeti Múzeum
11:10 Vályog és szalmabála, mint természetes építőanyagok használata a
saját kísérleti házam építése során – Kovács István, építészmérnök,
szerkezetépítő szakértő, Veszprém Járási Hivatal
A szalmaház tervezett tüzelőberendezései – Puska Ferenc - MACSOI
11:40 Partiumi várak, kastélyok kályhái – Emődi Tamás, építész, művészettörténész, Nagyvárad
12:10 Ebédszünet

14:00 Ahogyan én építem: Cserépkályha – Árendás István, MACSOI
14:20 Ahogyan én építem: Kandalló – Békési István, MACSOI
14:40 Cégbemutató
14:50 Hat kenyeres nyeregkemence építése a Kiskunsági Nemzeti
Parkban – Pálfi Sándor, MACSOI
15:10 Miért éppen MACSOI? – Azari Zoltán, MACSOI
15:20 Osztrák szabványok a kályhaépítésben – Nagy András, MACSOI
elnök
15:40 Szakmai környezetünk és életterünk – Henszelmann Imre –
MACSOI titkár
16:00 Zárszó és utána a múzeumi gyűjtemének
(Draskovits Kerámiagyűjtemény, Alföldi Téglárium) meglátogatása
(külön program kb. 1 óra)

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

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

Tisztelt Érdeklődők!
A Tourinform irodában megvásárolhatók az alábbi termékek:

• Kiss Imréné Mikes Éva: Badár Balázs túri műfazekas
mester és családja művészet útján
• Mezőtúr Képeskönyv
• Körös menti ízek
• Lámpás
• Mezőtúr térkép
• Toll
• Kulcstartó
• Hűtőmágnes
Várjuk Önöket szeretettel!
Toirinform Mezőtúr
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Újra csoda született Mezőtúron
Egy csodát kaptam ajándékba,
mikor Kiss Imréné Mikes Éva tanárnő, művésznő, írónő, helytörténész
legújabb munkáját személyesen
átvehettem tőle. Ez az írónő, - akit
én a mindennapokban Évikének
szólíthatok - legújabb munkája
„Badár Balázs túri műfazekas mester és családja a művészet útján”
című legújabb, irodalmi, helytörténeti és művészi írása.

Pótolhatatlan értéket képvisel,
mely nem csak a mezőtúri emberek
számára, de ez az egész országnak
adja azt az értéket, amit ő hatalmas
szakmai tudással, mély szeretettel,
és pótolhatatlan kutatással írt meg
Badár Balázsról, a túri műfazekas
mester és családja életéről, munkásságáról.
Ezt a könyvet mindenkinek el
kell olvasni. Ez az a könyv, mely az

én gyűjteményembe, mint a Túri
Badár Család Bibliája kerül be.
Mert ez a mű sokkal több egy
könyvnél. Ez úgy van megírva,
hogy minden sorából, a művészien
összeállított képekből, a fejezetek
egymásra helyezésének építőköveiből úgy árad felénk a szeretet,
ahogy Badár Balázs szerette a Túri
Agyagot, és alkotta meg azt a csodát, amit most Kiss Imréné Mikes
Éva könyvéből művészien összefoglalva újra megkapunk.
Köszönjük Önnek, mint írónőnek, mint tanárnak, mint művésznek ezt a rendkívül értékes munkát, a Túri Badár Balázs és családjának művészeti és családi Bibliáját.
Meggyőződésem,
hogy
a
Draskovits gyűjtemény olyan alappillére lett ez a mű, mely talán
kevés is lesz a megjelent példányszámban, hiszen aki a gyűjteményt, - vagy a Túri Fazekas
Múzeumot, vagy a Badár Balázs
Emlékházat meglátogatja, és megismeri ezt a könyvet, magával is szeretné vinni, örök emlékül. Mert
árusítani ezeken a helyeken is kellene, hogy mindenki számára elérhető legyen.
Aki ezt a könyvet magával viheti,
olyan, mintha egy Badár Csodát
vinne magával.
Köszönjük Kiss Imréné Mikes
Évának ezt az újabb mezőtúri
remekművet.
Dr. Keresztes Károly
ny. háziorvos

Túri Platánok
Túri Platánok alatt,
Ha járok, visszatérnek
A régmúlt napok,
Akkor még másként
Hallatszottak a lombok
Között megbúvó madárdalok.
Ifjak voltunk, és ifjak
Voltak a Platánok,
És nem számítottak
Az esős napok,
Mert a Platánok lombjai
Között éreztük, ahogy
A Napsugár átlopakodott.
A szívem ma is
Megtelik örömmel,
Ha látom, hogy
A Platán jöttömre
Ágaival és leveleivel
Üdvözlőn felém bólogat,
És hozzám engedi
Ma is a Napsugarakat.

Beszél hozzám, árnyékkal
Átölel, rezgő leveleivel
Lelkemnek üzen,
Jó, hogy itt vagy,
Mert mint régen, ma is
Szeretem a látogatókat,
Az ifjakat, és mégifjabbakat.
Túri Platánok, maradjatok
Velünk, mert veletek
Együtt szép a mi életünk.
Dr. Keresztes Károly
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Kubikos napi megemlékezés
Mezőtúr Város
Önkormányzata
negyedik alkalommal rendezte meg a
Kubikos napi megemlékezést, melynek hosszú évekre
visszanyúló hagyománya van városunkban. A Mezőtúri Szépkorúak
Hagyományőrzők Klubja immáron
15 éve, minden év szeptemberében
feleleveníti a kubikos hagyományokat, amit 4 éve városi megemlékezésként tartunk számon.
Az idei megemlékezést szeptember 14-én tartották a Balassa Bálint
úton található kubikos szobornál. A
szervezésben a Bodoki Fodor
Helytörténeti Egyesület is részt
vett. A szombati eseményt megelőző napon, a kubikos hagyományokhoz kapcsolódó előadásokkal várták az érdeklődőket a Mezőtúri
Oktatási Centrumban.
A rendezvény első felében hallgathatták meg az érdeklődők a
Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrzők Klubjának elnöke, Herceg
Antal emlékező gondolatait.
Beszédében hangsúlyozta, hogy a
kubikosok kemény munkával nem
csak családtagjaik megélhetéséhez,
hanem az egész ország fejlődésé-

hez nagyban hozzájárultak.
Az eseményen műsort szolgáltatott a Mongol - Agrár Népdalkör, a
Vadvirág Népdalkör és a Mezőtúri
Szépkorúak
Hagyományőrzők
Klubja majd őket követve beszédet
mondott Dr. Csellár Zsuzsannaönkormányzati képviselő és Csató
László a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi
Igazgatóság területi felügyelője.
Ezt követően a Győrfi Sándor
által készített kubikos szobor
koszorúzása következett, ahol az
emlékezők, családtagok és hozzátartozók elhelyezték a hála virágait
és koszorúit.
A megemlékezés a Mezőtúri
Oktatási Centrum ebédlőjében folytatódott, ahol a megjelentek gyertyagyújtással és fél perces néma
csenddel adóztak a kubikosok
emléke előtt.
Zárásként emléklapokat adtak át
az egykori kubikosok családtagjai
számára.
Jenei József
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Kézis híreik
A hétvégén (szeptember 14-én) a
mezőtúri kéziseink felnőtt és ifjúsági
csapata is egyaránt megkezdte a bajnokságban való szereplését. A mieink
a Köröstarcsai KSK-t látták vendégül.
Az első játékhét jó eredményeket
hozott a hazaiaknak, ugyanis az ifjak
38-21 es arányú győzelmet arattak
míg a felnőttek Varga Antal vezérletével 31-25-ös sikert könyvelhettek el. A mérkőzés egy igazi presztízs kérdés
volt, ugyanis többen is Köröstarcsai kötődésűek a mezőtúri felnőtt különítményből.
Ezt a presztízs harcot mi sem támaszthatná jobban alá mint, hogy közel
teltházzal szurkoltak a helyi kézilabda szeretők a csapat sikereiért.
A mérkőzés végén megkérdeztük a két vezetőedzőt mit gondolnak,hogy
látták a mérkőzéseket…
Férfi ifjúsági III.osztály
Mezőtúti AFC-syngenta – Köröstarcsai KSK 38:21
Elég mozgalmas nyár van az ificsapat mögött. Többen távoztak a suli
miatt, illetve érkeztek fiatal miklósiak, akiket a 2 héttel ezelőtti edzőtáborban láttunk először. Ennek ellenére nem aggódtam, mert kiváló közösség
alakult ki. Telis-tele motivált ifjú kézisekkel, akik vevők a zsiványságra és
tisztában vannak azzal, hogy komoly eredményt csak csapatként lehet
elérni és emellett még dolgozni is szeretnek a műhelyben. Nyilván a szezonnyitónak mindig van egy illata, és mivel a Kőröstarcsa érkezett hozzánk, ami évek óta rangadó, mindenki várta. Viszont láttam a srácokon,
hogy mint a versenyagarak, ugrásra készen voltak. Külön pikantéria személy szerint nekem a tarcsa ifi, hiszen jóbarátom Mohácsi Árpi ült volna a
szomszédba a kispadon, de egészségügyi okok miatt sajnos nem valósult
meg, itt is szeretnék neked mielőbbi felépülést kívánni Moha! A mérkőzést
jól kezdtük, és ami tavaly is jellemző volt azonnal lerohanással büntettük
az ellenfél hibáit. A játékoskeret miatt már tavaly is a Vranjes féle Flensburg
az irányelv, mivel tele vagyunk robbanékony gyors emberekkel és jól indító kapusokkal, illetve belső poszton elég kevesen vagyunk, ezáltal a tempó

a fegyverünk, amit kiegészítettünk azzal, hogy mindenki szinte minden
poszton bevethető. Az újak is gyorsan színre léptek és átestek a tűzkeresztségen, a félidőre már 9 gólos előnyünk volt. A második félidő már a próbálgatásról szólt, hiszen a teljes csapatképhez még idő kell. Ám nagy örömömre minden működött, így magabiztos 38-21-es győzelmet arattunk,
ami számomra azt vetíti előre, hogy az idén is az érem a cél, a színe
nüanszokon fog múlni, de mi felkészültek vagyunk és reméljük a legjobbakat! Azt azért elmondhatom, hogy érzésem szerint nekünk az év meccse
november 23-án lesz Békéscsabán, akik szerintem idén a legnagyobb ellenfelünk. Nyilván addig nem szeretnénk pontot veszíteni. Ott pedig várunk
mindenkit, akinek szívügye az ificsapat, mert az egy 4 pontos meccs lesz.
Edző: Boda Péter
Férfi Felnőtt NB2
Mezőtúri AFC-Syngenta – Köröstarcsai KSK
31-25
Férfias küzdelemben, szereztünk fontos két pontot egy jó erőkből álló
Köröstarcsa ellen. Örülök, hogy egységesen igazi csapatként küzdöttek a
játékosaim és a mérkőzés előtt megbeszélt taktikai utasításokat betartva
szereztük meg ezt az értékes győzelmet. Vannak még javítani valók a védekezésben és a támadásokban is egyaránt, de összességében úgy gondolom,
hogy mind a játékunkban, mind a csapat összeállításában vannak még tartalékaink és ez bizakodásra adhat okot a szezonra nézve. A héten
felkészünk a Pick- Szeged elleni hétvégi mérkőzésre ami szintén egy rangadó...de dolgozunk tovább... Hajrá MAFC!
Edző: Varga Antal
Legközelebbi hazai mérkőzés a Tigrisek Csongrádi KSE ellen október
5-én lesz a Városi Sportcsarnokban 16:00-órától Ifi, majd 18:00-tól pedig felnőtt mérkőzést tekinthetnek meg a kedves szurkolók, érdeklődők.
Várunk mindenkit nagyon sok szeretettel, legyünk minél többen, csináljunk jó hangulatot és szurkoljuk ki a győzelmet!
Addig is HAJRÁ MAFC!!!

Pinki Horgászbolt, Mezőtúri Cégek és Egyesületek Horgászversenye
2019.09.15. Peres, Vakota Zug
1.hely: Ónodi EV. Ónodi Lajos, Hajdú Róbert Pinki 12,34 kg
2.hely: Pinki Horgászbolt, Tar Ákos, Tar László 8,57 kg
3.hely: Sasa Üveg Kft. Pap István, Takács Attila 7,64 kg
4.hely: Túr Fishing, Kézsmárki Attila, Láposi Zoltán, 5,66 kg
5.hely: Tridó 2005 Kft. Dóczi József, Dóczi Csaba 4,78 kg
6.hely: Reifengrip, Cseh Tamás 4,62 kg
7.hely: Ónodi EV. Csikós Attila, Ónodi Gergő 4,25 kg
8.hely: Agrohíd Kft. Ványai Zoltán 3,96 kg
9.hely: Bavas Bau Kft. Jóni Barna, Jóni Zoltán 3,84 kg
10.hely: Mentész ZRT. Krecskó László, Orosz László 2,95 kg
11.hely: Pinki Horgászbolt, Veres Imre, Balaskó László 2,53 kg
12.hely: Bavas Bau Kft. Jóni Attila, Ádám Attila 2,38 kg
13.hely: Mentőszolgálat, Bondor István, Márki Károly 2,34 kg
14.hely: Agrohíd Kft. Csipes Imre, Tóth Péter 2,32 kg
15.hely: SasaÜveg Kft. Nagy László, Magyar Károly 2,06 kg
16.hely: BBB Glass Kft. Szabó Sándor, Horvát Dávid 2,06 kg
17.hely: Bajszos és Társa Kft. Svaier Tamás, Szabó Ferenc 2 kg
18.hely: FILM Kft. Kiss Zoltán, Szolnoki Gyula 1,35 kg
19.hely: Mongol Zrt. Jóni Péter, Jóni Tamás 1,35 kg
20.hely: BBB Glass Kft. Medveczki István, Tóth Attila 1,16 kg
21.hely: BO-HER Kft. Csató Gulliver Gábor, Herceg Lajos 1,15 kg
22.hely: Non Stop Delicates, Fazekas Palkó, Fazekas Sándor 1,05 kg
23.hely: Tűzoltóság, Pusztai Katalin, Miskolczi László
Össz fogás: 80,37 kg
Össz Induló: 41 fő
Gratulálunk a csapatoknak!
Köszönjük a támogatást az induló cégeknek, valamint Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt, Metzker Krisztina,
Patkós Zsolt Füles, Ónodi Lajos, Non Stop Delicates, Aranyos Büfé, Mentész Zrt., Mezőtúr és Vidéke.

A cikket készítette: Juhos Richárd

MAFC felnőtt labdarúgó
csapat hazai mérkőzései:
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

Smile Büfé a Közösségi
Házban
Melegszendvicsekkel, hamburgerekkel,
hot-dogokkal,
gyrosszal, palacsintával, gofrival,
üdítővel, édességekkel, kávéval,
forró csokival és sok finomsággal
várjuk kedves vendégeinket!
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ELHUNYTAK
Bagdán Ferenc élt 78 évet,
Kása Imre élt 54 évet,
Farkas István Bálint élt 84 évet
Nagy Gábor Lukácsné Ilyés Ilona
élt 69 évet,
Varga Istvánné Nagy Ilona élt 97 évet,
Szőke Mihályné Bajcsi Juliánna
élt 80 évet,
Kiss Ferencné Pályi Ilona élt 87 évet,
Buza Antal Mihály élt 74 évet,
Biró Sándor élt 93 évet,
Kovács Gáborné Hagymási Róza
élt 84 évet.

Nyugodjanak békében.

közéleti lap

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

Fejes Zoé
(Tóth Klaudia)

Kiss Adél Mirella
(Molnár Edit)

Lakatos Levente
(Bíró Ágnes)

Nagy Nándor
(Hajnal Erika)

Péter Szófia
(Kocsis Ágnes)

Szűcs Benedek
(Karsai Lilla)

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 27-október 3-ig:
Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy út 22.
Tel: 06/56-350-993
Október 4-10-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5
Tel: 06/56-350-044

Állatorvosi ügyelet:
Szeptember 28-29-én:
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi út 22.
Tel: 06/30-664-8257,
06/56-850-006
Október 5-6-án:
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei út 2.
Tel: 06/20-941-5217
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