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Megjelenik kéthetente

Tisztelt Olvasó!
A
főszervező
Mezőtúri
Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. nevében a Túri
Vásárra vonatkozólag az alábbiakról értesítem.
Herczeg Zsolt polgármester úrral
történt megbeszélést, valamint
munkatársaimmal folytatott szakmai egyeztetést követően tájékoztatom, hogy az idei évtől a Túri Vásár
helyszíne újra a belváros. A vásár
elválaszthatatlan részét képezik a
színpadi programok, amelynek a
Városi Oktatási Centrum melletti
fás, füves tér ad otthont. A terület a
tavalyi Városi Gyermeknapon, a

Ingyenes

Polgármesteri sajtótájékoztató 2020.02.03.

Kárpátia és a P. Mobil koncerteken
bebizonyította, hogy alkalmas
nagyobb tömeg befogadására.
A 2020. évi Túri Vásár időpontja
augusztus 09., melyet az ArTúr
Fesztivál előz meg.
Az elmúlt évben a vásárunkra
jelentkező népművész, kézműves
árusok aránya elérte a 65%-ot.
Törekvésünk 2020-ban, hogy ezt az
arányt növelni tudjuk.
Bordács László
ügyvezető

Herczeg Zsolt polgármester úr sajtótájékoztató keretein belül számolt
be Mezőtúr város képviselő-testületének legutóbbi két ülésének legfontosabb napirendi pontjairól.
H. Zs.: A december 12-i rendkívüli nyilvános ülésen többek között az
önkormányzat 2019. évi költségvetésének újabb módosítása után az
egyik fontos témánk a Mezőtúri
Közös Önkormányzati Hivatal
további működésével kapcsolatos
döntés volt, melynek aktualitása,
hogy októberben helyhatósági
választások történtek és közös
önkormányzati hivatalt működtetünk Mezőtúr, Mesterszállás,
Mezőhék és Kétpó településekkel.
Az új képviselő-testületeknek ismételten el kellett fogadni az erre
vonatkozó megállapodást, tehát a
működtetésről szóló szerződést aláírtuk. Következő napirendi pontként
az Ambro-Dental Egészségügyi
Szolgáltató Bt. – vel kötött feladatellátási szerződés megszüntetéséről
tárgyalt a képviselő-testület. Ezt az a
szomorú tény indokolta, hogy mivel
Dr. Ambrózy Péter főorvos úr
elhunyt, a vonatkozó jogszabályháttér alapján az örökös/örökösök egy
éven belül a praxist elidegeníthetik,
de most erre nem került sor. Ebben
az esetben, az egy év elteltével az
önkormányzatra visszaszáll a praxisjog. November 19-én bontottuk
fel a betéti társasággal a vonatkozó
szerződést, és november 20-tól Dr.
Jódi Pál és Dr. Patakfalvy Károly
főorvos urakat bízta meg önkormányzatunk a praxis vonatkozásában a helyettesítéssel. Végül még
egy nagyon fontos pontot tárgyalt a
képviselő-testület:
a
Székely
Nemzeti Tanács nemzeti régiókról
szóló kezdeményezésének támogatásáról. A Magyar Nemzeti
Közösségek szempontjából a kezdeményezésnek a tétje az, hogy fel
tudják-e használni az EU fejlesztési
forrásait arra, hogy javítsák a magyarok által lakott térségek népesség-

megtartó erejét. Természetesen a
képviselő-testületünk ezt a kezdeményezést támogatta.
- Mit tudhatunk a január 30-i testületi ülés egyik legfontosabb napirendi pontjáról, az alpolgármesterek
megválasztásáról szóló előterjesztéséről?
H. Zs.: Mindenki számára ismert,
hogy november 7-én nem sikerült
alpolgármestert választanunk. Név
szerint Szűcs Dánielt és dr. Siposné
Varga Ildikót terjesztettem elő ismét
a testület elé, de a titkos szavazás
eredményeként egyik jelölt sem
kapta meg a minősített többséget,
azaz a hét szavazatot,
tehát a képviselő-testület most
sem választott alpolgármestert.
Ennek
következtében
a
Kormányhivatal majd ismét egy törvényességi felhívással él önkormányzatunk irányába, és február
végén ismét beterjesztem a testület
elé, majd márciusban is, mert 30
naponként ezt meg kell tennem,
hisz én vagyok ezért felelős.
- Többször merült fel igény
néhány vállalkozás részéről, hogy
az ingatlanuk melletti területen,
közforgalom számára megnyitott
parkolót tudjanak bérelni. Milyen
döntés született?
H. Zs.: Az eredeti előterjesztésben 500.000 Ft/parkoló/év + ÁFA
bérleti díjat határoztunk meg, de
elhangzott egy olyan módosító
javaslat, mely ezen összeget megduplázta, tehát 1 millió Ft/parkoló/
év + ÁFA. Ezt a módosítást a képviselő-testület elfogadta, így az eddigi
érdeklődőket erről fogjuk majd tájékoztatni, amennyiben élni kívánnak
a lehetőséggel.
- Következő téma a Nagykun
Hagyományőrző Társulás társulási
tanácsába történő delegálásról szólt.
Mit tudhatunk erről a napirendi
pontról?
H. Zs: Az eredeti előterjesztés
alapján, melyet én terjesztettem a
testület elé (folyt. 2. oldalon)
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Batta Attila Viktort javasoltam
továbbra is, hogy képviselje önkormányzatunkat a társulási tanács ülésein. A bizottsági tárgyalások során
érkezett egy módosító javaslat,
amely alapján dr. Siposné Varga
Ildikót javasolta az illetékes bizottság
a delegálásra. Ezt a módosító javaslatot a képviselő-testület tiszteletben
tartotta, tehát ezek után képviselő
asszony fogja képviselni önkormányzatunkat ezen üléseken.
- Hogyan döntöttek a fogorvosi
ügyeleti ellátási rendszer kapcsán?
H. Zs.: A Szolnoki Kistérségi
Többcélú Társulás kereste meg
önkormányzatunkat azzal, hogy
csatlakoznánk-e az általuk létrehozott fogorvosi ügyeleti ellátási rendszerhez. Egyhangúlag olyan döntést
hoztunk, hogy csatlakozni kívánunk,
tehát a mezőtúri polgárok számára
– amennyiben nem magánrendelésre
kívánnak menni akkor, mikor fogorvosaink nem rendelnek – ez a lehetőség kínálkozik, azaz Szolnokra
mehetnek és ott tudják igénybe
venni ezt a szolgáltatást. A költségeket tekintve ez az önkormányzat számára éves szinten kb. fél millió forintot fog jelenteni, amit a társulás felé
befizet.
- A soron következő napirendi
pont az I. számú fogorvosi alapellátás fogorvosi állásának betöltéséről
szólt.
H. Zs.: Ennek szomorú apropóját
már többször említettem. Dr.
Ambrózy Péter főorvos úr halálával
sajnálatos módon ez a praxis megüresedett, de célunk az, hogy minél
hamarabb betöltésre kerüljön. Dr.
Jódi Pálnak és Dr. Patakfalvi Károly
főorvosoknak ezúton is köszönöm
áldozatos munkájukat.
- A Mezőtúri Városfejlesztési Kft.
jelenlegi Felügyelő Bizottság tagjainak február végén lejár a megbízása.
Mit tudhatunk erről?
H. Zs.: Ezzel kapcsolatosan felve-
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tődött egy olyan kérdés, hogy az
önkormányzati feladatellátási-rendszert át kellene tüzetesebben vizsgálni, ebbe beletartoznak például az
önkormányzati gazdasági társaságok

mokat önkormányzatunk valósította
meg. A Belügyminisztérium elfogadta azon kérelmünket, hogy a jövőben
az Intézményellátó Kft. legyen a
program megvalósítója, így a Kft.

is. Abban maradtunk, hogy ez utóbbit előre vesszük, beszélünk arról,
hogy –természetesen minden tekintetben racionális döntéseket hozva –
esetleges átszervezéseket hajtanánk
végre. Egyébként a Tegyünk Együtt
Közösségünkért Egyesületnél merült
fel ez az elvárás, mely abszolút
jogos, hiszen mivel új tagok is vannak a képviselő-testületben és a
bizottságokban is, miért ne lehetne
ezzel kapcsolatban valakinek hasznos ötlete. Tehát így ebben a pontban nem született döntés.
- A Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő Kft. pályázatot kíván
benyújtani.
H. Zs.: A pályázat 4 millió forint
összértékű, és alapvetően két területről szól: eszközbeszerzésről, illetve
jó néhány rendezvény megszervezéséhez is financiális hátteret biztosít.
A képviselő-testületi ülésen az ügyvezető asszony elmondta részletesen, miről lenne szó, és a képviselőtestület ezt elfogadta, támogatta.
- Új napirendi pont volt a 2020. évi
járási START munkaprogram.
H. Zs.: Korábban ezeket a progra-

ügyvezetője lesz a munkáltatói jogkör gyakorlója, és mint ahogy eddig
is, a programok gyakorlati megvalósítását ők fogják megvalósítani, nyilvánvalóan az önkormányzattal előzetesen is és menetközben is egyeztetve.
- Mit lehet tudni a lakásbérlők kijelöléséről?
H. Zs.: Három önkormányzati
ingatlanra írtunk ki pályázatot, melyre több, mint húsz jelentkező volt,
közülük kellett az Egészségügyi és
Szociális Bizottság javaslata alapján a
képviselő-testületnek kiválasztani a
három
nyertes
pályázót.
Hangsúlyozom, a polgármester
hatásköre nagyon minimális az
önkormányzati lakások vonatkozásában. Pályázatok esetében a döntéshozó a képviselő-testület az
Egészségügyi és Szociális Bizottság
javaslata alapján, nem pályázati esetben az említett bizottsághoz kell fordulni.
- Milyen napirendi pontok szerepeltek még a zárt ülésen?
H. Zs.: Az egyik egy nagyon régóta
várt döntés a Kilián Óvoda alagsorá-

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem keressenek az alábbi elérhetőségeken:
Email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Telefon: +3620 380 07 09
			
Boldog István
országgyűlési Képviselő

Tisztelt Lakosok!

Ezúton hívom Önöket nyilvános fogadóórámra.
Helye: Közösségi Ház
Ideje: 2020. február 19. (szerda) 18 óra
Rózsa Endre
önkormányzati képviselő

ban működő, közétkeztetést ellátó
konyhával kapcsolatban. Nagyon túlhaladt az élet a konyha műszaki állapotát és a rendelkezésre álló elektromos
teljesítményét
tekintve.
Aktuális, hogy a Városi Oktatási
Centrum konyhája felújításra kerüljön, és oda átköltözzön a konyha.
Abban maradtunk, hogy február 6-án
lesz egy képviselő-testületi ülés, egyben egy munkamegbeszélés és addig
képviselőink további kivitelezőket
keresnek az eddigiek mellé, de hangsúlyozom, hogy az erre vonatkozó
döntést meg kell hoznunk. Bízom
benne, hogy március közepén, legkésőbb március végén megkezdődnek
a munkák, azt szeretném, hogyha
szeptember 1-én a konyha már az új
helyén kezdhetne el működni.
- Utolsó kérdésként visszatérnénk
az önkormányzati bérlakásokhoz.
Említette polgármester úr, hogy nagy
az igény, viszont ha nincs annyi
lakás, mit tud tenni ilyen esetben az
önkormányzat?
H. Zs.: Tudomásom szerint most
is 200 lakásigénylés van beadva,
ezzel szemben közel 130 ingatlannal
rendelkezünk. Most már nem öröklakásokat adunk, hiszen a pályázati
rendszerben kritérium, hogy öt évre
kell kiadni, aztán kérelemre újabb öt
évvel meghosszabbítható, tehát
összesen tíz évig lakhat benne valaki, utána ki kell költözni. Nyilván ez
nem vonatkozik azokra, akik nem
rendeltetésszerűen lakják ezeket az
ingatlanokat. Igyekszünk olyan bérlőket kiválasztani, akiken azt látjuk,
hogy várhatóan betartják a szabályokat, és mindig arra fókuszálunk,
hogy a gyermekes családokat részesítsük előnyben.
- SZERK:-

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2020. január 30-ai rendes nyilvános
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
•a gépjármű várakozóhelyek építéséről és megváltásáról, valamint a
járművek parkolási rendjének szabályozásáról szóló 32/2012.(V.11.)
számú önkormányzati rendelet 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.
Mezőtúr, 2020. január 31.
dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző
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Pályázati felhívás – Fogorvosi praxis
Mezőtúr Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet
Mezőtúr 1. számú fogorvosi körzetének ellátására, mely területi ellátási
kötelezettséggel jár. A körzet vállalkozási formában és közalkalmazotti
foglalkoztatási jogviszony keretében
is ellátható.
Pályázati feltételek:
•a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti
képesítés
•az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek
megléte
•az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről,
valamint a működési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.)
kormányrendeletben előírt feltételek
megléte
•büntetlen előélet
•cselekvőképesség
•egészségügyi alkalmasság
•érvényes működési nyilvántartás
és Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
•fényképes szakmai önéletrajz
•iskolai végzettséget, szakirányú
képzettséget igazoló dokumentumok
másolata
•három hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány,
amely igazolja a büntetlen előéletet
és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
•Magyar Orvosi Kamara tagsági
igazolvány másolata

•érvényes működési nyilvántartás
(ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési
Főigazgatóság) igazolása
•praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya
•egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
•egyéni egészségügyi vállalkozó
esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági
bejegyzést igazoló okirat másolata
•a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
•pályázó nyilatkozata arról, hogy
pályázati anyagát az elbírálásban
részt vevők megismerhetik, abba
betekinthetnek
•pályázó nyilatkozatát arról, hogy
pályázati anyagát a Képviselőtestület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalhatja.
Illetmény és juttatások:
Vállalkozási formában történő
ellátás esetén az feladat-ellátási szerződés rendelkezései, közalkalmazotti jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi
XXXIII. törvény az irányadó.
A pályázat benyújtásának módja:
•A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani
•Postai úton, a pályázatnak
Mezőtúr Város Önkormányzata
címére történő megküldésével (5400
Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.)
•Személyesen: Herczeg Zsolt polgármester részére, Mezőtúr Város
Önkormányzata 5400 Mezőtúr,

Kossuth Lajos tér 1.
A borítékon kérjük feltüntetni:
„Fogorvosi pályázat”
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28.
A pályázat elbírálásának módja: a
pályázókat a Képviselő-testület meghallgatja, a pályázatok elbírálásáról
Mezőtúr Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés
A munkakör betölthetőségének
időpontja: 2020. április 01.
Leírás / Megjegyzések:
-A fogorvosi körzet területi leírása:
A Mezőtúr 1. számú fogorvosi körzethez tartozó utcák felsorolását
Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 30/2006. (XII.22.)
rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
-A fogorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott.
-Eredményes pályázat esetén az
önkormányzat határozatlan időre
szóló feladatellátási szerződést köt,
melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
-A praxisjog térítésmentesen kerül
átadásra a nyertes pályázó részére.
-A fogorvosi alapellátás keretében
tartozó feladatok finanszírozása az
egészségügyi
szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm.
rendelet alapján, az egészségügyi
szolgáltatónak
a
Nemzeti

Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött
finanszírozási szerződés alapján történik.
-A feladatellátás helye: 5400
Mezőtúr, Kossuth Lajos u. 9-11. szám
alatt található fogászati rendelő.
-A fogászati rendelőben lévő eszközök használatát az önkormányzat
térítésmentesen biztosítja azzal,
hogy a szolgáltató viseli a rendelőre
és a közös használatú helyiségekre
arányosan eső, annak használatával
együtt járó, a rendes gazdálkodás
körébe tartozó üzemeltetési költségeket, valamint a rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges belső karbantartási munkák költségeit.
-Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.
-A pályázat kiírója fenntartja a
jogot az eljárás bármely szakaszában
a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
-A pályázati kiírással kapcsolatos
további információt dr. Enyedi
Mihály jegyző nyújt a 06-56/551910-es telefonszámon.
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Újabb fejlesztések a Mezőtúri Kórház és Rendelőintézetben

Az elmúlt hetekben a Mezőtúri
Kórház és Rendelőintézet szülészeti
és gyermek osztályának lehetséges
bezárásáról jelentek meg hírek,
melyekről Dr. Csellár Zsuzsanna
főigazgató asszony a következőket
mondta:
- Ezen egységeink továbbra is
működnek. A miniszterelnök úr
személyesen nyilatkozta, hogy
Magyarországon egy szülészet és
gyermekosztály sem zárhat be, beleértve a kisvárosi kórházakat is. Tehát
Mezőtúron továbbra is működik a
szülészeti, a nőgyógyászati és a
gyermek osztály, és ugyanúgy várjuk
az itt szülni akaró hölgyeket.
Szeretném még biztosabbá tenni ezt
a hírt azzal, hogy kórházunk az
Emberi Erőforrások Minisztériumától
kapott egy jelentősebb összegű
támogatást. A 22 millió forintból családbarát szülészeti osztályt kell
kialakítanunk.
Főigazgató asszony elmondta,

hogy ez a fejlesztés elsősorban komfortosításról szól, illetve olyan új
szülési technikák bevezetéséről,
melyek még inkább vonzóak lehetnek a szülni vágyó anyukáknak. Így
több, mint 4 millió forintot sikerül
épületgépészeti beruházásokra fordítani, pl. korszerűsítik a folyosókat,
kórtermeket; klímák beszerelésére,
festésre, burkolatjavításra és cserére
is sor kerül.
Az alternatív szülési technikákat
tekintve hidromasszázs kádat építenek majd be, és ezeket a technikákat
fogják szolgálni az új szülészeti
berendezések – pl. szülőszék, vagy
egy nagyon komoly, komplett szülőágy – és még több olyan eszköz, ami
a szülészeti ellátás színvonalát fogja
emelni.
Így kerül beszerzésre 18 millió
forint értékben az újszülött ellátáshoz egy abszolút korszerű újszülött-újraélesztő asztal, illetve egy
olyan lélegeztető készülék, mely az

Tisztelt Lakosok!
Kötetlen beszélgetésre várjuk Önöket.
Vendégünk: Dr. Gurmai Zita az Európai Szocialisták
Nőtagozatának elnöke, az MSZP frakcióvezető-helyettese,
a Nőkabinet vezetője.
A rendezvény időpontja: 2020. február 18-án (kedd)

esetlegesen lélegeztetésre szoruló
újszülöttek prehospitalizációjában
segít, így egy magasabb centrumba
történő szállítás során biztosítani
tudjuk ezt az ellátást. Tehát nem
csak a szülészeti osztály korszerűsödik, hanem az újszülött-ellátás is.
Arra a kérdésre, hogy az eszközbeszerzés és a fejlesztés terén milyen
jelentősebb beruházások zajlottak
az elmúlt időszakban, a következők
hangzottak el:
- Saját erőből sajnos nem sok mindent tudtunk megvalósítani, de kormányzati segítséggel, tehát tulajdonosi hozzájárulással, vis major
támogatásokkal, illetve a minisztérium segítségével tudott az intézmény
előre lépni. Eszközbeszerzés során
egy nagyon korszerű altatógépet
kaptunk, EKG-készüléket, ABPMeket, melyekkel kollegáink a vérnyomás-betegek kontrollját tudják
abszolút mértékben végezni.
Amit szeretnék kiemelni – és ez a
sürgősségi ellátás színvonalát emeli
– egy LUCAS mellkas-kompressziós
készülék, mellyel nem sok kórház
rendelkezik. Mindemellett vérgázanalizátort szereztünk még be, valamint egy CTG-t, mellyel a szülő nők
méhtevékenységét
tudjuk
monitorizálni. Továbbá defibrillátort,
korszerű artroszkópiás műtétekhez
kaptunk eszközöket.
- Ami nagyon lényeges, hogy sikerült felújítanunk az elektromos kapcsolószekrényünket, ami az intézmény biztonságos működése miatt

volt szükséges, és fűtéskorszerűsítés
is történt a régi, föld alatti vezetékrendszer kiváltásával. Megtörtént a
szakrendelői lift korszerűsítése is,
ami már nagyon időszerű volt.
A kórház az utcafrontról nézve is
megszépült. Egy nagyon korszerű
mozgáskorlátozott feljáró kiépítésére is sor került, megújult a homlokzat, és az eddig balesetveszélyesnek
számító stukkókat és széldeszkákat
kijavították, így nem tudnak a galambok befészkelni a padlástérbe.
Kérdésünkre, miszerint gazdasági
téren mi mondható el a kórházról,
Dr. Csellár Zsuzsanna a következőket mondta:
- a tavalyi évben kaptunk egy
jelentős összeget, 20 millió forintot,
mellyel néhány tekintetben biztossá
tettük intézményünk működését, de
a legnagyobb támogatás most a kormánytól az a konszolidációs csomag, mellyel a felhalmozódott adósságunkat, a szállítói tartozásállományt jelentős mértékben tudjuk
csökkenteni.
Azt gondolom, hogy az állami
tulajdon az intézmény életében azt
jelenti, hogy valóban egy biztonságos működtetést tudunk a hátunk
mögött. Ez a kistérségnek is egy óriási lehetőség, és nagyon jó alkalom
arra, hogy a kórház megmaradjon,
létjogosultsága hosszú ideig megőrződjön.
Miskolczi Adrienn

Véradás
A Magyar Vöröskereszt és a Szolnoki Területi Vérellátó Szolgálat 2020.
évben a következő időpontokra tervezi véradó napjait:
március 24.,
május 18.
június 23.,
augusztus 16.,
szeptember 29.,
november 24.,
december 21.
Helyszín: Közösségi Ház ( 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.)
Köszönjük segítő szándékát!
Magyar Vöröskereszt

11 óra.
Helye: Közösségi Ház

MSZP Mezőtúri Szervezete

www.mkskft.hu

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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Kerékpárosbarát település címet nyert Mezőtúr

A digitális világ mindenkié!

Mezőtúr Város Önkormányzata
sikeresen pályázott az Innovációs és
Technológiai Minisztérium által
meghirdetett pályázati felhívás keretében a „Kerékpárosbarát település
2019” cím elnyerésére. A felhívás
meghirdetésének célja az volt, hogy
a bevált megoldásokat felkutassák, a
pályázó települések tapasztalatait
feldolgozzák és mintaként átadják, a
rendszerszerű fejlesztéseket jutalmazzák. A pályázat benyújtására
2019 novemberében került sor, az
elismerő oklevelet pedig februárban
vehette át az Önkormányzat.
A példamutató intézkedéseket
díjazó pályázat elbírálása során
kiemelt szempont volt a kerékpáros
stratégia megléte, a kerékpáros infrastruktúra és szolgáltatások minősége illetve a törekvés ezek fejlesztésére, a szemléletformálás, a kerékpározás népszerűsítése.
Mezőtúr Város Önkormányzata
igyekszik minden olyan pályázati

lehetőséget kiaknázni, melyek a
fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtését, fejlesztését
szolgálják, valamint a kerékpáros
közlekedést népszerűsítő és/vagy
közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló programokat támogatják.
Önkormányzatunk a tavalyi
évben sikeres pályázatot nyújtott be
az „Európai Mobilitási Hét és
Autómentes Nap rendezvényéhez
kötődő rendhagyó támogatás”-ra,
mely pályázati forrást az Európai
Autómentes Nap városi rendezvény
finanszírozására fordított. Ennek
során olyan kerékpározást népszerűsítő programok kerültek megszervezésre a lakosság számára, mint a
kerékpáros teljesítménytúra, kerékpáros ügyességi verseny és kresz
teszt, illetve kerékpáros bemutató.
Herczeg Zsolt
polgármester

MEGHÍVÓ
Mezőtúr Város Képviselő-testülete
2020. március 12-én (csütörtökön), 15.00 órakor
közmeghallgatást tart, amelyre ezúton meghívom.
A közmeghallgatás helye: Városháza Díszterme
(I. emelet 9.)
Herczeg Zsolt
polgármester

Ha nem boldogul a digitális világban, látogasson el hozzánk és
vegye igénybe szolgáltatásainkat
DJP Pontunk szolgáltatásai:
•számítógép-használat biztosítása,
•internethasználat,nyomtatás,
•szkennelés,
•fénymásolás,
•NAVA-pont,
•számítógép használat oktatása,
tanítása elsősorban nyugdíjasoknak és munkanélkülieknek.
Mindazok számára, akik híján vannak a digitális ismereteknek, a
könyvtár munkatársai nyújtanak
segítséget.
Miben veheti igénybe a DJP
tanácsadó segítségét?
•online ügyintézés
•hivatalos nyomtatványok
letöltése, kinyomtatása
•közhasznú információk elérése
Valamint sok egyéb olyan művelet
elsajátításában, amire szükségünk
van a digitális világunkban való
tájékozódáshoz: elektronikus postafiók készítése, e-mail küldésefogadása, böngészés az interneten,
állásközvetítő oldalakon

Állunk rendelkezésére, ha többet
szeretne megtudni a világhálóról
és a közösségi szolgáltatásokról.
Várjuk Önöket, ha egyedi kérésük
van, vagy már rutinosan használják a világhálót, de otthon nem áll
rendelkezésükre gyors internet.
A számítógépek az e-közszolgáltatásokhoz való csatlakozás, tanulás,
szórakozás, információ szerzés céljából vehetők igénybe.
Helyszín: Mezőtúri Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár
Mezőtúr, Szabadság tér 17.
További kérdések esetén
Bordács Judit, DJP Mentor ad
további felvilágosítást.
Telefon: 06 56 350 075
Valamint személyesen a könyvtárban, nyitvatartási időben.
nyitva tartás:
hétfő: 9-17
kedd: 9-17
szerda: 13-17
csütörtök: 9-17
péntek: 9-17
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Sikeres pályázat a „Zöld Óvoda” cím elnyeréséért

Az Agrárminisztérium és az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
megbízásából
a
Magyar
Mezőgazdasági
Múzeum
és
Könyvtár 2019-ben tizenharmadik
alkalommal hirdette meg a Zöld
Óvoda, Címmegtartó Zöld Óvoda és
az Örökös Zöld Óvoda nyílt pályázatot óvodák számára. A 2018. szeptember 6. és 2019. szeptember 5.
között beadott pályázatok közül az
Agrárminisztérium és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma összesen 235 feladat-ellátási helynek ítélte oda az elismerést. 48 intézmény
első alkalommal, 78 intézmény
második alkalommal, 65 intézmény
harmadik alkalommal nyerte el a
címet, 41 intézmény Örökös Zöld
Óvoda, 3 intézmény pedig
Címmegtartó Zöld Óvoda oklevelet
kapott. A Mezőtúri Városi Óvoda
Gyermek-kert Tagintézménye, a
Mezőtúri Városi Óvoda Harmatcsepp
Tagintézménye, a Mezőtúri Városi
Óvoda Mesekert Tagintézménye, a
Mezőtúri Városi Óvoda Százszorszép
Tagintézménye 3. alkalommal nyerte el a megtisztelő címet. Az ünne-

pélyes eredményhirdetésre és az
oklevelek átadására 2020. január
23-án szakmai nap keretén belül
került sor a Magyar Mezőgazdasági
Múzeumban, a Vajdahunyad várban. A nyertes óvodák részére az
okleveleket László Tibor Zoltán, az
Agrárminisztérium környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára
és Kisfaludy László, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkára adta át.
Ezúton is gratulálok minden tagintézményben dolgozó kollégámnak
az eredményes munkáért. Külön
köszönöm Tóth Klára intézményvezető helyettesnek, hogy eredményesen fogta össze a pályázatok
körüli munkát. További sok sikert
kívánok! Dolgozzunk közösen
azért, hogy a jövő fiatal generációja
vigyázzon környezetére, tisztelje,
gondozza, ápolja, s vállaljon felelősséget saját környezetéért.

Égi csillagok
Ha Te csillag lennél
Az égen, én felhő
Szeretnék lenni, hogy
A széllel közelebb
Érhessek hozzád.
Ha én lennék
Csillag az égen,
Minden nap
Lehullanék az égről,
Hogy érezhessük itt a földön
Szívünk együtt dobbanását.
(dr. Keresztes Károly)

Patkós Éva
intézményvezető

2020. február 14.

A Nemzetőrség is megtartotta évzáró értekezletét
Decemberben a Gróf Batthyány
Lajos Országos Szövetsége lezárta a
2019-es évet és meghatározta az új
év feladatait.
A rendezvénynek most az országos szövetség elnökhelyettese,
Kürti László tábornok biztosított
helyet Kápolnásnyéken, ahová a mi
szervezetünket is meghívták.
Mezőtúrról négyen vettünk részt,
de az ország több területéről egyaránt jelen voltak, helyben pedig a
polgármester úr is megtisztelte
jelenlétével a programot.
Az értekezletet Kürti László
tábornok nyitotta meg, majd felkérte a Gróf Batthyány Lajos Országos
Szövetség, valamint a JászNagykun-Szolnok
Megyei
Nemzetőr Egyesület elnökparancsnokát, Bacsó Ernő tábornok urat az
évzáró előadás megtartására.
A szervezetek elnökei röviden

2020-ban is folytatjuk. A közel
jövőben Trianon 100 éves évfordulójának eseményéről lesz előadás,
melynek koordinátora Herceg Antal
alezredes.
Összességében megállapítottuk,
hogy eredményes évet zárt a nemzetőrség, ezt kell tovább folytatni.
Meghatároztuk a 2020-as év
programját, amelyben szervezetünk is vállalta májusban a kihelyezett állomány gyűlésének megrendezését Mezőtúron, augusztusban
pedig részt kívánunk venni a Törteli
táborban, illetve megemlékezéseken és koszorúzásokon való rendszeres részvételt vállalunk.
A mezőtúri szervezet idő közben
új tagokkal bővült, de továbbra is
nyitva áll azok előtt a lehetőség,
akik szeretnének csatlakozni hozzánk és megértik, hogy ez hagyományőrző. Az 1848-as és 1956-os

beszámoltak az éves munkájukról,
eredményeikről és többen hangsúlyozták, hogy szükség van a fiatalokkal való foglalkozásra, hazaszeretetre és a történelmi múlt iránti
tiszteletre való nevelésre, mert a
hagyományunkban van a jövő.
Mezőtúron rendhagyó történelmi
órán ismertetjük meg a fiatalokkal a
múltat, s ezt a tevékenységünket

hősöknek emlékét őrizzük, valamint a hazaszeretet és a történelmi
múlt iránti tisztelet és kötelesség
vezérel bennünket.
Molnár Sándor
nemzetőr dandártábornok
Kistérség vezető
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Életutak

Bíró László népzenész, népzene tanár, a Vadvirág Népdalkör művészeti vezetője
Mai rohanó világunkban lassan
elfelejtünk szétnézni magunk körül.
A szürke hétköznapok megszokott ritmusában figyelmünk elsiklik olyan
dolgok felett, melyek hozzáadnak életünkhöz, tudásunkhoz, tapasztalásainkhoz.
Ezért segíteni szeretnénk utat
mutatni, felfedezni városunk olyan
ismert és rejtett értékeit, érdekességeit, melyekről lehet, hogy már tudunk,
de nem eleget. Érdemes megismerni
azokat, hogy látásmódunk táguljon,
tudásunk bővüljön, és megérezzük a
bennük rejlő kincset!
Miskolczi Adrienn:- Hogyan indult
el a népzenei pályád?
Bíró László:- Óvodás koromban
indult el a népzeneszeretetem,
ugyanis az én óvónőm Csiderné
Mikó Anna, Panni néni volt. Behozta
a citeráját, azzal kísért minket többször. Akkor beleszerelmesedtem a
hangszerbe. Természetesen a
Szivárvány első bakelitlemeze megvolt, és azt rongyosra, szétkarcolva
agyonhallgattam. 2. osztályos voltam, mikor Panni bejött az iskolába
azzal, hogy a Galagonya és az Iringó
után újra citeraszakkört indít, és én
voltam az első, aki jelentkezett.
M.A.:- Tanulmányaid végeztével
ének-zene tanárként folytattad
tovább. Mi motivált arra, hogy pedagógus légy?
B.L.:- Ének-zene tagozatra a
Kossuth Lajos Általános Iskolába jártam, ahol Seresné Jutka néni,
Csiderné Magdi néni segítették azt a
munkát, hogy szélesebb látókörrel
rendelkezzek az ének-zene területén,
ezzel párhuzamosan - mint ahogy
említettem is- 2. osztályos korom
óta, tehát immár 21 éve citerázok. Az
általános iskola után a Teleki Blanka
Gimnáziumba mentem, ahol Kugyela
Ani néni és Lázárné Kati néni voltak
a mentorok, akik szintén figyelemmel követték munkámat. Utána úgy
döntöttem, hogy amit választottam,
környezetvédelmi-és vízgazdálkodási pálya helyett a népzenét szeretném. 2008-ban elmentem a
Nyíregyházi Főiskolára, ott elvégeztem az ének-zene népzene szakirányú alapszakot, folytatva tanulmányaimat, szintén Nyíregyházán elvégeztem az ének-zene mesterszakot,
majd 2015-ben újra visszatértem az
akkor már Nyíregyházi Egyetemre,
mint ének-zene/népzene szakos
hallgató, és 2018-ban sikerült megszerezni a végleges népzene tanári
diplomát.
M.A.:- Azt veszem észre, hogy

manapság a népzene annyira háttérbe szorult, te nem így látod?
B.L.:- Én, mint aki mindennap a
népzenében forog, nem így látom.
Úgy érzem inkább, mintha újra egy
virágzó korát kezdené élni: egyre
többen kezdenek el néptáncolni,
vagy valamilyen népi hangszeren
tanulni, ez itt Mezőtúron is jól mutatható, látható, hiszen sok citerás van,
de ahol én dolgozok, Csorváson is
teljes óraszámban csak citerát oktatok.
M.A.:- Hogy lehet a fiatalokat rávezetni arra, hogy válasszák a népzenét, ha nem is tantárgyként, de legalább hobbiszinten?
B.L.:- Nálunk a zeneiskolában az
alsó tagozatos iskolásoknak van egy
úgynevezett
hangszersimogató
bemutató óra, ahova eljönnek a gyerekek, megismerkedhetnek az iskola
hangszereivel, kipróbálhatják azokat. Természetesen, ha látjuk, hogy
valamelyikőjük tehetségesebb, akkor
beszélünk az osztályfőnökkel, lehetőség szerint a szülővel is, hiszen
nem biztos, hogy a gyerek otthon
elmondja, hol járt.
M.A.:- Táborokban is részt
veszel…
B.L.: - Igen, több táborban is részt
veszek, a számomra legfontosabb az
Erdélyben szokott lenni. 2013 óta
járok Marosvásárhelyre az ottani
citerásokat tanítani. Eleinte csak nyaranta utaztam, de most már 3-4
havonta megyek, figyelemmel kísérem, segítem az ő munkásságukat.
Ha ők jönnek Magyarországra, akkor
természetesen beállok közéjük, hisz
elmondásuk szerint, már befogadtak
engem, és mint székely legény
vagyok köztük.
M.A.:-Milyen székely legénynek
lenni? mennyiben más az erdélyi
zenekultúra mint itthon?
B.L.:- Nehezebb a citerás élet,
hiszen ott leginkább a vonós-zene és
a táncház-mozgalom a hangsúlyos.

Kevés citerást kutattak népdalgyűjtőink, emiatt kevés helyen maradt meg
a citerázás. Ezt az is mutatja, hogy
ha elmegy az ember bármelyik faluba, elmondja, hogy ő citerás, és rögtön jönnek ketten-hárman, hogy neki
is van citerája fent a padláson. Erre
mi megkérjük őket, hogy mi lenne,
ha elővennék, és feltámasztanák ezt
a hagyományt. De ez a tábor nagyon
jó azért is, mert mikor először mentem, akkor voltunk 15-20-an, jelenleg
pedig 60 fővel működik. Szóval igenis látszódik egy fejlődési vonal, ami a
kinti citerajáték fejlődését is mutatja,
és sikeresek is az ottani citerások.
M.A.:- Tanári pályád mellett aktívan részt vettél, és részt veszel
Mezőtúr kulturális életében. pl.:
több citerazenekar tagja voltál, egynek pedig vezetője. Énekelsz is a
Vivace Kamarakórusban, és művészeti vezetője vagy a tavaly 10 éves
jubileumát ünneplő Vadvirág
Népdalkörnek.
B.L.:- Sok citerazenekarban játszottam, alapítója voltam a
Cimborának, tagja a Lókötőknek.
Panni halála után Csider István úgy
gondolta, hogy az ő munkásságát
segítsem azzal, hogy az Iringó citerazenekart vezessem, mely utóbbi
2016-ig működött. A Vivace kórusban már most közel 9-10 éve éneklek. A Vadvirág Népdalkört 2012 óta
irányítom, én állítom össze és tanítom be a műsorszámaikat.
M.A.:- Tudni kell, hogy a népdalkör zenekedvelő-, és szerető nyugdíjasokból áll. Milyen művekből áll a
repertoárotok?
B.L.:- A Vadvirág Népdalkör most
már nemcsak nyugdíjasokból áll,
hiszen van két fiatalabb tagunk is. Az
lenne a célunk, hogy minél több fiatal szeresse meg a népdalt, ezért
szoktunk óvodai műsorokat is csinálni, amikor is bevisszük a citerát, az
éneket, és ezzel próbáljuk ösztönözni az ovis gyerekeket arra, hogy a

népdal igenis fontos.
A népdalkör egyébként 2009-ben
alakult Agárdiné Ica néni vezetésével, aki bár kiköltözött Angliába, de
amikor hazajön, mindig itt van köztünk. Ő bízta rám a Vadvirág vezetését, és próbáljam megszervezni a fellépéseket. Bevallom, nagyon nehéz,
főleg úgy, hogy hétvégenként vagyok
itthon. Mégis az internetes kommunikáció segítségével sikerült megszervezni a népdalkör 10 éves jubileumi koncertjét, ahol nem akartunk
nagy műsort, mint inkább színvonalas előadásra törekedtünk.
Ősszel, tavasszal szoktunk fellépésekre utazni, akár Szolnokra,
Dévaványára, vagy Csorvásra, az
ottani munkahelyemből kifolyólag,
illetve a helyi, városi rendezvényeken is részt veszünk, mint pl. az Őszülő, vagy a Fejes Imre nóta- és emlékest, de a XVII. úti Nyugdíjas Klubnak
is rendszeres vendégei vagyunk.
M.A.:- Sok helyen tanítasz, és számos elismerésben részesültél már
ilyen fiatalon. Mik a céljaid és elképzeléseid a jövőt tekintve?
B.L.:- Az ország két legnagyobb
népzenei versenyén vettem részt, a
KÓTA minősítésen az Arany Páva díj
mellett elértem az Arany Páva
Nagydíjat is, majd a Vass Lajos
Népzenei versenyen megkaptam a
Vass Lajos Nagydíjat. Én azt mondom, hogy jelenleg ezek a legnagyobb díjak Magyarországon, ezeket
elértem, és nagyon örülök, de saját
magamat megmérettetni már nem
akarom. Inkább az a célom, hogy a
gyerekekkel megismertessem a népzenét, és ők is érjék el ezeket a célokat minél fiatalabb korban, szárnyaljanak engem túl, sokkal nagyobb
tudással vegyenek részt ezeken a versenyeken. Remélem, ők is olyan
remek díjakkal térnek majd haza,
mint én.
M.A.:- Műsorom elején több titulusodat soroltam fel: népzenész,
népzene tanár, a Vadvirág népdalkör
művészeti vezetője. Elsősorban
minek tartod magad, és miért?
B.L.:- Elsősorban népzenésznek
tartom magam, mert az életem a népzene, és csak utána vagyok népzene
tanár, mert a gyerekeket is arra próbálom ösztönözni, hogy ne kötelezettségből sajátítsák el, hanem
inkább szeressék meg a népzenét.
Miskolczi Adrienn
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Kedves Bálozók és Támogatók!
Ebben a posztban szeretnénk mindenkinek megköszönni, hogy
együtt töltöttük a II.Mezőtúri Horgászbált.
Hihetetlen hangulat, közel 200 fő és minden, ami kell egy
Horgász Bálba!
Jövőre veletek, ugyanitt!
Köszönjük a támogatóknak: Mezőtúri Önkormányzat, Mezőtúri
Horgász Egyesület, Körös Vidéki Horgász Egyesületek
Szövetsége, Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt, Metzker
Krisztina, East Fest Kft, F.I.L.M. Kft, Dr. Csellár Zsuzsanna,
Szénási Béla, Ónodi Lajos, Horgászbot Szerviz Nagy Gergő, Bark
Gumicsónak, Békésszentandrási Szent András Sörfőzde,
Mezőtúri Népi Díszítőművészeti Szakkör, Nagyné Kollár Mária
fazekas, Lantai János Szerelvény Bolt, Takácsné Icu, Oroszné
Szatmári Ancsa, Veres család, Mezőtúr és Vidéke, PONT Tv,
Mezőtúr Tv, Körös Tv.

A MEZŐTÚRI HORGÁSZ EGYESÜLET 2020. ÉVI
VERSENYNAPTÁRA
1.) Május 03. .Feeder botos, egyéni (2 botos). 8-14-ig.
Nevezés: Máj.3. 5.30óra. Helye:
Túrtő, Libatelepi Földhíd.
A versenyen gyerek és ifjúsági
tagok is indulhatnak.
2.) Május 10. Túri Kupa,
Meghívásos, egybotos, finomszerelékes, háromfős csapatverseny.
9-13-ig. Nevezési határidő: május
10-e. Nevezéses, ebéd lesz. Érkezés:
6.30 óra
Helye: Harcsás.
3.) Máj. 30-31. Vegyes halfogó,
páros, fenekes, 2+2botos. 1-e 12
órától, 2-a 12 óráig. Sorsolás: 8 óra.
Nevezési határidő: Máj. 25.
Helye: Túrtő, Libatelepi Földhíd
és a Túrtő Híd között.
4.) Június 21. Gyerek és Ifjúsági.
8-11-ig. Nevezés: 7 óra.
Helye: Ligeti-tó.
5.) Június 27-28. Balázs Árpád
Emlékverseny. 27-e 12órától, 28-a
12 óráig.
2 fős, nevezéses, nevezési határidő: jún.20-a.
Helye: Harcsás lapos és mély
ága. Nevezés: 8.30 órakor a
Földhídnál.
6.) Július. 5. Balogh Sándor
E m l é k v e r s e n y .
Finomszerelékes(úszós), egyéni.
9-14-ig.
Nevezési határidő: Július 2-a.
Helye: Harcsás. Nevezés: 7 óra.
Nevezéses, reggeli lesz.
A versenyen gyerek és ifjúsági
horgászok is indulhatnak!
7.) Július 19. Gyerek és Ifjúsági.
8-11-ig. Nevezés: 7 óra.

Helye: Ligeti-tó.
8.) Augusztus 8. Túri Vásár Kupa
9:00 – 13:00 óráig.
Meghívásos, egybotos, finomszerelékes, kétfős csapatverseny.
Helye: Ligeti Tó. Nevezési határidő: aug. 6-a. Érkezés: 6.30.
A versenyen gyerek és ifjúsági
horgászok is indulhatnak!
9.) Aug. 29-30. Fadgyas Antal
Emlékverseny. 29-e, 30-a 12óráig.
Páros, fenekes, 2-2 bot, 1-1
horog, vegyeshal fogó.
Helye: Túrtő, Akácos.
Nevezési határidő: aug.10.
Érkezés: 8 óra.
10.) Szept.10-11-12-13. Pontyfogó
Kupa. 10.-e 10 órától, 13-a 12óráig.
Gyülekező: 10-e 7 órakor a
Harcsás Földhídnál.
Páros, fenekes, 2-2 botos. Csónak
és etetőhajó használata megengedett.
Nevezési és fizetési határidő:
júl.1. Pénteken, szombaton vacsora.
Helye: Harcsás, Lapos és
Mélyága.
A versenyeken a szúnyoglárva
használata tilos!
Nevezés és további információ:
Veres Imre versenyszervezőnél
Tel: 06/20-9159700
w w w. t u r i h o rg a s z . h u .
Mezőtúri Horgász Egyesület
facebook oldalán.

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

2020. február 14.
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Farsangkupa

Idén immár harmadik alkalommal került megrendezésre a
Farsangkupa, felnőtt kispályás labdarúgó torna. Február elsején a
Városi Sportcentrumba invitálta a
szervező, Dóczi Norbert a labdarúgókat.
A tornára 10 csapat jelentkezett,
de ennél nagyobb volt az érdeklődés. Így a szervezők átgondolják az
esetleges bővítés lehetőségét,
amely hatására jövőre két napos
lenne az esemény. Dóczi Norbert
végig nézve a mérkőzéseket pozitívan nyugtázta a napot.
Az eseményen Herczeg Zsolt polgármester úr is részt vett, aki a
Mezőtúri Városi Televízió kérdésére elmondta, hogy örömmel érke-
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Mezőtúri AFC felnőtt csapatainak tavaszi hazai
mérkőzései:

zett a kupára. Polgármester úr mindenkit biztat a sportolásra és hálás
szívvel köszönte meg Dóczi Norbert
szervező munkáját.
A következő eredmények születtek:
I. helyezett: Cseho Sport Pub
II. helyezett: Á-Dehogy
III. helyezett: MAFC-Ifi
IV. helyezett: Vándorlók Fc.
Gólkirály: Katona Tibor - Cseho
Sport Pub
Legjobb kapus: Kálnai Zsolt MAFC Ifi
Legjobb játékos: Erdei Zoltán Á-dehogy

Mezőtúri AFC felnőtt csapatainak tavaszi hazai mérkőzései:
Labdarúgás:
02.22. 14,30 óra
MAFC Fegyvernek VSE
03.07.
15,00 óra
MAFC –
Törökszentmiklós FC
03.21.
15,30 óra
MAFC –
Újszászi VSE
04.04.
16,00 óra
MAFC –
Tiszaföldvári VSE
04.26.
16,30 óra
MAFC –
Jászkiséri VSE
05.09.
17,00 óra MAFC –
Tiszafüredi VSE
05.23.
17,00 óra
MAFC
Kisújszállási VSE
Férfi kézilabda:
02.22. 18,00 óra MAFC-Syngenta
– Pick Szeged U23
02.29.
18,00 óra
MAFC –
Kondoros KK

03.14. 18,00 óra MAFC-Syngenta
– KTS Kunszentmárton KSK
03.28. 18,00 óra MAFC-Syngenta
– Békéscsabai DKSE
04.25. 18,00 óra MAFC-Syngenta
– Békéscsabai BDSK
05.16. 18,00 óra MAFC-Syngenta
– Törökszentmiklós Székács DSE
Női kézilabda:
02.22. 16,00 óra MAFC-Syngenta
– Szeghalmi NKC
03.07. 18,00 óra MAFC-Syngenta
– Csorvási SK
03.14.
14,00 óra
MAFCSyngentan – Bácsalmási PVSE
04.18. 18,00 óra MAFC-Syngenta
– Corver-Gyulasport NKFT
05.09. 18,00 óra MAFC-Syngenta
– Hódmezővásárhely LKC
A felnőtt mérkőzések előtt 2 órával ifjúsági mérkőzések kezdődnek.

Bodor Márti

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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Népegészségügy fejlesztése a mentális egészség területén a Mezőtúri járásban
EFOP-1.8.20-17-2017-00018
Az öngyilkossággal kapcsolatos tévhitek
Sokan tanácstalanok vagyunk,
amikor esetleg felmerül bennünk a
gyanú, hogy valamelyik hozzátartozónk, barátunk öngyilkosságot tervez. A köztudatban és a médiában
sok információ elérhető ezzel kapcsolatban, és vannak, amik helytállók, de vannak, amik nem.
Az alábbiakban néhány olyan
állítással kapcsolatban szeretnék
tiszta vizet önteni a pohárba,
melyek elterjedtek a köztudatban,
de nem igazak.
1, Aki beszél az öngyilkosságról,
csak figyelmet akar, sosem fogja
megtenni.
Nem igaz. Aki ilyeneket mond,
az nyílvánvalóan bajban van, szüksége van valakire, aki ezt elismeri

és segítséget nyújt, vagy szakemberhez juttatja az illetőt. Az öngyilkosságot elkövetők nyolcvan százaléka beszél szándékáról, mielőtt
megteszi.
2, Aki megkísérelte az öngyilkosságot, meg akar halni.
Nem igaz. Akik öngyilkosságot
követnek el, beszűkült tudatállapotban vannak, mert valamilyen
problémából nem látnak kiutat. A
túlélők sokszor utólag nem tudják
megmagyarázni, miért tették, és ők
maguk is elismerik, hogy nem kellett volna. Ilyenkor az öngyilkossági kísérlet egyfajta segélykiáltásnak
tekinthető, és aki elköveti, nem
meghalni akar, hanem “segítségért
kiált”.

Gyomaendrődi irodánk végez magánszemélyek, társaságok
és társasházak, egyesületek, alapítványok részére
teljes körű könyvviteli,
ügyviteli és tanácsadói szolgáltatást.
Várjuk leendő ügyfeleinket!
Irodánkat Gyomaendrődön a Kossuth Lajos út 33. szám alatt találja!
Telefon: 06-66/789-322 vagy 06-70/327-47-07

3, Nem szabad rákérdezni az
öngyilkossági szándékra, mert
ezzel ötleteket adunk.
Ellenkezőleg. Ha egy hozzánk
közel álló barát, vagy rokon öngyilkosságot tervez, és tapintatosan, de
nyíltan rákérdezünk, akkor lehetőséget adunk neki arra, hogy beszéljen félelmeiről, problémáiról, és ha
ezt megteszi, megkönnyebbül. Mi
pedig szakértői segítséghez tudjuk
juttatni - például háziorvoshoz,
pszichológushoz, vagy sürgősségi
ellátáshoz.
Összefoglalva talán arra bátorítanék mindenkit, hogy merjen erről
beszélni, merje komolyan venni
azokat a jeleket, amikről érzi, hogy
valami nincs rendben, és merjen

segíteni barátjának, hozzátartozójának. Életet menthet, a szó szoros
értelmében.
Plánka Zsuzsa
pszichológus
Egészségfejlesztési Iroda-LEK
Telefon: 06-56/550-427
Email: efi.mezotu@gmail.com

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

2020. február 14.
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Az idei évben február 11. a Biztonságos Internet Napja

A szolnoki bűnmegelőzési szakemberek hasznos tanácsokkal szolgálnak a világhálót használó gyerekeknek és a szülőknek.
A Biztonságos Internet Napot
világszerte február második keddjén rendezik meg. A program célja,
hogy felhívja a figyelmet az online
technológiák tudatosabb és biztonságosabb használatára. A bűnmegelőzési szakemberek e témakörben
a megye számos iskolájában előadásokat tartanak a diákoknak.
A közösségi média veszélyei – a
szülők szerepe
A közösségi média hasznos
lehet, ha az ember felelősségteljesen, kellő óvatossággal használja.
Fontos, hogy mind a szülők, mind

pedig a gyerekek tisztában legyenek a különböző veszélyekkel.
Beszélgessenek el a gyermekekkel
az internet hasznos használatának
lehetőségeiről és példákkal illusztrálva hívják fel a gyerekek figyelmét
a veszélyekre!
Idegenek az online térben
A gyerekeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy ahogyan az utcán,
úgy az interneten sem mindenki az,
akinek mondja magát, vagy akinek
látszik.
A virtuális világban köttetett
barátságok gyakran nem állnak
közel a valósághoz és valódi, személyes kapcsolat nélkül sohasem
lehetünk biztosak a „vonal” másik
oldalán ülő személyében.

Túl sok információ megosztása
Bizonyos közösségi oldalak
elvárják, hogy a felhasználók minél
több személyes információt adjanak meg magukról. Sajnos sokan
jóval többet árulnak el, mint amen�nyi biztonságos lenne, ez pedig
különösen veszélyes lehet a gyerekekre nézve.
Tartózkodási hely megadása
A szülőknek ellenőrizniük kell,
hogy gyermekeik ne tegyék nyilvánossá azt, hogy éppen hol tartózkodnak, hol laknak és melyik iskolába járnak. A gyerekeknek meg
kell érteniük, hogy ezek az információk segíthetnek a rossz szándékú embereknek abban, hogy személyesen is felkereshessék őket!
Hosszútávú problémák
Van egy mondás az internetről,
miszerint ha valami egyszer felkerül oda, akkor az ott is marad.
Minden interneten közzétett információról, képről, bejegyzésről és
más tartalomról is ezt kell feltételezni. Lehetőség van a feltöltések
törlésére, de nem lehet tudni, hogy
ezeket előzőleg nem töltötte-e le
valaki, például későbbi zsarolás céljából. Szülőként erről is el kell
beszélgetni a gyermekekkel, mert a
meggondolatlan
döntéseknek

hosszútávú következményei lehetnek.
Felhasználói fiók biztonsága
Az illetéktelen hozzáférés megelőzése érdekében válasszon megfelelő jelszót, amely nem kapcsolódik a személyéhez. A különböző
oldalak többféle lehetőséget biztosítanak a felhasználói fiókok védelmére. Ismerjék meg ezeket, és
válasszák ki a megfelelőt!
A közösen használt számítógépen (iskolában, munkahelyen,
ismerősnél, nyilvános helyen) mindig jelentkezzen ki a felhasználói
fiókból! A böngésző bezárása nem
elegendő, mivel az oldal újbóli
megnyitása esetén automatikusan
belép az utoljára használt felhasználói fiókba.
A legfontosabb szabály, hogy kellően érett, felkészített korosztály
használja a számítógépet, különösen az online felületeket! A szülők
feladata és egyben felelőssége,
hogy nyomon kövessék a gyermekük által látogatott tartalmakat és
azt lehetőség szerint, a kifejezetten
ezt a célt szolgáló szűrőprogramokkal, alkalmazásokkal kontrollálják!
(forrás: www.police.hu)

2020. január 31.
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közéleti lap

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

Baktai Szelina Melissza
(Baktai Izabella)

Gotthard Rebeka Léna
(Gotthard Szintia)

Koós Karolina Dóra
(Galla Gréta)

Kovács Gábor Bendegúz
(Bodnár Ildikó)

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Február 14-20-ig:

Állatorvosi ügyelet
Február 15-16-ig:

Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 22.
Tel: Tel: 06/56-350-993
Február 21-27-ig:

dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006;
06/30/664-8257

Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5
Tel: 06/56-350-044

Február 22-23-ig:
dr. Matuska László
Mezőtúr, Szabadság u. 9.
Tel: 56/350-435;
06/30/978-2286

Smile Büfé a Közösségi Házban
Melegszendvicsekkel, hamburgerekkel, hot-dogokkal, gyrosszal, palacsintával, gofrival, üdítővel, édességekkel, kávéval, forró csokival és sok
finomsággal várjuk kedves vendégeinket!
Nyitva tartás:
H-P: 9:30-19:30 ó.
Szo: 9:30-17:00 ó.
Vas: zárva
(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)

Smile Büfé - A mosolygós hangulatért!

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

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár
eleme. 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: Miskolczi Adrienn
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Raffael István Laurent
(Raffael Julietta)

ELHUNYTAK
Ádám Ferenc élt 75 évet
Szabó Sándor élt 69 évet
Kovács Péter élt 65 évet

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.

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr

Lapzárta: 2020. február . (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.

