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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Kerékpárral Londonba
2012. július 27.-tõl –
augusztus 12-ig tartott
idén a nyári Olimpia,
Londonban. A magyar
játékosok mellett, mi
Mezõtúriak külön is büszkék lehetünk városunk
egyik lakójára, Szõke
Barnára, aki július 12-én
indult el biciklijével a brit
fõváros felé. Az útról és
annak viszontagságairól
Szõke Barnát kérdezem.

Fekete erdõben az emelkedõket.
– Milyen eszközök vannak a
segítségére?

– Mi inspirálta ezt az utat?
– Tulajdonképpen ez egy
jótékonysági kerékpártúra volt.
Erre már körülbelül egy éve
készültem. Úgy gondoltam,
hogy viszek ki egy pólót az
olimpiára, aláíratom az olimpikonokkal, és ezt felajánlom a
kórháznak árverezésre.
– Milyen felkészülés szükséges
egy ekkora táv megtételére?
Mennyi ez a bizonyos táv?

Szõke Barnát megérkezésekor Herczeg Zsolt, Mezõtúr város polgármestere
fogadta, 2012. augusztus 20-án

tõn 20-25 kilós csomaggal.
– Londonba 24 nap alatt értem
ki, 2228 km-t tettem meg az út
folyamán. A visszaúton alkalmam volt rövidíteni 1100 km-t,
mert egy magyar kamionossal
utazhattam egy darabon. Úgy
indult elõször, hogy Mezõtúr
Brüsszel között megyek, de a
fiam indulás elõtt 3 nappal megtudta, hogy átadták az Olimpia
tiszteletére a Párizs London
kerékpár utat, így megváltoztattam az útitervemet. Igaz, ezzel
300 km-rel hosszabb lett a táv.
Ahhoz, hogy valaki egy ilyen
utat megtegyen, nagyon sok
kilométert kell elõtte mennie.
Egy Alföldi embernek fogalma
sincs arról, hogy milyen az,
mikor órákig felfele teker a lej-

– Mesélne az útról, elindulástól a megérkezésig?
– Ahogy a nyilvánosság már
tudja a Parlament elõtt fogadott
Kövér László, õ indított utamra.
Egy kistarcsai barátom elkísért
Hegyeshalomig, utána egyedül
folytattam az utam. Bár ezt az
egyedüllétet nem úgy kell
elképzelni, hogy egyedül tekerek ilyen hosszú úton, nagyon
sok kerékpáros van és nagyon
összetartóak.
Londonban
összesen 3 napot töltöttem, volt
alkalmam átkerékpározni azon
az úton, ahol a maratont futották, illetve ahol a kerékpárosok
mentek. Azt nagyon sajnálom,
hogy a London Eye-ra nem

sikerült felülnöm. Körülbelül
20-30 országnak külön stand
volt felállítva, ahol a magyarok
is szerepeltették magukat és
tudtam Angliában magyar sört
fogyasztani. Az olimpiai faluba
nem tudtam bemenni, nagy
volt a biztonsági védelem
annyira, hogy az olimpia ideje
alatt a város felett még repülõgép sem járhatott.
– Milyen nehézségek akadtak
útközben?
– Kaptam hideget, meleget és
ezt szószerint kell érteni.
Egyedül hóesés nem volt, de
volt jégesõ, felhõszakadás, nagy
szél, hideg. Ha nem készülök fel
fejben, akkor Ulm-nál visszafordulok, mikor megláttam a

– Természetesen mindenhez
megvolt a felszerelésem. A leghálásabb egy 20 négyzetméteres fólia volt. Gyakorlatból
tudom, hogy ezt állandóan
készenlétbe kell helyezni, mert
ha egy felhõszakadás vagy esõ
elkap, már borítom is be magam
biciklivel együtt. Ugye arra is
kell vigyázni, hogy a kerékpáron a lánccal, vagy bármivel
nehogy probléma legyen.
Esõkabáttal, napszemüveggel
egyaránt fel kell készülni, ha
valaki Angliába megy, mert az
egyik pillanatban szakad az
esõ, 3 perc múlva már süt a
nap. Azon kívül nagyon sok
ruhanemû kell. Élelmiszert
nem nagyon vittem, mert majdnem mindennap bevásároltam.
– Milyen idõközönként tudott
megszállni?
– Volt sátram. Éjszaka általában 10-11 órakor kerültem
„ágyba” és volt, hogy a fólia itt
is nagy szerepet vállalt, mert a
hidegbe bizony azzal is be kellett takarnom magam. Olyan is
elõfordult, hogy éjszaka fel kellett kelnem megmozgatni
magam, mert szinte remegtem.
Olcsóbb szállodákban, kempingekben, apartmanban is megszálltam, ezt mindig az idõjárástól tettem függõvé. Ha láttam, hogy hidegebb, esõsebb
idõ lesz, akkor kerestem valami
szálláslehetõséget. Ha jobb volt
az idõ, akkor inkább többet
tekertem és a sátrat választottam.
Folyt. a 2. old.

Tájékoztató

3.old.

Suli-Buli a Rákóczi Suliban

5.old.

Vendégek a Kossuth iskolában

4.old.

Elektronikai hulladék gyûjtés

6.old.

Olvasónk írta!

5.old.

Sporthírek

7.old.
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– Célja az volt, hogy néhány
pólót minél több olimpikonnal
aláírasson, majd a mezõtúri
kórház megsegítésére árverésre bocsásson. Elérte ezt a célt?
– Igen, 2 darab pólóról beszélünk, amibõl egyet felajánlok a
Kórház javára, a másikról
viszont nem szeretnék nyilatkozni, hogy kinek és milyen
apropóból szánom. Szeptember
18-ára kaptam egy meghívót.
Név szerint engem is meghívtak az olimpikonok fogadására,
a Parlamentbe. Nagyon megható volt, egyedül azt bánom,
hogy nem lehetett fényképezni.
Az olimpikonokkal akartam
elsõsorban aláíratni ezeket a
pólókat, de sikerült a köztársa-

sági elnökkel, a miniszterelnökkel és a házelnökkel is. Még
ami nagyon ritka, hogy a nemzet sportolói közül aláírta
Grosits Gyula, az Aranycsapat
„feketepárduca”, kapusa; aláírta Buzánszky Jenõ, és Kárpáti
György vízilabdás. Így 3 nemzet sportolója, 3 államfõ és az
olimpikonok aláírásával ellátott
póló az, amire késõbb licitálni
lehet.

Mezõtúr Város Képviselõ-testülete – a többször módosított 1990.
évi LXV. tv. 1§ (6) bekezdésének b) pontjában és a 24/2012.
(IV.06.) önkormányzati rendelet 5.§-ában biztosított hatáskörében eljárva – a 175/2012.(IX.27.) határozatával az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanok 5 éves haszonbérletére
árverést ír ki.
HRSZ

Terület

AK

01358

12 ha 9 419 m2

124,74

01364

47 ha 2 014 m2

414,76

01272/1

24 ha 2 374 m2

210,99

01353/3

1 ha 4 012 m2

13,70

01362/1

7 ha 9 202 m2

38,37

01285

21 ha 6 323 m2

190,39

01299

18 ha 7 118 m2

143,90

– Mik a tervei a jövõre nézve?
– Jelen pillanatban még nem
tudok errõl nyilatkozni, a
kerékpározásról nem mondok
le, de egyelõre ilyen nagy utam
biztos, hogy nem lesz.
Bodor Márti

Hirdetmény
Mezõtúr Város Önkormányzata a
166/2012. (VIII.30.) képviselõ-testületi határozata alapján pályázatot ír
ki a tulajdonában álló 2361 hrsz-ú
Ligeti tó hasznosítására.
Mezõtúr
Város
Képviselõtestülete – a többször módosított
1990. évi LXV. törvény 1.§ (6)
bekezdésének b) pontjában és a
24/2012. (IV.06.) önkormányzati
rendelet 4.§-ában biztosított hatáskörében eljárva – az önkormányzat
tulajdonában álló 2361 hrsz-ú, 8 ha
1854 m2 területû (melybõl 5,5 ha
vízfelület) Ligeti tó hasznosításának 2013. január elsejétõl számított
15 éves idõtartamára pályázatot ír
ki. A hasznosítás kiterjed a vízfelü-

Hirdetmény

letre, a halászati jogra, valamint a
játszótér kivételével a zöldfelületre.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 15. (hétfõ) 16
óra
A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri
Hivatal,
5400
Mezõtúr, Kossuth tér 1.
A hirdetmény teljes szövege a
www.mezotur.hu honlapon megtekinthetõ, illetve a Polgármesteri
Hivatal Mezõtúr (Mezõtúr, Kossuth
tér 1.) titkárságán keresztül telefonon az 56/551-902-es telefonszámon, vagy a pmh@mezotur.hu
e-mail címen megkérhetõ.
Herczeg Zsolt
polgármester

Mindennapos fogadóóra
Tisztelt Választópolgárok!
Amennyiben a jövõben a segítségemet kérik, vagy szeretnének találkozni velem, kérem személyesen jelezzék munkaidõben az alábbi
ügyintézõknél:
Mezõtúron a Polgármesteri Hivatalban, Szabóné Kara Erzsébetnél (I.
emelet). Telefonon: (56) 551-902
Mezõhéken a Polgármesteri Hivatalban Szilágyiné Enyedi Ibolyánál.
Telefonon: (56) 314-001
Mesterszálláson a Községházán Vargáné Józsa Mónikánál. Telefonon:
(56) 313-001
Boldog István
Országgyûlési Képviselõ

Az árverésen helyrajzi számonként 20.000 Ft-ot bánatpénzként
letétbe kell helyezni.
A haszonbérleti díj kikiáltási ára 63.000 Ft/ha + ÁFA.
Az árverésen nem vehet részt az, akinek az önkormányzattal szemben az eltelt egy év alatt bárminemû tartozása állt fent, valamint aki
érvényes haszonbérleti szerzõdés mellett a rá bízott földterület
gazdálkodásánál nem a „jó gazda gondosságával” járt el.
Az árverés helye és ideje:
2012. október 8. (hétfõ) 10.00 óra, a Polgármesteri Hivatal
I. emelet 4. sz. irodája.
Az árverésrõl bõvebb tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal
(Mezõtúr, Kossuth tér 1.) I. emelet 4 sz. irodájában, illetve az
56/551-914 vagy az 56/551-921-es telefonszámon kérhetnek.
Herczeg Zsolt

polgármester

Polgármesterek Labdarúgó Találkozója
Ebben az évben immár 20. alkalommal került megrendezésre a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgármesterek Labdarúgó
Találkozója, 2012. szeptember 22-én. Idén Jászapáti Város
Önkormányzata vállalta magára a házigazda szerepét.
A mérkõzés utáni vacsora elõtt került sor a különdíjak átadására, a legjobb játékosnak járó díjat Dr. Szûcs Attila, Mezõtúr város
jegyzõje vehette át. Ezúton is gratulálunk!
Kivonat a sajtóanyagból.
Galó Anita
irodavezetõ-helyettes

Agrárkamarai regisztráció!
Jogszabály módosítás miatt a kötelezõ kamarai regisztráció
határideje szeptember 30-ról november 30-ra módosult!
Törjék Anita
kamarai tanácsadó
30/3323-424
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Távirati stílusban a Képviselõ-testület 2012. szeptember 27-i ülésérõl
Tájékoztató a város foglalkoztatási helyzetérõl
Mezõtúr
Város
Képviselõtestülete tájékoztatást kért a város
foglalkoztatási helyzetérõl a
Munkaügyi Központtól. A tájékoztatóból
megtudhattuk,
hogy
Mezõtúron a munkanélküliség relatív aránya 12%-os volt az idei év
elsõ felében, ami magasabb volt,
mint az országos átlag (8,7%). A
regisztrált álláskeresõk száma
2009-ben 27%-kal emelkedett a
korábbi évhez képest, de azóta
évrõl évre csökken. A munkaügyi
központ a regisztrált munkanélküliek nyilvántartásán kívül állásközvetítéssel és más lehetõségek biztosításával
(önfoglalkoztatás,
munkaerõpiaci programok), valamint a közfoglalkoztatás megszervezésével is foglalkozik a munka-

nélküliség csökkentése érdekében.
Gazdaságossági átvilágításról
A képviselõ-testület intézkedési
tervet fogadott el a közoktatási
intézmények
gazdaságosabb
mûködtetésével kapcsolatban. Az
önkormányzat korábban arról döntött, hogy külsõ pénzügyi tanácsadó bevonásával átvilágítja az
önkormányzati oktatási intézményeket. Az átvilágításról szóló
jelentés augusztusra elkészült,
majd az abban foglaltak alapján
további döntések meghozatala látszott szükségesnek. Az intézkedések végrehajtása által az önkormányzat költségvetése stabilabbá
válik. A képviselõ-testület az
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében is vizsgálatot
tart szükségesnek, amelyrõl a
késõbbiekben fog döntést hozni.

Az önkormányzat rendezvényeirõl
A képviselõ-testület megismerte
és elfogadta a 2012. évi Túri
Vásárról szóló beszámolót, valamint meghatározta a 2013. évben
megrendezésre kerülõ Városnap
idõpontját.
A Túri Vásáron ebben az évben a
már befutott neves elõadók (Magna
Cum Laude, Csík Zenekar) mellett
kevésbé ismert, de igen színvonalas
mûsort adó mûvészek is felléptek.
A vásározók és a vásári árusok is
szép számmal vettek részt a vásár
napján. A Túri Vásár költségvetésének kiadási oldalán 11 millió 584
ezer forint jelentkezett költségként,
amelynek fedezetét az önkormányzat saját, illetve a közmûvelõdési
kft. költségvetésébõl, továbbá a
vásározók által fizetett helypénz-

bõl, valamint egyéb támogatásokból, pályázati forrásból biztosította.
A képviselõ-testület a Túri Vásárt
összességében sikeresnek ítélte
meg, majd megköszönte a szervezésben részt vevõk munkáját és
kifejezte reményét az iránt, hogy a
2013. évben is legalább ilyen sikerrel kerül sor a rendezvény megtartására.
A Városnap 2013-ban május
11-én kerül megrendezésre. A
Városnap programjai „Mezõtúr és a
képzõmûvészet” témájában kerülnek megrendezésre. Az önkormányzat a Városnap megrendezése
által kíván megemlékezni Mezõtúr
várossá nyilvánításának 735 évfordulójáról.
Dr. Szûcs Attila jegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ
A mezõtúri Kóborka Túri
Állatvédõ Közhasznú Egyesület
tevékenységét, céljait és törekvéseit
megismerve, ezúton tájékoztatom
Mezõtúr és környéke lakosságát,
hogy az egyesület tagjai civil emberek. Munkájukat családjuk, munkahelyük mellett, szabadidejükben
végzik, teljesen ingyen, önként,
csupán
állatszeretetbõl.
A
„Kóborka” nem a munkahelyük.
Ezt a tájékoztatást azért tartom fontosnak, mivel az utóbbi idõben
számtalan jogtalan támadás és
megkeresés érte az egyesület tagjait, abból adódóan, hogy többen

nem ismerik az egyesület tevékenységi körét.
Ebben a nehéz idõszakban sajnálatos módon sem az állam, sem a
város nem tudja az egyesület munkáját segíteni. Gyûjtésekbõl, jó
szándékú emberek adományaiból
tartják fenn az egyesületet. Jelenleg
pályázati források sem elérhetõek
az állatvédelem támogatására.
Az egyesület menhelye nem
készült még el, de ha megépül,
akkor sem azzal a céllal fog mûködni, hogy az otthoni szaporulatokat
befogadja. Ezért az egyesület tagjai
felhívják a lakosság figyelmét, hogy

a szaporulat megakadályozásának
legjobb módja az ivartalanítás,
amely orvosilag és társadalmilag is
sok pozitívummal jár.
Tisztelettel kérem a lakosságot,
hogy felelõs állattartóként gondozzák állataikat, valamint tájékoztatom Önöket, hogy BTK 266/B. §.
(1) bekezdése szerint aki:
„a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy
gerinces állattal szemben olyan
bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó
egészségkárosodását vagy pusztulását okozza,

b) állattartóként, háziasított
emlõsállatot vagy az ember környezetében tartott veszélyes állatot
elûzi, elhagyja vagy kiteszi,
vétséget követ el, és két évig terjedõ szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel
büntetendõ”.
Az egyesület munkáját ezúton is
megköszönöm, valamint köszönetemet fejezem ki mindazoknak,
akik bármilyen módon segítik a
Túri Állatvédõket.
Herczeg Zsolt
Mezõtúr Város Polgármestere

Meghívó születésnapi hangversenyre

Meghívó

A Mongol-Agrár Népdalköre szeretettel meghívja Önt és családját
40 éves Jubileumi Népzenei Hangversenyére.
Ideje: 2012. október 6. 10 óra
Helye: Jurta terem (Közösségi Ház)
Mezõtúr, Szabadság tér 17.
A belépés díjtalan!
A résztvevõket köszönti Nagy Sándor elnök-vezérigazgató és Herczeg
Zsolt Mezõtúr Város polgármestere

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület meghívja Önt, családját és barátait a mezõtúri kovácsmesterek tiszteletére készített
emléktábla avatására.
Helye: Túri Fazekas Múzeum
(Mezõtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.)
Idõpontja: 2012. október 12. 15 óra
Ezt követõen az egyesület székhelyén (Mezõtúr, Petõfi S. u. 5.), 16 órától
kerül megnyitásra a Kovácsmûhelyek Mezõtúron a
19. és a 20. században címû kiállítás.

Varnus Xaver koncert!
A világhírû orgonavirtuóz hangversenye Szolnokon
„Bach újra felfedezve” címmel.
A hangversenyre november 17-én (szombaton) 15 órakor kerül sor a
Szolnoki Galériában. Belépõdíj: 2900,- Ft + autóbuszköltség.
Az érdeklõdõk jelentkezését a felnõtt könyvtárban várjuk - rövid határidõn belül - személyesen vagy a 350-171-es telefonon.

A szervezõ könyvtárosok

Az újságban megjelenõ cikkek, események képeit megtekintheti a
www.mezoturesvideke.hu hírgalériájában.
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Hirdetmény
Mezõtúr Város Önkormányzata pályázatot ír ki az alábbi
ingatlanok bérletére 2012. december 1-jétõl 5 évre:
1. Erkel F. u. 34. tetõtér 11. ajtó
2. Földvári út 61. B. épület fsz. 4. ajtó
3. Pétery K. u. 9. szám 1. ajtó
4. Kossuth tér 3-5. II. emelet 6. ajtó
5. Rákóczi u. 9.
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. október 15. (hétfõ) 16 óra
A pályázat benyújtásának helye:
Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda
Mezõtúr, Kossuth tér 1. fszt. 17.
A pályázatról bõvebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal
(Mezõtúr, Kossuth tér 1.) fsz. 17. sz irodájában,
vagy az 56/551-931-es telefonszámon
Chif Csabáné ügyintézõtõl kérhetnek.
A hirdetmény teljes szövege a www.mezotur.hu honlapon megtekinthetõ.
Herczeg Zsolt
polgármester

Vendégek a Kossuth iskolában
2012. szeptember 22-én az MKKI Kossuth Lajos Magyar Angol Két Tanítási Nyelvû Iskolája volt az egyik helyszíne a
KOKOSZ Oktatóközpontok Országos találkozójának. A vendégeket Herceg Zsolt polgármester és Tar Anikó tagintézményvezetõ köszöntötte.
A programunkat a Leg a Láb, Bárdos Lajos Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény növendékei nyitották meg.

Intézményünk egész tanévet átölelõ ökoiskolai tevékenységét
lelkes diákjaink mutatták be: Egészséged csak a tiéd: egészséges életmódra nevelés, Madarak és Fák környezettudatosságra
nevelés, Le a szeméttel és Miénk az iskola tanórai és tanórán
kívüli tevékenységeit. Az elismerés nem maradt el.
Vendégeinknek tanítványaink által készített ajándékokkal kedveskedtünk.
Ezúton szeretnénk megköszönni a program fõ szervezõjének
Dr. Krizsán Józsefnének, hogy lehetõséget adott arra, hogy
bemutathassuk iskolánkban folyó nevelõ-oktató munkát a
Környezetvédelmi- és Természetvédelmi Oktatóközpontok
Országos Szövetségének.
Cihat Annamária
ÖKOiskola vezetõje

„VIDÉK AKADÉMIA A VIDÉK JÖVÕJÉÉRT”
A Vidékfejlesztési Minisztérium,
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat,
a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési
Intézet és a FAO REU
az Emberi Erõforrások Minisztériuma,
a Belügyminisztérium,
a Nemzetgazdasági Minisztérium,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
a Magyar Tudományos Akadémia és
a Lakitelki Népfõiskola
közremûködésével
-MAGYAR VIDÉKAKADÉMIATervezés, módszertan, hálózatépítés a magyar vidékért
címmel 3 napos vidékfejlesztési szimpóziumot rendez.
Az esemény idõpontja: 2012. október 16-18.
Az esemény helyszíne: 5400 Mezõtúr, Petõfi tér 1.sz.
VÁROSI OKTATÁSI CENTRUM (egykori fõiskola épülete)
A rendezvény szakmai programjain való részvétel elõzetes
regisztrációhoz kötött.
Közönségprogramok:
A kísérõ, közösségi rendezvények a lakosság számára is nyilvánosak, melyekre szerettel várunk minden kedves érdeklõdõt.
2012. október 16-án Közönségtalálkozó és beszélgetés
olimpikonokkal, Khamarro koncert
2012. október 17-én 18:00 órától Népzenei és néptánc bemutató
mezõtúri mûvészeti csoportok fellépésével
2012. október 16-18. között folyamatosan Termelõi piac, helyi
termék- és kézmûves vásár; valamint gyermek öko-játszóház
Herczeg Zsolt
Mezõtúr Város Polgármestere

2012. október 5.

Nyírbátor vendégei voltak a mezõtúri öregdiákok

A Mezõtúri Mezõgazdasági
Gépész Technikum 1966-ban végzett diákjai eddig kilenc alkalommal tartották meg öt évenként
soron következõ érettségi találkozójukat. A találkozások sikere, jó
hangulata arra indította az összetartó fiúközösséget, hogy a negyvenéves találkozón az évenkénti
együttlétekrõl döntsenek. A szeptember elsõ egész hetének végére
kitûzött találkozásokon az egykori
fiúosztály tagjai más és más helyeken, az aktuális szervezõ lakhelyén
gyûlnek össze néhány emlékidézõ,
kellemes órára, egy közösen töltött
hétvégére.
Így adódott, hogy ez évben
Nyírbátorban, Gajdics Kálmán volt
osztálytársunk városában idéztük
együtt a hajdani mezõtúri iskola a
Tekó szellemét, hagyományait, az
ide fûzõ szép emlékeket.
A kora délutáni találkozás, szállásfoglalás után idegenvezetõ segítségével ismerkedtünk Nyírbátor
szépen felújított, a közelmúltban
restaurált történelmi nevezetességeivel.
Nyírbátor leginkább a XV-XVI.
századból fennmaradt egyházi és
világi építészeti emlékeirõl, valamint a város egykori birtokosai, a
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Báthori család napjainkban is ápolt
kultuszáról nevezetes. A középkorból fennmaradt mûemlék épületek
messze földön híresek: a késõ gótikus stílusban épített református
templom, az Erdély közelségére
valló fa harangtorony, a barokk
módra átépített minorita templom
és kolostor, Báthori kastély, panoptikumában
az
életre
kelt
Báthoriakkal feledhetetlen élményt
nyújtott számunkra a kellemes
nyárvégi napon.
A szokásos osztályfõnöki órán
mindenki beszámolt az elmúlt egy
év történéseirõl. Sajnos búcsúznunk is okunk volt ezen a délutánon: Kormos Sanyira, az elmúlt év
õszén elhunyt társunkra, a kiváló
zenészre emlékeztünk.
A találkozás most is nagyon kellemes, jó hangulatú volt. Nyírbátor,
Gajdics Kálmán és felesége nagyszerû vendéglátók, figyelmes házigazdáink voltak – méltó keretet biztosítottak régi iskolánk hûséggel
õrzött szelleme, hajdan volt mezõtúri diákemlékeink felidézéséhez.
A Mezõtúri Mezõgazdasági
Gépész Technikum 39 fõs osztálya,
egykori diákjai nevében:
Benics Kálmán
öregdiák

Újra színház Mezõtúron!
A szerelmes nagykövet
2012. november 16. (péntek) 19 óra
Városi Színházterem (Mezõtúr, Petõfi út 5.)
Kapunyitás: 18:30
Fergeteges szereposztás:
Straub Dezsõ, Beleznay Endre, Böröndi Tamás,
Gregor Bernadett, Nyertes Zsuzsa.
Jegyek vásárolhatók elõvételben 2200 Ft-os áron
a Közösségi Ház titkárságán (I. emelet 122.) november 11-ig,
valamint november 12-tõl és a helyszínen 2600 Ft-os áron.

Olvasónk írta!
Szeretném
a
történetemet
másokkal is megosztani, hogy
minél kevesebb emberrel essen ez
meg. Minap beállítottak lakásomra
a TIGÁZ DSO emberei gázóra ellenõrzés céljából. Csak édesanyám tartózkodott otthon, gyanútlanul
beengedte õket. Leszerelték az órát
egy mágneslappal ellenõrizték a
csonkoknál és közölték, hogy mágnesezés történt. Ezek után telefonon értesített anyukám, hogy elviszik a mérõórát. Én mint az õrült
rohantam haza (munkahelyet otthagyva) már ekkor be volt dobozolva az óra. Közölték velem is, hogy
az óra meg lett mágnesezve és karcos az eleje, és szakértõvel fogják
megnézettetni. Én közöltem, hogy
ez lehetetlen évek óta 18-20 000 Ft
általányt fizetek és még egyszer se
kaptam vissza túlfizetés miatt.
Közöltem, hogy nem írok alá semmiféle papírt, erre flegmán közölték, hogy akkor leszerelik az idõközben felrakott új órát. Emiatt gáz

nélkül maradok az 5 éves gyermekemmel míg az ügy le nem zárul.
Így kénytelen voltam aláírni.
Szakértõi vélemény kb. 3 hónap
múlva várható. Azóta az internetet
bújom, és beszéltem ebben jártas
emberekkel. Ha hamarabb utána
nézek nem estem volna ebbe a
csapdába.
Arra szeretném felhívni az emberek figyelmét, hogy a DSO emberei
egyeztessenek idõpontot és csak
ezután engedjék be õket. Hívjanak
tanukat is és mindent kamerázzanak,
fényképezzenek
le.
Hosszadalmas per elé nézek és
mivel 100%-ig biztos vagyok igazamban, mindent megteszek, hogy
ezt be is bizonyítsam. Ha kell a
média bevonásával.
Köszönöm, hogy leírhattam történetemet. Ha valakinek hasonló problémája van, kérem ossza meg velem:
biharimonika@freemail.hu
Bihari Mónika

Suli-Buli a Rákóczi Suliban
Idén második alkalommal, szeptember 23-án rendezte meg a Rákóczi
Úti Általános Iskola a Suli-Buli elnevezésû vigasságát. Az iskola tanítói
egy kellemes délelõttre invitáltak kicsiket és nagyokat egyaránt.
Az udvaron több programot sorakoztattak fel: kézmûves foglalkozásokat, mesterségeket próbálhattak ki a gyerekek. Megismerhették az origami
technikáját, készíthettek fülbevalót, ajtódíszeket, gyöngybõl ékszereket.
Rajzfilmkészítõ animátor segítségével a gyerekek saját rajzaikból videót

készítettek. Mindezek mellett volt hintózás, vattacukor, lángos. Az osztályok fõzõversenyen is összemérhették egymással tudásukat. Az elkészült
ételeket 3 tagú zsûri bírálta, majd az elsõ 3 helyezettet díjazta. Hogy a szülõk se maradjanak mozgás nélkül apa-fia foci bajnokságot rendeztek, ami
igen nagy sikert aratott mind a két korosztályban.
Dr. Siposné Varga Ildikó, a rendezvény fõszervezõje elmondta, hogy
hagyományt szeretnének ebbõl a rendezvénybõl teremteni, minden évben
õsszel számíthatnak majd az iskolások ilyen jó hangulatú Suli Buli megtartására.
Bodor Márti

II. Citerás Mulatság
a Lókötõk citerazenekarral és barátaikkal,
2012. október 13-án, szombaton 15 órakor.
Helye: Mezõtúr, Közösségi Ház nagyterme.
A belépés díjtalan!
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Ingyenes lakossági elektronikai hulladék gyûjtés

Ingyenes lakossági elektronikai
hulladékgyûjtést szervez a
Fe-Group Invest Zrt, melynek
szervezéséhez csatlakozott
városunk Önkormányzata és a
Mezõtúr és Környéke Víz- és
Csatornamû Kft. (Vízmû Kft.)
is. A gyûjtés kivitelezésérõl
Tóthné Szalóki Annával, a
Vízmû hulladékgazdálkodási
ágazatvezetõjével beszélgettem.
Miért van szükség az elektronikai
hulladékok gyûjtésére?
Elektronikai hulladékgyûjtést mindent évben a lomtalanítás környékén
rendezünk, aminek lényege, hogy
azokat a hulladékokat, amelyek elektromos áram által mûködnek, illetve
elemmel, akkumulátorral vagy a számítástechnikával kapcsolatosak, azokat a kommunális hulladékok közé
rakni nem szabad. Ezek a tárgyak
nem sorolhatóak a háztartásbeli szemét közé, ezek veszélyes hulladékok.
Egy évben egyszer Mezõtúr város
közszolgáltatója, illetve a közszolgáltató alvállalkozója lomtalanítást
végez a város belterületén.
Elektronikai hulladékgyûjtésre azért
kerül sor, hogy a veszélyes hulladék a
lomtalanításba ne kerüljön bele.
Miért veszélyesek ezek a hulladékok? Miért fontos, hogy mindenki

ilyen módon szabaduljon meg használaton kívüli eszközeitõl?
Mert nagyon sokféle egészségre és
környezetre ártalmas anyagot tartalmaznak, ilyen többek között: az
ólom, a higany, a kadmium, a króm, a
dioxinok, az égésgátló anyagok, stb.
Nagyon sok rákkeltõ anyag van bennük. A szabadba kerülve ezek elkezdenek bomlani, akár talajvízbe, akár
az ivóvíz rétegbe is bekerülhetnek.
A háztartásokban sok veszélyesnek
számító hulladék is képzõdik, amelyeket nem szabadna a szemétgyûjtõbe dobni. Mezõtúron mikor és hol
tudják a lakosok ezeket a hulladékokat lerakni?
Valóban nagyon sok veszélyes hulladék képzõdik a háztartásokban,
amiket gyakorlatilag a kommunális
hulladékba nem célszerû és nem is
szabadna belerakni. Veszélyesnek
számító hulladékok háztartásokban
fõleg lakásfelújításokkal kapcsolatosak, illetve karbantartással. Ide számítanak: a hígítós, festékes, vegyszeres dobozok, autó-karbantartás során
képzõdött fáradt olaj, illetve az elemek, akkumulátorok, amik az elektronikai hulladékgyûjtés során szintén
kihozhatók. Azok a vegyszeres dobozok is veszélyes hulladéknak számí-

tanak, amik a tisztítószereinket tartalmazzák. Abban az esetben, ha ezeket
a flakonokat kiöblítjük átminõsülnek
csomagolási hulladékká és mehetnek
a mûanyag szelektív hulladékgyûjtõbe. A veszélyes hulladékok mellett
számtalan más szemét keletkezik egy
háztartásban. A mûanyag, illetve pet
hulladékok mehetnek a szelektív hulladékgyûjtõbe, akárcsak a papír a
papírgyûjtõbe, az üveget bármelyik
üzletben visszaveszik, amit nem,
akkor az szintén mehet az üveggyûjtõbe. Uniós irányelv írja elõ, hogy ki
kell alakítani minden önkormányzatnak a háztól való szelektív hulladékelszállítást. Akkor reményeink szerint lesz lehetõség arra, hogy ne csak
a papírt, a mûanyagot, az üveget tudják elhelyezni a lakosok, hanem
innentõl kezdve a társított italos kartonokat (pl. tejesdoboz), az alumínium dobozokat is. Ennek a kidolgozása folyamatban van, az uniós irányelv
2014-re irányozta ennek a bevezetését.
Milyen tárgyakat sorolunk a „veszélyes hulladékok” fogalomkörébe?
Hogy mi a veszélyes hulladék, azt
a hulladékgazdálkodási törvény határozza meg. Úgy gondolom könnyebb
megjegyezni azokat az anyagokat,

amelyek nem veszélyes hulladékok,
azok ugye a háztartásunkban keletkezõ egyéb szemét. A lakosságnak meg
van a módja arra, hogy minél kevesebb kommunális hulladékot produkáljon. A Gorkij úton van egy veszélyes hulladék elhelyezésére kijelölt
udvar, aminek megvan a nyitva tartási ideje. Itt ingyen leadhatják a veszélyes hulladékokat az év bármely napján, annyi kritérium van, hogy legyen
személyazonosító és adókártya
nálunk.
Mezõtúron 2012. október 13-án,
szombaton 9 – 14 óra között kerül
sor erre az elektronikai hulladékgyûjtésre, a Rákóczi út 40. szám
elõtt lévõ szelektív hulladékgyûjtõ
sziget mellett
(Rákóczi úti iskola elõtt)
A lakosság által leadható hulladékok fajtái tehát: a háztartási nagygépek, kisgépek, számítástechnikai és
távközlési berendezések, szórakoztató elektronikai cikkek, elektromos és
elektronikus barkácsgépek, játékok,
szabadidõs és sportfelszerelések
(videojátékok, konzolok, automaták), ellenõrzõ és vezérlõ eszközök
(füstjelzõ berendezések, termosztátok), világítótestek, akkumulátorok,
elemek.
Bodor Márti

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár szervezésében szeptember 30-án
Mesegálát tarottak a Városi Galériában. A Magyar Népmese Napja alkalmából hirdetett városi mesemondó verseny gyõztesei mutatkoztak be.
Közremûködött Szûcs Miklós mesemondó népzenész.

Mézga Géza
a Szabad Ötletek Színházának elõadásában.
2012. október 9.
délelõtt 10 órától és délután 14 órától,
a Petõfi úti színházteremben.
Belépõ: 450 Ft.
A jegyek kizárólag elõvételben kaphatóak
a Közösségi Ház I. emeletén Orosz Annamáriánál.
További információ: 06/56 350-075, 06/20 243-5808.
www.mkskft.hu
Mindenkit szeretettel vár a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

2012. október 5.
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Kézilabdás idénykezdet

A nyári felkészülést követõen a
Mezõtúri AFC férfi kézilabda csapata szeptember 22-én megkezdte a
2012/2013-as NB II-es bajnoki idényét. Az együttes sok változáson
ment át az alapozás idõszakát megelõzõen, ugyanis több játékos távozott a csapatból, helyükre azonban
két személy érkezett. Ezen felül
pedig több tehetséges junior játékos
is bekerült a felnõtt keretbe, akik
szeretnének bizonyítani az idõsebbek között is. A csapatot továbbra is
Gazsó György irányítja, míg a juniorokat Urbán Marianna próbálja az
elõzõ évi 4. helynél még szebb
eredményhez hozzásegíteni.
Vendégjátékkal kezdõdött a szezon számunkra, ahol a csoport
újoncával mérkõztünk meg, azonban a rengeteg hibával tarkított
mérkõzésen, gyenge védekezé-

sünknek köszönhetõen egy góllal
alulmaradtunk Püspökladányban.
A csapatból kiemelkedett Oláh
Dénes, aki 17 góljával mutatkozott
be mezõtúri színekben, valamint
Tárnyik Ferenc is jól kezdett, azonban egy ütközésnél megsérült, így
ki is kell hagynia soron következõ
mérkõzéseket. A junior csapat is
nehezen lendült játékba, azonban a

végén jól összpontosítva hozta haza
a két pontot.
Püspökladányi KE – Mezõtúri
AFC 35-34
Püspökladányi KE – Mezõtúri
AFC 32-37 (junior)
Elsõ hazai mérkõzésünkön
nehéz ellenféllel találkoztunk, az
elõzõ idényben jól szereplõ P&P
Kiskunfélegyháza csapatát fogad-

tuk. A mérkõzésen végig fej-fej mellett haladt a két együttes, ami jól
tükrözõdött a félidei 14-14-es eredményen is. A mezõtúri csapat védekezése jól mûködött, támadásban
pedig lendületesen, dinamikusan
játszottunk, ami végül 2 gólos sikerhez vezetett. A sok fiatal játékosból
álló csapatot nagy tapssal ünnepelte
a mezõtúri közönség, amit ezúton
is köszönünk, és reméljük, sokszor
ünnepelhetünk együtt az idény
során. A junior csapat nagyarányú
gyõzelmével, sok jó egyéni teljesítményével, jó védekezésével jelezte,
idén igényt tart a bajnoki címre!
Mezõtúri AFC – P&P Kiskunfélegyháza 27-25
Mezõtúri AFC – P&P Kiskunfélegyháza 40-16 (junior)
-Szûcs Dániel-

Kemény zsaruk Budapesten
A Syma Csarnokban szeptember 29-én nagyszabású Budo és küzdõsport
gálát rendezett a Terror Elhárítási Központ. A viadalon több mint háromszáz zsaru ütközött karatéban, full-contactban és dzsiudzsicu földharcban
a BM-bajnokság keretein belül. Négy tatamin és három ringben a rendõrség, a TEK és egyéb rendvédelmi szervezetek dolgozói csaptak össze egymással, a lelátókat pedig elborították az értük szurkoló kollégáik.
Jász-Nagykun Szolnok Megyét a Mezõtúri Rendõrkapitányság 7 dolgozója Hajós Sándor, Gulyás Dávid, Szarka Imre, Szegõ Zoltán, Bíró László,
K1 és kumite kategóriában, Gyenge Dávid, Balázs János és egy szolnoki
versenyzõ, Erõs Péter földharc kategóriában képviselte. A hatalmas induló
létszámot jellemezte, hogy volt olyan súlycsoport ahol 39 versenyzõ csapott össze. Sajnos, a sikeres elsõ fordulók után sorra elvéreztek harcosaink,
és már csak egy harcosért, Bíró László rendõr fõhadnagyért lehetett szurkolni a senior kategóriában karate kumite, és K1 kategóriában. Bíró Laci
korábbi teljesítményei alapján magabiztosan menetelt. Mindkét szabályrendszerben a döntõbe verekedte magát. A karate versenyszámban egy
korábbi világbajnok, a BM bajnokságok többszörös kumite gyõztese, BM
válogatott kerettagja nézett vele farkasszemet a döntõben. A nagynevû és
hírû ellenfélnek sem sikerült megállítani a mezõtúri fiút, aki hatalmas
összecsapásban kényszerítette térdre saját stílusában ellenfelét. (Laci nem
karatézik, hanem kick és thai-boxol) A verseny karate stílusú szervezõi is
értetlenül álltak a végeredmény elõtt, nem számítottak „pártfogoltjuk”
vereségére. K1 kategóriában is úgy tûnt, a mai nap, a mezõtúri harcos sikerét hozza. Törött orrok, látványos KO gyõzelmek jelezték útját. A döntõ
elõtt viszont félreértés történt. Versenyzõnkkel közölték, hogy nem lesz
több mérkõzése, így megnyerte ezt a versenyszámot is. Majd mikor az
eredményhirdetésre került volna sor, akkor beszólították a ringbe. A szabályok szerint 2 perc állt volna rendelkezésre a ringbe lépésig, azonban ez
már technikailag lehetetlen volt, így sérülésre való hivatkozással feladtuk a
mérkõzést. Elúszott a második aranyérem. (az ellenfél a rendezõ szerv
színeiben indult, és már teljes védõfelszerelésben várta Bíró Lacit….)
A Mezõtúri Rendõrkapitányság harcosainak gratulálunk a versenyen
nyújtott teljesítményükhöz. Köszönjük Ozsváth Attila judo edzõ segítségét
a felkészülésben, a földharc kategóriához.
Összességében, egy mondatot tartok ide illõnek: Szép volt srácok, és gratulálunk!
Hajós Sándor
Mezõtúri Kick és Thai-boksz klub segédedzõ

Kemény zsaruk Budapesten
Gyõztes a mezõtúri rendõr fõhadnagy, Bíró László

Meghívó
Mezõtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
és kedves hozzátartozóit
2012. október 23-án az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
56. évfordulója alkalmából rendezett
városi megemlékezésre.
9.00 Vályog
Bakos Ildikó Munkácsy-díjas szobrászmûvész kiállítása
A kiállítást megnyitja: Györfi Sándor a
Mezõtúri Képzõmûvészeti Alkotótelep mûvészeti vezetõje
Helye: Városi Galéria (Mezõtúr, Múzeum tér 1.)
10.00 Ünnepi Istentisztelet
Helye: Belvárosi Református Nagytemplom
11.00 Megemlékezés, koszorúzás
a Városháza elõtti 1956-os emlékmûnél
Ünnepi köszöntõt mond: Boldog István országgyûlési képviselõ
Ünnepi mûsor: a Túri Olvasókör és a Kossuth Lajos Általános és
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Iskola diákjai
11.50 Díjak, kitüntetések átadása a
Városháza Dísztermében
A mûsorban közremûködnek: a Túri Olvasókör és a Kossuth
Lajos Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû
Iskola diákjai
Az elismeréseket átadja: Herczeg Zsolt
Mezõtúr város polgármestere

2012. október 5.

mezõtúr és vidéke

ELHUNYTAK
Kádár Györgyné Bai Irén élt 50 évet,
Patkós Sándor élt 73 évet.

közéleti lap

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

Nyugodjanak békében.
Gellai Maja
(Huszárik Judit)

Molnár Katica
(Balogh Katalin)

Nagy Dóra
(Vona Orsolya)

Rafael Amanda Kiara
(Rafael Cintia)

ÜGYELETEK

Szabó Karsa Tomaj
(Kovács Ilona)

A Cimbora Citerazenekar megalakulásának 10. évfordulója alkalmából Jubileumi
Hangversenyen vehettünk részt, 2012. szeptember 30-án, vasárnap. Az ünnepi
programsorozat fellépõi nem csak mezõtúri zenekarok voltak, érkeztek ide
Biharnagybajomból, Zákányszékrõl, Szentesrõl és Csökmõrõl is. Egy kellemes
Szerk.
délutánt tölthettünk el így együtt.
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A Mezõtúri Bárdos Lajos
Alapfokú Mûvészeti Iskola
Hangversenysorozatának elsõ
idõpontja 2012. október 1-je volt.
A zene világnapja alkalmából
szervezett hangversenyen a meglepetés vendég Németh Csaba,
gitármûvész, az iskola egykori
tanulója volt.
Szerk.

Lapzárta: 2012. október 10. (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 õrzünk meg. A lapban közölt adatok
tájékoztató jellegûek melyekért felelõsséget nem vállalunk.

