
Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes

LXXXV. évfolyam 23. szám 2013. november 29.

Rendõrségi hírek    3.old.

Múezumi hírek     3.old.

Sajtóközlemény      4.old.

Õseink harcai nyomán a Mátrában  5. old.

Egy mezõtúri publicista írásaiból   6. old.

Komposztálás ünnepe a Csoda-vár óvodában 7. old.

December 1. - 17 óra 
Városháza nagyterme

Emlékezik: Dr. Csellár Zsuzsanna

Mezõtúr Városi Kórház fõigazgató

Gyertyát gyújt: Herczeg Zsolt

polgármester

Program: Vivace kamarakórus 

hangversenye

December 8. - 16 óra 
Közösségi Ház

Emlékezik: Seres Attiláné

történelem, ének-zene tanár, karnagy

Gyertyát gyújt: Batta Attila Viktor 

alpolgármester

Program: Gyermek- és Ifjúsági 

Citerazenekarok 15. Túri 

Találkozója

December 15. - 17 óra
Közösségi Ház

Emlékezik: Tiba Mihályné

aranydiplomás óvónõ

Gyertyát gyújt: Dr. Szûcs Attila 

jegyzõ

Program: Fourtissimo Együttes

koncertje

December 22. - 17 óra
Közösségi Ház

Emlékezik: Medgyesi Ferencné

könyvtáros

Gyertyát gyújt: Dr. Gajdán Marianna

aljegyzõ

Program: Petõfi Dalkör karácsonyi 

koncertje

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az adventi gyertyagyújtás programjaira:

A programjainkra a belépés díjtalan, melyekre szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt Mezõtúr Város Önkormányzata és a
Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft!

Megkérdeztük...

Október hónapban megtartott 
soros testületi ülés után 
Herczeg Zsolt Mezõtúr város 
polgármestere és Batta Attila 
Viktor Mezõtúr város alpol-
gármestere tájékoztatta a 
lakosságot az ülésen elhang-
zott és megvitatott napiren-
dekrõl.

– A képviselõ-testület október 

31-én megtartott soros ülésén 

külön napirendi pontként tárgyal-

ta a Hortobágy-Berettyó közúti 

gyalogos hídjának felújítását. 

Milyen döntés született?

H.Zs.: – Önkormányzatunk tulaj-

donában van a gyalogoshíd, amit 

annak idején nem vehetett volna át 

a város, úgy véljük jogi hiba történt. 

2011-ben tárgyaltunk a 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs 

Központtal (KKK) arról, hogy 

milyen lehetõség van a probléma 

rendezésére. Ez a híd már több 

mint 20 éves és folyamatosan rom-

lik az állapota. Statikailag rendben 

van, de mindannyian láthatjuk, 

hogy felújításra szorul. Ehhez több 

10 millió forintra lenne szükség, 

melyet önkormányzatunk nem tud 

felvállalni, erre nincs forrásunk és 

jelenleg pályázati lehetõség sincs 

rá. A képviselõ-testület most újra-

tárgyalta az ügyet és mivel úgy 

gondoljuk, hogy a híd felújítását az 

államnak kellene finanszíroznia, 

ezért ismét a KKK-hoz fogunk for-

dulni a megoldásért. Amennyiben a 

válasz az lesz, hogy nem hajlandó-

ak ezt a feladatot átvállalni, így 

abban az esetben jogi útra terelõdik 

a dolog és az illetékes bíróság fogja 

kimondani, hogy mi lesz a híd 

sorsa. Önkormányzatunk mindent 

elkövet azért, hogy megtalálja a 

leghatékonyabb megoldást.

– A testület önkormányzati rende-

letet alkotott a háztartási tevé-

Folyt. a 2. old.

Képen: a Hortobágy-Berettyó közúti gyalogos híd

Képforrása: Mezõtúr Város Televízió
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Mindennapos fogadóóra
Tisztelt Mezõtúri Lakosok!

A térség országgyûlési képviselõjeként, ha a jövõben segítségükre 

lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni 

velem, kérem személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri 

Hivatalban, munkaidõben Szabóné Kara Erzsébetnél!

Továbbá az alábbi  új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek 

bizalommal!

E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)  Boldog István

Országgyûlési Képviselõ

kenységgel okozott légszennyezés-

re vonatkozó egyes sajátos, vala-

mint az avar és kerti hulladék 

égetésére vonatkozó szabályokról. 

Melyek lennének ezek?

H.Zs.: – Valóban helyi rendeletet 

alkottunk az avar és a kerti hulladé-

kok égetésére vonatkozóan. Ez egy 

hiánypótló, szükséges intézkedés 

volt. Az elmúlt idõszakban történt 

egy olyan sajnálatos esemény, ami-

kor egy mezõtúri polgárt megbírsá-

goltak, – ez most már járási hatás-

kör – amiért az udvarán néhány 

lapátnyi zöldhulladékot égetett el. 

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi 

jogi háttér alapján nem lehet ilyen 

tevékenységet végezni a városban, 

úgy gondoltuk, hogy ezen a helyze-

ten változtatni kell. Ezért született 

meg az a rendeletünk, amely sze-

rint õsztõl tavaszig, amikor a kerti 

hulladékok keletkeznek, akkor a 

vonatkozó elõírások betartása mel-

lett bárki elégetheti azokat. 

Hangsúlyozni szeretném, hogy 

kizárólag csak a kerti, zöldhulladé-

kok elégetésérõl beszélünk, tehát 

ezután sem lehet pet palackot, sem 

veszélyes hulladékot égetni. Ez a 

helyi rendelet a www.mezotur.hu 

városi honlapunkon mindenki szá-

mára megtekinthetõ.

– Döntés született az utcanevek 

megváltoztatásáról is. Mely utcá-

kat érinti ez a változás? 

B.A.V.: – Törvény szabályozza, 

hogy azokat az utca neveket, ame-

lyek a 20. századi diktatúrák aktív 

részesei, kiépítõi, terjesztõi nevét 

viselik, meg kell változtatni. 

Mezõtúron három utcanév került 

szóba. Egyik a Gorkij utca. Gorkij 

egy szovjet forradalmár, költõ volt, 

ez kimeríti a diktatúrában való rész-

vételt. Ez az út Kávási Sándor utcá-

ra módosult. A másik érintett út a 

Landler Jenõ utca, ez a Sportpálya 

közelében van, a Bajnok utca elne-

vezést kapta. A harmadik pedig a 

Csuka Lajos utca. Ez egy érdekes 

dolog, mert három Csuka Lajos is 

volt Mezõtúron, aki szóba jöhetett, 

mint névadó, de Szabó András kép-

viselõ úr nyomozása alapján a szó-

ban forgó Csuka Lajos, amely nevét 

lecseréljük, partizán és egyéb párt-

aktivista tevékenységet folytatott. 

Az út a Rózsakert utca nevet kapta, 

mivel ott régen rózsakertészet 

mûködött.

– Polgármester úr egyeztetést foly-

tatott a Nemzeti Infrastruktúra 

Zrt.-vel (NIF) az Északi összekötõ 

út helyreállításáról. Mit lehet errõl 

tudni?

H.Zs.: – Ez egy nagyon régóta 

húzódó dolog. A vasúti beruházás 

már évekkel ezelõtt befejezõdött. 

Sokáig tárgyaltunk arról, hogy 

Mezõtúrnak jár-e kártérítés, vagy 

sem. Végül sikerült megállapod-

nunk a kártérítési igény jogosságá-

ban, hiszen a vasútépítés kapcsán 

az út állapota jelentõsen romlott. 

Természetesen azt elismertük, 

hogy az út minõsége nem volt kifo-

gástalan a beruházás megkezdése 

elõtt sem. Elfogadásra került egy 

mindkét fél által jóváhagyott 

mûszaki tartalom, amelyre a NIF 

forrást biztosít (kb. 40-50 millió 

forint). Továbbá 2011. év végén 

beadásra került egy, a belterületi út 

javítására vonatkozó pályázatunk, 

amely akkor tartaléklistára került, 

de most örömmel értesültünk róla, 

hogy sikeres elbírálásban részesült. 

Ez egy 360 millió forintos beruhá-

zás lesz, ami 110 millió forint 

összegben az Északi összekötõ út 

felújítását tartalmazza. Viszont fel-

merült egy jogi probléma, mivel a 

pályázati illetve a NIF által jóváha-

gyott összeg is állami forrás. 

Természetesen nem szeretnénk 

egyik összeget sem elveszíteni, így 

elkezdõdtek az egyeztetések a NIF-

fel és az Észak-Alföldi Regionális 

Fejlesztési Ügynökségnél (ÉARFÜ), 

akinél a támogatási szerzõdést alá-

írtam, arra vonatkozóan, hogy 

hogyan lehetne mindkét forrást fel-

használni. Dolgozunk a megoldá-

son. Elképzelhetõ, hogy mindkét 

forrás erre az útra lesz fordítható, 

amely összességében 150-160 mil-

lió forint beruházást jelentene. 

Bodor Márti

Hirdetmény

Mezõtúr Város Képviselõ-testülete 2013. október 31-ei soros nyilvános 

ülésén önkormányzati rendeletet alkotott a közterületek elnevezésérõl 

és jelölésérõl szóló 25/2012.(IV.06.) önkormányzati rendelet módosítá-

sáról.

A rendelet teljes szövege megtekinthetõ a Mezõtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinetnél valamint a városi 

könyvtárban.

A rendeletrõl – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 

lehet igényelni.

dr. Szûcs Attila

jegyzõ 

Emlékpénz
Robert Capa fotográfus, a második világháború, Afrika-Olaszország 

hadjáratairól fotótudósított. Majd a franciaországi (normandiai) invázi-

óról. A partraszállás fotóival lett világhíres.

A Magyar Nemzeti Bank, születésének 100. évfordulójára emlék-

pénzt adott ki.

Névértéke: 5.000 Ft

Anyaga: Au.999

Összsúly: 0.5 g

Mérete: 11 mm

Verhetõ: 5.000 db

Tervezõje: Illés Antal és 

Szabó György szobrászmûvészek.

Fróna Zsigmond

Adventi készülõdés
2013. december 1 -december 23.

2013. december 3-án 9-14 óráig

ingyenes hallásvizsgálat
a Közösségi Ház emeleti 103-as termében.

Felhívás
Tisztelt Mezõtúriak!

Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából 2014-ben az 

egyesületünk kiállítás keretében emlékezik az eseményre. Kérünk minden 

olyan személyt, aki segíteni tud az anyag összeállításához – fotókkal, levelek-

kel, tárgyakkal, egyéb dokumentumokkal – kölcsönözze a kiállítás idejére.

Gyûjtés 2014. március 31-ig.

Helye: Petõfi S. u. 5. 9-15 óra között.

A beadott anyagról pontos jegyzéket készítünk, amely alapján visszajuttat-

juk a tulajdonosához.

Telefon: 06/20 214-4756

Segítõ szándékukat megköszönve.

Tisztelettel:  a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület nevében

  Szabó András 

  Elnök
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Rendõrségi hírek

Az õsz beállta nemcsak a termé-

szetben hoz mélyreható változáso-

kat. A hazai idõjárási körülmények 

között az idõ hidegre fordulása éle-

tünkben egész sor változást idéz 

elõ, mert az átlagosnál és a megszo-

kottnál nehezebb körülmények 

között kényszerülünk közlekedni.

Ezek a megváltozott közlekedési 

feltételek nemcsak a jármûveket 

teszik próbára, hanem a jármûveze-

tõket is. Természetesen nemcsak a 

kezdõ, kevés gyakorlattal rendelke-

zõket, vagy az átlagos vezetõket, 

hanem a tapasztalt, nagy gyakorlat-

tal rendelkezõ rutinos vezetõket is, 

de számukra az õszi, megváltozott 

idõjárási körülmények kevesebb 

meglepetést tartogatnak.

Õsszel gyakran tapasztalható az 

alattomos, foltokban elhelyezkedõ 

köd. Aránylag jó látási viszonyok 

mellett haladva olykor váratlanul 

futhatunk bele a „ködpamacsba”, 

és a látótávolság az egyik pillanatról 

a másikra néhány méternyire is 

lecsökkenhet. Annak érdekében, 

hogy ez a jelenség ne lepjen meg 

bennünket figyelemfelhívó lehet, 

ha a szembejövõk tompított fény-

szórói világítanak. Ilyenkor célsze-

rû a saját lámpáinkat is bekapcsol-

ni, és elegendõ követési távolságot 

tartva konvojban közlekedni.

 A ködbe általában teljes sebes-

séggel rohanunk bele, és ott pánik-

szerûen fékezünk. Aki mögöttünk 

halad, az ilyenkor menthetetlenül 

utolér bennünket. Ezt csak úgy véd-

hetjük ki, hogy a ködös szakasz 

kezdetét észlelve még a jól belátha-

tó úton csökkentjük a sebességet. 

Amennyiben már beértünk a 

ködös útszakaszba, akkor ne fékez-

zünk pánikszerûen, és figyeljük a 

mögöttünk haladókat is. A sûrû köd-

ben kapcsoljuk be a tompított világí-

tást, és ha van, akkor a ködlámpát is. 

A hátsó ködlámpát csak akkor hasz-

náljuk, ha a látótávolság 50 méter alá 

csökken, ellenkezõ esetben vakíthat-

juk a mögöttünk haladókat. A hátsó 

ködlámpa fényereje ugyanis 150 

kandela, ami megközelítõleg tízsze-

rese a normál hátsó helyzetjelzõ 

lámpa fényerejének. 

Tanácsos idõnként ellenõrizni 

mind az elsõ, mind a hátsó ködlám-

pa kapcsolóját is, mert sok esetben 

a kiváló látási viszonyok mellett is 

indokolatlanul bekapcsolva hagy-

juk. Különösen szürkületben és 

este is rendkívül zavaró és vakító a 

ködlámpa fénye. 

Ilyenkor több gyalogost ütnek el, 

és gyakoriak az úgynevezett ráfutá-

sos balesetek. Sokszor sem a jármû-

vezetõk, sem a gyalogosok nem 

veszik figyelembe a megváltozott 

útviszonyokat. Az autósok gyakran 

az esõáztatta utakon nem csökken-

tik a sebességet, és nem növelik 

meg a követési távolságot. 

Bármilyen hihetetlen, de egy 50 

km/óra sebességgel haladó gépko-

csi fékútja száraz úton 34 méter, 

nedves úton pedig 47 méter. 

Könnyû kiszámítani, hogy ebben 

az esetben 13 méterrel hosszabb a 

jármû fékútja.

Végzetes lehet, ha a nedves, vizes 

úton az 50 km/óra sebességgel köz-

lekedõ gépkocsi elé akkor lépünk le 

az úttestre, amikor az 13 méterre 

van tõlünk. 

Legyünk körültekintõek, várjuk 

meg, amíg a gépkocsi elhalad! 

Természetesen annak megítélése, 

hogy egy gépkocsi milyen távolság-

ban van, és milyen sebességgel közle-

kedik, nem egy egyszerû feladat. Még 

gyakorlott szemmel is tévedni lehet, 

ezért a gyalogosok inkább többször 

gondolják meg és nézzenek körül, 

mielõtt lelépnek a járdáról. 

Ne hagyják figyelmen kívül, 

hogy az elkövetkezendõ hetekben 

és hónapokban kedvezõtlenebbek 

lesznek a közlekedési feltételek, és 

ezek általában hirtelen változnak 

meg.

 Mindenkinek balesetmentes 
közlekedést kíván a Városi 
Balesetmegelõzési Bizottság.

Itt az õsz, figyeljünk jobban a közlekedésre

Rendõrök és állampolgárok nyúj-

tottak segítséget a közelmúltban két 

esetben is bajba jutott embertársa-

iknak.

Mezõtúron a lakótelepen a szom-

szédok arról tettek bejelentést, hogy 

egyik lakótársukat már vagy tíz 

napja nem látták és mobil telefonján 

sem tudják felhívni. A helyszínre 

érkezõ rendõr behatolt a belülrõl 

zárt lakásba és ott találta a keresett 

lakót magatehetetlen, legyengült 

állapotban, majd az 50 éves férfit a 

mentõk kórházba szállították.

A Berettyóból 2013. november 

17-én a vasúti híd környékén men-

tettek ki egy idõs 70 éves nõt. Az ott 

horgászók közül többen is észlel-

ték, hogy vízbe került az idõs 

asszony, majd egyikük, egy 33 éves 

helybeli férfi levetkõzött, és a pár 

fokos hideg víz ellenére saját testi 

épségét, egészségét is kockára téve 

a partra húzta a nõt, akit a mentõk 

kórházba szállítottak. 

E két eset is jól példázza, hogy egy 

kis figyelemmel és segítséggel meg-

elõzhetõ a nagyobb baj, és emberi 

életek kerülnek megóvásra.

Köszönjük éber embertársaink 
önzetlen segítségét, kockázatválla-
lását!

„Életet mentett az idejében kapott segítség”

Török János keramikus újabb 
munkái Mezõtúron

A mezõtúri születésû, a pécsi 

Zsolnay gyárban évtizedekig fõter-

vezõként dolgozó Török János kerá-

miáiból 29 darab került a napokban 

véglegesen városunk tulajdonába. 

A mûvész özvegye által néhány 

évvel ezelõtt ajándékozott kollekció 

egészült most ki ismét  az õ jóvoltá-

ból  kisszériás és egyedi dísztár-

gyakkal, szobrokkal.

Az új szerzeményeket 2014 janu-

árjában kamara kiállítás keretében 

mindenki megtekintheti majd a 

Túri Fazekas Múzeumban.

A tárgyak szállításában a Mezõtúri 

Ipari Park Kft. volt segítségünkre.

Veres Gyula kiállítása
November elején Kecskeméten 

nyílt önálló kiállítása Veres Gyula 

keramikusnak. Az Empír Enteriõr 

üzlet-galériában megrendezett tár-

lat megnyitóján a szervezõ, Gonda-

Szántó Ágota méltatta az alkotót, 

illetve annak munkásságát Pusztai 

Zsolt mutatta be. 

A zenei betétekben Lázár 

Ágoston, Lázár Domokos és Veres 

Gyula mûködtek közre.

Badár Balázs 
Törökszentmiklóson

A törökszentmiklósi Butyka Béla 

Helytörténeti Gyûjteményben nyílt 

nagyszabású kiállítás a híres túri 

mester legszebb kerámiáiból. A Túri 

Fazekas Múzeum és a Badár 

Emlékház és Mûhely anyagából válo-

gatott tárlat a használati tárgyaktól a 

leghíresebb lopóvázákig, koronás 

vázákig átfogó képet ad Badár Balázs 

különbözõ alkotói periódusairól. A 

tárgyak mellett szakmai élettörténete 

képes tablókon került bemutatásra.

A megnyitón szép számú közön-

ség elõtt, köszöntõ beszédet mon-

dott Dr. Juhász Enikõ, 

Törökszentmiklós város polgármes-

ter asszonya, illetve Herczeg Zsolt 

polgármester is.

Múzeumi nyitva tartás
Felhívjuk tisztelt látogatóink figyel-

mét, hogy a Túri Fazekas Múzeum 

kiállításai 2013. december 15. és 2014. 

január 7. között csak elõzetes beje-

lentkezéssel lesznek látogathatók.

Addig mind állandó kiállításaink-

ra, mind a jelenlegi idõszaki kiállí-

tásunkra (A rács két oldalán – A 

tömlöcöktõl a börtönök világáig 

címûre) várjuk az érdeklõdõket!

Pusztai Zsolt 

muzeológus

Múzeumi hírek
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Jótékonysági összefogás Mezõtúron Kovácsné 
Házas Margittal

Mikulás kaland a kis 
Krampuszokért

Mennyei M. Annával
Az összefogás célja a Mezõtúri 

Városi Kórház Gyermekosztályán 

fekvõ betegek gyógyulása.

Ideje: 2013. december 4. 16:30 – 

gyülekezõ helye: Brillant Cipõbolt. 

Következõ állomás a Krónika 

Könyvesbolt, ahol Kovácsné Házas 

Margit 25 000 Ft értékben vásárol a 

gyerekeknek. Ezt az összeget egy 

Tó-party estén a becsületkasszába 

dobták be az est résztvevõi. Utolsó 

állomás az Aszódi Játékbolt, ahol 

szintén 25 000 Ft értékben vásárol a 

kórházban fekvõ gyerekek részére, 

mert a Tó-party estén közösen 

összegyûjtött összeget saját felaján-

lása alapján megduplázza.

Az összefogásban bárki részt 

vehet, aki felajánlásaival segítene a 

kórházban töltött napok szebbé 

varázslásában. Aki a közös bevásár-

láson nem tud részt venni, de mégis 

segítené a Mikuláskalandot, megte-

heti úgy is, hogy a felsorolt boltok-

ban kiválasztja, kifizeti és ott hagy-

hatja a felajánlani kívánt ajándékot. 

Ezek december 4-én szintén beke-

rülnek a Mikulás puttonyába. 

Bármilyen kis összegû ajándéktárgy 

sokat jelent!

Az összegyûjtött ajándékok 

december 5-én kerülnek átadásra a 

Városi Kórház Gyermekosztályának 

a Mikulás segítségével.

Felajánlásukat ezúton is köszönöm:

Házas Margit/ Mennyei M. 

Anna

Helyi Választási Iroda Vezetõje
Mezõtúr

Hirdetmény

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § b) pontjában 

megfogalmazottaknak megfelelõen közzéteszem az Információs Szolgálat 

általános feladatait, valamint az elérhetõségét:

a) A Választási Információs Szolgálat segítséget nyújt az érdeklõdõknek 

eligazodni a választással kapcsolatos jogi, igazgatási, informatikai, pénz-

ügyi, valamint adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésekben. 

b) A Választási Információs Szolgálat általános feladatai: 

• segít az érdeklõdõknek eligazodni a választással kapcsolatos jogi, igaz-

gatási, informatikai, pénzügyi, valamint adatszolgáltatással kapcsolatos 

kérdésekben

• a választópolgárok, a jelölõ szervezetek tájékoztatása az országgyûlési 

képviselõi, települési önkormányzati és kisebbségi önkormányzati kép-

viselõk választására vonatkozó jogszabályokról, 

• a választójog gyakorlásához szükséges információk biztosítása, 

• az érdeklõdõk informálása a választási eljárásban közremûködõ szer-

vekrõl, jogorvoslati lehetõségekrõl, 

• beadványok átvétele és továbbítása, 

• az eljárás során használandó különbözõ nyomtatványok és információs 

anyagok rendelkezésre bocsátása, kitöltésük elmagyarázása, stb. 

• választással kapcsolatos adatok szolgáltatása.

 

A Választási Információs Szolgálat helye:    

Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Mezõtúr 5400 Mezõtúr, Kossuth tér 1.

A Választási Információs Szolgálat tagjai:    

• dr. Szûcs Attila jegyzõ

tel.: 56-551-902  

e-mail: jegyzo@mezotur.hu 

• dr. Gajdán Marianna aljegyzõ 

tel.: 56-551-940 

e-mail: aljegyzo@mezotur.hu

• Nagyné Seres Anikó kirendeltség-vezetõ

tel.: 56-313-001

e-mail: mesterp@externet.hu

• Finta Adrienn kirendeltség-vezetõ

tel.: 56-333-294

e-mail: ketpo@ketpo.hu

dr. Szûcs Attila

Mezõtúron folytatódott a 

Tanyafejlesztési Program eredmé-

nyeit bemutató Roadshow.

A Vidékfejlesztési Minisztérium 

Tanyafejlesztési Programjának 

eredményeit és jövõjét bemutató 

elõadássorozat ötödik állomása 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében, 

Kétpón és Mezõtúron volt. Budai 

Gyula parlamenti államtitkár kiláto-

gatott Vékony István kétpói és Fehér 

Dávid mezõtúri tanyájára. Mindkét 

tanyagazda az idei program keretén 

belül nyert 2-2 millió forint vissza 

nem térítendõ támogatást tanyagaz-

daságuk fejlesztésére.

Budai Gyula elmondta a  

Tanyafejlesztési Program eddigi 

három éve alatt több mint 600 egyéni 

tanyai lakos kapott támogatást, 

összesen 1,2 milliárd forint értékben.

Az államtitkár kiemelte  Jász-

Nagykun-Szolnok megyébõl az 

elmúlt években 72 pályázat 443 

millió forint támogatást nyert. Ez a 

teljes keret közel 8%-át jelenti. A 

megye sikeres pályázatai között 

szerepel például Jászberény Város 

Önkormányzata, ahol 31 millió 

forintos támogatásból 25 tanyát vil-

lamosítanak. Emellett 58 millió 

forintos támogatásból megújul a 

szolnoki piac is.

A roadshow az Alföld minden 

megyéjébe ellátogat és az adott 

megyét érintõ eredményeket mutat-

ja be. Az eddigi állomások Vasad, 

Balkány, Mórahalom és Nyíradony 

voltak.

A program eredményeit bemuta-

tó elõadássorozat december 10-én 

Gyulán, majd december 12-én 

Kiskõrösön folytatódik.

Sajtóközlemény

Készüljünk ismét együtt a 
karácsonyi ünnepekre!

Keresse részletes program-
füzetünket a városi intézmé-

nyekben, üzletekben és a 
Közösségi Ház portáján. 
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2013. július 15-én reggel 32 gyer-

mekkel indultunk el Mezõtúrról, a 

Református Kollégium udvaráról 

egyenesen a Mátrába, Mátraházára.

A Dunamelléki Református 

Egyházkerület Ráday Konferencia 

Központja nemcsak szálloda-minõsé-

gû ellátást nyújt, hanem hegyekkel 

övezett festõi környezetben is fekszik.

Miután a gyermekek elfoglalták a 

szobáikat, a tábor bevezetéseként 

nemzetségekre oszlottak. A délelõt-

ti foglalkozásokon egy-egy bibliai 

történet tükrében ismerkedtek meg 

a Biblia néhány szereplõjének hit-

harcaival. Ezután csoportonként 

értelmezték tovább az elõadáson 

hallottakat. Ezeket a foglalkozáso-

kat sok móka, kacagás, valamint 

komoly beszélgetések tarkították.

A program másik célja, hogy dél-

utáni kirándulások alkalmával 

bejártuk a Mátrának azon történel-

mi nevezetességeit, ahol magyar 

nemzetünk harcolta meg saját har-

cait a török politikai és vallási 

elnyomásával szemben (pl. Eger, 

Sirok stb.). Ezek a kirándulások 

elõsegítették azt, hogy a délelõtt 

hallott erkölcsi üzenet délután 

elmélyülhessen, s gyakorlati megta-

pasztalássá válhasson.

A tábor hangulatát fokozták az 

esti tábortüzek, közös éneklések, 

játékok, esti túrák.

A tábor anyagi költségeihez hoz-

zájárult a Mezõtúri Református 

Egyházközség, valamint a program 

létrejöttében óriási segítséget nyúj-

tott az a pályázat, amit az Emberi 

Erõforrás Támogatáskezelõtõl nyer-

tünk el.

Istennek adunk hálát a nyertes 

pályázatért, valamint a tábor meg-

valósulásának sikeréért.

Mihalináné Lipták Judit és 

Égerné Tamás Annamária

lelkész-vallástanárok

Õseink harcai nyomán a Mátrában

A Living Blanket nevû pályázat 

keretében „rákóczis” és „kossuthos” 

diákoknak egy ankarai iskola lett a 

testvériskolája, így tavasszal török 

gyerekek látogattak városunkba. 

Már akkor is nagyon jól éreztük 

magunkat velük, de ebben a tanév-

ben arra is sor került, hogy mi 

mehessünk ki Törökországba.

Hónapokon át készültünk az uta-

zásra, táncot és török dalokat tanul-

tunk, angol nyelvtudásunkat fej-

lesztettük, hiszen a közös kommu-

nikációs nyelv az angol volt.

A szeptembert vegyes érzésekkel 

vártuk, mert tudtuk, ez az iskola-

kezdés ideje, de egyben az utazás 

hónapja is. Alig tudtuk kivárni az 

indulás napját, szeptember 25-ét, 

de végül elérkezett…

Kettõ órakor indultunk, de fél 

kettõkor már mindenki bõröndök-

kel és táskákkal felszerelkezve 

toporgott az iskola elõtt. Az 

Ankaráig vezetõ utat kétszer szakí-

tottuk meg, elõször Edirnében, 

aztán Isztambulban szálltunk meg.

Az Edirnébe érkezés után nagyon 

jól esett végre ágyban aludni. 

Másnap meglátogattuk a Szultáni 

Palotát, és nem hagyhattuk ki a 

városnézést és a bazárt sem. Csak 

egy éjszakát töltöttünk ott és már 

utaztunk is tovább.

Következõ célpontunk Rodostó 

volt, ahol megnéztük a Rákóczi 

Múzeumot, és megemlékeztünk a 

nagy magyar szabadságharcosról. 

Nagyon jó volt látni, hogy egy 

magyar történelmi személy emlékét 

õk is ilyen szeretettel õrzik. Ezt a 

Thököly Imre Emlékházban is meg-

tapasztalhattuk Izmirben, ahol 

szintén nagy tisztelettel óvják törté-

nelmi nagyjaink emlékét.

Utána Isztambulba utaztunk, a 

programunk esti hajókázás volt a 

Boszporuszon. Egy külön nekünk 

bérelt hajón csodálhattuk Európa és 

Ázsia határát. Nagyon különleges 

élmény volt látni a fényárban pom-

pázó Bizáncot!!! Másnap megnéz-

tük a Hagia Sophiá-t és a tengerpar-

tot. Sokan közülünk most láttak 

elõször tengert.

Isztambult követõen Ankarába 

mentünk, ahol több éjszakát töltöt-

tünk. Meglepetés várt minket az 

Anitkabir elõtt, ahol a török gyere-

kek és tanáraik fogadtak nagy sze-

retettel bennünket.

Az iskolát is meglátogattuk, a 

gyerekek nagyon barátságosak és 

közvetlenek voltak, kicsit meg is 

szeppentünk, mikor kicsik és 

nagyok egyszerre ostromoltak 

különféle kérdésekkel. Mûsorokkal 

készültek, és végre mi is elõadhat-

tuk a meglepetés elõadásunkat: a 

táncot és a török dalokat. Ezután 

állófogadás volt finom török 

sütikkel és üdítõvel. A török gyere-

kek vezetésével körbejártuk a felújí-

tott termeket, és benéztünk pár 

órára, még egy matek feladatot is 

megoldottunk. 

Az Ankarában töltött napokban 

megnéztük az ankarai várat, jár-

tunk a magyar nagykövetségen és 

vidámparkban is, mégis a legjobb 

élmény az volt, mikor az iskolában 

voltunk a gyerekekkel. A törökök 

nagyon vendégszeretõk, mindent 

megtettek, hogy jól érezhessük 

magunkat és még a török ételek is 

finomak!

Sok barátságot kötöttünk, ez egy 

olyan élmény, amit sosem fogunk 

elfelejteni. Nagyon különleges lehe-

tõség volt ez nekünk.

Köszönjük az iskola vezetõinek, 

a tanároknak, akik elkísértek és 

vigyáztak ránk, a buszsofõr bácsik-

nak, akik biztonságban elvittek és 

hazahoztak bennünket, de legfõ-

képpen a projekt vezetõjének, Adi 

bácsinak, amiért megszervezte az 

utazást, rengeteg munkát és energi-

át fektetve bele.

SZUPER VOLT!!!!!

Írta: Busi Dóra

és Korom Kata, 8.a

Törökországból jöttem, mesterségem címere:
rákóczis tanuló

Vallatom a padot, ahol egykor ültem.

Hol vannak a társak? 

Hol van jó tanítóm, kiért lelkesültem.

Az elmúlt idõ, a kincset érõ emlé-

kek az élet visszavonhatatlan törté-

nései. 

November 9-én felidézõdtek 

azoknak a napoknak az élményei, 

amikor még szorongó kisiskolás-

ként jártunk az Újvárosi Általános 

Iskolába. Ma pedig nosztalgiával 

telítve lapoztuk fel az 1960-1968 

közötti felhõtlen ifjúságunkat. 

Kedves Iskolánk! Örömmel töl-

tött el bennünket, hogy Trnyikné 

Varga Róza, Kissné Mikes Éva, 

Veress Gyuláné, Kara Miklósné 

tanárnõkkel felidézhettük az általá-

nos iskolai évek eseményeit. 

Kitüntetett érdeklõdéssel hallgattuk 

Veressné Esztike tanárnõ iskolatör-

téneti tájékoztatóját. Köszönjük 

Tóthné Kara Judit intézményveze-

tõnek segítõkész közremûködését.

Jurtáné Gellért Edit

45 éves általános iskolai találkozó
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Az egészségé volt a fõszerep 
2013. november 13-án a Szent 
István Katolikus Általános 
Iskolában. Idén második 
alkalommal tartott 
Egészségnapot az iskola, 
errõl Földvári Nagyné Sólyom 
Anikóval beszélgettem.

– Hogyan indult ez a rendezvény, 

milyen céllal?

– Már második alkalommal került 

megrendezésre ez az Egészségnap. A 

tavalyi évben ez a program olyan 

sikert aratott a gyerekek körében, 

hogy úgy gondoltuk az idén is meg-

szervezzük ezt a napot. Elõadásokkal, 

játékos feladatokkal vártuk a gyereke-

ket. Tájékoztatást kaptak a „Saját és 

környezetem higiéniájáról”, „Az 

energiaital és a cigaretta káros hatása-

iról”, elsõsegélynyújtással ismerked-

hettek, azon belül a sebkötözéssel, a 

törésfajtákkal, égési sérülésekkel 

szembesülhettek. A kollégáimmal 

különbözõ foglalkozásokat szervez-

tünk, mint a gyermek relaxáció, gyü-

mölcssaláta készítés, plakátkészítés, 

ügyességi feladatok, megelõzõ foglal-

kozás „Ciki a cigi” címmel, illetve 

általános méréseken vehettek részt a 

tanulók. Délután a rendõrségtõl 

kapunk segítséget, az alsó tagozato-

sok egy közlekedési vetélkedõn 

vehettek részt, a nagyok pedig egy 

beszélgetésen a büntethetõségrõl és 

az internet függõségrõl. Ezenfelül „A 

lányok négyszemközt” címmel a nõi 

léttel kapcsolatban kaptak felvilágosí-

tást az iskola lányai.

– Az elõadások mi alapján kerül-

tek kiválasztásra?

– Az elsõdleges szempont az volt, 

hogy minél több olyan egészségre 

vonatkozó témával találkozzanak a 

gyerekek, ami a saját egészségük 

megõrzését is szolgálja. Tavaly az 

egészséges táplálkozásra fektettük 

a hangsúlyt, idén a higiéniát helyez-

tük elõtérbe. Úgy gondolom köz-

ponti kérdés az, hogy hogyan óvjuk 

meg saját és környezetünk higiéniá-

ját, illetve hogyan tudjuk a saját 

egészségünket megõrizni azzal, 

hogy a környezetünkrere odafigye-

lünk. Az energiaitalokat pedig a 

gyerekek elõszeretettel fogyasztják 

úgy, hogy nincsenek tisztában azok 

káros hatásaival.

– Ezen a napon a tízórai is eltért a 

többi naptól…

– A tízórai nagyon különleges for-

mában volt tálalva. Rengeteg mag-

vas és teljes kiõrlésû kenyeret kós-

tolhattak a gyerekek, emellett zöld-

séget, gyümölcsöt, zsírszegény fel-

vágottakat, sütõtököt, 100%-os gyü-

mölcslevet, sajtokat fogyaszthattak 

a mai napon. Olyan egészséges éte-

leket próbáltunk eléjük tenni az asz-

talra, amelyeket a mindennapokban 

nem sokan tudnak megkapni.

– Kik voltak segítségetekre a prog-

ramok lebonyolításában?

– Jelen volt Rácz Túrkevei Lajos 

országosan ismert gyümölcs és 

zöldségszobrász. Nagy segítsé-

günkre volt a kórházban nemrég 

megalakult Egészség Fejlesztési 

Iroda (EFI). Ezúton is köszönjük 

nekik, hogy kijöttek hozzánk, elõ-

adásaikkal színesítették a napot. 

Segítségünkre voltak a reggeli 

„Testtartást javító tornában”, az 

általános mérésekben, a „Saját és 

környezetem higiéniája” c. elõadás-

ban, „Az energiaital és a cigaretta 

káros hatása az egészségre” c. elõ-

adásban és a „Lányok négyszem-

közt” c. elõadásban. Az elsõsegély-

nyújtásban a Mentõszolgálat volt 

segítségünkre, és a közlekedési 

vetélkedõben pedig a Mezõtúri 

Rendõrkapitányság emberei.

Mondhatni, hogy egy mezõtúri 

összefogás segítette a munkánkat, 

ezt mindenkinek nagyon köszönjük.

Bodor Márti

Egészségnap a Katolikus Iskolában

Néhány nappal ezelõtt kedves 

viszontajándékként került kezembe 

az a tetszetõs kötet, amely Achs 

Károly összegyûjtött írásait tartal-

mazza. A két esztendõvel ezelõtt 

napvilágot látott könyv, amelyet a 

friss városi elismerésben részesült 

Takács Gyõzõ eleven grafikája 

díszít, és feltehetõen a szerzõ által 

készített fényképek ékesítenek, 

egyszerre rendhagyó s ugyanakkor 

hagyományõrzõ vállalkozás. Nem 

nagyon ismerek hasonló példát a 

rendszerváltás utáni Mezõtúr törté-

netébõl, amikor egy városunkban 

élõ értelmiségi közéleti tárgyú írá-

sait külön gyûjteményben publikál-

ta volna. Ugyanakkor Achs tanár úr 

nagyon is régi és szép túri hagyo-

mány méltó örököse. Elég, ha kör-

benézünk városunkban, a Kiss 

István, Faragó Bálint vagy Benkõ 

Gyula nevét õrzõ utcák nem csupán 

kiváló lelkészeknek, tanároknak 

állítanak emléket, hanem a mezõtú-

ri közélet derék írástudóinak is. 

Üssük fel bátran a Mezõtúr és 

Vidéke 1944 elõtti lapszámait: igen 

sok tanár, ügyvéd, orvos, iparos, 

lelkész ma is üdítõ hangvételû cik-

kekkel, mondjuk bátran publiciszti-

kai írásokkal, örvendeztette meg a 

korabeli újságolvasókat. 

Achs Károly ezeknek az elõdök-

nek a nyomába lépett Csak azért is 

iskola címû kötetével. A lendületes, 

könnyen olvasható kötet középpont-

jában általában az iskola, és  nagyon 

is konkrétan a szerzõ és a Teleki 

Blanka Gimnázium áll. E sorok írója 

a város másik fényes iskolájának lép-

csõit koptatta, nem volt tanítványa 

Achs Károlynak. Így aztán távolról 

szemlélte tevékenységét, látta egy-

két színházi rendezését, beszélt vele 

néhány közéleti esemény alkalmá-

val. Mindig sejtettem, hogy városunk 

egyik sokra hivatott, vibráló észjárá-

sú, autonóm személyiségével van 

dolgom. Erre engedett következtetni 

a családi örökség, amely egyfelõl a 

népi mozgalom kisközösségek iránti 

mély felelõsségét, másfelõl a hivalko-

dástól, magamutogatástól mentes 

protestáns etikát hordozza magában. 

A négy nagyobb egységre osztott 

könyvet Ady Endre: A Mindegy átka 

címû verse vezeti be, amelyet nyil-

vánvalóan ars poetica-nak szánt Achs 

tanár úr. Bár valószínûleg joggal 

leszúrna, és magyartanári lelkiisme-

retének minden porcikája lázadozna 

az ellen, ha egy mondatban akarnám 

összefoglalni ezt a verset, mégis azt 

mondom, az örökké elbukó és örök-

ké megújuló ember példáját állította 

elénk a Partium nagy költõje. És 

ennél szebben nem lehetne jellemez-

ni az a több, mint három évtizedes 

pedagógusi pályát, amelyet Achs 

Károly immár maga mögött tudhat. 

A kötetben szereplõ írások ennek 

a változatos életútnak a lenyomatai, 

amelyeket már korábban olvashat-

tunk: a Mezõtúr és Vidéke, a Magyar 

Nemzet, a Népszabadság, a Heti 

Válasz és különbözõ tanári szaklap-

ok jelentették meg ezeket a publi-

cisztikai írásokat. Aki elméleti szak-

emberként vagy gyakorló tanárkollé-

gaként veszi sorra a szerzõ tapaszta-

latait sûrítõ publicisztikákat, bizo-

nyára sok mindent leszûr a magyar 

közoktatás elmúlt harminc évérõl, a 

különbözõ oktatási reformokról, a 

tehetséggondozásról, a drámapeda-

gógia lehetõségeirõl. Én azonban 

nem errõl akarok beszélni, hanem 

inkább arról, hogy miért adott 

nekem sokat ez a könyv. 

Eszembe jutatta középiskolás évei-

met, amikor nem egyszer láttam egy 

biciklin tekerõ, kissé csapzott tanárt, 

aki igyekezett a Berettyó hídján 

keresztül a Telekibe vagy éppen haza-

felé. Felidéztem magamban, amikor 

Móricz Zsigmond példájával érvelt a 

mezõtúri iskolákat leépítõ, egyoldalú 

pénzügyi szemlélet ellen. De ennél 

sokkal többet is megtudtam. Láttam, 

sõt éreztem azt a hallatlan tanári erõ-

feszítést és lelkesedést, amely Achs 

Károly mindennapjait áthatotta és 

áthatja bizonyára most is. Nagyon 

nehéz az Oidipus királyt tanítani, 

majd sorban állni kenyérért és nézni 

a meg nem vehetõ sajtokat, hazaérve 

dolgozatokat javítani, és a másnapi 

filmelemzésre készülni. Errõl a rend-

kívüli szellemi erõfeszítést kívánó 

küzdelemrõl nem sokat tudtam. Ne 

legyek képmutató, bizony középisko-

lás éveim alatt nem sokat tudtunk 

egymásról, a két gimnázium nem 

igazán akarta megismerni és megérte-

Egy mezõtúri publicista írásaiból – Achs Károly: Csak azért is iskola

Folyt. a 7. old.
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ni a másikat. S Achs Károly könyvé-

nek elolvasása után azt tudom mon-

dani, hogy ez hiba volt, mert mindkét 

fél vesztett általa. Mint már sajnos 

nem Mezõtúron élõ református öreg-

diák, csak remélni tudom, hogy azok-

nak az idõkre már vége.

Achs tanár nem csupán a Telekiben 

töltött tanári munkájáról ír, tegyük 

hozzá nem csupán keserûséggel, 

hanem sok-sok szeretettel, nyitottság-

gal, örömmel és öniróniával, ami nem 

csekély erény, hanem más, az iskolá-

hoz lazábban kötõdõ témákról is. Szó 

esik a kettõs állampolgárságról szóló 

népszavazásról, a szabadság valódi 

tartalmáról, találunk Mezõtúr jövõjé-

rõl szóló töprengést is. Ha egyetlen 

írást kellene kiemelnem, akkor annak 

az éjszakai emléktúrának a leírását 

venném elõ, amikor Radnóti Miklós 

életének utolsó kilométereit járták 

végig. A fárasztó vonatozást követõ 

fizikai erõfeszítés alighanem minden 

szólamnál jobban érzékeltette a részt-

vevõ diákokban egy magyar költõ 

fájdalmas halálát. 

Összességében ajánlom e könyvet 

mindazoknak, akik ismerik Achs 

Károlyt és közös múltidézésre vágy-

nak. De még inkább azoknak, akik 

csupán felületesen kerültek vele kap-

csolatba, mint én magam is. Egy érzé-

keny, mûvelt, hazáját, városát és isko-

láját nagyon szeretõ polgár képe raj-

zolódik ki az írásokból. Valaha bõvel-

kedett Mezõtúr ebben az emberfajtá-

ban. A megújuláshoz sok-sok hasonló 

egyéniségre van szükségünk. 

dr. Papp István

Óvodánk a Csoda-vár Óvoda város-

unk központjában helyezkedik el. 

Udvarunk sok-sok nagymozgást fej-

lesztõ játékeszköz mellett csodálatos 

fákkal, bokrokkal, kerti tóval, vete-

ményes, virágoskerttel teszi gazda-

gabbá a gyermekek óvodai életét, 

mely kiváló lehetõséget nyújt a kör-

nyezeti nevelés sokszínû megvalósí-

tására.  2011-ben a kisgyermekkori 

környezeti nevelés terén végzett 

tevékenységünk elismeréseként 

elnyertük a Zöld Óvoda címet, melyet 

ebben az évben újra megpályáztunk.

Célunk az óvodás gyermekek kör-

nyezettudatos szemléletének, gon-

dolkodásának, magatartásának, 

megalapozása, formálása élmény-

alapú tevékenységek során.  A gyer-

mekek, az óvoda dolgozói, a szülõk 

környezettudatosságának alakítása. 

A környezettudatos magatartás 

része a szelektív hulladékgyûjtés, 

ezen belül a komposztálás, ezáltal a 

gyermekek nyomon  követhetik, 

részesei lehetnek a természetben 

lejátszódó körfolyamatoknak. 

Óvodánk udvarán 5 éve helyeztünk 

el két komposztálót, mely egy idõ 

után már kevésnek bizonyult, így 

nagy örömünkre szolgált, hogy szü-

lõi felajánlásból még két ládát kap-

tunk. A gyermekek a csoportban, az 

udvaron keletkezett zöldhulladé-

kot, a komposztálóba helyezik, 

gondozzák (öntözés, forgatás) és 

figyelik a komposzt alakulását. 

Közremûködünk az óvoda udvará-

nak évszakonkénti rendben tartásá-

ban - levelek, fa-ágak összegyûjté-

se, gereblyézés, söprés, gyomok, 

komposztálható növények elhelye-

zése a komposztálóban. Tavasszal, 

a Földnapon és év közben folyama-

tosan a virágpalánták ültetésekkor, 

élõsarokban elhelyezett, megfigye-

lésekhez készült, hajtatások, palán-

tanevelések, magok vetése során az 

érett komposztot felhasználhatjuk. 

A gyerekek mindennapjának részé-

vé vált e tevékenység, ennek bizo-

nyítéka az a versike melyet a nagy-

csoportos gyermekek a Csoda-vár 

napok várépítõ versenyére írtak. 

Csodavár, Csodavár,

Nagyon jó a csodavár.

Csillog, villog a tornya,

Süni csoport a lakója.

Több ezer az ablaka,

Okos gyerek jár oda.

Kukucskálnak, kandikálnak,

Hancúroznak nagy vidáman.

A legszebb a csodavár,

Sok jó gyerek odajár.

Természetre vigyáznak,
Komposztálnak vidáman.
Csodavár, Csodavár,

Sok ezernyi csoda vár.

Az ünnepek fontosak számunkra, 

picit megállunk és az adott témában 

jobban elmélyülünk, így a kom-

posztálás ünnepére is a gyermekek 

életkorához igazodva készült min-

den csoportunk. 8 csoportos óvoda 

lévén, a programjaink is változato-

sak, gazdagok, színesek lettek.

• Hagyomány óvodánkban a gyü-

mölcs-zöldségnap, ezen a héten min-

den csoport erre a napra szervezte, s 

a keletkezett hulladékot pedig közö-

sen a komposztálóba helyezték. 

•Az udvaron sokszínû feladat várt 

mindenkire, melyet megosztottak 

egymás között a nagyok levelet 

gereblyéztek, összegyûjtötték, a 

komposztálóba helyezték, meglo-

csolták, megforgatták, megnézték a 

változásokat, a komposztáló tartal-

mát, az élõlényeket. A legkisebbek 

megfigyelték a nagyokat, a bátrab-

bak segítettek. A kiskertekben kelet-

kezett növényi részeket szintén a 

komposztálóba helyezték.  E tevé-

kenység természetesen nem csak 

erre a napra korlátozódott, hanem 

az õszi udvari élet részévé vált. 

•Néhány csoportban könyveket 

kölcsönöztek a gyermekkönyvtár-

ból ebben a témakörben, ill. otthon-

ról is hoztak, melyekbõl újabb 

ismeretekre tehettek szert.

• Beszélgetõ körök alakultak, az 

alábbi témában:  

•Mi az a komposztálás?

•Mi hogyan komposztálunk?

•Komposztálás szükségessége, 

menete.

•Mit tehetünk bele? 

•Miért hasznos ez? 

•Kinek van otthon is komposztálója?

•A gyermekek nagyon szeretnek 

barkácsolni, az õszi idõszak sokszí-

nû lehetõséget nyújt különféle ter-

mések, levelek felhasználására. 

Ezen a héten több csoportban is a 

szülõk bevonásával érdekes alkotá-

sok születtek, a keletkezett hulladé-

kok természetesen a komposztáló-

ba kerültek. 

•Az egyik nagycsoportunk, egész 

hetes projektet tervezett, melynek 

nyitásaként beszélgettek a komposz-

tálás fontosságról, menetérõl, közö-

sen elkészítették a hét programját. Az 

udvari komposztáló láda megfigyelé-

se, gyûjtõ munka, képek, könyvek, 

amely folyamatos búvárkodásra, 

keresgélésre ösztönözte a gyerekeket. 

Interneten keresgéltek a témával kap-

csolatban, ill. megnézték ki hogyan 

komposztál a nagyvilágban. A gyer-

mekek az óvó nénik és a dajka néni 

segítségével kartonlapra elkészítették 

a csoport komposztálóját, mely 

bemutatta a helyes komposztálást. Az 

udvaron összegyûjtötték a hozzávaló-

kat, majd egy kartonból kivágott kom-

posztáló formára ragasztották fel a 

különféle anyagokat, ahogyan a kom-

posztálóba kell helyezni. Az elkészült 

képet a folyosón helyezték el, ahol 

nagyon sokan megtekinthették, mind-

ez gyerekeknek, szülõknek egyaránt 

hasznos, hisz így mindenki közvetle-

nül megtapasztalta a helyes komposz-

tálás menetét, szabályait.Megfigyelõ 

tevékenységüket, egy kísérlettel foly-

tatták. Mindenki elkészíthette a saját 

komposztálóját is. Újra hasznosítha-

tott mûanyag pohárba, faleveleket, 

faágakat, zöld füvet, amit az udvaron 

gyûjtögettek, földdel sorba raktak, 

majd néhány napig az óvodában 

figyeltek, ezután hazavitték és otthon 

követik a nyomon a változásokat.      

A projekt zárásaként, az elkészült 

„mini komposztálókat”, a folyosón 

elhelyezték, meghívták az óvoda 

kisebb csoportjait, és a gyermekek 

lelkesen bemutatták a kísérletüket, 

a kicsik érdeklõdve figyelték, hall-

gatták a nagyok beszámolóját. 

•A szülõket az óvoda és a csopor-

tok hirdetõin tájékoztattuk a kom-

posztálás ünnepérõl, hét program-

járól és egy „Komposztáló kisokost” 

állítottunk össze számukra a 

Humusz Szövetség honlapján talált 

anyag segítségével. Bízunk benne, 

hogy a gyermekek lelkesedése, a 

tájékoztatónk segítségével egyre 

több család kertjébe „varázsol” 

komposztálókat.

A tervezett programjainkat a gyer-

mekeink fejlettségéhez igazodva sike-

resen megvalósítottuk. A komposztá-

lás ünnepén az ezt megelõzõ és ezt 

követõ napokban-hetekben, kiemelt 

figyelmet fordítottunk, a zöld hulladék 

felhasználásának  sokszínû lehetõsé-

geinek bemutatására, a gyermekek és 

a szülõk szemléletének formálására. 

Andrási Ilona

 Csoda-vár Óvoda

Komposztálás ünnepe a mezõtúri Csoda-vár óvodában
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Horváthné Molnár Györgyi

ELHUNYTAK
    Molnár György János élt 73 évet,

Lakatos Gyula élt 55 évet,
Katona Mátyásné Gonda Terézia élt 73 évet,

Papp Ferenc élt 78 évet,
Lázár Zoltán élt 70 évet,
Iglódi János élt 57 évet.

 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
November 29-december 5-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr. Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
December 6-12-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezõtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
November 30 és december 1-jén
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209
December 8-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936

Ü G Y E L E T E K

Lukács ÉvaLukács Éva
(Matlák Éva)(Matlák Éva)

TÁJÉKOZTATÁS
A közvilágítási hibák bejelentése az üzemeltetést végzõ KÖZVIL Zrt. 

ügyfélszolgálatán tehetõk meg, amelynek elérhetõségei:

E-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu Telefon: + 36 40 / 200-817

A bejelentéshez a hiba pontos címének (esetleg oszlopszám) megadása 

szükséges.

Egész körzetet, utcát érintõ hibák közvetlenül az E.ON hibabejelentõ 

részére is jelezhetõek, hivatkozva a szakaszhiba jellegére.

Telefon: + 36 80 / 210-310.

www.turihirek.hu

MEZÕTÚRI HORGÁSZEGYESÜLET 

5400. Mezõtúr, Alsórészi vízköz 430.

MEGHÍVÓ
Tisztelt Sporttársnõ/Sporttárs!

Tisztelettel meghívom Önt a Mezõtúri Horgászegyesület éves közgyû-

lésére.

Idõpont:   2013. december 14.  09 óra

Helyszín:   Petõfi úti Színház terem

Napirendi pontok:

1. Elnöki megnyitó és tájékoztató, bejelentések

2. Területi jegyekkel kapcsolatos változások bejelentése, megvitatása

3. Hozzászólások, válasz

Amennyiben a közgyûlés a megjelentek létszáma miatt határozatkép-

telen, (a résztvevõk száma nem éri el a szervezet létszámának több mint 

felét) ugyanezen a napon és helyszínen, azonos napirendi pontokkal, 

megismételt közgyûlést hívok össze, melynek során a az elõzõekben 

részletezett napirendi pontok tárgyalhatók.

A megismételt közgyûlés idõpontja:

2013. december 14.  9 óra 30 perc.

Helyszín: Petõfi úti Színház terem

A megismételt közgyûlés a résztvevõk számától függetlenül határozat-

képes!

Kérem az esemény fontosságára való tekintettel tiszteljen meg bennün-

ket személyes jelenlétével.

Tisztelettel:

Pongrácz Zoltán 

elnök

Tájékoztatás

Mezõtúr Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Közlekedõket, 

hogy a Hármas-Körös folyón Mezõtúr – Szarvas között a komp 2013. 

november 30. (szombat) 16:00-ig üzemel.

Mezõtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Mûszaki Iroda



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 250
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 250
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /HUN ()
    /ENU <FEFF004b00e9007000660065006c0062006f006e007400e10073003a0020006800610020006b006900730065006200620020006d0069006e00740020003200350030002000440050004900200061006b006b006f00720020006a0065006c0065007a002c0020006800610020006e006100670079006f006200620020006d0069006e007400200034003000300020004400500049002c00200061006b006b006f007200200033003000300020004400500049002d0072006500200063007300f6006b006b0065006e0074006900200061002000440069007300740069006c006c00650072002e00200046006f006e0074006f006b003a00200062006500e1006700790061007a007600610020006d0061007200610064006e0061006b002c0020006800610020006e0069006e0063007300200062006500e1006700790061007a0076006100200061002000500053002d00620065006e002c00200061006b006b006f007200200062006500e1006700790061007a00e1007300690020002000700072006f0062006c00e9006d00610020006d00690061007400740020006c0065002000e1006c006c002000610020006b006f006e007600650072007400e1006c00e100730021002100210021002100210021002100210020004100200073007a00ed006e0065006b002000e9007300200073007a00ed006e00700072006f00660069006c006f006b0020007600e1006c0074006f007a00610074006c0061006e0075006c0020006d0061007200610064006e0061006b002e0020>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


