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Megjelenik kéthetente
Megkérdeztük...

Mezőtúr város képviselő-testülete 2017. október 26-án megtartotta soros nyilvános és zárt
ülését, amelyet közmeghallgatás előzött meg. Herczeg Zsolt
polgármester és Batta Attila
Viktor alpolgármester sajtótájékoztató keretein belül tájékoztatta a lakosságot.
– A képviselő-testületi ülést megelőzően közmeghallgatást tartottak.
Milyen témák merültek fel?
H.Zs.: – A folyamatban lévő fejlesztésekről, illetve a 2018-ban várható fejlesztési projektekről esett
szó, valamint a jelenlévő mezőtúriak kérdéseket, javaslatokat, kritikákat is megfogalmazhattak.
A fejlesztésekkel kapcsolatban
röviden azt tudom elmondani,
hogy a folyamatban lévő fejlesztések munkálatai folyamatosak, a
2017. év végére befejeződnek. A legtöbb kérdés az uszodával kapcsolatosan érkezett. Ez a beruházás
elhúzódik, hiszen mint kiderült az
északi főtartókat is ki kellett cserélni. Ez a váratlan helyzet okozott
némi csúszást az időben, hiszen
ezeket meg kellett rendelni és a
legyártási idő néhány hétbe tellett.
Hamarosan viszont ismét várja vendégeit a Mezőtúri Fedett Uszoda.
Jelenleg 14 darab Terület- és
Településfejlesztési
Operatív
Programba (TOP) benyújtott pályá-

zatunk van elbírálva, amelyek összértéke 3,2 milliárd forint. Ezek a fejlesztések 2018-ban és 2019-ben várhatóan megvalósulnak városunkban. Ezen felül elbírálás alatt van a
TOP rendszerében 2 db, az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program (EFOP) kiírása vonatkozásában 2 db és a Vidékfejlesztési
Programnál még 1 db pályázatunk.
Ezek összértéke megközelíti az 1,4
milliárd forintot.
– Az önkormányzat tulajdonában
lévő mezőtúri belterületi ingatlanok
értékesítésére kiírt pályázatokról is
döntés született. Melyek ezek az
ingatlanok?
H.Zs.: – Az első pályázat a
Szolnoki úton, az Idősek Otthonát
követő beépítetlen területet érinti.
Egy pályázat érkezett be a Ledfak
Kft. részéről. A képviselő-testület
megtárgyalta a pályázatot, amelyet
érvényesnek és eredményesnek
nyilvánított. Az adás-vételi szerződés hamarosan megkötésre kerül. A
társaság szándéka az, hogy a településünk 5 pontján lévő tevékenységét
oda integrálja, egy telephelyre.
A másik pályázat a városunk
keleti szélén található területet érinti. Ahogy a kertvárosban haladunk
Gyomaendrőd felé, a városszéle
előtt – még lakott területen belül –
bal oldalon található, 5 helyrajzi
számot jelent. Szintén egy pályázat

Ingyenes
Köszönet kitüntetésért

érkezett, amely igaz érvényes volt,
de a képviselő-testület eredménytelennek nyilvánította. Döntés született arról, hogy ismételten kiírjuk a
pályázatot a terület értékesítésére.
– Mezőtúr Város 2017. évi rendezvényeinek értékelése is megtörtént.
Milyennek látják ebből a szempontból az idei esztendőt?
B.A.V.: – Összességében megállapítható, hogy minden rendezvény
fejlődik, előre mutató a haladás.
Néhányat kiemelve: az arTúr
Fesztivál és Túri Vásár – úgy gondolom – minden évben igen színvonalasan zajlik, minden érdeklődő
megtalálja a számára kedvenc szórakozási lehetőséget. A Vízparty
Fiesta, Lampionúsztatás és a
Sárkányhajó verseny is sikeresnek
mondható, bár a Sárkányhajó versenyt az idén sem kímélte az időjárás. Az East Festen 2017-ben 50000
fő feletti volt a résztvevők száma.
Véleményem szerint ez mind a
város, mind a rendezők közös sikerének könyvelhető el. A rendezvények esetében problémát jelentett,
hogy jó pár esemény egy napon
került megszervezésre, ezt a szervezők előzetes egyeztetésével a
jövőben kerülni fogjuk. Bár a beszámolóban nem szerepelt, de külön
köszönöm
az
EFI-nek
az
Egészségnap megszervezését.
Bodor Márti

Nagy megtiszteltetés ért, amikor
Mezőtúr Város Önkormányzata,
Mezőtúr Város Díszpolgára címet
adományozta részemre. E kitüntető
díjért mondok köszönetet ezúton is
a képviselő-testületnek, a város
vezetőinek és mindazoknak, akik
engem erre az elismerése méltónak
tartottak és jelöltek.

Tisztelettel:
Kiss Imréné Mikes Éva
nyugdíjas tanár

Véradás
2017. november 29-én

Véradás lesz a Kossuht Lajos
Általános Iskolában
9-15 óráig.
Szükséges iratok:
Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya

Magyar
Vöröskereszt

Kedves Olvasó!
2017. október 27-én
pénteken, Budapesten a
Lurdy Házban rendezték meg a Magyar
Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara VIII.
Országos Szakmai versenyét. A neves zsűriből
álló szakmai grémium
előtt 20 csapat mérette
meg magát, akik a
korábban
lezajlott
megyei versenyek győz-

tesei voltak.
Az országos megmérettetésen a
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
ápolói az előkelő III. helyen végeztek, így a megyében a legjobb, legügyesebb ápolóinak könyvelhetjük
el lányainkat. Tudomásom szerint
korábbi versenyek során megyénk
legjobb eredménye a VII. hely volt.
A csapat tagjai: Tóthné Sipos
Ágota, Botka Erzsébet, Siposné
Hajdú Szilvia és Farkas Orsolya voltak. Ők mindannyian a 24 órás

meghosszabbított járóbeteg ellátó
egységünkben dolgoznak, ahol sürgősségi feladatok ellátásáért felelősek, illetve a reanimációs team tagjai is.
Nagyon büszkék vagyunk az
elért eredményükre, hiszen kis kórházunk nagy szakmai felkészültségéről tettek tanúbizonyságot!
A képen az ügyes lányaink láthatóak.
Dr. Csellár Zsuzsanna
főigazgató

Álláshirdetés

2. old.

Telekis diákok az ország legjobbjai között

4. old.

TRV Tájékoztató

3. old.

Emlékezzünk a régiekről is, Pétery Károly emlékezete 5. old.

Mezőtúri Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Század

4. old.

Közlekedjünk szabályosan

7. old.
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Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: (56) 551 – 901, Fax.: (56) 350 – 971
E-mail: jegyzo@mezotur.hu

2017. november 17.
Álláshirdetés

A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft.

Erzsébet utalvánnyal kapcsolatos tájékoztatás!

STRANDPÉNZTÁROS

Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!

KONYHAI KISEGÍTŐ

Értesítem Önöket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben,
2017. november 1-jén részesülőknek, az Erzsébet utalvány kiosztása 2017.
november 27. és 2017. november 29. napja között történik. A kiosztás helye
a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal épületének déli szárnya (Postával
szembeni bejárat). Az utalványok átvétele ABC sorrendben történik a
következő beosztás alapján:

MEDENCEŐR

A jogosult vezetéknevének „A” kezdőbetűjétől az „J” kezdőbetűig
2017. november 27.
A jogosult vezetéknevének „K” kezdőbetűjétől az „P” kezdőbetűig
2017. november 28.
A jogosult vezetéknevének „R” kezdőbetűjétől az „ZS” kezdőbetűig
2017. november 29.

PORTÁS
munkakörökbe munkatársakat keres.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az intezmenyellato@mturiellato.hu
e-mail címen, vagy személyesen előre egyeztetett időpontban lehet.
H-5400 Mezőtúr, Kávási S. u. 25.
Telefon: +36 56/350-037, Fax: 56/352-447
E-mail: intezmenyellato@mturiellato.hu
www.mturiellato.hu

Pályázati felhívás

- szerkesztő-újságíró Az utalványok kézhezvétele naponta 8.00-12.00 óra és 13.00-16.00 óra
között lehetséges.
Azon jogosultak, akik kijelölt napon nem tudnak valamilyen okból megjelenni 2017. november 30-án 8.00-11.00 óra között vehetik át az utalványokat.
Felhívom a jogosultak figyelmét, hogy a megjelölt napokon csak azok
jelenjenek meg, akiknek a vezetéknevük a megadott betűkkel kezdődik!
Azon jogosultak, akik valamilyen okból nem vették át az utalványt legkésőbb 2017. december 01-ig jelezze, mert utána nem áll módunkban az
utalványokat kiadni.
A pótigénylési határidő elmulasztása jogvesztő.
Az utalványok átvételéhez személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges, ezek hiányában nem lehet az utalványokat kiadni!
Mezőtúr, 2017. november 13.
dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a közvilágítási hibák bejelentése az
üzemeltetést végzõ KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálatán tehetõk meg, amelynek
elérhetõségei:
e-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu, telefon: 06- 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.

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
•
november 19., december 17.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra:
e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 20/380-0709
Boldog István
Országgyűlési Képviselő

Pályázatot kiíró szervezet: Mezőtúri Közművelődési
Közhasznú Nonprofit Kft., 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Meghirdetett munkakör: szerkesztő-újságíró
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű
A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő (heti 40 óra)

és

Sport

Képesítés és egyéb feltételek:
- szakirányú végzettség;
- számítógép felhasználói szintű ismerete, valamint az InDesign,
Photoshop programok ismerete előnyt jelent.
Juttatások: bérezés megegyezés szerint.
A pályázat részeként kötelező benyújtani:
-iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai;
-hatósági erkölcsi bizonyítvány
-amerikai típusú, fényképpel ellátott önéletrajz.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.
A pályázat benyújtásának módja:
postai úton, vagy személyesen az intézmény titkárságán.
Levélcím:Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. 5400 Mezőtúr,
Szabadság tér 17.
Pályázatok elbírálásának módja:
Állásinterjú – személyes elbeszélgetés.
A jelzett határidőn túl beérkező, illetve hiányosan beadott pályázatokat
nem áll módunkban elfogadni. Hiánypótlásra lehetőség nincs.
Bordács László
ügyvezető

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium, Gyomaendrőd
(korábban Kner Imre Gimnázium)
A 2018/2019-es tanévben induló osztályaink:
• emelt óraszámú idegen nyelvi osztály (német/angol),
• általános tantervű gimnáziumi osztály (belügyi rendészeti ismeretek/
utazás és turizmus),
• sportosztály ÚJ!!!
weboldalunk: www.szentgellert.hu
facebook: www.facebook.com/szentgellert2
tel: 0666/386-046
címünk: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39.

Látogass el nyílt napunkra 2017. november 22. szerda 8.50-től!

2017. november 17.
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Meghívó

Tájékoztató
A
Tiszamenti
Regionális
Vízművek Zrt.-nek fontos törekvése
a megfelelő vízellátás biztosítása
mellett, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtson, melyek segítségével
egyre gyorsabbá és hatékonyabbá
válik az ügyintézés. Emiatt időrőlidőre áttekintjük működésünket és
korunk követelményeihez igazodva
korszerűsítünk. Mivel pedig minden szolgáltatásnál előfordulhatnak
előre nem várt műszaki problémák,
így az elvárásoknak megfelelően,
most e téren szerettünk volna egy
gyorsabb, hatékonyabb megoldást
kínálni felhasználóink számára.
Éppen ezért örömmel számolunk
be arról, hogy immár az Ön településéről is elérhető minden felhasználónk számára a 2017.október
1-től bevezetett új műszaki hibabejelentő rendszerünk. A szolgáltatásunknak köszönhetően felhasználóink a műszaki probléma észlelését követően azonnal tárcsázhatják ingyenesen hívható +36 80/205157-es telefonszámunkat. A vonal

túlsó végén közvetlenül szakembereinkkel beszélhetnek, akik a nap
24 órájában várják a műszaki problémákkal kapcsolatos hívásokat.
Ráadásul, az új rendszer lehetővé
teszi, hogy felhasználóink a műszaki hiba kapcsán érintett település
irányítószámának megadását követően azonnal az illetékes műszaki
ügyintézővel tudnak egyeztetni!
Tájékoztatjuk ugyanakkor, hogy
a Társaságunkat érintő egyéb felhasználói megkereséseket továbbra
is várjuk személyes, telefonos és
internetes ügyintézési lehetőségeinken. Központi ügyfélszolgálati
e-mail címünk: ugyfelszolgalat.
szolnok@trvzrt.hu. Ügyfeleink
hívását telefonos ügyfélszolgálatunk (Call Center) fogadja ügyfélfogadási időben (Hétfő, Kedd,
Csütörtök 8:00 -16:00; Szerda 8:0020:00, péntek 8:00-14:00 óra között)
a +36 40/180-124–es telefonszámon, ahol felkészült munkatársaink készséggel nyújtanak továbbra
is segítséget az ügyintézésben.

A Mezőtúri Közművelődési és Sport KN. KFT.
tisztelettel meghívja Önt és családját
Fekete Júlia képzőművész

A hit ajándéka
című önálló kiállításának megnyitójára.
A megnyitó helyszíne, időpontja:
Többfunkciós Kulturális Központ, Mezőtúr, Petőfi S. út 5.
Időpontja:
2017. december 6. 16 óra.
A vendégeket köszönti: Szabó András,
a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület elnöke.
A kiállítást megnyitja:
Benedek Csaba néprajzkutató.
Hétköznapokon megtekinthető: 2018. január 26-ig
előzetes időpont egyeztetéssel. Tel.: 06/20214-4756

Keresse a gyepmestert:

- kóbor állat bejelentés,
- otthonában elhullott házi állatok elszállítása,
- közterületen elhullott állatok bejelentése.

Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap:
- délelőtt 8-10-ig, 			
- délután 1-2 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időntúli megkereséshez telefonon egyeztetés szükséges.
TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Gyepmester

Tisztelt Érdeklődők!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket Mezőtúr Város Önkormányzatának és a
Mezőtúri Közösségi Háznak köszönhetően újra elindult a mezőtúri
Tourinform irodában az ajándéktárgyak értékesítése!
Megvásárolhatóak: kulcstartók, tollak, hűtőmágnesek, képeslapok,
apróbb kerámiák és könyvek, például a Mezőtúr Képeskönyv és a Lámpás.
Továbbra is szeretettel várjuk Önöket ingyenes turisztikai kiadványokkal, információkkal!
Bordács László
ügyvezető

Hímzések
Hímzések hullanak
Az égből,
Hópihék csodás
Szépségei,
Ki az, ki hímzi
Őket ily széppé,
Ki az, ki a földre
Küldi,
Hogy örömöt
Adjon neked,
És örök rejtéllyel
Mondassa Veled,

Ne akarj a
Világűrbe menni,
Itt a földön
Kell szeretni
A szépeket,
Megfejteni
Az ég titkait,
Mit mi kapunk,
Talán sohasem
Lehet,
De szépet adni
Érte, és szeretetet,
Azt adni kell,
Míg lehet.
Dr. Keresztes Károly
ny. háziorvos
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Koszorút helyezett el a Mezőtúri Önkéntes
Területvédelmi Tartalékos Század

A Magyar Honvédségben vállalható legújabb szolgálati forma az
Önkéntes Területvédelmi Tartalékos. A tartalékos rendszer fejlesztése kapcsán járásonként egy század, területi elven szervezett tartalékos erő megalakítására kerül sor.
Az Önkéntes Területvédelmi
Tartalékos (ÖTT) szervezet szükség esetén helyben biztosít majd
egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erőt. A felkészítések alkalmával olyan kiképzést, képzettséget, tudást kapnak a tartalékosok,
mely a helyi közösség védelmi
(honvédelmi, katasztrófavédelmi)
képességét növeli. A tartalékosok
felkészítése és szükség esetén az
alkalmazásuk helyben fog történni,
tehát alapvetően a járásban,
esetleg a megyén belüli utazással valósul meg foglalkoztatásuk évente összesen 20 napban. Miután protokolláris feladatai is lesznek a tartalékos
katonáknak, jelenlétük emelheti helyi szinten is az ünnepi
megemlékezések, koszorúzások színvonalát.

zó irodák által, illetve a települések
vezetőivel kerül sor egyeztetésre és
megbeszélésre.
2017. október 23-án az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc 61.
évfordulóján részt vettünk Mezőtúr
város megemlékezésén. Kovács
Imre
alezredes,
a
Magyar
Honvédség
Hadkiegészítő,
Felkészítő és Kiképző Parancsnokság részlegvezetője, illetve
Sárkány Zsolt t. százados, a
Mezőtúri Önkéntes Területvédelmi
Tartalékos Század századparancsnoka koszorút helyezett el az
emlékműnél. Ez volt az első protokolláris esemény a Mezőtúri
Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Század fennállása óta.

Az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatról további információt a www.iranyasereg.hu oldalon
találhatnak.
Jelentkezés benyújtása a kormányablakban személyesen, illetve
a megyei toborzó irodában személyesen, valamint a szolnok.
toborzo@mil.hu e-mail címen
lehetséges.
A Mezőtúri Járás településein
(Mezőtúr, Túrkeve, Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék) is folyik az
Önkéntes Területvédelmi Tartalékos század feltöltése. Ennek érdekében a település lakosai megszólításra kerülnek a médiák és a tobor-

Hazánknak szüksége van olyan
önkéntes tartalékosokra, akik civil
foglalkozásuk megtartása mellett
támogatják a honvédelem ügyét!

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket
szed, és úgy érzi, hogy a gyermek
állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse az
Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70330-5384 E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan
kezelünk!”

Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk több mint 20 éve
biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért
a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan
kezelünk!”

„A honvédelem nemzeti ügy!”
Sárkány Zsolt t. százados

2017. november 17.

Telekis diákok az ország legjobbjai között
Az ország legjobb tíz csapata
között végeztek a mezőtúri telekis
diákok az egészségbiológiai
tanulmányi versenyen. Búsi Dóra,
Pápai Ildikó, Munkácsi Dorina 11.
A osztályos tanulók részvételével
a telekis csapat 50 középiskola 75
csapatából bekerült a legjobb
tizenkettő közé.
A gyermekek megmentője elnevezésű az egészségügyi prevenciót
megcélzó országos versenyt 11
évfolyamos tanulók számára hirdették meg. A megmérettetésre
háromfős csapattal nevezhettek a
versenyzők. Június 6-ig egy 30.000
karakterből álló jeligés pályaművet
kellett készíteniük, melynek témája
„Védjük meg a gyermekeket a betegségektől, a környezeti ártalmaktól,
a káros szenvedélyektől.”

A telekis tanulók pályázatukban
a gyermekkori pszichés betegségeket dolgozták fel. Munkájukkal
bejutottak az országos döntőbe,
melyet október 6-án rendeztek meg
a veszprémi Lovassy László
Gimnáziumban. – A verseny döntője érdekes, játékos, komoly, valamint kreativitást igénylő feladatokból állt – mondta Balog Diána, a
csapat felkészítő tanára. A verseny-

zőknek az ökológia, a genetika világában is otthonosan kellett mozogniuk, de az ember teste és egészsége, a nagy népbetegségek és világjárványok témaköreiben is helyt
kellett állniuk. Három fordulón
keresztül meneteltek a legeredményesebbek a győzelem felé.
Tényfeltárást, esetelemzést végeztek, értékelték a témához szorosan
kapcsolódó a közösségi médiában
megjelenő híreket. – Különösen
nagy hangsúlyt kaptak olyan biológia, egészség, prevenció tárgykörébe
tartozó feladatok, egészségellenőrző
laboratóriumi, diagnosztikai eljárások, melyekben a diákok kommunikációs stratégiáit, ötleteit tették próbára - hangsúlyozta a csapat felkészítő tanára. A versenynap lehetőséget adott a diákoknak, hogy lexikális tudásukat az iskola falain
kívül új módon használják, s megtapasztalhatták, mit is jelent csapatként dolgozni, drukkhelyzetben is
jól teljesíteni.
Az országos versenyt a Teleki
tanulói a kilencedik hellyel zárták.
A szervezők oklevéllel, illetve Dr.
Falus András professzor, egyetemi
tanár könyvével jutalmazták a döntősöket. A díjkiosztó különlegessége, hogy a professzor a zsűri tagjaként személyesen adta át a versenyzőknek járó jutalomkönyveket.
K.Z.

„ Nem az számít hány éves vagy, hanem a szívedben mennyinek
érzed magad!”

Idősek Világnapja
2017. október 20.
Gratulálunk a Mezőtúri Városi
Nyugdíjas Klub vezetőjének,
Bacsáné Icukának, és a klub tagjainak a jól megszervezett műsoráért
és a fáradságos munkájukért. Akik
ismét szép, és csodás napot szerveztek az Idősek Világnapja alkalmából. Nagyon szép és megható műsorok voltak. Volt benne vers, tánc,
ének és móka, szóval minden, ami
kellett. Köszönjük a Városi
Nyugdíjas Klub Kultúrkörének azt
az igazán mókás előadásukat. A jó

isten sokáig éltesse őket erőben, és
jó egészségben, kívánjuk, hogy a jó
kedvük sosem hagyja el őket. Hiszen
itt mutatkozott meg, hogy nem a kor
számít! Mert ez a hat „szép korú
hölgy” mindenkinek az arcára elő
csalta a mosolyt, a derűt és a jókedvet. Az, aki részt vett ezen a szép
napon, biztos nem bánta meg, mert
igazán remek volt a hangulat.
Ezért igaz szívvel gratulálunk!
T. István
és a vendégek
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Emlékezzünk a régiekről is,
Pétery Károly emlékezete
Városunkban a Kálvin téri park
hatalmas fái között sétálgatva a
református Nagytemplom tornyával
szemben Pétery Károly (1819-1877)
sírkövére bukkanhatunk. Mivel a
templom főbejárata már régóta a
főtérről nyílik (1845), így ez az
emlékmű bár a központban található, de kevésbé van az emberek
szeme előtt. A róla elnevezett utca
elején – amely a főtérről kanyarog
az Alsórész felé – egy arcképes
emléktábla is látható. Ez már valóban forgalmas helyen van, mégis
sokan nem ismerik, vagy csak keveset tudnak, hallottak Pétery
Károlyról, hogy ki is volt ő.

Pétery Károly Mezőtúr történelmének egyik meghatározó személyisége. Tanulmányai után először
szépirodalmi íróként ismerhették
meg az emberek. Nagyon szépen
írt, még Vörösmarty is fényes jövőt
jósolt a „könnyűtollú fiatalnak.”
Műveiben kedvesség, báj és erős
hazafias érzés sugárzik át. Az elbeszéléseinek két lényeges mondanivalója van. Az egyik a szerelem, a
másik a hajlíthatatlan nemzeti
hősök. A két téma természetesen
gyakran találkozik egymással, így
együtt bűvölik el az olvasót. Az írói
tehetségét mégsem a szépirodalomban, hanem inkább a politikai publicisztikában szélesítette ki. Habár
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Tisztelegtünk és koszorúztunk az
ARADI VÉRTANÚK emlékművénél ARADON

országgyűlési képviselőnek háromszor is megválasztották, de a parlamentben soha nem beszélt. Amit
csakis sajnálni lehetett, mert választóinak tartott beszédei mindannyiszor lángra gyújtották a jelenlévőket. Imponáló fellépése, kellemesen
csengő hangja, a mély érzelmek
éppoly idegessé és lelkesültté tették
a hallgatóit, amilyen ideges és lelkes
volt ő maga a saját szónoklatában.
Úgy gondolta talán, hogy a lelkesedését a parlamentben jelenlévők
kevésbé érezhetik át, nem úgy, mint
választói. A politikával kapcsolatos
véleményét, így inkább a sajtó
hasábjain fejtette ki, amit a kiegyezést (1867) követően bontakoztatott
ki, és a haláláig el is kísérte.
Pétery Károly tisztelte a korszak
meghatározó politikusait, Deák
Ferencet,
Kossuth
Lajost.
Különösen erős volt ez a tisztelet
Kossuth iránt, de egyben kölcsönös
is. Ezt mi sem bizonyítja jobban,
minthogy Pétery Kossuthtól arcképet is kapott, amelyre a következőt
írta: „Pétery Károlynak nagyra
becsülése jeléül Kossuth Lajos.”
Pétery meghatva mutogatta barátainak, mert bár sokan kaptak
Kossuthtól arcképet, de ilyen aláírással senki. Könnyező szemekkel
mondta egyszer: „A világnak minden érdemjeleiért nem adná azt.”
Ez lett az ő érdemkeresztje, ezt
hordta szívén halála órájáig.
Pétery Károly élete utolsó éveiben
visszahúzódott a pusztapói birtokára. Csak a szép parkjának és a könyveinek élt. Életének végén szenvedélyes kertész volt. Mintha érezte
volna, hogy mennie kell, még életében visszatért az imádott természethez. Virágokat, rózsákat ültetett s
nevelt, a szőlőjét ápolta. Ezekkel
beszélt utoljára. A természet volt a
mindene, ide száműzette magát,
hogy a gyönyörű kertjének a virágai
között haljon meg. A sírkövét jóval a
halála után, a millennium évében
(1896) vitték át a mostani, hozzá
méltó helyre, ahol szép természetes
környezetbe került. Mezőtúr egyik
legpompásabb zöld övezetébe, a
Kálvin tér parkjának hatalmas fái
alá, ahol az arra sétáló emberek számára is egyre jobban látható.

Csipes Ádám

Házhoz megyünk!” információs pont, „BikeSafe”
kerékpár regisztráció és Határvadász járőrtárs toborzás:
Időpont:
2017. november 22-én 13-15 óra között
Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Közösségi Ház, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Szabadidőnk tartalmas eltöltésére ebben az évben már másodjára
szerveztünk kedvezményes kirándulást határainkon belül és immáron kívül is.

Köszönettel vettük, hogy ebben
az évben is támogatást adott mezőtúr Önkormányzata nyugdíjas klubunk működésének segítésére, így
gazdagíthattuk mi is éves programunkat.
Október 18-án elsőként Ybl
Miklós tervei alapján készült
szabadkígyósi Wenckheim-kastélyt
csodálhattuk meg.
Pár kilométert megtéve Gyula
történelmével és kulturális öröksé-

gének reprezentatív műemlékeivel
ismerkedtünk. A vár melletti
Honvédtiszti emlékhelynél leróttuk
kegyeletünket.
Buszunkkal tovább utaztunk
Arad városába, ami egy szabadtéri
múzeum élményét nyújtotta számtalan múlt századi épületével.
Lenyűgözött bennünket a város
rengeteg barokk és reneszánsz épülete. Az aradi városháza, színház,
kultúrpalota épülete, a Református,
Római Katolikus, Evangelikus
templom, mind az építészet remekműveit tárták szemünk elé.
Gyönyörű napsütésben érkeztünk a Megbékélés parkjába, ahol
2004 óta ismét teljes pompájában
magasodik a Szabadság szoborcsoport. A hatalmas talpazaton a tizenhárom aradi vértanú bronz domborműve és a szabadságot jelképező szobrok idézték a történelmet –
az 1848-49-es forradalom és szabadságharcot, 1849. október 6-át.
Elhelyeztük az emlékezés koszorúját a mezőtúri Henry Dunant klub
nevében. Felkerestük a Maros déli
partján – a kivégzés helyének közelében magasodó Obeliszket is,
melynek egyik oldalán a kivégzés
dátuma, a másikon a mártírhalált
halt tábornokok neve olvasható.
A sok élmény forgatagával feltöltődve tértünk vissza Mezőtúrra.

Gellért Edit
Henry Dunant klub
klubvezető
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Meghívó

A Közösség a Megújuló Vidékért Egyesület nevében tisztelettel hívjuk a
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására (HUNG-2017) pályázathoz kapcsolódó „A hagyományértelmezések a
nagykunsági paraszti tárgykultúrában” című rendezvénysorozatunkra.

2017. november 22. (szerda) 10 órától
Túri Fazekas Múzeum (Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.)
Néprajzi, ipartörténeti előadások, kiállítással
10:00-10:05 Dr. Barancsi Ágnes elnök (Közösség a Megújuló Vidékért
Egyesület) köszöntő
10:05-10:20 Hegedűs Krisztián muzeológus (Kunszentmártoni
Helytörténeti Múzeum) Sörfőzők a Körös partján
10:20-10:35 Pusztai Zsolt muzeológus (Túri Fazekas Múzeum,
Mezőtúr) „Egyszer régen az irkámon” – A papír szerepe a paraszti háztartásban és az írásbeliségben
10:35-10:50 Dr. Gecse Annabella néprajzkutató (Damjanich János
Múzeum, Szolnok) Gömöri cserép az Alföldön - használatban és a
Damjanich Múzeum néprajzi gyűjteményében
10:50-11:15 kávészünet
11:15-11:30 Ament Éva bútorfestő, grafikus (Iharos Népművészeti
Egyesület, Tárnok) Virágom, virágom
11:30-11:45 Benedek Csaba néprajzkutató (Damjanich János Múzeum,
Szolnok) Református klenódiumok Jász-Nagykun-Szolnok megyében
11:45-12:00 Raj Rozália hímzés szakoktató, viseletkutató – Nagy István
néptáncoktató, viseletkutató (Vajdasági Magyar Folklórközpont, Szabadka)
Három bácskai falu egykori öltözetéről és vidékünk népi textíliáiról
dióhéjban
12:05-12:10 Pusztai Zsolt muzeológus (Túri Fazekas Múzeum,
Mezőtúr) zárszó
12:10-től helyi termék ebéd, kiállítás megtekintés, kézműves műhely

2017. november 23. (csütörtök) 10 órától
Túri Fazekas Múzeum (Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.)
A kézművesség oktatásának lehetősége óvodától a középiskoláig Kerekasztal beszélgetés, kiállítás
10:00-10:05 Dr. Barancsi Ágnes elnök (Közösség a Megújuló Vidékért
Egyesület) köszöntő
10:05-10:25 Kovács Anett Beáta intézményvezető (Mezőtúri Református
Egyházközösség Idősek Otthona) Értékőrzés az idősek otthonában
10:25-10:45 Dr. Pusztai Gabriella történész, a Kunszentmártoni
Általános Művelődési Központ igazgatója. Múzeumpedagógiai munka a
Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeumban
10:45-11:00 kávészünet
11:00-11:25 Pusztai Zsolt muzeológus (Túri Fazekas Múzeum,
Mezőtúr) A „Múzeumi kincsesláda” című, óvodáskorú gyermekeknek
szervezett kézműves programsorozat bemutatása
11:25-11:45 Raj Rozália hímzés szakoktató, viseletkutató – Nagy István
néptáncoktató, viseletkutató (Vajdasági Magyar Folklórközpont, Szabadka)
A Vajdasági Magyar Folklórközpont oktató-szakképző munkájának
bemutatása
11:45-11:55 Pusztai Zsolt muzeológus (Túri Fazekas Múzeum,
Mezőtúr) zárszó
12:00-től helyi termék ebéd, kiállítás megtekintés, kézműves műhely

2017. november 24. (péntek) 9-15 óra között
Többfunkciós Kulturális Központ közösségi tere (Mezőtúr, Petőfi S. út 5.)
„Színházterem”
Kézműves foglalkozások gyermekeknek és felnőtteknek
A rendezvénysorozat minden programja ingyenes.
Érdeklődni lehet:
Pusztai Zsolt muzeológus (Túri Fazekas Múzeum, Mezőtúr) (56) 350-174
Dr. Barancsi Ágnes elnök (Közösség a Megújuló Vidékért Egyesület)
(30)-359-7435
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Közlekedjünk szabályosan
Sorozatunk e része még mindig
a járművekhez kapcsolódó előírásokkal foglalkozik.
- Mobil rádiótelefon közcélú
rádió telefonszolgáltatást végez, de
szigorúan tilos vezetés közben a
kézben tartott mobiltelefon, akkor
is, ha nem beszél rajta (sok ember
halt már meg ezért).
- Gyermek biztonsági rendszer
(gyermekülés): integrált esetén a
beszerelt gyermekülés hevederei
rögzítik a gyermeket, míg a nem
integrált esetén az ülésmagasító
használatával a gépkocsi biztonsági
öve rögzíti. Jobb első ülésen a 150
cm-nél alacsonyabb gyermek, csak
beszerelt gyermekülésben utazhat,
iránynak megfelelően háttal, de
tilos ülést beszerelni, ha légzsák
van az első ülés előtt, és azt kikapcsolni nem lehet (csak akkor lehet,
ha nincs, vagy kikapcsolható). Ha a
hátsó ülésen utazó gyermek a 135
cm-t elérte, akkor lehet ülésmagasítót használni és az autó biztonsági
övével rögzíteni. A régebben kiadott
autókban gyermekülés nem szerelhető be, ezért ebben 3 év alatti
gyermek egyáltalán nem szállítható, viszont a hátsó ülésen két, már 3
évet betöltött, de még 10 éven aluli
gyermek foglalhat helyet, egy felnőtt helyett.
- Gyermek biztonsági rendszer
testsúly szerinti csoportosítása:
•0 csoport 10 kg testsúly alatt,
•0+ csoport 13 kg testsúly alatt,
•I. csoport 9-18 kg testsúlyig,
•II. csoport 15-25 kg testsúlyig,
•III. csoport 22-36 kg testsúlyig.
- Vezetői engedélyek: van nemzeti kategória, ebbe tartozik: villamos, trolibusz, mezőgazdasági
vontató, kerti traktor, segédmotoros
kerékpár. Ezeknek nincs kezdő
vezető ideje (külföldön nem vezethető).
- Nemzetközi kategória: A-B-C-D
kategóriák, amely esetén az első
vezetői engedély kiadásától 2 évig
kezdő vezetőnek minősül, amely
azt jelenti motorkerékpáron utas
nem szállítható és gépkocsival pótkocsi utánfutó nem vontatható.
Traktorra, kerti traktorra, segédmotor-kerékpárra orvosi alkalmasság
nélkül is megszerezhetők, de az
okmányok kiállítástól 10 évig érvényesek.
- Az alábbi korhatárok vannak

előírva:
Segédmotor „AM” 14 év,
A1-B1- (4 kerekű motorkerékpár)
Mgv (mezőgazdasági vontató),
lassú jármű, kerti traktorra 16 év
betöltése után,
- Személygépkocsi „ B” 17 év ( de
külföldön csak 18 év betöltése után
vezethet )
- „A” korlátozással - A2- C1BE-C1E 18 év betöltése után,
- C-D1-D1E-CE 18 év betöltése
után, de külföldön 21 éves kortól,
- Villamosra és trolibuszra 20 év
betöltése után, lehet levizsgázni,
- „D” bejegyzéssel- DE 21 év
betöltése után, de külföldön 24
éves kortól,
- „A” korlátozás nélkül 24 év
betöltése után (vagyis nagymotorra).
Minden kategóriából fél évvel
előtte beiskolázható és elméletből
3/4 évre lehet levizsgázni, gyakorlatból, csak ha betöltötte a korhatárt. (Pl. személyautóra 16 és fél
évre beiskolázható, 16 év 9 hónapos korban elméletből tehet alap
tesztvizsgát és gyakorlatból 17 év
betöltése után.) Vezető mielőtt
telephelyről (garázsból) elindul
köteles ellenőrizni: kormányberendezés, fékberendezés, gumiabroncsok, előírt világító fényjelző,
rendszám megléte, állapota.
Forgalommal kapcsolatos fogalmak:
-vezető: aki az úton járművet
vezet
vagy
állatot
hajt.
Gépkocsivezetés oktatása és azt
követő gyakorlati vizsga során,
vezetőnek az oktató minősül.
- Elsőbbség: v. továbbhaladási
jog a közlekedésben más résztvevőjével szemben. De csak akkor van
elsőbbségünk, ha megadják, ha
nem adják meg, akkor le kell mondani a baleset elkerülése érdekében.
- Megállás: ki és beszállás ideje
(még akkor is, ha több óráig tart)
vagy folyamatos fel és lerakodás
ideje is, ha 24 óráig is tart. Egyéb
okból legfeljebb 5 perc egy helyben
tartózkodás (ha a vezető a járművénél marad), de ha 1 percre is otthagyja, már várakozásnak minősül. Az, hogy valaki szabálytalanul
áll meg, akár megállni tilos tábla
után és bekapcsolja a vészvillogót,
még nem mentesíti a felelősség
alól, sőt még jobban felhívja magára a figyelmet.

M.S. KRESZ szakoktató

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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mezőtúr és vidéke
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

Nándori Sándor élt 77 évet,
Kozák Dezső élt 92 évet,
Nádházi László élt 65 évet,
Mihácsi Ernőné Johan Terézia élt 73 évet,
Kozák Mihályné Vass Mária élt 96 évet,
Tor Imre élt 81 évet,

Knap Milán
(Rácz Viola Klaudia)

Marosi Emili Eszter
(Triolo Zsanett)

Nagy József élt 81 évet,
Varga Gáborné Lázár Mária élt 85 évet.

Nyugodjanak békében.
TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 1. Telefon: 06-56/350-149
Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33
Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

Török Karina
(Kiss Anna)

Virág Büfé a Közösségi Házban
Nyitva tartás:
H-P: 8-17 ó			
Szo: 9-13 ó
Vas: zárva
(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)

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

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
November 17-23-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637
November 24-30-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

Állatorvosi ügyelet
November 18-19-én
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265;
06/30/977-0936
November 25-26-án
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
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