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I. Adventi gyertyagyújtás

Program helyszíne: Városháza díszterme
Program időpontja: 2017. december 03. 

(vasárnap) 17 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Bordács László 

06/56 350 075
Az adventi programsorozat mezőtúri hagyo-

mányaihoz híven az első gyertyagyújtás helyszí-
ne idén is a Városháza díszterme. Az ökumeni-
kus koszorúszentelést követően Herczeg Zsolt 
polgármester gyújtja meg az első gyertyát.

Ezt követően Bodorikné Aszódi Ágnes a 
Mezőtúri Református Kollégium intézmény-
egységvezető-helyettese mondja el adventi gon-
dolatait.

A műsort a Mezőtúri Református Kollégium 
gyermekkórusa adja, vezényel: Marczi Ernő 
kántor-karnagy. 

Szervező:
Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúri 

Közművelődési és Sport KN Kft.

II. Adventi gyertyagyújtás

Program helyszíne: Közösségi Ház nagyterme
Program időpontja: 2017. december 10. 

(vasárnap) 17 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Bodor Márta  

06/56 350 075
Advent második vasárnapján a Közösségi 

Házba hívjuk kedves vendégeinket. A kiemelke-
dő munkájáért Polgármesteri Elismerő 
Oklevélben részesített Biró László népzenetanár, 
citeraművész osztja meg velünk gondolatait, 
majd Batta Attila Viktor alpolgármester meg-
gyújtja a második gyertyát a városi koszorún. Az 
est hátralevő részében a Dalvarázs Együttes 
hangversenyét hallhatjuk.

A Dalvarázs Együttes szeretettel várja a tisztelt 
érdeklődő közönséget karácsonyi hangversenyé-
re. Műsoruk tartalma műfajokon és korokon átíve-
lő. Az énekes szólistákat zenekar kíséri. A szólis-
ták között elismert énekesek és ifjú tehetségek áll-
nak színpadra. 

Szervező: Mezőtúri Közművelődési és Sport 
KN Kft.

III. Adventi gyertyagyújtás

Program helyszíne: Katolikus Templom
Program időpontja: 2017. december 17. 

(vasárnap) 17 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Kelemen Márton  

06/56 350 075
A karácsonyvárás harmadik vasárnapján a 

Katolikus Templomba várjuk Önöket. Az adventi 
koszorú harmadik gyertyáját dr. Farkasinszki 
Fanni aljegyző gyújtja meg, majd Felkai István 
„Mezőtúr Város Szolgálatáért” díj 2017. évi kitün-
tetettjének adventi gondolatait hallgatjuk meg. A 
program folytatásaként Orosz Zoltán adventi har-
monika előadása növeli az ünnepi hangulatot. 

“Dallam és Szenvedély” 
 Orosz Zoltán harmonikaművész koncertje

Orosz Zoltán harmonikaművész a kortárs 
zenészek egyik legsok-oldalúbb és legkiválóbb 
képviselője. Zenei érdeklődése rendkívül össze-
tett, a klasszikus zenétől a népzenék világán át a 
jazzig megannyi stílusban otthonosan mozog, 
így koncertjein a legkülönbözőbb zenei stíluso-
kat élvezheti a közönség.

Szervező: Mezőtúri Közművelődési és Sport 
KN Kft.

Adventi gyertyagyújtások

Az ünnepi hangolódást nem lehet elég korán kezdeni! - így gondolta ezt 
a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. is, amikor 
egy teljesen új kezdeményezésként, Karácsonyváró Vasárnapot szervezett 

a Közösségi Házban.
Ez alkalomból a megjelenteket köszöntötte Patkós Éva városi képviselő. 

Az adventi időszakot megelőző eseményen a Líria Társulat lépett színpad-
ra. Ünnepi műsorukban ismert és kedvelt szerzeményekkel kápráztatták el 
a közönséget.

Olyan előadóktól is énekeltek dalokat mint Ella Fitzgerald, Barbra 
Streisand, Céline Dion vagy Szekeres Adrien. Műsoruk befejezéseképpen 
egy közös, meglepetés produkcióval is készültek, amely különösen tetszett 
a hallgatóságnak. Járt a vastaps, és többen kértek ráadást is. A fellépő éne-
kesek Lajter Dorina, Kiss Viktória, Varga Erzsébet, Papp Veronika, Geszti 
Viktor és Pete Gergely voltak. Gratulálunk nekik!

Márton Boglárka
Mezőtúri Városi Televízió

Karácsonyvárás a Közösségi Házban
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Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi foga-
dóóráimon:
•	 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 és Sport 
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)

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. december 04.
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

Pályázati felhívás
- szerkesztő-újságíró -

TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a közvilágítási hibák bejelentése az 

üzemeltetést végző KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálatán tehetők meg, amelynek 
elérhetőségei:

e-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu, telefon: 06- 40 / 200-817
A bejelentéshez a hiba pontos címének (esetleg oszlopszám) megadása 

szükséges. Egész körzetet, utcát érintő hibák közvetlenül az E.ON 
hibabejelentő részére is jelezhetőek, hivatkozva a szakaszhiba jellegére.

 Telefon: + 36 80 / 210-310. 

H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2017. november 16-ai soron kívüli 
nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
•	 a települési támogatásról.
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályánál, valamint a városi könyvtárban.

A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 
lehet igényelni.

Mezőtúr, 2017. november 17. 
dr. Enyedi Mihály

jegyző 

Az MSZP helyi szervezete a 
2016-os évhez hasonlóan ismét 
karácsonyi gyűjtési akciót szer-
vez, ezzel kapcsolatban Rózsa 
Endre önkormányzati képviselőt 
kérdeztük:

– A Magyar Szocialista Párt helyi 
és országos szervezete 2017-ben is 
gyűjtési akciót szervez. Ennek kere-
tén belül várjuk az adományokat: 
tartósélelmiszert, tisztítószert, tisz-
tálkodási eszközöket, gyermekjáté-
kokat és ruhaneműt. Kérem, ha tud 
segítsen! 

– Idén mely időpontban és hol zajlik 
a gyűjtés?

– A gyűjtés 2017. december 5-7-ig 
mindennap 16-17 óráig zajlik. 
Kérem azokat, akik megengedhetik 
maguknak, illetve ilyen formában 
segíteni tudnak, hogy támogassák 
ezt a gyűjtési akciót. Várjuk és kér-
jük, hogy ebben az órában hozza el 

adományát. Mi eljuttatjuk a rászo-
rulóknak, valamint azoknak, akik 
nagyon várják az Önök küldemé-
nyüket.

– Hol adhatják le az érdeklődök az 
adományokat?

– A Szocialista Párt képviselői 
irodájában, Mezőtúron a Dózsa 
György út 1. szám alatt.

– Ezen felül milyen segítségre számí-
tanak még?

– A segítségnél nem csak az ado-
mányokat várjuk, hanem olyan sze-
mélyeknek a jelentkezését is, akik 
az adományokat eljuttatják a cél-
személyekhez. Kérem, ha tehetik 
segítsék akciónkat. Segítő szándé-
kukat ezúton is köszönöm. 
Köszönettel: Rózsa Endre önkor-
mányzati képviselő

Bodor Márta

SEGÍTÜNK!

Karcagi Szakképzési Centrum
Mezőtúri Szakközépiskolája és Kollégiuma

5400 Mezőtúr, Földvári út 8.
Tel.: 06 56/350-422; 06 56/550-665

Fax.: 06 56/350-422
web: mezoturiszakkepzo.hu

E-mail: mezoturiszakkepzo@gmail.com

Szakmát szeretne? Már van egy szakmája,
de szívesen képezné még tovább magát?

Keresse iskolánkat!
Az INGYENES felnőttoktatás folytatódik iskolánkban!

2018. februárjában 
pincér, eladó, szakács, asztalos,villanyszerelő 

szakmákban indul felnőttképzés, megfelelő jelentkező esetén. 

Jelentkezési feltételek:
- sikeresen befejezett 8. általános iskolai osztály, vagy már meglévő,

iskolarendszerben szerzett szakmai végzettség,
- 16. életév betöltése,

- egészségügyi alkalmasság az adott szakmára.

Jelentkezés (érdeklődés) a fenti elérhetőségeken, személyesen
az igazgatóságon 2018. január 31-ig.

A felnőttoktatásról részleteket olvashat a: www.nive.hu és a 
mezoturiszakkepzo.hu oldalon is.

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentés,
- otthonában elhullott házi álla-

tok elszállítása,
- közterületen elhullott állatok 

bejelentése.

Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap: - délelőtt 8-10-ig,  - délután 1-2 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időntúli megkereséshez telefonon egyezte-

tés szükséges.
TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Gyepmester
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2016-ban az 1956-os Forradalom 
és Szabadságharc 60. évfordulója 
emlékére a Rákoskerti Polgári Kör, 
a Rákosmenti 1956-os Alapítvány és 
Budapest Főváros XVII. kerület 
Rákosmente Önkormányzata 
emlékművet állított, amely az 
ország egyetlen emlékműve.

2017. november 4-én került sor 
az első éves megemlékezésre, ame-
lyen részt vettek Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Nemzetőrség 
Egyesületének Mezőtúri Nemzetőri 
főtisztjei. Az ünnepség megkezdése 
előtt állománygyűlés alkalmával 
oklevelek kerültek kiosztásra. 
Herceg Antal nemzetőr-őrnagy a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Nemzetőr Egyesület érdekében vég-
zett kiemelkedő tevékenysége elis-
meréseként Turulmadárral ékesí-
tett Nemzetőr Érdemkereszt kitűn-
tetésben részesült.

Az oklevelek átvétele után az 
emlékezés koszorúinak elhelyezé-
sére került sor, a Nemzetőr 
Országos Szövetség nevében Bacsó 
Ernő altábornagy a tábornoki 
parancsnokok kíséretében helye-
zett el koszorút.

Molnár Sándor
nemzetőr ezredes

Az 1956-os Nemzetőrök Emlékére

2017. november 9-én 
Kápolnásnyéken klubvezetői 
továbbképzőt tartottak, ahova 
Mezőtúrról is érkeztek résztve-
vők. 

Kovács Istvánné Pöszike néni a 
Tisztelet Vasutas Nyugdíjas Klubot 
képviselte. Pöszike néni 2012-ben 
vette át hivatalosan is a klubvezeté-
sét. A klubban, a klubbért végzett 
kiemelkedő munkáját az esemé-
nyen elismerésben részesítették.

„A MÁV Magyar Államvasutak 
Zrt. érdekében végzett példamuta-
tó munkájáért ELNÖK-VEZÉR-
IGAZGATÓI DICSÉRETBEN” része-
sült. Pöszike nénit meglepetésként 
érte ez az elismerés, hiszen a hely-
színen tudta meg, hogy felterjesz-
tésre kerül. Meghatódva mesélt az 
élményekről, hiszen ahogy ő is 
elmondta nem mindennapi ez a 
dicséret. Köszönetét fejezte ki 
Horváth László úrnak a felterjeszté-

sért és a MÁV elnök-vezérigazgató-
jának a kitüntetésért. 

Kovács Istvánné Pöszike néninek 
a Közösségi Ház dolgozói is szívből 
gratulálnak!

Bodor Márti

Elismerés

Meseillusztrációs kiállításra és 
foglalkozásra invitálta Mezőtúr 
lakosságát a Túri Fazekas 
Múzeum.

2017. november 14-én a 
Közösségi Ház nagytermében 
Kőszeghy Csilla és Bódi Kati grafi-
kusok mesés foglalkozást tartottak 
a mezőtúri gyermekek részére. A 
délelőtt folyamán felolvastak az 
általuk illusztrált könyvekből, és 
ahhoz kapcsolódóan különböző 
kifestőket hoztak el magukkal.

Délután 15 órától „...és egyéb 
állatfajták” címmel illusztrációk-
ból nyílt  időszaki kiállítás, ahol 
Kőszeghy Csilla, Bódi Kati, Horváth 

Ildi és Takács Mari munkái 
kerültek ki a Túri Fazekas 
Múzeum falára. A kiállítást 
Kőszeghy Csilla nyitotta meg, 
aki elmondta, hogy az 
Illusztrátor pajtások elneve-
zésű csoport tagjai. A kiállí-
tott grafikák különböző tech-
nikával készültek. Pusztai 

Zsolt muzeológus, Kovács Karolina 
mezőtúri keramikus által készíte-
tett ajándéktárgyaival köszönte 
meg a kiállítást. 

A tárlat február végéig megte-
kinthető a Túri Fazekas 
Múzeumban.

Bodor Márti

...és egyéb állatfajták

A Bodoki Fodor Helytörténeti 
Egyesület, az Újvárosi 
Hagyományőrző Klub és a Mongol-
Agrár Népdalkör közös szervezésé-
ben valósult meg a csigatészta 
készítésének hagyományait felele-
venítő folyamatot bemutató rendez-
vény.

2017. november 17-én immár har-
madik alkalommal invitálták meg a 
szervezők az érdeklődőket a közös 
csigatészta készítésre. A folyamat 
Mezőtúr város értéktár eleme. Az 
esemény a lakosság számára nyil-
vános volt, a meghívott vendégek 
részére „csigalevest” kínáltak. 
Citeraszótól, nótázástól, jó hangu-
latú beszélgetésektől, közös emlé-

kezéstől volt hangos a Közösségi 
Ház nagyterme. A régi eszközöket a 
gyermekek is kipróbálhatták, 
hiszen fontos szempont volt a szer-
vezők részéről az is, hogy a tészta-
készítés hagyományát a fiatal kor-
osztály is megismerje, így iskolás 
osztályokat is vendégül láttak. 

Az eseményen Batta Attila Viktor 
alpolgármester is részt vett, aki 
Mezőtúr Város Önkormányzata 
nevében köszöntötte a megjelente-
ket, valamint maga is kipróbálta a 
csigakészítő bordát és a csigavasat.

A folyamatot az Újvárosi 
Hagyományőrző Klub hölgytagjai 
mutatták be a színpadon, a klub 
férfi tagjai pedig a főzésben jeles-
kedtek, a nap házigazdája Szabó 
András a Bodoki Helytörténeti 
Egyesület elnöke volt.

A sok eszköz között volt olyan, 
amely 1888-ból származott. 
Elmondható, hogy ez a rendezvény 
is felfelé ível, egyre többen nyitnak 
hagyományaink megismerése felé.

Bodor Márti

Csigatésztakészítés

„Házhoz megyünk!” információs pont, „BikeSafe” 
kerékpár regisztráció és Határvadász járőrtárs 

toborzás:

Időpont:     
2017. december 05-én 14-16 óra
Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Közösségi Ház, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

2017. december 13-án 09-11 óra között
Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Közösségi Ház, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

FUTÓK FIGYELEM
 A Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. és a Mezőtúri Atlétikai 

Football Club 2017. december 30-án Óévbúcsúztató futóversenyt 
rendez a Ligeti-tó körül. 

Részletek hamarosan!
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A Közösségi Ház nagytermében 
nyílt meg „Az origami csodálatos 
világa” című vándorkiállítás 2017. 
november 20-án.

A kiállítást felrendezte és meg-
nyitotta Fábián Zsolt és Wogerné 
Sági Judit a Magyar Origami Kör 
vezetői. Másnap a mezőtúri óvodá-
soknak és kisiskolásoknak origami 
foglalkozásokat tartottak, ahol 
különböző hajtogatásokat tanulhat-
tak meg a gyermekek. 

Wogerné Sági Judit a Mezőtúri 

Városi Televízió kérdésére elmond-
ta, hogy egyre többen hajtogatnak 
Magyarországon. Ez a művészeti ág 
Japánból ered. Fábián Zsolt kiemel-
te, hogy az origaminak van európai 
kötődése is. Japántól függetlenül is 
kialakult Európában a papírhajtoga-
tás, először Olaszországban, majd 
Spanyolországban alakult ki. Majd 
egy német pedagógus rájött arra, 
hogy a gyermekek fejlesztésében 
mennyire hasznos lehet ez a techni-
ka.

Különféle papírokból állatokat, 
tárgyakat, díszeket lehet hajtogatni, 
ebből hoztak el városunkba egy kis 
ízelítőt. Mezőtúr után Ózdra költö-
zik a kiállítás, de addig december 
15-ig a Közösségi Ház nyitvatartási 
idejében megtekintheti minden 
érdeklődő az origami csodálatos 
világát. 

Bodor Márti

Az origami csodálatos világa

Ismét a karácsonyvárás idősza-
kába léptünk. Mezőtúr városában 
több alkalommal is találkozhatunk 
azért, hogy együtt készüljük erre a 
szép ünnepre.

2017. november 22-én a 
Közösségi Ház fenyőfáját a 
Harmatcsepp Óvoda kis ovisai 
díszítették fel.

Az eseményen részt vett Herczeg 

Zsolt Mezőtúr város polgármestere 
és Batta Attila Viktor alpolgármes-
ter úr is. A gyermekek a díszek fel-
helyezése után magyar és angol 
nyelvű dalos műsorral kedvesked-

tek ez alkalomból. Polgármester úr 
a gyermekek és az óvó nénik  segít-
ségét szaloncukorral köszönte meg.

Bodor Márti

Óvodások díszítették a Közösségi Ház fenyőfáját

Édes Jézus, a te szíved dobbanása
Mindig itt van mivelünk,

Jóságot és szeretetet, biztonságot
Minden nap te adsz nekünk. 

Veled járunk óvodába
Velünk jössz az iskolába,

Elmegyünk a templomunkba,
Eljössz hozzánk  otthonunkba.

Veled vagyunk nappal, éjjel,
Imádunk téged szüntelen,

Gyermek vagyok, de felnövök,
Szeretetem végtelen. 

Dr. Keresztes Károly
ny. háziorvos

Gyermekdal a szeretetről

2017. október 31-én ünnepeltük a 
Reformáció 500. évfordulóját. E 
jeles alkalomból iskolánk – Közép-
Európa legősibb protestáns alapítá-
sú intézménye -, a Mezőtúri 
Református Kollégium nagyszabású 
Komplex Hittan – Történelem – 
Magyar Műveltségi Verseny kereté-
ben emlékezett meg október 20-21. 
között.

A vetélkedő zsűri elnöke, Papp 
István, volt Öregdiák, az Országos 
Levéltár igazgatója meglepetéssel 
készült, s egy rendhagyó történelem-
órát tartott a Református Kollégium 
12. évfolyamos diákjainak.

A két napos rendezvény nagy-
tiszteletű Mihalina László lelkészel-
nök Úr igei szolgálatával kezdődött. 
Prédikációjában kiemelte, hogy ez 
a verseny nemcsak a megmérette-
tésről szól, hanem a közös találko-
zásról, ünneplésről, hogy közösség-
ben legyünk, s felismerjük 
Jézusban Isten fiát, a Megváltót, s 
ez a hit tartson össze bennünket.

Az Istentisztelet után Vasas 
István főigazgató Úr Comenius gon-
dolataival nyitotta meg az ünnepsé-
get, köszöntötte a megjelenteket, jó 
hangulatot, nemes megmérettetést 
és Isten gazdag áldását kívánta.

Ezután került sor a 3 fős csapa-
tok hittan prezentációjának bemu-
tatására. Az előzetes feladatban 
minden csapatnak 5 perces bemu-
tatót kellett készítenie saját iskolá-
jának vagy egyházközségének hit-
életéről.

A prezentációkat követően a csa-
patok előadhatták drámai tudásu-
kat. A történelem műveltség terüle-
tén ugyanis az volt a feladat, hogy 
korabeli hitvita, disputa vagy jele-
net keretében emeljék ki a magyar 
Reformáció neves alakjainak életét 

vagy Reformációhoz kapcsolódó 
munkásságukat. A legötletesebb 
Alvinczi Péter és Pázmány Péter 
korhű öltözékben, eredeti nyelven 
előadott híres hitvitája volt.

A verseny 1. része Arany János 
születésének 200. évfordulójára 
emlékezve szavalóversennyel 
zárult.

A verseny végeztével nem értek 
véget a programok. 16 órától játé-
kos sportvetélkedő vette kezdetét, a 
csapatoknak különféle akadálypá-
lyákon kellett végigmenni, ötletes, 
csavaros feladatokat kellett megol-
dani egy adott időintervallumon 
belül.

Az ünnepi vacsora után követke-
zett a táncház, ahol moldvai csángó 
magyar tánclépéseket tanulhat-
tunk. A jó hangulatról Ruszcsák 
Andrea és Kecskés Gergő táncokta-
tók gondoskodtak.

A verseny másnapján került sor a 
több órás, különböző nehézségű 
totó feladatainak megoldására. A 
totók közötti szünetekben a 
Mezőtúri Református Kollégium 
tanárai tartottak előadást a 
Reformáció Nőalakjainak életéről, 
hányattatott sorsukról, Refor-
mációhoz kötődő tevékenységükről.

A totót követően Vasas István 
főigazgató Úr körbevezette a vendé-
geket, bemutatta a Kollégiumot.

14 órakor elérkezett a várva várt 
pillanat: az eredményhirdetés. 
Főigazgató Úr megköszönte a 
résztvételt, átadta a díjakat, s gratu-
lált a felkészítő tanároknak, diákok-
nak.

A nyertes csapatoknak ezúton is 
gratulálunk!
Mezőtúri Református Kollégium, 

Gimnázium, Szakgimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda

„Ne hagyjátok a templomot, a templomot, s az 
iskolát!”

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, Dr. Gombás 
István - Egészségügy Mezőtúron 1714-2015 és a Lámpás. 

Továbbra is szeretettel várjuk Önöket ingyenes turisztikai kiadványok-
kal, információkkal!

Bordács László
ügyvezető
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„A barát egy mosoly, mely bátorít, 
ha félsz

a barát taps, mely ujjong, ha célba 
érsz.

A barát egy kéz, mely felhúz, ha 
elestél, 

a barát az álom, mit éberen kerestél.”

2017. október 30-án elment a 
Barátunk, a Vezetőnk, Magyar 
Béláné Varró Gizella.

1993-ban alapító tagként kezdte 
munkáját a városi „Együtt-
egymásért” Rehabilitációs Klubban. 
Ez idő alatt tagként, majd vezető 
helyettesként is dolgozott, 2003 
augusztusától pedig Ő lett a klub 
vezetője. Munkáját mindig szívvel-
lélekkel, sokszor erején felül is 
végezte, hogy segíteni tudjon a 
városban élő daganatos betegeknek 
és családtagjainak. Gizike hitte és 
vallotta is, hogy csak együtt lehet 
harcolni és túlélni ezt a betegséget. 

Minden foglalkozásra jókedvűen, 
tervekkel feltöltődve érkezett, és 
igyekezett ezt a lelkesedést kis csa-
patunknak is átadni. Sok-sok ren-
dezvényt, összejövetelt és kirándu-
lást szervezett, és ápolta a jó kap-
csolatokat a társklubokkal is. 
Mindenkihez volt egy-egy jó szava, 
vidám mosolya végig kísérte a 20 
évig tartó munkáját. 

2013-ban sajnos ez a lendület 
megtört és arra kényszerült, hogy 
átadja a vezetés felelősségét egy 
klubtársának. Nehéz lesz nélküle a 
klubélet, a kirándulás, a baráti 
összejövetel, hiszen hiányozni fog 
csengő kacagása és mindig pozitív 
életszemlélete. Nem könnyű olyan 
sikeres munkát végezni, mint aho-
gyan Ő tette, de mindent megte-
szünk annak érdekében, hogy a 
klubélet továbbra is folytatódjon.

Emlékedet mindenki megőrzi a 
szívében, minden nevetésben ott 
lesz a Te nevetésed is, hiszen min-
den gondot, problémát igyekeztél 
mosolyogva, vidáman elrendezni.
„A barát egy csillag, mit az ég vará-

zsol,
a barát egy dallam, mit meghallasz 

bárhol.
A barát a láng, mely kitáncol a 

tűzből, 
a barát egy emlék, mit szívedben 

őrzöl.”

Az „Együtt-egymásért”
Klub tagsága

A Barát

2017. november 20-án a PSZ 
Nyugdíjas tagozatának tagjaival . A 
2017-es év kiemelt eseménye 
Kodály Zoltán születésének 135. 
évfordulójának megünneplése.  
Szellemi öröksége hazánk határain 
is túl jutott, hiszen felvették a nép-
zene Kodály-módszer szerinti meg-
őrzését az UNESCO szellemi kultu-
rális örökség listájára. Az UNESCO 
is a 2017-es évet kiemelt Kodály 
évfordulónak szenteli.

Csíderné Csizi Magdolna elfo-
gadta felkérésünket, előadásával, 
közös énekléssel, zenei részletek 
meghallgatásával végig követhettük 
e nagyszerű ember, zene-pedagó-
gus életútját. A Kodály-módszer 
sokszor emlegetett nevelési elvek 
összefoglalója, melynek fontos ele-
mei a szolmizálás, a népzene fel-
használása, a zenei írás-olvasás 
elsajátítása a kóruséneklés. 
Előadónk, Csíderné Csizi Magdi 
munkájában követője e módszerek-
nek ezért is gondoljuk úgy, hogy 
előadása nemcsak egy irodalmi 
összeállítás volt, zenei felkészültsé-
géről, érzelmi kötődéséről tett 
bizonyságot!

Nagyon hálásak vagyunk, hogy 
elvállalta a nyugdíjas pedagógusok 
felkérését és egy kellemes délutánt 
tölthettünk ismét együtt. 

Juhászné Szigeti Erzsébet

Kodály Zoltánra emlékeztünk…

Kedves nyolcadikos diákok!
A Karcagi SzC Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Kollégiuma az alábbi képzéseket kínálja a 2018/2019. tanévben.

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés
Tanulmányi 
kód
5501          Emelt óraszámú oktatás kommunikáció-média tantárgyból
5502          Emelt szintű oktatás angol vagy német nyelvből 
5503          Általános tantervű gimnáziumi képzés

Négy évfolyamos szakgimnáziumi képzés(mely megegyezik a régi 
szakközépiskolával)

Tanulmányi 
kód
5511          Közgazdaság
5512          Kereskedelem
5513          Vendéglátóipar
5514          Villamosipar és elektronika
5515          Informatika
5516          Vízügy
5517          Egészségügy

Meghívó
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
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Az ünnepek közeledtével a Mezőtúri Rendőrkapitányság fel-
hívja a lakosság figyelmét arra, hogy az ünnepi készülődés 

időszakában se feledkezzenek meg a bűn- és baleset-megelő-
zésről. Önök is sokat tudnak tenni annak elkerülése érdeké-

ben, hogy bűncselekmény áldozatává váljanak.

Kérjük, hogy fogadjanak meg ehhez néhány jó tanácsot:
Közlekedés: 
•	Készüljenek	fel	a	téli	közlekedésre,	a	megváltozott	út-	és	látási	viszo-

nyokra!
•	Ebben	az	időszakban	gyakran	előfordulhat,	hogy	sietni	kell,	akár	ven-

dégségbe, akár bevásárolni, ezért induljanak el időben otthonról, hogy a 
lassabb forgalom miatt ne késsenek el, a kapkodás miatt ne szenvedjenek 
balesetet!
•	Számítsanak	arra,	hogy	ilyenkor	a	kevésbé	rutinos	vezetők	is	autóba	

ülnek, ezért legyenek türelmesek!
•	Soha	ne	fogyasszanak	alkoholt,	ha	vezetnek!	Ha	alkoholt	szeretnének	

fogyasztani, előre beszéljék meg családtagjaikkal, hogy ki az, aki nem iszik 
és hazavezet. 

Bűnmegelőzés: 
•	A	nagyobb	odafigyelést,	körültekintést	igénylő	helyek	közé	tartoznak	

a bevásárlóközpontok, vasút- és autóbusz állomások, tömegközlekedési 
eszközök.
•	A	bevásárlás	során	ne	hagyják	értékeiket	 látható	helyen	(utastérben,	

ülésen, műszerfalon) a gépjárműben, tegyék azokat a csomagtartóba!
•	Mindig	győződjenek	meg	arról,	hogy	a	járművet	lezárták!
•	 Azon	 értékeket,	 amelyeket	 szükségszerűen	 magánál	 kell	 tartania,	

(okmányok, pénztárca, bankkártyák) ruházata vagy táskája belső, védet-
tebb zsebeiben helyezze el, lehetőleg több helyre elosztva!
•	Ne	 tartson	magánál	sok	készpénzt,	valamint	a	bankkártyát	és	a	PIN	

kódot soha ne hordja egymás mellett!
•	Vásárláskor,	az	áru	válogatásakor	soha	ne	tegye	le	táskáját,	pénztárcá-

ját a pultra vagy a bevásárlókocsiba!
•	Az	áruházon	kívül	már	semmiképpen	sem	célszerű	az	értékekkel	teli	

bevásárlókosárnak hosszabb ideig hátat fordítani.
•	 Az	 árú	 csomagtartóba	 való	 pakolása	 során	 figyeljék	 az	 utasteret!		

Táskáikat, értékeiket ne hagyják őrizetlenül egy percre sem!
•	Ha	 hosszabb	 időn	 keresztül	 gyanúsan	 viselkedő	 személyt	 lát	 maga	

mellett, ellenőrizze értékeinek meglétét!
•	Az	otthonuk	védelmét	 sem	 felejtsék	 el,	mert	 amíg	Önök	vásárolnak	

vagy elutaznak, illetéktelen személyek mehetnek be, kihasználva a távollé-
tet. Utazás előtt, ha van rá lehetőség,kérje meg valamelyik megbízható 
szomszédját, hogy figyelje a házat!
•	Tapasztalataink	szerint	 ilyenkor	megjelennek	azon	bűnözők	 is,	akik	

kihasználják a polgárok adakozó szándékát, azonban nem a rászorultak-
nak adják át az összegyűjtött javakat, hanem ők maguk használják azokat 
fel. Annak érdekében, hogy adományaik lehetőség szerint elérjenek a 
rászorultakhoz, mindig olyan szervezetnek adományozzanak, amelyet 
ismernek, illetve amit kis utánanézéssel le tudnak ellenőrizni, hogy való-
ban létezik!
•	A	téli,	fagyos	időben	nagyon	fontos,	hogyha	földön	fekvő,	magatehe-

tetlen személyt látnak az utcán, ne menjenek el mellette, ne hagyják magá-
ra, hanem hívják a mentőket vagy a rendőrséget! Ebben az időszakban 
megnő a kihűlés kockázata, egy hívás életet menthet!

A Mezőtúri rendőrkapitányság munkatársai megtesznek mindent 
annak érdekében, hogy az ünnepi készülődés, vásárlás minél nyugod-

tabban, gond nélkül teljen.
Kérjük, hogy fogadják meg tanácsainkat!

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává váltak, értesítsék a 
rendőrséget az ingyenesen hívható 107 vagy 112 központi segélyhívó 

számok valamelyikén.

Kellemes Ünnepeket és balesetmentes közlekedést kíván 
Önöknek a Mezőtúri Rendőrkapitányság!

Rendőrségi felhívás

A hétvégén megkezdődik a négy héten át tartó adventi időszak. 
Ilyenkor a hagyományoknak megfelelően sok otthonban gyújtják meg 
az adventi koszorú gyertyáit. A karácsonyi időszakban is sok gyertyát 
és mécsest használnak díszítésként, de ezek nem megfelelő használata 
könnyen vezethet balesethez vagy tűzesethez. A statisztikák azt mutat-
ják, hogy az ünnep idején megemelkedik a lakástüzek száma, sokan 
ugyanis felügyelet nélkül hagyják az égő mécseseket.

Az ünnepi időszak tűzeseteinek kiváltó oka leggyakrabban az, hogy az 
égő mécseseket vagy gyertyákat gyúlékony anyag közelében helyezik el, a 
keletkező lángok a különböző textíliákon, függönyön, asztalterítőn keresz-
tül átterjednek a lakás más helyiségeire. Az adventkor használatos koszo-
rúk, amelyek jellemzően könnyen éghető anyagokból készülnek, szintén 
nagy odafigyelést igényelnek. A koszorún elhelyezett gyertyákat csak fel-
ügyelet mellett égessük, mielőtt a helyiségből kimegyünk, azokat oltsuk el.

 
A lakástüzek, illetve az azokból fakadó tragédiák elkerülhetőek a meg-

gyújtott gyertyák helyének körültekintő megválasztásával. Minden esetben 
fontos éghetetlen anyagú alátétet használni, ezzel ugyanis megakadályoz-
ható, hogy a mécses, vagy a gyertya átforrósítsa a környezetét. Célszerű 
azok közeléből minden gyúlékony anyagot eltávolítani, emellett figyelni 
kell arra is, hogy a mécsest, gyertyát stabil helyre rakjuk, hogy ne dőlhes-
sen fel, és ne eshessen le. 

 
A karácsonyfatüzek többségét a felügyelet nélkül hagyott gyertyák, csil-

lagszórók, esetenként a működésben lévő, elektromos árammal működő 
lámpafüzérek helytelen, vagy ellenőrzés nélküli használata okozhatja. 
Csillagszórót, díszgyertyát a karácsonyfán csak felnőttek gyújtsanak meg. 
Mielőtt a helységet elhagyják, a gyertyákat oltsák el, a csillagszóró marad-
ványát távolítsák el a fáról. Javasoljuk, hogy csak a magyar érintésvédelmi 
előírásoknak megfelelő elektromoslámpa-füzéreket használjanak. A rossz 
minőségű termékek nemcsak az áramütés lehetősége miatt veszélyesek, 
hanem az ezeknél esetleg bekövetkező rövidzárlat is okozhat tüzet. A lám-
pafüzéreket éjszakára, vagy hosszabb távollét idejére se hagyják bekap-
csolva. Amennyiben a karácsonyfán nyílt lánggal működő díszeket alkal-
maznak, a fát ne helyezzék függöny közelébe és lehetőség szerint rögzít-
sék.

 
Ha mégis bekövetkezik a baj, azonnal hívják a 112 egységes segély-

hívó számot, vagy a katasztrófavédelem műveletirányítási központját a 
105-ös hívószámon! 

Békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag
boldog új esztendőt kívánunk!

Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Figyelemfelhívás

Kézműves portékák vására
Progam helyszíne: Túri Fazekas Múzeum
Program időpontja: 2017. december 3. 10-17 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Pusztai Zsolt (06/70 770-2322)
A Mezőtúrról és más településekről érkező mesteremberek minőségi 

portékáikat kínálják Mikulásra, karácsonyra.
Szervező: Túri Fazekas Múzeum

Kézműves Karácsonyi Vásár
Program helyszíne: Kézműves Ház (Mezőtúr, Petőfi út 56.)
Program időpontjai:
2017. december 10. vasárnap 9.00-16.00
2017. december 17. vasárnap 9.00-16.00
Kapcsolattartó, elérhetőség: Madarászné Marosi Edina, 06-20/487-8915
A Mezőtúri Népi Díszítőművészeti Szakkör az előző évhez hasonlóan 

immár második alkalommal rendezi meg Kézműves Karácsonyi Vásárát. A 
helyi kézművességet kívánják megismertetni a lakosság körében. A tavalyi 
hagyományhoz híven, idén is szívesen látják a látogatókat egy kis enni-inni-
valóval. A vásárt ingyenes kézműveskedéssel színesítik, amelyet a helyi kéz-
művesek és a Díszítőművészeti Szakkör tagjai segítségével valósítanak meg.
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Rengeteg érdeklődő a 120 éves Teleki látogatható óráin

November 10-én, 
pénteken az általá-
nos iskolásoké volt a 
főszerep a Karcagi 
SZC Teleki Blanka 
Gimnáziumában, 
Szak g imnázium-
ában és Kollégi-
umában. A nyílt 
napon az iskola kitárta kapuit az intézmény iránt érdeklődők előtt, a tan-
testület és a diákság pedig igyekezett minél szélesebb képet adni a képzési 
rendszerről, a diákéletről, illetve a kollégiumban lakók mindennapjairól. A 

nyílt órákon a látogatók aktívan bekapcsolódhattak a tananyag feldolgozá-
sába. Az iskolabejárás során a telekis tanulók nemcsak az épületet mutat-
ták be a vendégeknek, de a diákság számára fontos helyszínek élménysze-
rű oldalával is megismertették a következő generációt.  

S, hogy kiderült-e e rövid idő alatt a Teleki szellemiségének titka, hogy 
érzékelhető volt-e a telekis diákság összetartása, segítőkészsége, s a közös-
ség hierarchia és kirekesztés nélküli működése, azt minden ide látogató 
otthon mérlegelte magában. Mindenki más és más dolgot szeret ebben az 
iskolában. Egy biztos, a benne lévő tanárok és diákok teszik különlegessé 
e helyet, melynek nem mindennapi hangulatát sok nyolcadikos tanuló átél-
heti majd a következő tanévtől.

Szabó Diána 9.A

Megemlékezés Aradon

Évek óta hagyomány iskolánk-
ban, hogy az aradi vértanúk emléke 
előtti tisztelgés nem csak az iskolai 
ünnepség keretében történik, 
hanem iskolánk egy kis küldöttsége 
a történelmi helyszíneken is elhe-
lyezi az emlékezés koszorúit.

Míg diákjaink nagy része 
Istentisztelet keretében a templom-
ban emlékezett meg e szomorú ese-
ményről, közben egy 20 fős kül-
döttség indult Aradra és Világosra, 
hogy lerójuk kegyeletünket a hősök 
emléke előtt.

Utunk első állomása az aradi 
Vesztőhely volt, majd a Szabadság 
szobornál vettünk részt a központi 
ünnepségen, miután meglátogattuk 
testvériskolánkat, a Csiky Gergely 
Gimnáziumot.

Az ünnepséget követően Arad 
város nevezetességeit tekintettük 
meg, úgymint a Szabadság teret, 
ahol korábban a Szabadság szobor 
állt, megnéztük a minorita templo-
mot, majd a Polgármesteri Hivatalt. 

Az aradi Kultúrpalotában egy kiál-
lítást tekinthettünk meg a ’48-49-es 
hős tábornokok emléktárgyaiból.

Világoson megkoszorúztuk 
Bohusné Szögyény Antónia szob-
rát, aki annak idején fogságukban 
gyakran meglátogatta az aradi hon-
védtiszteket. Ezt követően hazafelé 
tartva láthattuk a fegyverletétel 

helyszínét is.
„Az igaznak emlékezete áldott.” 

(Péld. 10;7)

Angyalavató
2017. október 18-án tartottuk az 

5. és 9. évfolyam számára az 
Angyalavatót, amely egy játékos 
„befogadás” iskolánk diákközössé-
gébe. Az 5. osztályos Tóth Júlia 
beszámolója következik:

Az osztályfőnökünk Márikó néni 
megtanított nekünk egy táncot. 
Hetekig gyakoroltunk, hogy végre 
jól menjen. 

Mikor már ügyesebbek voltunk 
akkor már magunktól is ment. Az 
Angyalavatóra készültünk ezzel a 
tánccal. Igazából azért volt fontos 
ez az Angyalavató, mert ekkor avat-
tak be minket az iskolába. Mikor 
eljött a nagy nap, amit mindenki 
várt, amire mindenki olyan sokat 
készült, viccesen öltöztünk fel. 
Pizsama alsót, felemás cipőt, a 
pizsamaalsóba betűrt térdzoknit, 
szakácskötényt, cumit, baseball 
sapkát kellett felvenni és be kellett 
fonni a hajunkat. Ebben mentünk 
iskolába. Az Angyalavató napján, 
ami különleges volt, fogadalmat is 
kellett tenni. Amikor a műsor meg-
kezdődött először is volt egy nyitó 
ünnepség, majd az új tanárok tán-
coltak és fogadalmat tettek. 
Közvetlen utána következett a mi 
előadásunk. Végül még három cso-
port adta elő táncát. Nem utolsó 
sorban játékok következtek. Sokféle 
játék volt és mindegyiket kipróbál-
hattuk. Például két kezünket hátra 
téve kanállal a szánkban kellett egy 
pingpong labdát átadni a másik 
ember kanalába úgy, hogy ne essen 

le a lapra. Utoljára volt az ered-
ményhirdetés, amiben 4. lettünk. A 
nap fénypontjába mégiscsak a mi 
csokis tortánkat lehetett besorolni. 
Szuper jó és fantasztikus élmény 
volt.

Reformáció csendesnap a 
Mezőtúri Református 

Kollégiumban

1517. október 31. jelentős dátum 
a protestáns egyházak életében, 
hiszen ezen a napon tűzte ki 95 
tételét Luther Márton a wittenbergi 
vártemplom kapujára, s ezzel elin-
dította a reformációt. Iskolánkban 
minden évben csendesnap kereté-
ben emlékezünk meg erről az ese-
ményről. 

Október 25-én közös iskolai 
Istentisztelet után, ahol a 10. B osz-
tályos diákok adtak ünnepi műsort, 
az alsó tagozatos kisdiákok a 
„Herceg három próbája” című 
mesejátékot tekinthették meg a sze-
gedi Látványszínház Cédrus társu-
latának előadásában. Nagyobb 
diákjaink a Református 
Egyházközség Ifjúsági Zenekarának 
minikoncertjén énekelhettek 
együtt, valamint a „Protestálok” 
című reformációs előadást nézték 
meg, szintén a Cédrus társulat elő-
adásában. 

Jó volt együtt lenni, együtt ünne-
pelni a reformáció 500. évforduló-
ját.  Soli Deo Gloria – Egyedül 
Istené a dicsőség!
Mezőtúri Református Kollégium, 

Gimnázium, Szakgimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda

A Református Kollégium októberi eseményei Mikulás napi előadás
Fábián Éva ünnepi műsora 

gyerekeknek

Program helyszíne: Városi 
Oktatási Centrum, Sportcsarnok, 
Petőfi tér 1.

Program időpontja: 2017. 
december 5. (kedd) 10 óra

Kapcsolattartó, elérhetőség: 
Bodor Márta (06/56 350-075)

Fábián Éva, a Neoton Família ala-
pító tagja 1990. óta készít lemezeket 
gyerekeknek. Előadásai interaktí-
vak, gyerekek bevonásával történ-
nek. Több  előadói és újságírói díj 
tulajdonosa.

Az előadás a hagyományokhoz 
híven a Közösségi Ház és a Mikulás 
ajándéka a mezőtúri gyermekek-
nek. A belépés ingyenes, előre 
regisztrálni szükséges!

Szervező: Mezőtúri Közmű-
velődési és Sport KN Kft.

Vivace Kamarakórus
10 éves jubileumi

hangversenye

Program helyszíne: Katolikus 
Templom

A program időpontja:
2017. december 16. 17 óra
Kapcsolattartó: Csiderné Csizi 

Magdolna
A Vivace Kamarakórus Mezőtúr 

egyetlen minősített amatőr felnőtt-
kórusa. 2015-ben és 2017-ben is 
részt vettek a Keszthelyi 
Dalünnepen, ahol mindkét esetben 
országos minősítést kértek. 
Munkájukat, előadásukat arany 
minősítéssel jutalmazták. 2010 óta 
minden évben részt vesznek adventi 
hangversennyel a város által szerve-
zett adventi programsorozatban. Ez 
évben ünnepelik fennállásuk 10. 
éves jubileumát. Az arTúr 
Fesztiválon az önálló hangverse-
nyük már több éve üde színfoltja a 
fesztivál palettájának, elvarázsolva a 
teltházas közönséget. A kamarakó-
rus vezetője: Csiderné Csizi 
Magdolna karnagy.
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Most a közúti jelző táblákkal 
foglalkozunk. 

-Útvonal típusát jelző: Autópálya 
csak osztott 
pályás út 
lehet és azo-
nos irányban 
2 forgalmi 
sávnak kell 
l e n n i e . 
F e l h a j t a n i 

csak gépjárművek hajthatnak fel, 
amelyek önerejéből legalább 60 
km/h sebességgel képesek haladni. 
Tilos megállni, várakozni, megfor-
dulni, hátramenetet végezni, útnak 
nem minősülő részre le vagy felhaj-
tani és elválasztó sávra ráállni. 
Megállni forgalmi ok miatt lehet az 
úttesten, műszaki ok miatt pedig 
leálló sávon szabad. Sokan nem 
ismerik az alkalmazható sebessé-
get, ezért itt ismertetem. Az autó-
pályán személygépkocsi, 3500 kg 
súly alatti gépkocsi, motorkerékpár, 
(kivéve teherszállításra használt 
motoros triciklit) ezek maximum 
130 km/h sebességgel közleked-
hetnek, de ha pótkocsit vagy után-
futót vontat már csak 80km/h 
sebességgel közlekedhetnek. A 
többi összes gépjárművel (3500kg-
nál nehezebb tehergépkocsival is) 

valamint járműszerelvénnyel már 
csak 80km/h sebességgel lehet köz-
lekedni. 

- Autóút: Nem kell osztott 
pályásnak len-
ni, azonos 
irány számára 
elegendő egy 
sáv is. Felhajtás 
ugyan úgy, 
mint autópályá-
ra, csak gépjár-

mű hajthat fel, tilalom is ugyanaz, 
mint az autópályán csak az elvá-
lasztó sáv nincs benne. A sebesség 
viszont: személygépkocsi 3500 kg 
alatti gépkocsi, motorkerékpár itt 
már csak 110km/h engedélyezett, 
valamint gépjárművek és gépjár-
műből álló járműszerelvények, (ide 
értve a személygépkocsit utánfutó-
val, pótkocsival) csak 70 km/h 
sebességgel közlekedhetnek. 

- Főútvonal: Jelzőtábla jelzi. Ha 
kanyarodik, azt 
a kiegészítő 
táblán látható 
vastag vonal 
jelzi. Ez sebes-
ségkorlátozás 
szempontjából 
egyéb útnak 
minősül ezen 

lakott területen kívül.  
Személygépkocsi, 3500 kg alatti 
gépkocsi és motorkerékpár 90km/h 
sebesség van előírva, de az összes 
gépjármű és gépjárműből álló sze-
relvény ( ide értve a személygépko-
csit is pótkocsival ) már csak 
70km/h sebesség engedélyezett. 

Következőben elsőbbséget sza-
bályzó táblákról egy néhány szó-
ban. Elsőbbségadás kötelező: 

szükséghez 
képest kell a 
j á r m ű v e t 
megállítani, 
ha védett 
úton jármű 
é r k e z i k , 

annak elsőbbséget kell adni, ha van 
vonal ( szaggatott ) előtte kell meg-
állni, ha nincs vonal, akkor behajtás 
előtt a kereszteződési négyszög előtt 
kell megállni és elsőbbséget adni. 

-Állj! Elsőbbségadás kötelező, 
itt ha valaki 
keresztező-
dés előtt 
v o n a l h o z 
( fo lyama -
tos) érke-
zik, először 
az „Állj” 

szónak kell eleget tenni, röviden 

meg kell állni, majd ha elindult és 
most bejött egy jármű a védett úton 
akkor most lép életbe a szó máso-
dik fele, hogy elsőbbségadás köte-
lező, ha szükséges még egyszer 
meg kell állni. Egyre többen az 
újabban levizsgázott tanulók közül 
még azt sem tudják, hogy a STOP 
táblánál meg kell állni. Saját tapasz-
talatom szerint ehhez a távoktatás 
is hozzájárul, mert nem a tanuló 
készül fel, hanem a család oldja 
meg a feladatot, de sajnos a veze-
tésnél már nincs ott a család, 
hanem neki egyedül kell tudni meg-
oldani. Ha nincs kellő ismerete, 
ezért nem állt meg és összeütközött 
a védett úton haladó járművel, 
akkor csodálkozik, hogy ott meg 
kellett volna állnia, és elsőbbséget 
adni. Nem vagyok kerékkötője a fej-
lődésnek, de meg kellene vizsgálni, 
hogy felnőtt-e ez a társadalom 
ehhez, hogy így tanuljanak. 
Tapasztalatom az, hogy tanfolya-
mon se tudják elsajátítani a kellő 
tudást, mert óra alatt is - kivételek-
től eltekintve - a két hüvelykujjuk 
állandóan az okos telefonon van, 
nem a tananyagra figyelnek, ezért 
sorozatban sikertelen vizsgát tesz-
nek elméletből is. 

M. S. KRESZ szakoktató

Közlekedjünk szabályosan IV.

2017. október 21-én több mint 1200 versenyzővel, Marcaliban, a Magyar 
Triatlon Szövetség közreműködésével rendezték meg az új diákolimpiai 
idény második országos megmérettetését, a Duatlon Diákolimpia országos 
döntőt. A futásból és kerékpározásból álló versenyen a III., IV., V., VI. kor-
csoportú igazolt versenyzők („A” kategória) és a versenyengedéllyel nem 
rendelkező tanulók („B” kategória) egyéniben és csapatban is megmérkőz-
tek a „Magyarország diákolimpiai bajnoka”  címért. Az igazolt duatlonisták 
több mint 200 fővel, a „B” kategóriás sportolók pedig közel 1000 fővel verse-
nyeztek a Marcali belvárosában kialakított kerékpáros- és futóútvonalakon.

Mezőtúrt a Mezőtúri Református Kollégium 10 főből álló csapata képvi-
selte, akik nagyszerűen szerepeltek – kiváló eredményeket érve el:

III. korcsoport
„ B” kategória – leányok:
I. helyezés: Baukó Csenge 6. osztályos tanuló
Csapatverseny, „B” kategória – fiúk:
V. helyezett a fiúcsapat a következő összeállításban:

•	 Juhász Kornél 6. osztályos tanuló
•	 Juhász Olivér 6. osztályos tanuló
•	Somlai Ákos Levente 5. osztályos tanuló
•	Selymes Péter 6. osztályos tanuló

IV. korcsoport:
„B” kategória – leányok:
XXVIII. helyezés: Vásárhelyi Terézia 7. osztályos tanuló
VI. korcsoport:
Csapatverseny, „B” kategória – leányok:
II. helyezett a leánycsapat az alábbi összeállításban:

•	 Juhász Vanda Rebeka 11. R osztályos tanuló
•	Molnár Laura 12. B osztályos tanuló
•	 Seres Flóra 12. A osztályos tanuló
•	Vágán Nikolett 10. R osztályos tanuló

Gratulálunk a versenyzőknek és a felkészítő tanáraiknak!
Seres János

testnevelő tanár

DUATLON DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ

1.hely: Láposi Zoltán, Pinki 
2.hely: Kerékgyártó Antal, Hodos András
3.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos, Vásárhelyi Lajos
4.hely: Katona László, Juszku István
5.hely: Ványai Zoltán, Csikós Attila
6.hely: Ifj. Hodos Sándor, Hodos Sándor
7.hely: Patkós Zsolt (Füles), Csató Sándor

8.hely: Kézsmárki Attila, Pap István
9.hely: Czihat Róbert, Jóni Barna
10.hely: Csató Gulliver Gábor, Herceg Lajos
11.hely: Csuka Mihály, Nagy Zoltán
12.hely: Kiss Erik, Gergely Sándor
13.hely: Balasko László, Veres Imre
Össz létszám: 26 fő.

Össz fogás: 59,22 kg.
Legnagyobb hal: Csató Sándor: 1,48kg, ponty.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: Pinki Horgász és 

Kisállateledel Bolt, Metzker Krisztina, 
Kerékgyártó Antal, Csikós Attila, Pont TV, Pont 
Rádió, Mezőtúr és Vidéke, KHESZ.

Pinki Horgászbolt Évzáró Feeder Kupa

2017.október 22. - Hortobágy Berettyó
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1. Az U13-as lányok soron követ-
kező bajnoki fordulója a mezőtúri 
főiskola csarnokában került meg-
rendezésre 2017.szeptember 23-án. 

Az első meccset két mezőtúri 
csapat vívta egymás ellen, mely 
küzdelemből szoros végjátékot 
követően a mi csapatunk került ki 
győztesen. 

A második meccsen magabiztos 
játékkal győzték le a lányok 
Jászfényszaru együttesét. 

Mezőtúri Református DSE-
Mezőtúri AFC-SYNGENTA 14-17

A csapat összeállítása:
Makarov Dorina, Hegedűs 

Dorina, Balaskó Csenge, Hoti 
Fatime, Fazekas Kitti, Bíró Kiara, 
Tóth Kata, Fehér Renáta, Patkós 
Rebeka, Szabó Tamara, Lakatos 
Zsófia, Cina Viktória

Edző: Juhászné Benke Éva
Gólszerzők: Balaskó Cs. 5, Bíró 

K. 2, Hoti  F: 7/1, Tóth K. 1, Fehér 
R.: 1, Fazekas K.: 1

2. Mezőtúr AFC-SYNGENTA-
Jászfényszaru VSE: 26-8

A csapat összeállítása:
Makarov Dorina, Hegedűs 

Dorina, Balaskó Csenge, Hoti 
Fatime, Fazekas Kitti, Bíró Kiara, 
Tóth Kata, Fehér Renáta, Patkós 
Rebeka, Szabó Tamara, Lakatos 
Zsófia, Cina Viktória

Edző: Juhászné Benke Éva
Gólszerzők: Balaskó Cs. 10/2, 

Patkós R.: 1, Bíró K. 2, Hoti  F: 9, 
Tóth K. 3, Fazekas K.: 1

3. Felnőtt csapatunk is megkezd-
te az idei bajnokságot 2017.szep-
tember 24.-én hazai pályán. 
Edzőjük, Dömsödi Tamás a követ-
kezőket mondta a meccs után: 

- Úgy gondolom, hogy egy kifeje-
zetten jó mérkőzést játszottunk a 
Túrkeve csapata ellen, akik nagy 
valószínűséggel az első három hely 
valamelyikére várhatóak. Amiatt 
azonban csalódott vagyok, hogy a 
mérkőzésen szinte végig vezettünk 
és a végjátékban 5-6 technikai hiba, 
illetve kihagyott ziccer miatt sike-
rült csak döntetlenre hozni a mér-

kőzést. Annak viszont örülök, hogy 
mind az idősebbek, mind a fiatalab-
bak jól szálltak be a mérkőzésbe, 
illetve azt még tudni kell, hogy egy 
alakuló csapatról van szó, mely 2 
hónapja dolgozik együtt. Nagyon 
sok pozitívum volt a játékunkban, 
úgyhogy összességében elégedet-
tek lehetünk mind a lányok teljesít-
ményével, mind a végeredménnyel. 

A második meccset: Fegyvernek 
ellen játszottuk, a mérkőzést végig 
kontrolláltuk, egyénileg, illetve csa-
patként is jobbak voltunk. 
Szerencsére a fiataloknak is sok 
játéklehetőség jutott. Az eredmény 
nem volt kérdéses. Gratulálok a csa-
patomnak a mérkőzésekhez!

Eredmények: 
Túrkevei VSE-Mezőtúri AFC: 

17-17
A csapat összeállítása: 
Patkós Petra, Vindeizen Katalin, 

Zsigmond Anita, Nemesné Horváth 
Krisztina, Klenyár Petra, Mészáros 
Viktória, Patkós Klaudia Erika, 
Nagy Szilvia Nikoletta, Zoboki 
Alexandra, Jakab Henrietta, 
Hornyák Nikoletta, Nyitrai Rella, 
Kovács Csabáné DR, Varga Anna 
Eszter, Négyesi Tünde, Dömsödi 
Alexandra

Edző: Dömsödi Tamás
Gólszerzők: Nemesné H.K: 2, 

Jakab H.: 6, Hornyák N.: 2, Nyitrai 
R.: 2, Kovács Cs-né DR: 1, Négyesi 
Tünde 4/2, 

 
4. Mezőtúri AFC-Fegyvernek VSE: 

25-19
A csapat összeállítása: 
Patkós Petra, Vindeizen Katalin, 

Zsigmond Anita, Nemesné Horváth 
Krisztina, Klenyár Petra, Mészáros 
Viktória, Patkós Klaudia Erika, 
Nagy Szilvia Nikoletta, Zoboki 
Alexandra, Jakab Henrietta, Nyitrai 
Rella, Varga Anna Eszter, Négyesi 
Tünde, Dömsödi Alexandra

Edző: Dömsödi Tamás
Gólszerzők: Nemesné H.K: 1, 

Klenyár P.: 3, Patkós K.: 2, Nagy Sz.: 
2/1, Zoboki A.: 1, Jakab H.: 1, 
Nyitrai R.: 5, , Négyesi Tünde 6/1, 
Varga A.: 1, Dömsödi A.: 2, 

Női kézilabdahírek

Fölényesen nyert hazai pályán a 
Mezőtúri AFC- Syngenta felnőtt 
férfi kézilabdacsapata a Körös-
tarcsai KSK ellen az NB II -es baj-
nokság 8. fordulójában, november 
18-án.

A MAFC nem hagyott kétséget 
afelől, hogy kié a jobb együttes, a 
szünetbeli 14-11-es vezetést követő-
en 36-22-re győzött, amivel itthon 
tartotta a kettő pontot.

A hétvégi sikerrel a MAFC meg-
őrizte vezető helyét a tabellán, 
nyolcadik találkozóján nyolcadik 
győzelmét aratva.

MAFC-Syngenta:
Styop (kapus)- Csizmadia 5,  

Papp 2, Varga 2, Kovács- Branyiczki 
3 (1), Boda 1. Csere: Kiss (kapus)- 
Sárosi 4 (2), Rácz, Szabó, Simon 8,  
Fekete 6, Tóth 1, Pásztor, Túri 4. 
Edző: Varga Antal

Köröstarcsa:
Kiss (kapus), Molnár K. 1, 

Borbély 6 (1), Polgár 7, Szatmári 1, 
Novák 1, Lőrinczi 2. Csere: Földesi 
(kapus), Mészáros 3, Puskás- 
Molnár B. Edző: Molnár Zoltán

Kiállítások: 8, ill. 12 perc + 
Novák kizárva. Hétméteresek: 3/2, 
ill. 1/1.

A Kiskunfélegyháza ellen meg-
nyert rangadó után egy újabb érté-
kes és egyben nagyarányú győzel-
met aratott kézilabda csapatunk az 
alsóházba tartozó Köröstarcsa 
ellen.

Az első negyedóra kiélezett küz-
delmet hozott, mivel csapatunk egy 
kicsit álmosan kezdett, de ezt köve-
tően fokozatosan növelte előnyét.

Egyre jobban zárt a védelem, 
amihez eredményes támadójáték 
párosult, így a félidőben 14-11-es 
vezetéssel vonult csapatunk az 
öltözőbe.

A fordulás után rákapcsolt csapa-
tunk, rövid idő alatt tíz gólra nőtt a 
differencia, amit a lelkes közönsé-
günk 10 gólos előnynél rászámolt a 

vendégekre.
Változatos, helyenként látványos 

gólokat láthatott a lelkes mezőtúri 
közönség. 

Az együttesben mindenki lehető-
séget kapott, a betörés, a beálló 
játék és az átlövések is jól működ-
tek, a zárt védekezéshez pedig jó 
kapus teljesítmény párosult.

Túl sok izgalmat nem tartogatott 
a mérkőzés utolsó harmada. A csa-
pat tagjait a magabiztos előny sem 
fogta vissza és küzdöttek a biztos 
győzelemért, mivel volt miért tör-
leszteni a tavalyi mezőtúri veresé-
gért, és végül megrendítő ütést 
mértek a szebb napokat megélt 
nagy riválisra.

A hajrában csupán a gólkülönb-
ség vált kérdésessé.

Jó játékkal, magabiztosan győ-
zött csapatunk és továbbra is őrzi 
vezető pozícióját a tabella élén.

Vasárnap csapatunk a 9. helyen 
elhelyezkedő Kondoros csapatához 
látogatott.

Varga Antal (edző) Mezőtúri 
Afc-Syngenta:

- Készültünk a köröstarcsai talál-
kozóra, nehogy meglepetés érjen 
minket, mivel a Köröstarcsa elég 
kellemetlen stílusú játékot játszik. 
Ezt bebizonyította az első negyed-
óra is, mire úgymond „ráhangolód-
tunk” az ellenfélre, ezután szépen 
fokozatosan sikerült növeli a veze-
tésünket és jó megoldásokat 
választva a taktikát követve egy 
szép győzelmet arattunk csapat-
ként.

Dolgozunk tovább. Köszönjük a 
lelkes közönségünk biztatását!

Kondorosi KK - Mezőtúri AFC-
SYNGENTA 33:40 

A felnőtt csapat ezzel a győze-
lemmel megerősítette NB II-es lista-
vezető helyét.

December 2-án Kiskunhalas csa-
pata érkezik Mezőtúrra.

Varga Antal
edző

Magabiztos hazai siker

Pinki Horgászbolt, Békésszentandrási Parti Pergető Verseny - 2017.november 19.

Helyszín: Kákafok, Békésszentandrási  szakasz.
1.hely: Csató Gulliver Gábor, csuka: 52cm, 61cm, 40cm, 44cm.
2.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos, balin: 28cm, 30cm, 32cm. csuka: 44cm, 

50cm.
3.hely: Nyeső Csaba, csuka: 56cm, 61cm. balin:32cm.
4.hely: Vásárhelyi Lajos, csuka: 44cm,46cm, 51cm.
5.hely: Kollár Lajos, csuka: 40cm, 44cm. balin: 25cm.
6.hely: Debreceni József, balin: 45cm.
7.hely: Ifj. Nyeső Csaba, csuka: 44cm.

8.hely: Krecsko László, csuka:43cm.
9.hely: Fehér Bence, csuka: 33cm.
10.hely: Molnár Zsolt, balin: 30cm.
Össz induló: 18fő.
Össz fogás: csuka:16db, balin:7db.

Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: Mfishing, Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt, 

Metzker Krisztina, KHESZ, Pont TV, Pont Rádió, Mezőtúri Tv, Mezőtúr és 
Vidéke.
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Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti:

Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
Felelős szerkesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Bodor Márta. 

Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.

ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2017. december 06. (szerda) 15.00 óra

Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az 
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkár-
ságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll 
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok 
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A 
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem 
vállalunk.

ELHUNYTAK
Gaudi Bencéné Gergely Julianna

élt 76 évet,
Zolnai Lajos élt 69 évet,

Kádár Györgyné Zemanek Magdolna élt 
79 évet,

Fadgyas Antal élt 88 évet,
Kara Sándorné Bozsik Eleonóra élt 83 évet,

Tolnai Imre Lajos élt 82 évet,
Molnár Ferenc élt 70 évet,

Gábriel Sándorné Marinka Terézia
élt 83 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
December 1-7-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy.  u. 22.
Tel.: 56/350-993
December 8-14-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
tel.: 56/350-044

Állatorvosi ügyelet
December 2-3-án
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006;
06/30/664-8257
December  9-10-én
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

Ü G Y E L E T E K

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.

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

Hodos Nimród
(Kállai Krisztina)

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


