
 Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente  Ingyenes

 Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Szolgálat 7. old.

 Tájékoztató - Pirotechnika 6. old.

 Megkérdeztük... 3. old.

 Év végi éremeső 14. old.

 Sportévzáró 2017 13. old.

 Közlekedjünk szabályosan 11. old.

 LXXXIX. évfolyam 25. szám 2017. december 15.

Ezúton is köszönöm, hogy ebben 
az évben is olvasója volt lapunk-
nak. Az év vége felé közeledve visz-
szatekintünk az elvégzett munkára, 
tevékenységünkre. 

Köszönöm a magánszemélyek-
nek, hogy színvonalas írásaikkal, 
fotóikkal gazdagították olvasói 
kínálatunkat. Mezőtúr Város 
Önkormányzata, a Polgármesteri 
Hivatal az oktatási-nevelési intéz-
mények, civil szervezetek, városi 
cégek naprakész, folyamatos tájé-
koztatást adtak eseményeikről, 
híreikről, segítve munkánkat. 

A lap összeállítása, szerkesztése 
során törekedtünk arra, hogy a 
beérkezett anyagokat mihamarabb 
megjelentessük, és az olvasói igé-
nyeket a lehető legteljesebb mér-
tékben kiszolgáljuk a hírek, infor-
mációk közlésével. 

2018-ban is folytatjuk munkán-
kat, eleget téve az Önök olvasói igé-
nyeinek. A lap megjelenését 2017-
ben is támogatta Mezőtúr Város 
Önkormányzata.

Következő számunk
megjelenése:

2018. január 19.,
lapzárta: 2018. január 10. 

A Mezőtúri Közművelődési és 
Sport Közhasznú Nonproft Kft. 
munkatársai nevében Áldott 
Karácsonyt és eredményekben gaz-
dag, Boldog Új Esztendőt kívánok 
minden kedves olvasónknak! 

Tisztelettel:
Bordács László

felelős szerkesztő

Kedves Olvasónk! 

Az advent szó jelentése a keresz-
tény kultúrkörben eljövetelt jelent. 
Az adventi időszak várakozással teli. 
Sok családban már advent első vasár-
napján megkezdődik a karácsonyi 
készülődés, hiszen karácsonyig alig 
néhány hét van hátra. Ünnepi hangu-
latot teremtünk otthonunkban is. Ezt 
a hangulatot kívánja emelni Mezőtúr 
Város Önkormányzata, valamint a 
Mezőtúri Közmű-velődési és Sport 
Közhasznú Nonprofit Kft.

A szervezők igyekeznek az 
adventi készülődésbe minden 
mezőtúri lakost bevonni. 
Megmozgatnak kicsiket és nagyo-

kat egyaránt azért, hogy együtt 
készülhessen a város az év leg-
szebb ünnepére, a karácsonyra.

2017. november 22-én a mezőtúri 
Közösségi Ház fenyőfájának feldí-
szítésében a Harmatcsepp Óvoda 
kis ovisai segítettek, akik egy dalos 
műsorral is köszöntötték a feldíszí-
tett fát. Herczeg Zsolt Mezőtúr 
város polgármestere ezt szaloncu-
korral köszönte meg nekik.

November 26-án Karácsonyváró 
vasárnap következett. Az adventi 
időszakot megelőző eseményen a 
mezőtúri Líria Társulat műsorát 
tekinthették meg az érdeklődők, 

akik ismert előadók szerzeményei-
vel örvendeztették meg közönségü-
ket. Mezőtúr Város Önkormányzata 
nevében Patkós Éva városi képvise-
lő köszöntötte a megjelenteket.

November 30-án a Városháza 
épületében is serény kezek dolgoz-

tak azért, hogy színes, saját kézzel 
készített díszek ékesítsék a 
Városháza fenyőfáját. Ez alkalom-
mal a Kossuth Lajos Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

diákjai voltak önkormányza-
tunk segítségére. A gyerekek 
a „munka” elvégzését köve-
tően verses, dalos előadással 
kedveskedtek. A műsorban 
részt vett a Harangvirág 
Kórus, a harmadik osztályos 
diákok pedig verset mond-
tak. Polgármester úr ez alka-

Közös várakozás Mezőtúron

Folyt. a 2. old.
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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: 06/1 457-0575
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.

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.

lommal is szaloncukorral mondott 
köszönetet.

December 3-án az első adventi 
vasárnapon a hagyományokhoz 
híven az első gyertyagyújtásnak a 
Városháza díszterme adott otthont. 
A rendezvény elején Fülöp Mónika 
lelkész az Evangélikus Egyház 
nevében, Mihalina László lelkész-
elnök a Református Egyház nevé-
ben megáldotta, és Ondavay Tibor 
pápai prelátus, esperes plébános a 
Katolikus Egyház nevében szentelte 
meg a város adventi koszorúját, 
melynek első gyertyáját Herczeg 
Zsolt Mezőtúr város polgármestere 
gyújtotta meg, majd 
köszöntötte a megje-
lenteket. Adventi 
g o n d o l a t o k k a l 
Bodorikné Aszódi 
Ágnes a Mezőtúri 
Református Kollé-
gium intézményegy-
ség-vezetőhelyettese 
szólt a jelenlévők-
höz. Végül a Mezőtúri Református 
Kollégium gyermekkórusa ünnepi 
műsora következett, Marczi Ernő 
kántor-karnagy vezényletével. A 
műsor után Herczeg Zsolt polgár-
mester úr felkapcsolta az ünnepi 
díszkivilágítást a Városháza épüle-
tén.

December 5-én a Télapót vártuk 
Mezőtúrra. Már délelőtt 10 
órakor a Városi Oktatási 
Centrum sportcsarnoka 
megtelt izgatott gyerme-
kekkel, ám a Télapó érke-
zésére nem kellett sokat 
várni, hiszen a helyszínre 
érkező óvodás és iskolás 
csoportokat maga a 

Mikulás fogadta. Természetesen 
minden gyermeknek kedveskedett 

egy kis édességgel. A várakozást 
Fábián Éva inter-aktív gyermekmű-
sora tette teljessé, akikkel a gyerme-
kek együtt énekelhettek, táncolhat-
tak és a kezek ez alkalommal sem 
maradtak üresen. 

A délutáni órákban a Kézműves 
Ház udvarában folytatódott a prog-
ram. Herczeg Zsolt polgármester úr 
szavait követően a Ramazuri 
Együttessel csalogatták a gyerme-
kek a helyszínre a Mikulást, aki 
ajándékokkal teli puttonyával meg 
is érkezett.

December 10-én advent második 
vasárnapján a Közösségi Házba 
invitálták a lakosságot. A városi 
koszorú második gyertyáját Batta 
Attila Viktor Mezőtúr város alpol-
gármestere gyújtotta meg, majd a 
kiemelkedő munkájáért Polgár-
mesteri Elismerő Oklevélben része-
sült Biró László népzenetanár, cite-
raművész osztotta meg gondolatait 
a közönséggel. A műsort ezúttal a 
Dalvarázs Együttes adta. Előadásuk 
tartalma műfajokon és korokon 
átívelt, az énekes szólistákat a meg-
szokott módon zenekar kísérte.

A programok sora folytatódik 
december 17-én, amikor Orosz 
Zoltán harmonikaművész érkezik a 
harmadik mezőtúri gyertyagyújtás-
ra, Dallam és Szenvedély című 
műsorával.

Bodor Márti

Minden kedves választókerületi lakosnak áldott,
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket kívánok! 

Továbbra is várom Önöket a lakossági fórumra esetleges problémáikkal, 
a választókerület fejlődését szolgáló javaslataikkal! 

 Dr. Csellár  Zsuzsanna
7.sz. választókerületi képviselő 

H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2017. november 30-ai soros nyilvános 
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
•	  Mezőtúr Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 

2/2017. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
•	  az önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők anya-

gi érdekeltségi rendszeréről
•	  a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az intézményi térítési 

díjakról szóló 12/2010.(VI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
•	  a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 

következményeiről szóló 8/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

•	  a települési támogatásról szóló 21/2017.(XI.17.) számú önkormányza-
ti rendelet módosításáról

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. december 04. 
dr. Enyedi Mihály

jegyző 
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Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló”

2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 
közművelődési, sport és civil ügyintéző 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) 

Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 29. Civil kapcsolati és kommunikációs feladatkör 
Ellátandó feladatok:
Közművelődési, sport és civil ügyintézői feladatok a Mezőtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal illetékességi területén 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Turisztikával és idegenforgalommal, külkapcsolatokkal kapcsolatos fel-

adatok ellátása. 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

„Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint a(z) Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
•	magyar	állampolgárság,
•	cselekvőképesség,
•	büntetlen	előélet,
•	felsőfokú	képesítés,	
•	angol	nyelv	társalgási	szintű	nyelvtudás,	
•	vagyonnyilatkozat	tételi	eljárás	lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	a	pályázó	aláírt,	kizárólag	a	45/2012.(III.	20.)	Korm.	rendelet	1.	mel-

léklet szerinti önéletrajz 
•	3	hónapnál	nem	régebbi	hatósági	erkölcsi	bizonyítvány,	vagy	igazolás	

az igénylésről 
•	 feltételként	 előírt	 iskolai	 végzettséget,	 szakképesítést	 igazoló	 doku-

mentumok másolata 
•	motivációs	levél	
•	a	pályázó	nyilatkozata	arra	vonatkozóan,	hogy	a	pályázati	anyagot	az	

eljárásban résztvevők megismerhetik. 
A pályázatok benyújtásának módja:
•	Postai	úton,	a	pályázatnak	a	Mezőtúri	Közös	Önkormányzati	Hivatal	

címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 18813/2017 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési, 
sport és civil ügyintéző.
•	 Elektronikus	 úton	 Török	 Ilona	 Andrea	 részére	 a	 torokandrea@

mezotur.hu E-mail címen keresztül.
•	 Személyesen:	 Török	 Ilona	 Andrea,	 Jász-Nagykun-Szolnok	 megye,	

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31. 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázati határidő leteltét követően hiánypótlásra nincs lehetőség – az 

erkölcsi bizonyítvány kivételével. A megadottól eltérő módon benyújtott 
pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. A 
kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A Pályáztató fenntartja 
magának a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

Véradás
2017. december 19-én (kedden) Véradás lesz a 

Közösségi Házban 8-13 óráig. 
Szükséges iratok: 

Személyi igazolvány, lakcím-kártya, TAJ kártya
Magyar Vöröskereszt

2017. november 16-án soron 
kívüli nyilvános ülést tartott 
Mezőtúr Város képviselő-tes-
tülete, majd november 30-án 
soros nyilvános és zárt ülést. 
A napirendi pontokról 
Herczeg Zsolt polgármester 
és Batta Attila Viktor alpol-
gármester tartott sajtótájé-
koztatót.

– A soron kívüli ülés témája volt a 
települési támogatásról szóló ren-
delet módosítása. Miért volt erre 
szükség?

H.Zs.: – Ez a rendelet a települé-
sen élő polgárok segélyezésére 
szolgál. Erre a támogatási rendszer-
re, erre a feladatra az önkormány-
zatunknak 2017-ben 70 millió forint 
áll rendelkezésre, amely zömében 
állami forrás. Az utóbbi időben a 
rendelettel kapcsolatban azt tapasz-
taltuk, hogy nagyon alacsonyak a 
jogosultság határai, így sok kérel-
met vissza kellett utasítani az elbí-
rálásuk alatt. Ezért döntött úgy a 
képviselő-testület, hogy ezeket a 
jövedelemhatárokat megemeli. 
Számos támogatási forma működik 
a rendelet által, a lakhatási támoga-
tást például havi 2000 forintról 
5000 forintra emeltük, illetve elfo-
gadtuk azt a módosító indítványt, 
amely azt tartalmazza, hogy nem a 
segélyezett részére adjuk át a pénz-
összeget, hanem közüzemi szolgál-
tatók részére. A kérelmező eldönt-
heti, hogy melyik szolgáltató részé-
re fizesse ki ezt az összeget az 
önkormányzat. Javaslom minden-
kinek – akinek szüksége lehet rá –, 
hogy www.mezotur.hu honlapon 
tájékozódjon. 

– A 2017. évi helyi adó kivetések-
ről, az időarányos bevételi teljesí-
tésekről, a kintlévőségekről és a 
behajthatatlan követelésekről 
szóló napirend már a soros ülés 
témája volt. Mekkora mértékű a 
kintlévőség, hogyan tudja ezt az 
önkormányzat kezelni?

H.Zs.: – Számos adónem van, 
építményadó, kommunális adó, 
telekadó, idegenforgalmi adó, gép-
járműadó, talajterelési díj, stb. A 
2017. évi nyitóegyenleg 141,6 millió 
forintos kintlévőséget mutatott, 
amelynek mértéke 9.hó 30-án 98,9 
millió volt. Márciusban és szeptem-
berben volt az adó befizetési határ-
idő, látható, hogy nem érkezett be 
minden adóforint. Általánosságban 
azt el lehet mondani, hogy durván 
84-85% körül alakult a befizetett 
összegek aránya a kivetéshez 
képest, de év végéig van még idő. 

Amennyiben nem érkeznek be 
ezek az összegek, akkor a kollégá-
ink az ideillő jogi eljárásokat lefoly-
tatják. Ehhez kapcsolódik egy 
másik napirendi pont, amely a köz-
tisztviselők anyagi érdekeltségi 
rendszeréről szól. A lényege az, 
hogy amennyiben a dolgozóink 
eredményesek az adók beszedése 
terén, akkor ezt jutalmazni szeret-
nénk. Itt kell elmondani, hogy 10 
éve nem változott a köztisztviselői 
bér és úgy döntöttünk, hogy szük-
séges elismerni a kollégáink mun-
káját, ezzel is ösztönözve őket, 
hogy minél eredményesebbek 
legyenek a hátralékok behajtása 
terén. Most kidolgoztunk egy felté-
telrendszert, amelyet a képviselő-
testület elfogadott, 10-15 % az az 
összeg, ami kifizethető a dolgozók 
részére. 

– A közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek megszegésé-
nek következményeiről szóló 
önkormányzati rendelet módosítá-
sáról is döntöttek. Erre miért volt 
szükség?

B.A.V.: – Ez a rendelet azt a célt 
szolgálja, hogy a közösséget zavaró 
körülményeket megakadályozza, 
valamint szankcionálhatóvá tegye. 
A módosítást az tette szükségessé, 
hogy egyes személyek életvitelsze-
rűen tartózkodtak a város területe-
in. Ezt szeretnénk megakadályozni, 
hiszen Mezőtúr Város Önkor-
mányzata mindent megtett ezekért 
az emberekért, munkahelyet, 
lakást, anyagi támogatást biztosí-
tott. Bár a támogatást elfogadták, 
ennek ellenére többször is zavarták 
a lakosságot az utcai életmódjukkal. 

– A Karcagi Szakképzési 
Centrummal megkötött vagyonke-
zelési szerződés módosításáról is 
döntés született. Mit tartalmaz a 
módosítás?

B.A.V.: – Köztudott, hogy a 
középiskoláinkat a Karcagi 
Szakképzési Centrum működteti és 
az is, hogy sajnos 2010-ben bezárt a 
főiskola. Polgármester úr és az 
önkormányzat nagyon sokat tett a 
főiskola újraindítása érdekében, ez 
részben sikerült, viszont ez a nagy 
értékű terület kihasználatlanul van. 
A Karcagi SzC a részben hasznosí-
tott U alakú épületet szeretné meg-
kapni felnőttképzésre, illetve a 
városban szétszórt tanműhelyek-
nek az egységesítésére. Ez egy 
olyan lehetőség, amit a testület 
pozitívan bírált el, hiszen élettel tel-
het meg a volt főiskola egy része. 

Megkérdeztük...

Folyt. 4. old.
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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

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

Sok apró lépéssel egy nagyobb köz-
pont is létrejöhet, hiszen annak ide-
jén a főiskola is felsőfokú techni-
kumból nőtte ki magát. 

– A Városi Strandfürdő és Fedett 
Uszoda térítés díjainak módosításá-
ról is született döntés. Milyen irány-
ba mozdulnak a díjak?

B.A.V.: – Főleg az uszodai bérle-
tek, napijegyek kerültek előtérbe. 
Célunk az, hogy minél többen láto-
gassák az uszodát, ezért árcsökken-
tést szavazott meg a testület, vala-

mint polgármester úr javasolta, 
hogy a mezőtúri lakhellyel rendel-
kezők még ezen felül is kapjanak 
kedvezményt. Mindannyiunk 
közös érdeke, hogy ne a szomszéd 
településekre járjanak lakosaink. 
Örömteli tény, hogy már van két 
kisebb medence, de hosszú távú 
terveinkben szerepel a fedett 
gyógyfürdőzés fejlesztése, a külön-
böző gyógykezelések megoldása. 

Bodor Márti

Megállóhely végleges áthelyezése Mezőtúron

 Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Mezőtúron a Kossuth 
téri buszmegálló Nemzeti Szálloda, Református Nagytemplom oldalában 
lévő kocsiállása (Szeged irányába) véglegesen áthelyezésre került a jelen-
legi kocsiállástól kb. 300 méterre feljebb, a Református Kollégium elé.

 
Az áthelyezett megállóhely zölddel jelölt végleges helyét megtekinthetik 

az alábbi linken: http://kmkk.hu/images/mezotur.jpg

 Forrás: www.kmkk.hu

A Mezőtúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat az idei évben is megren-
dezte mikulás ünepségét. A rendezvény 2017.12.04-én 16 órától vette kez-
detét, melyre sokan ellátogattak, több mint száz csomag került kiosztásra. 

Ezúton szeretnénk megköszönni az 
Újvárosi Általános Iskola műsorát és 
az ott lévők részvételét.

Rafael István Attila
elnök

Mikulás ünnepség

H Ó V A R Á Z S

Ezernyi ezüstvilági tündérálomra ébredt a táj,
fehér pihepuha hóbundában tündökölnek a fák.
Million csodacsipkés csillagpihe járja táncát,
lágyan aláhullva, egymást karolva,
mosolyt csennek a téli hangulatba.
Mozdulatlan fehér bunda, vitézágak takarója,
szívmeleg ezüsthomok csendbe,
pihepuha köntösre, jelet olvaszt az ünnep érintése.

Bordács Erzsébet
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„Hagyományértelmezések a 
nagykunsági paraszti tárgykultú-
rában” címmel szervezett 3 napos 
rendezvénysorozatot a Közösség a 
Megújuló Vidékért Egyesület 
Mezőtúron. A Nagykunság a helyi 
értéktárában számtalan olyan elem 
is szerepel, melyek a hagyományos 
tárgyalkotó kultúra, a tárgyalkotó 
népművészet körébe tartoznak. 
Egyes elemek funkciójukban ma is 
használhatók (pl. bicska, cipő stb.), 
ám más tárgyak (pl. dohányzacskó, 
csizmahúzó stb.) kikoptak a hasz-
nálatból, múzeumi tárggyá váltak. 
Mindkét csoportra igaz, hogy alko-
tóik egyénileg készítették ezeket a 
népi hagyományos tárgyakat, de a 
fennmaradásukat un. forrást min-
dig az adott közösség ízlése és 
kontroll hatása döntötte el. Ezen 
tudás gyűjtése, megőrzése kardiná-
lis feladat, mert kulturális öröksé-
günk részét képezi. 

 2017. november 22-én „Forrás – 
Kód megfejtés a paraszti tárgykul-
túrában” című tudományos konfe-
rencián elhangzott előadásokban 
egy máig megmaradt, időről időre 
újraértelmezett kultúra összefüggé-
seire világítottak rá közérthető for-
mában. Herczeg Zsolt Mezőtúr 
város polgármestere és Dr. Barancsi 
Ágnes MNVH JNSZ megyei területi 
felelős, a szervező egyesület elnöké-
nek köszöntő beszédükben kardiná-
lis hangsúlyt fektettek a helyi kultú-
ra megőrzésére, a helyi identitástu-
dat erősítésére. Hegedűs Krisztián a 
Kunszentmártoni Helytörténeti 
Múzeum muzeológusa a sörfőzők-
ről, Pusztai Zsolt a Túri Fazekas 
Múzeum muzeológusa a 
papíruszról, Dr. Gecse Annabella a 
szolnoki Damjanich János Múzeum 
néprajzkutatója az Alföldön hasz-
nált Gömöri cserepekről, Ament Éva 
grafikus a bútorfestésről, Benedek 
Csaba néprajzkutató a Református 
klenódiumokról, míg Raj Rozália 
hímzés szakoktató, viseletkutató és 
Nagy István néptáncoktató, viselet-
kutató (Vajdasági Magyar 
Folklórközpont, Szabadka) néhány 
bácskai falu egykori öltözetéről és 
vidékünk népi textíliáiról tartottak 

szakmai előadásokat.
2017. november 23-i kerekasztal 

beszélgetés célkitűzése volt a tudo-
mányos konferencia tapasztalatai-
nak bemutatása, a tárgykultúra, a 
kézművesség integrálásának lehető-
sége az oktatásba. A szakmai beszél-
getést követően a jelenlévő óvodai 
és iskolai pedagógusok, intézmény-
vezetők jó pedagógusi gyakorlatot 
szerezhetnek a kiállító kézművesek-
től. Dr. Barancsi Ágnes MNVH JNSZ 
megyei területi felelős, egyesületi 
elnök köszöntő beszédében kiemel-
te a fiatalok helyben tartásának, 
helyi identitástudat növelésének 
fontosságát. Kovács Anett Beáta a 
Mezőtúr i  Re formátus 
Egyházközösség Idősek Otthonának 
intézményvezetője bemutatta az 
idősek otthonában történő értékőr-
zés fontosságát. Dr. Pusztai Gabriella 
történész, a Kunszentmártoni 
Általános Művelődési Központ igaz-
gatója Múzeumpedagógiai jó gya-
korlatokat prezentált a 
Kunszentmártoni Helytörténeti 
Múzeumban folyó munkákról. 

Pusztai Zsolt a Túri Fazekas 
Múzeum muzeológusa beszámolt a 
„Múzeumi kincsesláda” című, óvo-
dás korú gyermekeknek szervezett 
kézműves programsorozat eredmé-
nyeiről. Raj Rozália hímzés szakok-
tató, viseletkutató és Nagy István 
néptáncoktató, viseletkutató 
(Vajdasági Magyar Folklórközpont, 
Szabadka) hasznos, gyakorlati 
információkat közvetítettek a 
Vajdasági Magyar Folklórközpont 
oktató-szakképző munkáiról.

2017. november 23-án mintegy 
250 óvodás, iskolás gyermek vett 
részt a „kézműves játszóházban”. A 
mesterek által eszközölt jó gyakor-
latok bemutatás és átadása, a tudás-
transzfer mindenképp példaértékű, 
adaptálható hatással lehet a fiatal 
célcsoport valamint szüleik, tanára-
ik számára is.

 Barancsi Ágnes

„ A hagyomány nem hamu őrzése, hanem a láng 
továbbadása” A Diabétesz Világnap alkalmából rendezett összejövetelt a Mezőtúri 

Diabétesz Klub 2017. november 23-án a Közösségi Házban.

Az eseményen részt vett Batta Attila Viktor alpolgármester úr, aki 
köszöntötte a megjelenteket és a szervező klubot. Majd Dr. Papp Róza főor-
vos asszony tartott előadást az új gyógyszerekkel, illetve inzulinokkal kap-
csolatban. Főorvos asszony már több ízben járt a klubnál, az eseményen 
lehetőség volt kérdések feltevésére, amelyre szívesen válaszolt. A tájékoz-
tatót követően az EFI munkatársai különböző szűréseket végeztek, vala-
mint Csányiné Rácz Erika gyógytornász mozgatta meg a közönséget.

A meghívott vendégek 9 klubból érkeztek városunkból. 
A Mezőtúri Diabétesz Klub köszöni Mezőtúr Város Önkormányzatának 

és a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft-nek egész éves támogatását.
Torzsásné Lajosné

Klubvezető

Diabétesz Világnap Mezőtúron

Divatbemutatón mutatják be a citerások új ruháit

Mezőtúr városa méltán büszke 
helyi értékeire, hiszen az ország 
egyik leggazdagabb citerás hagyo-
mányaival büszkélkedő települé-
sünk. A Bárdos Lajos Művészeti 
Iskola citera tanszak tanítványai, 
zenekarai elismert zenei tehetségek 
nemcsak hazánkban, hanem 
Európa több országában is. 
„Minden nap ünnep, mikor meg-
szólalunk a színpadon”. Kun 
hagyományőrző ünnepi ruhák a 

hétköznapi divat tükrében, címmel 
nyert 2017. évi Hungarikum pályá-
zat keretén belül új ruhákba öltöz-
nek a Méhecske gyermek citeraze-
nekar és a Daloló Pacsirták gyer-
mek népdalkórus tagjai, tanárai. A 
budapesti Kempinski Hotel adott 
otthont 2017. december 13-án a 
Földművelésügyi Minisztérium 
által rendezett Hagyomány a divat-
ban, népviselet másként című 
divatbemutatónak.

Miniszteri elismerés
2017. december 7-én a Termelői 

Közösségek Napja alkalmából a 
Földművelésügyi Minisztériumban 

példaértékű közösségi tevékenysé-
ge elismeréséül „Közösségi Díj a 
Hagyományos Termékekért” cím-

mel miniszteri 
oklevélben része-
sült a mezőtúron 
t e v é k e n y k e d ő 
Közösség a Meg-
újuló Vidékért 
Egyesület. A szer-
vezet elnöke: Dr. 
Barancsi Ágnes.
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Tájékoztatom, hogy a polgári 
célú pirotechnikai tevékenységről 
szóló 173/2011. (VIII. 24.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: 
rendelet) alapján az év végi ünne-
pekhez kapcsolódó, pirotechnikai 
termékek tárolására, forgalmazásá-
ra és felhasználására vonatkozó 
szabályok az alábbiak.       

A kormányrendelet a pirotechni-
kai termékeket összesen 8 kategóri-
ába sorolja, színpadi pirotechnikai 
termékek T1. és T2. osztálya, egyéb 
pirotechnikai termékek P1. és P2. 
osztálya és a tűzijáték termékek 
1.-4. osztálya. Az év végi ünnep-
kör speciális szabályai csak az 1., 
2., és 3. osztályba sorolt tűzijáték 
termékeket érintik.      

1. Tűzijáték termékek év végi 
forgalmazásának szabályai: 

A rendelet egész évben lehetővé 
teszi a csekély hatóanyag-tartalmú 
(nagyon alacsony kockázat és elha-
nyagolható zajszint), 1. pirotechni-
kai osztályba, illetve az alacsony 
kockázattal és alacsony zajszinttel 
járó, 2. pirotechnikai osztályba tar-
tozó termékek forgalmazását és fel-
használását. 

A forgalmazáshoz ezen termékek 
esetében hatósági engedély, vagy a 
hatóság által tudomásul vett és 
jóváhagyott bejelentés szükséges.

3. pirotechnikai osztályba tarto-
zó tűzijáték terméket év végén is 
csak az MRFK által kiadott enge-
déllyel rendelkező vállalkozás for-
galmazhat. 

Az év végi ünnepkörhöz kapcso-
lódó speciális forgalmazásra vonat-
kozó szabály szerint az MRFK által 
kiadott érvényes engedély birtoká-
ban a 1-3. osztályba tartozó tűzijá-
ték termékek – az engedélyben 
meghatározott időszakban és hely-
színen – ideiglenes tárolóhelyen 
(konténerben) is tárolhatók és for-
galmazhatók december 28. és 31. 
között.    

2. Tűzijáték termékek meg-
szerzésének birtoklásának és fel-
használásának szabályai : 

Az 1. pirotechnikai osztályba tar-
tozó termékeket a 14. életévüket 
betöltött személyek, míg a 2. piro-
technikai osztályba tartozó termé-
keket a 16. életévüket betöltött sze-
mélyek (1 kg nettó hatóanyag tarta-
lomig) egész évben – így az év végi 
időszakban is – engedély nélkül 
megvásárolhatják. 

A 3. pirotechnikai osztályba tar-
tozó tűzijáték termékeket nagykorú 
személyek (3 kg nettó hatóanyag 

tartalomig) december 28-31. között 
megvásárolhatják, birtokolhatják, 
tárolhatják és a használati utasítás-
nak megfelelően december 31-én 
18.00 órától január 1-én 06.00 óráig 
felhasználhatják. 

A felhasználás az alábbi korláto-
zások mellett történhet: 

- Közintézményben, középület-
ben, sportlétesítményben, egyházi 
intézményben, védett természeti 
területen, „C” tűzveszélyességi osz-
tályba sorolt helyen, illetve rendez-
vény helyszínéül szolgáló nyilvá-
nos helyen a termékek ez idő alatt 
is csak pirotechnikus irányításával 
használhatóak fel. 

- Tömegközlekedési eszközön a 
termékek nem használhatóak fel és 
csak zárt csomagolásban szállíthatók.

- minden alkalommal be kell tar-
tani a termék felhasználására vonat-
kozó útmutatót.  

- 14. életévét be nem töltött sze-
mély csak nagykorú személy jelen-
létében használhat fel pirotechnikai 
tűzijáték terméket, 16. életévét be 
nem töltött személy nagykorú fel-
ügyelete nélkül pedig csak  1. sz. 
pirotechnikai osztályba tartozó 
tűzijáték terméket használhat fel.  

Az esetlegesen fel nem használt 
– és az év végi ünnepkört követően 
jogszerűen nem birtokolható – piro-
technikai termékeket január 5-ig a 
forgalmazó köteles térítésmentesen 
és költség felszámítása nélkül 
átvenni. 

3. Tűzijáték termékek év végi 
tárolásának szabályai: 

1. és 2. pirotechnikai osztályba 
tartozó tűzijáték termékeket 
magánszemély egy időben és 
helyen összesen 1-1 kg nettó töme-
gig tárolhat, míg a csak év végén 
szabadon megvásárolható 3. piro-
technikai osztályba tartozó tűzijá-
ték termékekből egy időben és 
helyen összesen 3 kg nettó ható-
anyag-tartalom tárolható.

A tárolás feltételeit a rendelet 
részletesen szabályozza. A magán-
személyek által szabadon felhasz-
nálható pirotechnikai termékek 
tárolására vonatkozó legfontosabb 
szabályok:
•	 lakásban a pirotechnikai termé-

keket a kiskorú személyektől 
elzártan kell tartani;

•	  el nem zárt pirotechnikai termé-
ket felügyelet nélkül hagyni tilos;

•	  más tűzveszélyes anyagokkal 
(pl.: üzemanyag, hígító) együtt 
nem tárolhatók;

•	  tetőtérben és alagsorban, pincé-

ben pirotechnikai terméket tárol-
ni nem szabad;

•	  a pirotechnikai termék károso-
dástól, csapadéktól, napfénytől, 
sugárzó hőtől, tűztől és akaratlan 
gyújtástól védve tárolandó;

•	  elnedvesedett és utána kiszáradt, 
illetve valamilyen okból sérült 
burkolatú terméket, valamint 
olyan pirotechnikai terméket, 
amelyen szagképződés, esetleg 
melegedés észlelhető, a többi 
pirotechnikai terméktől el kell 
különíteni;

•	  a hibás terméket felhasználni 
tilos, a vásárlás helyére, vagy a 
forgalmazó által megadott helyre 
vissza kell vinni;

•	  a pirotechnikai termékek eredeti 
szerelési formáját megbontani, a 
terméket szétszerelni nem szabad;

•	  egy lakóegységen (pl.: lakás, csa-
ládi ház) belül összesen csak az 
egy magánszemély által birtokol-
ható mennyiségű pirotechnikai 
termék tárolható (1-2. pirotech-
nikai osztályba tartozó termékek 
esetén 1 kg nettó tömegig, év 
végén a 3. pirotechnikai osztály-
ba tartozó termékek esetén 3 kg 
nettó tömegig),

•	  a közvetlen, kézi gyújtással sze-
relt termék csak a gyújtóhelyet 
borító védősapkával mozgatható, 
és az akaratlan gyújtástól védve 
szállítható. 

A professzionális céllal készített 
4. pirotechnikai osztályba tartozó, 
nagy hatóanyag-tartalmú tűzijáték 
termékeket természetesen az év 
végi időszakban is csak szakképzett 
pirotechnikus birtokolhatja és hasz-
nálhatja fel érvényes felhasználási 
engedély birtokában.

A Magyar Szabványügyi Hivatal 
megváltoztatta a tűzijáték bombák 
pirotechnikai besorolását. 2013. 
augusztus 1-jén hirdették ki az 
erről szóló szabványt, amely sze-
rint minden tűzijáték bomba 4. 
pirotechnikai osztályba tartozik, 
így magánszemély nem birtokol-
hat, nem tárolhat, és nem hasz-
nálhat fel tűzijáték bombát. Ez a 
tilalom a szilveszteri időszakra is 
vonatkozik. Tűzijáték bombát 
ideiglenes tároló- és forgalmazó 
(konténer) helyen forgalmazni 
nem lehet. 

A jelenleg hatályos jogszabályi 
rendelkezések alapján Magyar-
országon magánszemélyeknek 
tilos petárdát birtokolni, illetőleg 
felhasználni.

Tájékoztató - Pirotechnika

Az év utolsó hónapjaiban meg-
változnak az időjárási körülmé-
nyek. Ne feledkezzünk meg jármű-
vünkről sem, melynek szintén fel 
kell készülnie a megváltozott időjá-
rásra, hogy továbbra is biztonság-
ban közlekedhessünk. 

Célszerű ellenőriztetni az akku-
mulátort, a gumiabroncsokat, a vilá-
gító berendezéseket és a fékeket. A 
nyári ablakmosó folyadékot télire 
cserélni és lassan bekészíteni az 
autóba a jégoldó spray-t, jégkaparót, 
páramentesítőt, hiszen nem csak a 
hőmérséklet változik, hanem egyre 
több, különböző formában érkező 
csapadékra is számítanunk kell. 

Veszélyt jelent a közlekedőkre a 
fákról lehulló nedves levéltömeg, 
melytől az úttest csúszóssá válhat. 
Hasonló a mezőgazdasági gépek 
által felhordott sár hatása is. 
Ilyenkor csökken a gumiabroncs 
tapadása és megnő a féktávolság. 
Nedves, esős időben soha ne úgy 
közlekedjünk, ahogy nyáron meg-
szoktuk és mindig tartunk nagyobb 
követési távolságot, sebességünket 
csökkentve. Sajnos még mindig elő-
fordul, hogy korlátozott látási viszo-
nyok mellett is láthatósági mellény 
nélkül közlekednek az úttesten a 
gyalogosok és kerékpárosok. 

Reggelente láthatjuk, hogy a sza-
bad ég alatt parkoló autók ablakai 
jegesek, párásak. Soha ne indul-
junk el úgy, hogy csak egy kis 
helyen töröljük le, hiszen így a 
megnövelt holtterekkel saját 
magunkat akadályozzuk a szabad 
kilátásban, és nem vesszük észre a 
párás ablak mögött érkező másik 
járművet vagy gyalogost. Egy pilla-
nat alatt megvan a baj, amit néhány 
perces törölgetéssel meg lehetett 
volna előzni. Ilyenkor természete-
sen a visszapillantó tükrök se 
maradjanak ki!

Elindulás előtt az autóban ülő 
összes személy csatolja be a bizton-
sági övet és a gyerekeket se felejt-
sük el gyermekbiztonsági rendszer-
ben rögzíteni. 

Alattomos őszi időjárási specialitás 
a köd. Ködös időben a baleseteket leg-
inkább a világító berendezések hasz-
nálatával tudjuk megelőzni. 
Előfordulhat az is, hogy ilyenkor csak 
lépésben tudunk közlekedni. Ebben 
az esetben nehéz megőrizni türelmün-
ket, azonban mérlegelni kell, mi okoz 
nagyobb bosszúságot: néhány perc 
késés vagy sérült személyek,                                                                                                                                       
törött autók, majd a rendőrségi eljárás. 

Ne feledje: Önt is hazavárják!

Megyei Balesetmegelőzési 
Bizottság közleménye

Őszi-téli átállás a közlekedésben
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A hideg beköszöntével a vízmé-
rők, a csövek és egyéb szerelvé-
nyek elfagyása bosszúságot és 
előre nem várt jelentős költsége-
ket okozhatnak felhasználóink 
számára. Mindezek azonban kellő 
odafigyeléssel megelőzhetőek!

Felhasználói teendők mérőelfa-
gyás esetén

- Vízmérő-elfagyás észlelése ese-
tén haladéktalanul értesítse a TRV 
Zrt. munkatársait az ingyenesen 
hívható műszaki hibabejelentő tele-
fonszámon: +36 80/205-157!

- Ellenőrizze, hogy a vízmérő 
előtti elzáró csap nyitva van-e. 
Amennyiben igen, próbálja elzárni, 
a további vízelfolyás megelőzése 
érdekében.

A Vízmérők rendszeres ellenőr-
zése és a vízórán belüli hálózat 
karbantartása, a hazai törvények 
alapján a Felhasználó feladata. A 
vízóra, illetve a belső rendszer 
elfagyása, hibái miatt fellépő víz-
óracsere és vízelfolyás költsége a 
Felhasználót terheli!

Hogyan védekezzen a vízi 
közművek elfagyása ellen?

1) Legfontosabb teendő az elfa-
gyás megelőzése érdekében lakott 
épületekben:

- Pótolja az esetlegesen sérült 
vagy hiányzó vízóra akna fedőlapját

- Szigetelje megfelelően az víz-
mérőakna oldalát, födémszerkeze-
tét és a fedőlapját.

- Gondoskodjon az akna környé-
kének feltöltéséről, a levegőáramlás 
megakadályozásáról

- Rendszeresen ellenőrizze – 
különösen fagyos időszakban- a 

vízóra és az akna állapotát
2) Teljes körű víztelenítés nem 

lakott épületekben:
- A télen nem lakott épületek, 

üdülők vízvédelme érdekében zárja 
el a vízóra előtti elzáró szelepet is. 
A vízóra után lévő leürítő szelepet 
- ha van beépítve- fordítsa megfele-
lő állásba, hogy a rendszerből 
lefolyjon a benne lévő víz. 

- Zárja el a kerti csapok téli fagy-
elzáróját teljes ütközésig és nyissa 
ki a kerti csap csaptelepét. Ezzel a 
fagyelzáró ürítőjén a kerti csap füg-
gőleges ágából leürül a benne lévő 
víz. Ez a leürülés egy halkan hallha-
tó szivárgási zajjal jár, ami a kerti 
csaphoz hajolva könnyen hallható. 
A leürülés 1-2 percet vesz igénybe, 
ezután a szivárgási zaj meg kell, 
hogy szűnjön.

Kérjük, ezt ellenőrizze le, mert 
ellenkező esetben a fagycsap folya-
matos ürítő állásban maradhat, ami 
további vízelfolyást eredményezhet.

 - Víztelenítse az épületen belül 
található berendezéseket (engedje 
ki a vizet a bojlerből, WC tartályból, 
esetleges egyéb berendezésekből)

- Télen rendszeresen, nagy 
fagyok esetén különösen, ellenőriz-
ze a használaton kívüli ingatlano-
kat, ezzel megelőzve az ivóvíz elfo-
lyását, valamint az épület és beren-
dezések esetleges elfagyását

A vizes szakemberek tapaszta-
lata, hogy a csőtörések száma a 
téli időszakban 10-15%-kal maga-
sabb, mint nyáron. Ne feledje, a 
fagykár okozta káros vízelfolyás 
megelőzése a Felhasználó és a 
Szolgáltató közös érdeke! 

Védekezzen időben a vízóra és a belső hálózat
elfagyása ellen

A téli hidegben nemcsak a víz-
mérőkre, a csövekre és egyéb sze-
relvényekre érdemes odafigyelni, 
hanem a közkifolyók helyes téli 
használatára is.

A közkifolyó szabályos és hosszú 
távú működése érdekében figyeljen 
arra, hogy a nyomókart minden 
esetben teljesen (ütközésig) nyom-
ja le. Lehetőség szerint minden 
alkalommal nagyobb mennyiségű 
vizet vételezzen egyszerre. 

Ha a közkifolyó elfagyott, tilos 
azt tűzzel, gázlánggal, egyéb 
módon kiolvasztani! Ez további 
károkat okozhat, nehezíthetve, kés-
leltetve a javítását.

Amennyiben rendellenességet 
észlel a közkifolyó működésében 

és környékén, kérjük, jelezze mie-
lőbb az alábbi elérhetőségeinken:

 - A TRV Zrt. éjjel-nappal hívható 
ingyenes központi műszaki hibabe-
jelentőjén: +36 80/205-157

- személyesen az ügyfélszolgálati 
irodáinkban

- e-mailben az ugyfelszolgalat.
szolnok@trvzrt.hu. címen

- valamint a Call Centerünk +36 
40/180-124-es telefonszámán.

Ne feledje, az ivóvíz élelmiszer! 
A települési közkifolyók rendelte-
tésszerű használata a téli idő-
szakban is a szolgáltató és a fel-
használó közös érdeke!    

Szolnok, 2017.12.01.
Tiszamenti Regionális

Vízművek Zrt. 

Használja helyesen a települési közkifolyókat télen is

2017-ben új szolgálati formaként 
jelent meg a Magyar Honvédségnél 
a Önkéntes Területvédelmi 
Tartalékos szolgálat. A járásonként 
szerveződő egységek célja, hogy 
szükség esetén helyben biztosítson 
egy kiképzett és felkészített katonai 
erőt. A részletekről Kovács Imre 
alezredes, a Magyar Honvédség 
Hadkiegészítő és Felkészítő és 
Kiképző Parancsnokság részlegve-
zetője a Mezőtúri Városi 
Televíziónak beszélt.

– Az ország 197 járásában kezd-
tük meg az önkéntes területvédelmi 
tartalékos rendszer kiépítését. Jász-
Nagykun-Szolnok Megyében mind 
a 9 járásban elkezdtük toborozni a 
járási századok tagjait. Így a jövő-
ben egy-egy járásban 100 fő önkén-
tes területvédelmi tartalékos lesz, 
országos szinten 1000 fő a célunk. 
– Jó ütemben halad a toborzás, a 
televíziós riport elkészültéig 187 fő 
adta be a regisztrációs lapot. 

Jelentkezni minden nagykorú, 
magyarországi lakóhellyel rendel-
kező, büntetlen előéletű magyar 
állampolgár jelentkezhet. – Már két 
alkalommal tartottunk kiképzést, 
eddig nagyon pozitívak a tapaszta-
lataink. A két nap alatt elméleti, 
illetve gyakorlati tudnivalókat sajá-
títottak el a leendő önkéntes tartalé-
kos katonák. Logisztikai, egészség-
ügyi, híradó, valamint fegyverisme-
retet oktattunk. A teljes 120 órás 
képzés végén van a gépkarabély 
lövészet, illetve a katonás tartáshoz 
pedig biztosítjuk az alaki foglalko-
zást – ismertette alezredes úr.

Az önkéntes területvédelmi tarta-
lékosok olyan kiképzést kapnak, 
amely növeli a helyi közösség 
védelmi képességét, honvédelmi, 
illetve katasztrófavédelmi szinten. 
– Árvízi,  belvízi védekezésben, 
közlekedési katasztrófa, vagy egy 
kiterjedt tűz esetén hívjuk be az 
önkénteseket behívóparanccsal, 
valamint az adott önkormányzat 
vezetőjének fognak segítséget nyúj-
tani. Ezenkívül protokolláris felada-
taik vannak. Mezőtúron az október 
23-án rendezett megemlékezésen 
már láthatták katonáinkat – ismer-

tette Kovács Imre.
Az önkéntes tartalékosok felké-

szítése péntek, szombat, vasárnap, 
vagy szombat-vasárnap- hétfői 
napokon zajlana. A munkáltató a 
tényleges katonai szolgálatteljesíté-
se időtartamára, valamint a kiadott 
pótszabadság időtartamára kom-
penzációra jogosult. A Magyar 
Honvédség a meghatározott idő-
pontban biztosítja a meghatározott 
összeget. Az, aki csatlakozik a 
rendszerhez egyszeri szerződéskö-
tési díjat kap, éves időtartamot 
követően rendelkezésre állási díjat, 
illetve azokra a napokra, amikor 
kiképzésre, vagy feladat végrehaj-
tásra bevonul, akkor ugyanazt az 
illetményt fogja kapni, mint a tény-
leges állományú katonák. A tényle-
ges szolgálatteljesítés időtartamára 
laktanyai elhelyezésben, térítés-
mentes élelmezési és hadiruházati 
ellátásban és útiköltség térítésben 
részesül. Tervezi a Magyar 
Honvédség, hogy bevonja őket a 
honvédségi üdültetési rendszerbe, 
valamint ha gyermeke van, akkor 
az oktatásban is segíti őket, költsé-
gek átvállalásával.

– A Magyar Honvédségen belüli 
átjárhatóság megvan, önkéntes 
területvédelmi tartalékos katonák-
ból válhatnak tényleges katonák. 
Annak, aki csatlakozik a honvédség 
tényleges állományához és meg-
kezdi közkatonai rendfokozattal a 
katonai pályáját bruttó 220 000 
forintos fizetés biztosított egyéb jut-
tatásokkal – hangzott el a riportban.

Mezőtúron is már többen csatla-
koztak a rendszerhez. A Mezőtúri 
Járási Önkéntes Területvédelmi 
Tartalékos Század parancsnoka: 
Sárkány Zsolt százados elmondta, 
többen érdeklődtek már tőle erről a 
lehetőségről és buzdít is mindenkit 
a csatlakozásra, hiszen a honvéde-
lem az nemzeti ügy. 

Érdeklődni, jelentkezni lehet az 
www.iranyasereg.hu oldalon, de 
Szolnokon, Táncsics út 5-7. szám 
alatti Toborzó és Érdekvédelmi 
Központban is megkapják a kellő 
információt. 

Bodor Márti

Önkéntes Területvédelmi Tartalékos Szolgálat
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A budapesti Goethe Intézet 2017. 
november 24-én, már negyedik 
alkalommal rendezte meg 
Budapesten az Aranytíz 
Kultúrházban a szakközépiskolák 
9-11. osztályos tanulói számára a 
Deutscholympia.de nyelvi vetélke-
dőt, melynek mottója: „Beruf – 
Sprache – Spaß”.

A vetélkedőre 20 csapat jelent-
kezhetett. Iskolánk, a Karcagi SZC 
Mezőtúri Szakközépiskolája és 

Kollégiuma az eddigi vetélkedőkön 
is részt vett, természetesen most 
sem maradhattunk ki. Idén két csa-
pattal neveztünk. Tanulóink több-
nyire a kilencedik osztályból kerül-
tek ki, egy tizedikes tanuló mellett. 
Az egyik versenyzőnk csak most 
szeptemberben kezdte a német 
nyelv tanulását, így teljesítménye 
igazán dicséretes. A vetélkedő 25 
játékos feladatból állt. Tanulóink 
nagyon lelkesen, lelkiismeretesen 
végezték a feladatokat. A Fodor 
Nóra, Balogh Ibolya, Kiss Ferenc 
összeállítású csapatunk a 7.-11. hely 
egyikén végzett, a Vas Norbert, 
Pintér Béla, Kovács Mihály Dániel 
9. évfolyamos a 4.-6. hely között. 
Gratulálunk a tanulóknak és Fülöp 
Ernőné tanárnőnek a sikeres felké-
szítéshez!

Király Imre igazgató helyettes

Szakközépiskolások német nyelvi vetélkedője

„Röpülj, hajóm, rajtad a Holnap 
hőse”

Pali rálép a lábamra magyar óra 
végén. Pali kb. 90 kiló, nehéz a 
lábamnak. Mondjuk, nem tehet 
róla, nincs hátul szeme. Még jó! 
Ebben a cipőben utazom 
Debrecenbe a széttrancsírozott láb-
fejemmel, ahol Pali is ott lesz. 

Ancsi ideges, mert haza kell 
érnie hatra, Túrkevén kell a 
kézimeccsen jegyzősködnie. Bogi 
félig beájult, mert bevette a 
Deadalont, zötyög a busz, ő semmit 
nem érez ebből. Lala nem jön, mert 
elkapta a hasmenős-hányós pokolt. 
Ferit még nem láttam izgulni, most 
mellettem törölgeti a tenyerét, 
rakosgatja a pengetőt egyik térdéről 
a másikra és, ha ő nincs, itt nincs 
fellépés. Detti csak szuggerál a sze-
meivel – igen, szokott, már isme-
rem. Enikő nagyon fáradt, kicsit 
izgulok, fogja-e bírni. Ani néni 
háromhetes unokájára gondol. 
Kristóf a minősítés helyett jött el, 
remélem, nem fog csalódni. C-sek, 
D-sek, A-sok. Fiúk és lányok. 
Diákok és tanárok. 15-től 65 évesig. 
Mi a legjobb? – hogy megszűnik 
ezen a napon minden kategória. 
Egy csapat vagyunk. Mindenki érzi. 

Két nő miatt vagyunk ma itt. Az 
egyiket úgy hívják: Szabó Magda. A 
másik? Teleki Blanka. Amikor elké-
szül a fénykép a szobornál, tudom, 
hogy ez nem lehet véletlen. E. 
Lakatos Aranka szobrászművész 
készítette azt a szobrot is, ami nem-
sokára ott fogja figyelni a Dózsa 
György út 17. szám alatt elsétálókat, 
tanórákról késő gyerekeket. Nem 

hiszek a véletlenekben. Ma itt kellett 
lennünk – minden erre predesztinál. 

Az rendben van, hogy a Teleki 
Énekegyüttes felénekelte és elküld-
te az általa elképzelt Szabó Magda-
vers megzenésített változatát, de 
most elő is kell adni. Nem tudjuk, 
hogy milyen helyezést értünk el, 
mindenki izgatott. Közben látom a 
11-es lányok szeme alatt a kariká-

kat – ők már pár hónapja a szalag-
avatói műsort készítik, nyelvvizsgá-
ra, témazárókra készülnek. És 
mégis, valahogy kezdünk belelen-
dülni, ahogy közeledik az ünnepé-
lyes megnyitó. A mellettem ülő kol-
léga megkérdezi, hogy honnan jöt-
tünk. Amikor mondom, hogy 
Mezőtúr, csak ennyit felel: 
„Honnan???” Egy kicsit elmosolyo-
dom, és még jobban kihúzom 
magam. Igen, Mezőtúr, Teleki! 

És hirtelen minden megváltozik. 
A versenykiírás szerint az országos 
legjobb hármat hívják be, már az 
ötödik megzenésített verset hallgat-
juk… Zsófi hátranéz, rám, én pedig 
kezdem nagyon kellemetlenül érez-
ni magam. Azt mondtam nekik, 
hogy dobogósok vagyunk. „Kérlek, 
Magda, nekem mindegy, de ők ne 
csalódjanak” – gondolom. Abigél 
korsója most is működik! Őszinte 
az öröm és a taps, amikor meghall-
juk az eredményt. Egy utolsó kávé a 
suli tanárijában, és egy búcsúmon-
dat: „Telekisek, jók voltatok! Az 
Ady Gimi mostantól figyel rátok.” A 
hazafelé út már felszabadult, végig 
énekelnek a gyerekek, néha odafor-
dulok, csak figyelem őket. Nézem a 
kollégáimat, barátaimat. Jó együtt.

Palival ma dupla magyar órám 
volt. Minden bizonnyal unja, nem 
érti, ha érti is, nem érdekli. Lenézek 
a lábamra, még mindig sajog. Aztán 
Palira tekintek.  Eszembe jut a 
szombati nap. Valami összeköt. 
Nem tudok rá haragudni. Valahogy 
majd lesz, gondolom, és kezembe 
veszem a krétát. 

T. A. 
Teleki

(A Teleki Énekegyüttes tagjai: 
Kecse Adél, Kovács Krisztina, 
Bagdán Kata, Dina Annamária, Bán 
Zsófia, Török Szabina, Domokos 
Barbara, Kötél Enikő, Csurgó 
Boglárka, Nagy Zita, Hegyi Nóra, 
Veres Dóra, Szebenyi Kristóf, Papp 
Bence, Márki Zoltán, Jóni Pál, Tóth 
Levente, Kugyela Anna, Iglódi 
Bernadett, Tuba Ferenc) 

Országos II. helyezett a Teleki Blanka csapata a Debreceni 
Ady Endre Gimnázium által meghirdetett Szabó Magda-

emlékversenyen, megzenésített vers kategóriában,

2017. november 22-én, szerda reg-
gel hét órakor egy maroknyi kis csa-
pat várakozott a Csokonai utcában, 
hogy útra keljen Bajára a Nemzeti 
közszolgálati Egyetem Víztudományi 
Karát megtekinteni. Az összesen 7 
diákból (14. és 13. évfolyamos víz-
gazdálkodó szakos telekisek) és egy 
tanárból (Gábor Balázsné) álló társa-
ság elsősorban továbbtanulási szán-
dékból utazott el a vizes képzés fel-
legvárában meghirdetett nyílt napra. 
A regisztráció után, fél tizenegy 
körül az egyetem aulájában 12 víz-
ügyi igazgatóság mutatkozott be 
külön standokon, betekintést nyújt-
va mindennapjaikba. Két előadás 
követte mindezt, először az intéz-
mény dékánja, dr. Bíró Tibor beszélt 
magáról az iskoláról, majd Dr. 
Balatonyi László (az Országos 
Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi 
Osztályának képviseletében) a saját 
szakmáját mutatta be. A déli meg-
vendégelés után újabb két előadás 
következett, az egyik a Vízépítési és 
Vízgazdálkodási Intézet, a másik a 
Vízellátási és Környezetmérnöki 
Intézet bemutatkozása volt. Ezt az 
egyetemi kar bejárása követte, 20 fős 
csoportokban lehetett megismerked-
ni a könyvtárral, a kollégiummal, 
valamint a laboratóriummal. A  
könyvtár fejlesztés alatt áll, mert 
bővítik –a kor elvárásainak megfele-
lően- a digitális könyvtárformát is, 
ami nagyon jól megfér az ősrégi 
könyvekkel, valamint a VITUKI 
könyvtárából megörökölt szakmai 
anyaggal. A laboratórium a VOB-ban 
(Víztechnológiai Oktatóbázis) talál-
ható. Ez nyűgözte le igazán a 

telekiseket, elsősorban felszereltsé-
gével, nagyságával. Az ioncserés víz-
tisztítás és desztillált víz előállítása 
mellett parti szűrés modellezésére is 
alkalmas laborban Európában egye-
dülálló mini, zárt rendszerű (illat-
mentes) működő szennyvíztisztító 
műhely is található a legmodernebb 
technológiával. Ez a „mini telep” 
összeköttetésben van az „igazi” 
szennyvíztisztítóval, és bármikor 
becsatlakozhat a szennyvíz minősé-
gi vizsgálatába.

Ezen kívül a kollégium ragadta 
meg a tanulók fantáziáját, amely 
non-stop működik, és a házi rendje 
megengedi hajnali fél egyig a ven-
dégek fogadását...

A nap végére információkkal és 
élményekkel gazdagodva szállt le a 
buszról a csapat. Megfogalmazódott a 
végzősökben, hogy a négyévnyi szak-
mai alapozás és kétévnyi technikusi 
képzés után egyenes út vezet a főis-
kolára, ahol várja őket a jövő, amit 
akkor kezdtek építeni, amikor a víz-
ügyi szakra beiratkoztak a Telekibe. 
Lehet, hogy akkor még nem érezték 
ennek a fontosságát, de a nyári szak-
mai gyakorlaton és ezen a nyílt napon 
bebizonyosodott, hogy ez egy életfor-
ma, és ha végeznek, egy kiváló „csa-
patban” dolgozhatnak, amit úgy 
neveznek, hogy VIZESEK. 

„Milyen is vízügyesnek lenni?” 
Nagyon jó, klassz dolog.

Számomra csak egy kérdés 
maradt ezzel kapcsolatba, de ezt is 
elmagyarázták lelkesen, hogy mi az 
a parti szűrés?

T. A.
Teleki

„Azért a víz az úr!”
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A pénzügyi tudatosság növelése, 
közgazdasági, kereskedelmi és ven-
déglátói területek megismertetése cél-
jából szervezett vetélkedőt a Karcagi 
SZC Teleki Blanka Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma és Kollégiuma felső 
tagozatos diákok számára.

A Kassza Ásza versenyre három-
fős csapatok jelentkezhettek saját 
logó tervezésével és motivációs levél 
írásával. A döntő fordulóba a legjobb 
nyolc tanulócsoport jutott tovább a 
pályamunkák értékelése alapján. 
November 22-én hét csapat képvisel-
tette magát a mezőtúri városi általá-
nos iskolákból, a Rákóczi úti, a 
Kossuth úti és az Újvárosi tagintéz-
ményekből, valamint egy csapat 
érkezett Túrkevéről a Petőfi Sándor 
Általános Iskolából. A végső megmé-
rettetésen a versenyzőknek számos 
területen otthonosan és magabizto-
san kellett mozogniuk. A győzele-
mért növelniük kellett saját tőkéjü-
ket egy kezdő pénzkészlet kiosztását 
követően, kvíz-kérdésekben, keres-

kedelem – és vendéglátás története 
totókban kellett bizonyítaniuk, majd 
gyakorlati jellegű feladatokban, étel 
- és tortafelismerésben, bankjegy 
puzzle-ban, ajándékcsomagolásban 
ügyeskedniük. Minden résztvevő 
megtapasztalhatta a csapatban törté-
nő munka előnyeit, valamint bete-
kintést nyerhetett a pénzfialtatás 
lehetőségeibe is. Ebben az évben a 
legeredményesebben a Kossuth úti 
általános iskola „Milliós Mesterek” 
nevű csapata teljesítette a kihíváso-
kat Boros László, Tolnai Gergő és 
Nagypál Barnabás 6. osztályos tanu-
lók részvételével.                 K.Z. 

A „Kassza Ásza” cím elnyeréséért versengtek a 
Telekiben

első helyezett csapat

Naponta többször halljuk a jó 
tanácsot otthon, iskolában, munka-
helyen, médiában: Tanuljunk nyel-
veket! Rendben, de hogyan? Kérjük 
a csodareceptet!- türelmetlenked-
nek a tanulni vágyók. Anélkül, 
hogy módszertani tanácsadásba 
bocsátkoznánk, álljon itt néhány 
összetevő: érdeklődés, motiváció, 
kitartás, humor, gyakorlás, szorga-
lom, bátorság, éles helyzet. 
Meggyőződésünk szerint a nyelvta-
nulás egyik leghasznosabb és leg-
szórakoztatóbb formája, a siker 
egyik kulcsa az olvasás. Ékes bizo-
nyítékul szolgál erre az a közel 100 
vidéki és helyi nyelvtanuló általá-
nos és középiskolai diák, aki a 
Teleki nyílt napján immár hetedik 
alkalommal  megrendezett idegen 
nyelvi olvasóversenyen vett részt.  

      Régi és új arcok, kezükben az 
aktuális szövegek, angol vagy 
német nyelvű történetek, anekdo-
ták, novellák, mesék: viccesek és 
komolyak, szellemesek és horroro-
sak, kalandosak és varázslatosak. 

Ki mit olvasott? Hát, ki mit. 
A kicsik Tom Sawyerről, 

Frankensteinről vagy Münchhausen 
báróról, a nagyobbacskák a csoda-
gyűrűről vagy éppen Canterville 
titokzatos lakójáról, a legnagyob-
baknak pedig a Vasálarcos vagy 
Grant kapitány kalandja jutott.

Olvastak és megmérettettek: 
negyvenöt perces próbatétel 
keresztrejtvénnyel, szavakkal, 
mondatokkal… Küzdött a tudás, a 
memória, a fantázia.  

És a győztesek között is a győzte-
sek a következők:

Angol nyelv:
Általános iskola 8. osztály: Szujó 

Bence, Kiss Dávid, Gyúróczki 
Norbert

Két tanítási nyelvű általános 
iskola 7. osztály: Borbiró Dávid, 
Szűcs Petra, Fórizs Fanni

Két tanítási nyelvű általános 

iskola 8. osztály: Sipos Sarolta, 
Borsi Fanni, Sárkány Virág

Középiskola 9. osztály: Hegyi 
Andrea, Szabó Diána, Szilágyi 
Zsuzsa

Középiskola 10. osztály: Bánóczi 
Levente, Orosz Nóra, Irházi Erika

Középiskola 11. osztály: Finta 
Csaba, Lénárt Szabolcs, Kerekes 
Gergő

Középiskola 12. osztály: Pápai 
Ildikó, Preszter Fanni Katalin, Nagy 
Martin Patrik

Középiskola 13-14. osztály: Varga 
Krisztián

Német nyelv:
Általános iskola 6-7. osztály: 

Csidér Ádám, Pokorni Olivér (szol-
noki tanulók)

Gondolva a jövőre, a 7 kategória 
első három helyezettje újabb olvas-
nivalóval gazdagodott.

Az  olvasás öröme nyújtotta 
élmény mellett ők már olyan szó-
kincs, tudás birtokosai, mellyel 
választékosan, igényesen tudják 
magukat kifejezni idegen nyelven 
is. Ilyen módon is támogatva a 
minőségi nyelvtudás megszerzését. 
A verseny résztvevői mind nyertes-
nek érezhetik magukat, akikre 
mindannyian büszkék vagyunk. 

Apropó, motiváció! Az igazgató 
egy rövid aktuális történettel nyitot-
ta meg a versenyt. Eszerint hat ven-
déglátós diák részére egy három 
hónapos franciaországi szakmai 
gyakorlatra nyílik lehetőség, feltétel 
angol nyelvtudás. Kérdés, ki vállal-
ja ezt a kalandot, kihívást? A terem-
ben ülő versenyzők szeme felcsil-
lant, nyilvánvaló volt, hogy a jelen-
lévők között szép számmal akadna 
önként jelentkező. Azt hiszem, 
ennél erősebb motiváció aligha 
szükségeltetik a nyelvtanuláshoz.

Idegen nyelvi munkaközösség

Bűvös hetes

50 éves találkozó

Az 1967-ben érettségizett A és B 
osztály tanulói találkoztak most, 
november 25-én az akkori Dózsa 
György Gimnázium Dísztermében. 
A volt kollégistáknak sokszoros 
emlékeket idéző felmenni ezeken a 
lépcsőkön, hiszen a kollégium 
akkor még ott volt fent a Díszterem 
mellett. Szobáink ablakai az akkor 
még működő Tiszti Klub épületére 
néztek. Sajnos a most megjelent 
öregdiákok létszáma igen csekély 
volt és Dr. Gombás István örökös 
osztályfőnökünk névsorolvasására 
egyre többször hangzott el: meg-
halt. (Most ment el Sindel Klári és 
Kelemen Marci.) Az élők közül is 
sokan jelezték, hogy egészségi álla-
potuk nem engedi, hogy velünk 
legyenek. A beszámolók után 
Gombás tanár úr velősen összefog-
lalta, hogy 50 év alatt mekkorát vál-
tozott a világ. Az egyik, hogy túl 
sokan elváltak közülünk, a másik 
jellemző, hogy a gyerekek, unokák 
számára kinyílt a világ és sokan 
külföldön élnek, dolgoznak. ( Az 
egész B osztály volt érettségi előtt 
külföldön, de csak az NDK-ban!) A 
91. éves Gombás István - akit diák-

ként félve tiszteltünk, ma tisztelve 
szeretünk, - szintén ennek az isko-
lának a kisdiákja volt, mint az a 
Csoma Mihály tanár úr, aki a diá-
kok testi fejlődését biztosította és 
most 83 évesen még mindig délce-
gebb, mint a mi fiúink. Ő is volt 
Gombás tanár úr diákja. Sajnos egy 
ideje csak ők ketten képviselik a 
volt tanári kart. Mindkettőjüknek 
kívánjuk, hogy legalább addig élje-
nek, mint a minket szintén oktató 
–nevelő Dobos István, aki 99 évig 
élt. Kiváló műveltségű, egykori 
sárospataki diák volt és haláláig 
élénk elme maradt. Minden taná-
runk nagyszerű humanista ember 
volt, élükön Őri Zoltán igazgató 
úrral. A mi osztálytársaink közül is 
lett pl.: egyetemi professzor, orvos, 
neves keramikus, vagy ennek az 
iskolának a tanára, pl.: Csepregi 
Károly, akinek ma mindkét lánya 
ugyanitt tanít. A mi időnkben az 
ország másik végéből is jöttek ide 
tanulni, olyan nagyhírű iskola volt. 
És az ma is! 

Az 1967-ben végzett A és B osz-
tály nevében: 2017. december. 4. 

Varga Mihály 

Karácsonykor cseng a 
Csengő,
Hópihét visz a lágy 
Szellő.

Angyal sereg dala
Zendül,
Kicsik hada fordul, 
Perdül.

Kész van már a 
Karácsonyfa,
Várunk, gyere
Kis Jézuska.

Hozz el hozzánk fényességet,
Hozzál sok-sok szeretetet, 
Adj szívünknek 
Békességet,
 
És hozd el az
Ajándékod, 
Ugye tudod, 
Hogy imádunk. 

Dr. Keresztes Károly
ny. háziorvos

Szól a csengő
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Mezőtúr-Mesterszállás Óvodai 
Társulás által benyújtásra került 
„Csoda-vár Központi Óvoda esz-
közfejlesztése” című, TOP-1.4.1-
15-JN1-2016-00002 azonosítószá-
mú pályázata bruttó 19,352 millió 
Forint vissza nem térítendő uniós 
támogatásban részesült a Csoda-
vár Központ Óvoda eszközeinek 
fejlesztésére. A Támogatási 
Szerződés aláírására 2017. szep-
tember 14-én került sor.

Az EU-s támogatásból megvaló-
suló projekt célja a Mezőtúr Városi 
Intézmény székhelyeként működő 
önkormányzati fenntartású Csoda-
vár Központi Óvoda fejlesztése. A 
projekt keretében eszközbeszerzés-
re, a játszóudvar felújítására, ezál-
tal a gyermekek tehetséggondozá-
sához elengedhetetlenül fontos 
játékok biztosítására kerül sor. 

A város központjában működte-
tett nyolc csoportos, kétszintes 

óvoda játszóudvara, az óvodai fog-
lalkozások meghatározó helyszíné-
ül szolgál. A udvari berendezések, 
játékok jelentős része elavult, 
leromlott állapotú. A beszerzendő 
eszközök nagy részben a gyerme-
kek nagymozgásos tevékenységeit 
segítik, fejlesztik a kicsik egyensú-
lyi rendszerét, erősíti izomzataikat

A projekt keretében megvalósuló 
fejlesztés eredménye egy - a jelenle-
gi állapotoknál – korszerűbben 
berendezett, a gyermekek életkorá-
nak megfelelő fejlesztő játékokkal 
felszerelt, modernebb óvoda, 
egészséges környezetet biztosító 
játszóudvarral.

Jelenleg a projekt előkészítési 
fázisban van, mely a projekt sikeres 
megvalósítását alapozza meg. A 
projekt megvalósításának tervezett 
ideje 2018. október 31.

A projektről bővebb információt 
a www.mezotur.hu oldalon olvas-
hatnak.

2017. 09. 12.
Mezőtúr Város Önkormányzata

Sajtóközlemény
MEGKEZDŐDÖTT A CSODA-VÁR ÓVODA 
ESZKÖZFEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ PROJEKT

2017. 10. 19.
Mezőtúr Város Önkormányzata

Sajtóközlemény
MEGKEZDŐDÖTT A CSODA-VÁR ÓVODA 

ENERGETIKAI FEJLESZÉSEIT CÉLZÓ PROJEKT
Mezőtúr Város Önkormányzata 

által benyújtásra került „Komplex 
épületenergetikai fejlesztés 
Mezőtúron” elnevezésű TOP-
3.2.1-15-JN1-2016-00006 azonosí-
tó számú pályázata bruttó 138,48 
millió Forint vissza nem térítendő 
uniós támogatásban részesült. A 
Támogatási Szerződés aláírására 
2017. augusztus 21-én került sor.

A pályázat megvalósítási helyszí-
ne a Zrínyi Miklós utca 1. szám alatt 
a Csoda-Vár Óvoda. A projekt során 
a külső falak hőszigetelésére, a tető- 
és árkádfödém hőszigetelésére kerül 
sor, valamint a meglévő nyílászárók 
cseréje is megtörténik (műanyag 
keretszerkezetű hőszigetelésű ajtók 
és ablakok). A fűtési rendszer kor-
szerűsítése időjáráskövető szabályo-
zással ellátott kondenzációs gázka-
zán beépítésével és a lapradiátorok 
felszerelése termosztatikus szele-
pekkel, a HMV rendszer korszerűsí-
tése pedig indirekt fűtésű tároló 
beépítésével valósul meg, melyet a 
tervezett kondenzációs gázkazán, 

illetve a napkollektorok együttesen 
látnak el. A fejlesztések során egy 10 
kW csatlakozási teljesítményű nap-
elemes rendszer települ, illetve egy 
14 m2 napkollektoros rendszer kerül 
kiépítésre.

Az energetikai korszerűsítés az 
elérhető energiahatékonyság növe-
lését célozza, ami elsősorban az 
épület használóit, látogatóit szol-
gálja. Ugyanakkor az energiafel-
használás csökkenésének környe-
zeti hatásterülete túlmutat az épü-
let határain, közvetve az egész 
ország energiaellátásának biztonsá-
gát és versenyképességét javítja, 
továbbá a környezeti állapot megőr-
zését is elősegíti.

Jelenleg a projekt előkészítési 
fázisban van, mely a projekt sikeres 
megvalósítását alapozza meg. A 
„Csoda-Vár Óvoda energetikai fej-
lesztése” projekt megvalósításának 
tervezett ideje 2018. október 31.

A projektről bővebb információt 
a www.mezotur.hu oldalon olvas-
hatnak.

Mezőtúr Város Önkormányzata 
által benyújtásra került „Épület-
energetikai fejlesztés Mezőtúr 
Városházán” elnevezésű TOP-
3.2.1-15-JN1-2016-00010 azonosító 
számú pályázata bruttó 176,52 
millió Forint vissza nem térítendő 
uniós támogatásban részesült. A 
Támogatási Szerződés aláírására 
2017. augusztus 21-én került sor.

Mezőtúr Város Önkormányzata 
az EU-s pályázat keretében az 
önkormányzati tulajdonban lévő 
épületek energetikai korszerűsíté-
sét célozza meg, mely által az 
önkormányzat üzemeltetési költsé-
geinek csökkentése valósul meg.

A fejlesztések során sor kerül a 
nyílászárók korszerűsítésére az 
épület jelenlegi építészeti értékének 
megőrzésével; a padlásfödém szer-
kezet hőszigetelésére 22 cm vastag 
ásványgyapot hőszigetelő rendszer, 
illetve a lapostető szerkezet hőszi-

getelésére 20 cm vastag EPS hőszi-
getelő rendszer kialakítására.

A fejlesztések az energetikai kor-
szerűsítéssel elérhető energiahaté-
konyság növelését célozzák meg, 
ami elsősorban az épület használó-
it, látogatóit szolgálja. Az energia-
felhasználás csökkenés környezeti 
hatásterülete túlmutat az épület 
határain és közvetve hozzájárul az 
egész ország energiaellátásának 
biztonságához és versenyképesség 
javításához, valamint a környezeti 
állapotok megőrzéséhez.Továbbá 
megfelel az esélyegyenlőségi és 
környezetvédelmi előírásoknak is. 

Jelenleg a projekt előkészítési 
fázisban van, mely a projekt sikeres 
megvalósítását alapozza meg. A 
„Városháza épületének energetikai 
fejlesztése” projekt megvalósításá-
nak tervezett ideje 2018. október 31.

A projektről bővebb információt 
a www.mezotur.hu oldalon olvas-
hatnak.

2017. 10. 19.
Mezőtúr Város Önkormányzata

Sajtóközlemény
MEGKEZDŐDÖTT A VÁROSHÁZA ÉPÜLETÉNEK 
ENERGETIKAI FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ PROJEKT

A Dalvarázs Együttes decem-
ber 10-i hangversenyén 
Berczeliné Boldog Mária, 
felelős szerkesztő  örömmel 
jelentette be, hogy rövidesen 
forgalomba kerül a Túri 
Kalendárium jövő évi száma.

- Mit tudhatunk róla? – kérdezem 
Őt. 

- Szerzőtársaimmal együtt mi is 
nagyon igyekeztünk, hogy karácso-
nyi ajándékként ismét kapható 
legyen a kalendárium. 
Beszélgetéseket szőttünk riportba, 
interjúba, portréba Mezőtúron élő 
emberekről vagy idekötődő, innen 
elszármazott személyekről. 
Évkönyvünk még mindig nem 
klasszikus értelemben vett kalendá-
rium, sokkal inkább beszélgetős 
kötet. Minden riportalanynak, 
beszélgető- és szerzőtársnak, a 

fotókat elkészítőknek és rendelke-
zésre bocsájtóknak ezúton is köszö-
netet mondok az együttműködé-
sért! Köszönöm, hogy ellenszolgál-
tatás nélkül is, lelkesen, odaadó 
figyelemmel munkálkodhattunk 
együtt szívügyünkön, ezen a közös-
ségi értéktáron. Köszönöm a 
Mezőtúr és Vidéke és a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár techni-
kai segítségét! Külön is köszönöm 
Mlinárcsek János olvasó szerkesztő  
és Szűcs Péter tördelő szerkesztő 
többlet munkáját, ami váratlan kór-
házi kezelésem miatt épp a finisben 
rájuk hárult, és természetesen 
Nagyné Nagy Adrienn kiadó empa-
tikus rugalmasságát is! 

A kötet 370 oldal terjedelemben, 
nagyon gazdag képanyaggal kapha-
tó a Príma Nyomda és 
Reklámstúdióban, a Dózsa György 
út 44. szám alatt.  

Túri Kalendárium 2018

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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Ismét jelentős művel gazdagodott helytörténeti irodalmunk tárháza. Dr. 
Gombás István – városunk díszpolgára – ez alkalommal településünk egészség-
ügyi történetét dolgozta fel. A kötet borítóján a 2006-ban átadott új kórházépü-
let, míg a hátlapon az 1953-tól Kórházként működő Kossuth úti épület látható. 

„Magyarországon a 18. században országos egészségügyi ellátásról még 
nem beszélhetünk. Orvos ekkor nemcsak Mezőtúron nem volt, de országosan 
is rendkívül kevés volt a számuk. Ezt jól érzékelteti az, hogy még 1840-ben is 
mindössze 555 diplomás orvos dolgozott az országban” – ezzel az igazán meg-
döbbentő információval indul az „Egészségügy Mezőtúron 1714-2015” című 
kötet, mely a közelmúltban jelent meg. No, de hát kik gyógyítottak anno? – kér-
dezhetjük teljes joggal. A kötet első fejezete „A bábák évszázada” címet viseli, 
akik városunkban is jól szervezett rendszerben dolgoztak már 1714-től. 
Tudományukat ebben az időben az elődeiktől sajátították el elsősorban. A 
bábák köztiszteletben álló „tudósnők” voltak, akik az újszülöttek világra segí-
tése mellett gyógyítással is foglalkoztak. A könyvből alapos áttekintést kapunk 
tevékenységeikről, melyhez az egyház biztosította a működési keretet. 

Bemutatja a nagy járványok (kolera, pestis, himlő) tombolását a városban, 
táblázatokkal érzékelteti a halandóságot a különböző korcsoportokban. 

Hasonló körültekintéssel mutatja be a 19. század egészségügyi korjellem-

zőit is. Megtudjuk, hogy milyen jelentős fertőzéseket idézett elő a kezelet-
len ivóvíz, hogy  milyen jelentősége volt az első artézi kútnak, melyet 1889-
90-ben fúrták meg Mezőtúron (442 m mélyről jött a víz, napi vízhozama 
213.000 l/nap), a megyében is  elsőként.  Elgondolkodtató a köztisztaság, 
közegészségügy helyzetére vonatkozóan az is,  hogy a református egyház 
presbitériuma 1868-ban dönt először arról, hogy az iskolaudvarán árnyék-
széket kell építeni – s ezzel a döntéssel élenjárónak számítanak a városban. 

Megismerhetjük a kórház-ügy történetét, az első ispotálytól napjainkig. 
Olvashatunk a mentőállomásról, a véradóról, a házi orvosi szolgálatról. A 120 
oldalas tanulmányhoz fotó- és dokumentum illusztrációk is kapcsolódnak. 
Néhány közismert egészségügyi dolgozó visszaemlékezése is színesíti a tényiro-
dalmat. A Gyomapress Kft-nél megjelent kötetet dr. Tolnay Gábor, a történelem-
tudomány kandidátusa és dr. Mezey Károly a kisvárdai Városi Kórház nyugalma-
zott igazgatója és sebész főorvosa (a Református Gimnázium egykori diákja) lek-
torálta, kiválóra minősítve a hiánypótló művet. Elismerve azt az éveken át tartó 
kutató munkát, melyet bőséges hivatkozás és forrásjegyzék hitelesít.  

A várostörténet és benne a város egészségügye iránt érdeklődőknek jó szív-
vel ajánlom dr. Gombás István művét, mely a Kossuth téren található 
Tourinform irodában vásárolható meg.           Berczeliné Boldog Mária 

Egészségügy Mezőtúron 1714-2015

- Táblákkal folytatva: az utasí-
tást adó jelzőtáblákról néhány 
szóban. Kék alapon a nyíl, nevében 

is benne 
van, utasít 
és ennél a 
p r o b l é m a , 
ha nekem 
balra mutat 
a nyíl, akkor 
csak abban 

az irányban haladhatok tovább, itt 
nem fordulhatok meg. Másik prob-
léma, kell-e irányjelzőt használni? 
Persze, hogy kell, mert a 29.§ 3.  
bekezdés előírja, aki korábbi hala-
dási irányától eltér, akkor azt 
irányjelzővel jelezni kell, már 
pedig itt 90 fokos eltérés van.

Ez a tábla 
szintén a 
k ö t e l e z ő 
haladás irá-
nyát jelzi 
(utasít) és ne 
t é v e s s z ü k 
össze a négy-

zet alakú táblával 
táblával, mert ez 
tájékoztatást jelző 
táblák csoportjába 
tartozik, és egyirá-
nyú utat jelez. 

- Ha kék alapon gyalogos jelkép 
van, akkor csak gyalogosok közle-
kedhetnek, járművel nem szabad. 

- De, ha gyalogos és kerékpáros 
jelkép van, akkor vegyesen közle-
kedhetnek, de ilyenkor a kerékpá-
ros max. 10km/h sebességgel. 

- Ha a gyalogos és a kerékpáros 
vonal (fehér vagy sárga) el van 
választva, akkor a kerékpárok az 
útnak, számukra táblával megjelölt 
részén 20km/h sebességgel is köz-
lekedhetnek. 

- Gyalogosövezet vagy zóna ese-
tén a tábla alatti kiegészítő tábla 
időszakot jelez, akkor az időszakon 
kívül más jármű is behajthat, de 
max. 10km/h sebességgel és a gya-
logosok veszélyeztetése nélkül. 
(Ott lakók, engedéllyel rendelkezők 
és mozgáskorlátozottak.) 

- Hólánc a kocsinak nem tartozé-
ka, de ha télen ki van téve a tábla, 
hogy hólánc használata kötelező, 
akkor itt csak a hólánc felszerelése 
után haladhatunk tovább. 

- Tilalmi jelzőtáblák:  mozgójár-
művekre, járművekre vonatkozó 
tilalmak: a megfordulni tilos, 
sebességkorlátozó, legkisebb 
követési távolság, ahol személy-
gépkocsi ábra látható, ott minden 
járművel az előírt követési távolsá-
got kell tartani. (pl.: kerékpár, kézi-
kocsi is, amit járműnek nevezünk 
mindegyiknek). Ahol tehergépko-
csi jelkép látható ott 3500 kg-nál 
nehezebb tehergépkocsinak, vonta-
tónak, mg. vontatónak és lassú jár-
műveknek kell csak betartani a 
követési távolságot. 

- Az előzni tilos tábla (személy-
gépkocsi jel-
kép) a tábla 
után minden-
kinek tilos 
előzni jobbról 
és balról is, de 
van kivétel. 

Ezekkel a gépjárművekkel szabad 
előzni (gépkocsi +mkp-ok):

- 2 kerekű kerékpárt
- 2 kerekű SMPK-t
- 2 kerekű MPK-t
- kézi kocsit
- lovas kocsit a tábla után. 
+1 az úttest közepén haladó vil-

lamos, viszont minden járművel 
megelőzhető. (pl.: kp, kézikocsi, 

lovaskocsi stb.) 
- Mozgójárművekre vonatkozó 

tilalmakat feloldja a következő 
útkereszteződés kezdete (mindegy 
jobb oldal, baloldal, vagy földút). 
Feloldódik, ha méterben írják elő a 
hosszát, vagy időszakban (pl.: 8-14-
ig) és feloldják az egyéni feloldó 
táblák: sebesség korlátozó, zdh.,  
előzni tilos, valamint mind a hatot 

feloldja a 
közös feloldó 
tábla, mozgó 
j á r m ű v e k 
t i l a l m á n a k 
vége tábla. 

- A többi tilalmú táblákat nem 
lehet feloldani, azoknak a hatálya 
megszűnik. 

- Sebességkorlátozó tábla esetén, 
maximuma táblán megjelölt sebes-
ségig szabad közlekedni.

- De, ha lakott területen szabály-
ban előírt sebességnél a táblán 
nagyobb sebességet írnak elő pl.: 
70 km/h akkor ez csak a személy-
gépkocsiknak, motorkerékpárok-
nak, és 3500 kg-nál könnyebb kis 
tehergépkocsiknak engedélyezi, 
hogy max. 70km/h-val közlekedje-
nek lakott területen a többi jármű-
nek nem engedélyezett. 

- De a három jármű esetében is, 
ha kijelölt gyalogátkelőhely felé 
közelítenek és azon való áthaladás-
nál a szabályban előírt sebességet 
kell betartani, vagyis 50km/órát. 

- Mind a két irányból behajtani 
tilos táblánál, 
minden jármű-
nek tiltja a 
behajtást, de 
m e g e n g e d i , 
hogy a kétkere-
kű kerékpárt, 

kétkerekű SMPK és a kétkerekű 
motorkerékpárt betolják (nem 
behajtani, csak tolni lehet). Ha alat-
ta kiegészítő tábla engedélyezi 
bizonyos célból, akkor azoknak 
megengedi a behajtást. 

- Következő a behajtani tilos 
tábla,  az egy-
irányú út 
behajtani tilos 
végén helyez-
kedik el. Ide 
csak a megkü-
lönböztető jel-

zést használó járművek hajthatnak 
be, vagy este 22 órától reggel 6-ig a 
figyelmeztető jelzést használó jár-
művek hajthatnak be.

És ha a tábla alatt nincs elhelyez-
ve ez a kiegészítő 
tábla, akkor a tisz-
telt kerékpárosok 
nem hajthatnak be, 
még akkor sem, ha 

őket a média félretájékoztatta.  
Mert a KRESZ szabály ezt nem 
engedi meg.

A tisztelt bácsikák, nénikék és a 
többi fiatalabb közlekedők ne a 
sofőrt szidják, ha az egyirányú út 
bal szélére húzódik a balra kanya-
rodás esetén (hogy lehet ilyen 
hülye, hogy nem tudja a KRESZT).

Ajánlom ezeknek az emberek-
nek, vegyenek elő egy tükröt, néz-
zenek bele, gondolkodjanak el, 
majd egy KRESZ könyvet sem árta-
na venni és a két szemükkel meg-
győződhetnének az egyirányú úton 
való szabályos közlekedésről. 

Molnár Sándor
KRESZ szakoktató

Közlekedjünk szabályosan (V. rész)
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Elérkezett és elmúlt advent 
második vasárnapja és, mint az 
lenni szokott, a Mezőtúri Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár kihirdet-
te az immár kilencedik alkalommal 
megrendezett koszorúkészítő ver-
seny eredményeit. A családias han-
gulatú eseményen a Varázsparaván 
bábcsoport adott elő egy kedves 
karácsonyi történetet, ezzel kíván-
va boldog ünnepeket mindenkinek.

Díjazottak:
Gyerek kategória:
I. Kossuth Lajos Magyar-Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola 5.b osztály

II. Mezőtúri Újvárosi Általános 
Iskola 2. osztály

III. Mezőtúri Újvárosi Általános 
Iskola 5.osztály

Különdíj: Vékony Patrik
Különdíj: Patkós Miléna és 

Patkós Linett
Mezőtúr Város Önkor-

mányzatának különdíja: 
Mezőtúri Kossuth Lajos Magyar-

Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola 1. osztály
Mezőtúri Közművelődéi és Sport 

KN Kft különdíja:
Szent István Katolikus Általános 

Iskola 1. osztály

Felnőtt kategória:
I. Orosz Gabriella
II. Törjék Lászlóné
III. Borzi Mariann
Különdíj: Cseri Anita

Mézeskalácsház:
Különdíj: Debreczeni Zsófia
Különdíj: Orosz Gabriella
Gratulálunk a helyezetteknek!

Köszönjük:
Mezőtúr Város Önkormány-

zatának, a Mezőtúri Közművelődési 
és Sport KN Kft.-nek, Szujó 
Tündének, Pályi Mihálynak, vala-
mint a Varázsparaván bábcsoport 
összes tagjának.

Szép ünnepet kívánunk minden-
kinek!

könyvtárosok

Legszebb adventi koszorúkészítő verseny

MEGHÍVÓ 
Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 

és kedves hozzátartozóit a 
Doni Áttörés Emléknapja

alkalmából a Kossuth Lajos téren található
II. Világháborús Emlékműnél

2018. január 12-én 15.00 órakor
kezdődő városi megemlékezésre. 

Beszédet mond: Kudlacsek Zsigmond történelem földrajz tanár, PhD 
doktorandusz történész a Mezőtúri Református Kollégium tanára.

A műsorban közreműködnek a Siketek és Nagyothallók Irodalmi 
Klubjának tagjai. 

Herczeg Zsolt
polgármester

Tisztelt Érdeklődők! 

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy irodánk 2017. december 20-tól 
2018. január 2-ig zárva tart! 

A jövő évben is szeretettel várjuk Önöket irodánkban, ahol ingyenes 
információk és kiadványok mellett továbbra is megvásárolhatóak lesznek 
kisebb ajándéktárgyak, könyvek és egyéb apróságok! 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Nagyon Boldog Új Esztendőt kívá-
nunk Önöknek! 

Tisztelettel a Tourinform Mezőtúr munkatársai

- Békéscsabán – 
Csabai Wagner József 
alakja, festészete sok 
mezőtúri ember emlé-
keiben kedves és tisz-
teletre méltó emléke-
ket idéz – még ma is. 
Halálának 50. évfordu-
lója alkalmából a 
békéscsabai Mun-
kácsy Mihály Múzeum 
felidézte emlékét egy 
szép és méltó kiállítás-
sal a fenti címmel, - a 
Munkácsy Mihály 
Múzeum felújítási 
munkálatai miatt a Békés Megyei 
Könyvtár termeiben.

A kiállítás megrendezéséért és a 
színes ismertető katalógus megva-
lósításáért Ván Hajnalka művészet-
történészt érje részünkről elisme-
rés. Az értékes képek kölcsönzői a 
következők: Mezőtúr Város 

Önkormányzata, Kossuth Lajos 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola, Baranyi Dió, 
Jaksits Lenke, Jenei István, Kiss 
Imréné Mikes Éva, Szebenyi 
Lászlóné, Trinyik Pálné, Varga 
Béláné (Mesterszállás).

Kissné Mikes Éva

„Csabai Wagner József képi emlékezete”

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
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A hagyományoknak megfelelően 
az idei évben is sor került a 
Mezőtúrt Sportjáért, utánpótlás 
neveléséért elnevezésű rendez-
vényre december 7-én a Városháza 
Dísztermében.

Az ünnepség kezdetén Herczeg 
Zsolt Mezőtúr város polgármestere 
szólt a jelenlévőkhöz. Köszön-
tőjében kiemelte a sport életre 
nevelő hatását, valamint a sport 
nélkülözhetetlen szerepét az egész-
ségmegőrzés szempontjából. 
Polgármester úr elmondta, hogy 
hatalmas öröm településünk szá-
mára az, hogy ilyen sokrétű a város 
sportpalettája, a sportolni vágyók 
több szakosztály közül is választ-
hatnak. A városvezetés büszke 
sporttolóira, az elért eredményekre. 

Az elismerő szavakat követően a 
Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti 
Iskola növedékei adtak színvona-
las, ünnepi műsort.

Ezt követően Patkós Éva képvise-
lő asszony felolvasta a méltatáso-
kat, Herczeg Zsolt polgármester úr 
átadta az elismerő díjakat az idei 
évben kimagasló eredményt elért 
sportolóknak és edzőiknek.

Díjazottak:
MEZŐTÚRI ATLÉTIKAI FOOT-

BALL CLUB LABDARÚGÓ 
SZAKOSZTÁLY:

Juhász Olivér, Juhász Kornél, 

Molnár Sándor, Bagdán Fábián, 
Dóka Tamás, Molnár Bence sporto-
lók, Juhász Mihály, Tőke Imre, 
Hegyi Attila felkészítők.

MEZŐTÚRI AFC-SYNGENTA 
FÉRFI KÉZILABDA SZAK-
OSZTÁLY

Kovács Tamás, Eszes Roland, 
Ádám Bence, Farkas Kristóf, Kósa 
Attila, Badar Bence. Díjazott edző: 
Boda Péter

MEZŐTÚRI AFC NŐI KÉZI-
LABDA SZAKOSZTÁLY

Hoti Fatime, Balaskó Csenge és 
Makarov Dorina, Zoboki Alexandra

Edző: Juhászné Benke Éva, 
Katona Tibor

ÖKÖLVÍVÓ SZAKOSZTÁLY
Ács Dominik, Juhász Sándor, 

díjazott felkészítő: Dacher József
MAFC TEKE SZAKOSZTÁLY
Rácz Sándor, jutalmazott felké-

szítő: Fodor István
MEZŐTÚRI ATLÉTIKAI CLUB
Aranyi Ferenc, Uzsoki Virág, 

Rivasz Martin, Pető Antónia, díja-
zott felkészítő: Uzsoki János

ÚSZÓ SZAKOSZTÁLY
Nagy Zoltán, Forján Anna, 

Farkas Viktor, Nagy Kornél, díjazott 
edző: Csipes Andor

ÁSZOK JUDO CLUB
Tóth Richárd, Bodnár Emese, 

Oláh Flóra, Vékony Vilmos, Lénárt 
István, Sőrés Márton, Sőrés Áron, 
Magyar Gréta, Karsai Bence, Bíró 
Nóra, Kovács László, Juhász Gergő, 
díjazott edzők: Juhász Attila és Ifj. 
Juhász Attila

MEZŐTÚRI WING CHUN KUNG 
FU  HARCMŰVÉSZETI SPORT-
EGYESÜLET

Patkós Imre, Márki Réka, Lakatos 
Csilla, Borsi Vanda, Szabó Nóra, 
Varjú Petra, Illés Bence, Koma 
Márk, Kovács Ágoston, díjazott 
edzők: Pápai Károly, Márki Károly, 
Pápai Bernadett

KICK ÉS THAI-BOX SZAK-
OSZTÁLY

Ádám Sándor, Lajter Dorina, Bíró 
Dániel, Polgár Viktor, díjazott felké-
szítők: Hajós Sándor, Bíró László

TÚRI LOVAS KLUB SPORT-
EGYESÜLET

Molnár Laura, Jakucs Petra 
Mercédesz, Trinyik Anikó, edzőjük 
Gyarmatiné Laskai Anikó

MEZŐTÚRI REFORMÁTUS 
KOLLÉGIUM

Baukó Csenge, Juhász Vanda, 
Vágán Nikolett, Seres Flóra, Molnár 
Laura, Juhász Olivér, Juhász 
Kornél, Somlai Ákos, Selymes 
Péter, Kajtor Norbert, Kósa Attila, 
Kovács Tamás, Máté Márk, Lázár 
Rajmund, Csanálosi Miklós, Lipták 
Attila, Farkas Kristóf, Kada Dániel, 
Korpás Sándor, Kocsis Szabolcs, 
Aranyi Ferenc, Kiszely Szabolcs, 
Juhász Dominik, Juhász Máté, Busi 
Sándor, Szabó Amina

Díjazott felkészítők-testnevelők: 
Tokács Anikó, Karsai András és 
Seres János.

KNER TÁNCSPORT EGYESÜLET
Lakatos Ádám – Tömösközi Kata 

páros, Sólyom Petra, partnere: 
Hajdú Viktor, lány csapat: Kötél 
Lolita, Győri Adrienn, Szentesi 
Anett, Lakatos Veronika, Csekő 
Nikoletta, Pápai Kerubina, Szabó 
Gréta, Valócsik Vanda.

Díjazott felkészítők: Jenei Éva, 
Márki Norbert, Meszlényi Viktória.

Az ünnepség végén állófogadás-
ra invitálta vendégeit Mezőtúr 
város Önkormányzata.

Bodor Márti

Sportévzáró 2017
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Gyógyszertári szakasszisztens
Teljes munkaidős

Nagy forgalmú, szombaton is nyitva tartó gyógyszer-
tárunk keres releváns szakmai gyakorlattal rendelkező 
szakasszisztenst.

Amit kínálunk:
Versenyképes bérezés és cafeteria, rugalmas munka-

idő beosztás, legkorszerűbb technika, jó hangulatú 
munkahely.

Jelentkezés menete:
Személyes jelentkezés a Kamilla Patikában (5400 Mezőtúr, Dózsa 

György út 22.) nyitvatartási időben. Bővebb információ: 06 56 350 993

I. Kabai Meteroit Next Generation  
4 fight meghívásos Harcművész 
Bajnokság néven, 2017.december 
2-án került megrendezésre a Rácz 
Kickboxing Team évzáró versenye a 
WAKO szövetség égisze alatt. 
Pointfighting, light-contact és kick-
light szabályrendszerű küzdelmek 
kerültek kiírásra. A nevezés során 
az ország szinte összes szegletéből 
jelentek meg kickbox harcosok az 
év végi utolsó megmérettetésre. A 
TVSE Kick & Thaibox szakosztályt 
őt versenyző képviselte. Lajter 
Dorina, Polgár Viktor, Földesi 
Szabolcs, Ádám Sándor és Tóth 
Károly. Versenyzőink két kategóriá-
ban indultak: a számukra ismeret-
len light-contact küzdelemben, és a 
jól ismert kick-light contact kategó-
riában, melyben a különbség csak 
annyi, hogy az első kategóriában 
nem lehet a combot támadni, de ez 
kifejezetten hátrány a thaibox stí-
lust gyakorlóknál, így a megszokott 
rutin helyett, erősen kellett kon-
centrálni, nehogy szabálytalansá-
gért leléptessék a versenyzőinket.

A koncentráció kifejezetten jól 
sikerült, mivel a verseny végén 
minden versenyzőnk éremmel zárt 
a több fordulós küzdelmek után. 
Tóth Károly 70 kg-ban light-
contactban 2., míg kick-light kate-
góriában 4. helyen végzett. Földesi 
Szabolcs 75 kg-ban light-contactban 
2., kick-light kategóriában szintén 
2. helyen végzett. Polgár Viktor -63 
kg-ban ight-contactban 2., míg 
kick-light kategóriában 3. helyen 
végzett. Ádám Sándor -63 kg-ban 
light-contactban 1., míg kick-light 
kategóriában szintén 1. helyen vég-
zett. Lajter Dorina +70 kg-ban light-
contactban 1., míg kick-light kate-
góriában szintén 1. helyen végzett.

Különösen szép eredmények 
ezek, mivel a junior és a felnőtt kor-
osztály összevonásra került, és így 
például az alig 16 éves Földesi Szabi 
is, az ereje teljében lévő felnőttek-
kel csatázhatott.

Sajnos, volt balszerencse is a sor-
solásban, mivel az 57 kg-os Polgár 
Viktort felrakták a -63 kg-ba, de ez 
nem szegte kedvét, és derekasan 

helyt állt a nehezebb súlyúakkal 
szemben.

Tóth Károly Karimó a legnépe-
sebb súlycsoportban indult mindkét 
szabályrendszerben, és a sok mér-
kőzés eredményeképpen elfáradt a 
végére, ezáltal nem bírta a maximu-
mot nyújtani, ami sajnos a végered-
ményben meg is mutatkozott, azon-
ban szégyenkezni nincs oka.

Ádám Sanyika és Lajter Dorcsi 
ismét nem találtak legyőzőre egyik 
szabályrendszerben sem, így ismét 
bizonyíthatták, hogy nem véletle-
nül kerültek be nyáron a Magyar 
Kickbox válogatott soraiba.

Úgy gondolom, szép lezárása ez 
a 2017. évnek. Most kicsi pihenő, 
majd januártól ismét kezdődik a fel-
készülés a 2018. év megméretteté-
seire.  Ahogy az idei évben, úgy 
jövőre is szeretnénk legalább ilyen 
szép eredményekkel gazdagítani 
saját és városunk hírnevét. 

Az év végére szeretnénk megkö-
szönni a teljesség igénye nélkül 
azon személyek és cégek támogatá-
sát, akik segítséget nyújtottak 
részünkre bármilyen formában az 
idei év eredményeinek költségei-
hez, hiszen önzetlen támogatásuk 
nélkül ezek nem valósulhattak 
volna meg.

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk minden-
kinek a TVSE Kick & thaibox szak-
osztály nevében!

Bíró László
és Hajós Sándor

edzők

Év végi éremeső

A Szolnok Televízió idén ötödik 
alkalommal rendezte meg népszerű 
nótaversenyét Jászkunsági gyerek 
vagyok címmel. 

A verseny új évadában a megyé-
ben élő jászok és kunok mérték 
össze ének tudásukat. A nótaver-
seny célja ez évben is a hagyomá-
nyok ápolása és régióban élő tehet-
ségek felkutatása volt. A megméret-
tetésre a Jászságból, a Kunság-
Mezőtúr térségből, a Szolnoki tér-
ségből és természetesen az ország 
egész területéről fogadtak jelentke-
zőket.

Jászladány és Szolnok után 2017. 
november 25-én az utolsó előválo-
gatónak a mezőtúri színházterem 
adott otthont. 

„A magyar nóta hungarikum. 
Igazán büszkék lehetünk mindany-
nyian erre. Akik itt vannak biztos 
vagyok benne, hogy büszkék rá és 
nagyon szeretik a magyar nótát, 
mint ahogy én is nagyon szere-
tem.”- mondta megnyitó beszédé-
ben Boldog István a térség ország-
gyűlési képviselője. 

A köszöntő gondolatok után az 
elődöntőt Farkas Rozália nóta éne-

kes és Rácz Aladár népi zenekará-
nak közös produkciója nyitotta 
meg. Majd ezt követte az énekesek 
versenye, amelyben tíz versenyző 
küzdött meg a döntőbe jutásért. 
Városunkat az alábbi énekesek kép-
viselték: Balázs Béláné, Bíró 
Bálintné, Petróczki Csaba és Szűcs 
Károlyné. A rangos mezőnyből a 
zsűri döntése alapján Petróczki 
Csaba jutott tovább a döntőbe.

Az 5. nótaverseny fináléját 
december 9-én Szolnokon a Tiszti 
Klub Étteremben rendezték meg, 
ahová - jól tükrözve a műfaj szere-
tetét – nagy létszámban érkeztek a 
rajongók és a nótakedvelők egy-
aránt.

A végső megmérettetés 12 ver-
senyzőjéről a zsűri mellett - ez alka-
lommal is - a közönség is döntött. 
Nagy örömmel és büszkén tudat-
juk, hogy a „Jászkunsági gyerek 
vagyok” címmel megrendezett V. 
nótaverseny döntőjét Petróczki 
Csaba nyerte, akinek ezúton is gra-
tulálunk és további szép eredmé-
nyeket kívánunk!

forrás: SZOLNOKTV.HU

Nótaverseny győztese lett Petróczki Csaba!

MEGHÍVÓ
Tisztelt Sporttársnő/Sporttárs!

Tisztelettel meghívom Önt a Mezőtúri Horgászegyesület éves köz-
gyűlésére.

Időpont:   2017. december 16. 08 óra 30 perc
Helyszín:   Katolikus Általános Iskola Tornacsarnok
  Mezőtúr, Petőfi út
Kérem az esemény fontosságára való tekintettel tiszteljen meg bennün-

ket személyes jelenlétével.
Tisztelettel: Pongrácz Zoltán elnök
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ELHUNYTAK
Farkas Gyula élt 82 évet,
Kecse János élt 78 évet,

Szűcs Lajosné Szarka Lidia Erzsébet
élt 74 évet,

Ács Antal élt 65 évet,
Szűcs Károly Lajos élt 51 évet,

Juhász Albertné Perei Erzsébet
élt 64 évet,

Vékony Ferenc élt 63 évet,
Lovas Lajos élt 82 évet,
Juhász Imre élt 79 évet,

Székely Sándorné Balázs Julianna
élt 81 évet

V. Tóth Irén élt 79 évet

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
December 15-21-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11
Tel.: 56/550-445
December 22-28-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637

December 29- január 4-ig
Újvárosi  gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111
Január 5-11-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy u. 22.
Tel.: 56/350-993
Január 12-18-ig 
Városháza Gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Állatorvosi ügyelet
December 16-17-én
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 06/56/352-265; 
06/30/977-0936
December 23-24-én
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
December 25-26-án
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 06/56/850-006; 
06/30/664-8257

December 30-31 és
2018. január 1-jén
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217
2018. január 6-7-én
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 06/56/352-265; 
06/30/977-0936
Január 13-14-én
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073

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

Hegyi Lia Tamara
(Veres Margit)

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

Herceg Dávid Zoltán
(Bojó Éva)

Hodos Nimród
(Kálnai Krisztina)

Ilyés Zoé
(Varga Melinda)

Kerekes Rebeka
(Gácsi Tünde)

Kellemes ünnepeket kíván mindenkinek a Virág Büfé 
(Közösségi Ház, földszint)


