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Megjelenik kéthetente

Megújult a Városi Fedett Uszoda
2017. december 19-én a
Mezőtúri Városi Fedett Uszoda
felújítási munkáinak ünnepélyes
átadására került sor.

Az eseményen Herczeg Zsolt
Mezőtúr város polgármestere
köszöntötte elsőként a megjelenteket. Elmondta, hogy közel 90 millió
forintos beruházásból sikerült megújítani az uszodát. Polgármester úr
beszámolójában ismertette az előzményeket is.
– Néhány évvel ezelőtt Mohi
Zoltán szakosztályvezető úr keresett meg azzal az elképzeléssel,
hogy újraindítaná Mezőtúron a vízilabdát. Természetesen ezt örömmel
fogadtuk és támogattuk. Időközben
az úszók is átkerültek az Invictus
Kft-hez. Így születetett meg a kezdeményezés, mely szerint látványsport támogatásból próbáljuk meg
ezt a közel 30 éves létesítményt
megújítani. Az ingatlan rendkívül
elhasználódott állapotban volt,
amelyet az idő nagyban befolyásolt.

Ingyenes
Karácsonyi adományozás

A nyílászárók nem zártak megfelelően, a szellőzés a kezdetektől fogva
nem működött hatékonyan és a vízgépészet is elhasználódott az elmúlt

évek során. Ez a beruházás ezek
megújítását tartalmazta. A forrás
70%-ban TAO forrásból valósult
meg, a többit pedig az önkormányzat biztosította.
Polgármester úr után Boldog
István országgyűlési képviselő szólt
a résztvevőkhöz. Elmondta, hogy a
felnövekvő generációt szolgája minden hasonló beruházás. Az Invictus
Kft. fiataljai versenyeken bizonyítják, hogy érdemes Mezőtúron is
vízilabdával foglalkozni.
Mohi Zoltán szakosztályvezető a
köszönet hangján szólt. Beszédében
kiemelte, hogy ez a beruházás
közös összefogással jött létre, megteremtve a sportolni vágyó fiatalok
számára a lehetőséget.
Az esemény a nemzeti színű szalag átvágásával ért véget.
Bodor Márti

2017. december 19-én Boldog
István országgyűlési képviselő,
Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere és Herceg Antal a
Hercsip-Coop Kft. ügyvezetője kezdeményezéseként ismét karácsonyi
adományozásra került sor. Már
több éves hagyomány ebben az időszakban, hogy magánemberként
próbálnak segíteni rászoruló családoknak.
Azért, hogy az idei esztendőben még több mezőtúri család karácsonya szebbé, kön�nyebbé válhasson, a kezdeményezőkhöz, mint civil támogatók az elmúlt évekhez hasonlóan adományaikkal csatlakoztak Harmat Mihályné
városi képviselő, vállalkozó,
Patkós Lajos városi képviselő,
vállalkozó és Dr. Csellár Zsuzsanna
főigazgató, városi képviselő, továbbá az Alfi Pékség.
Az adományok fogadására a
Városháza Török termében került
sor. A megajándékozott családok
között volt mozgáskorlátozott egyedül élő hölgy, beteg egyedülálló kisnyugdíjas, két gyermekét egyedül

nevelő fiatal anya, akinek egyik
gyermeke tartósan beteg, valamint
egy édesanya, aki autista gyermekét neveli egyedül. Az eseményen
részt vett Boldog István, Herczeg
Zsolt, Herceg Antal és Harmat
Mihályné. A megjelentek egyöntetűen hangsúlyozták a segítségnyújtás jelentőségét, melynek lehetőségével fontos élni, hiszen többeknek

nagyon sokat jelenthet egy apró
támogatás is.
A megjelent családok képviselői
a helyszínen meghatódva vették át
az adományok egy részét, a további
csomagok ezt követően kerültek
házhoz szállításra minden család
részére.
Bodor Márti

Advent harmadik vasárnapja
2017. év harmadik adventi vasárnapjának a mezőtúri Katolikus
Templom adott otthont. A város
adventi koszorújának harmadik
gyertyáját Dr. Enyedi Mihály,
Mezőtúr város jegyzője gyújtotta
meg és kívánt mindenkinek áldott
békés ünnepeket. Ezt követően
Felkai István „Mezőtúr város szolgálatáért” díj 2017. évi kitüntetettjé-

nek karácsonyváró gondolatait
hallgathatta meg a közönség.

A programsorozatot Orosz
Zoltán harmonikaművész előadása
zárta. A klasszikus zenétől a népzenéig és a jazzig megannyi stílusban otthonosan mozgó művész egy
emelkedett hangvételű koncerttel
örvendeztette meg a mezőtúri
közönséget.
A Mezőtúri Közművelődési és
Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

nevében
köszönjük
minden
Mezőtúrinak, hogy ilyen aktívan
részt vettek a városi rendezvényeken.
2018-ban is sok szeretettel várjuk
Önöket. Sikerekben gazdag Boldog
Új évet kívánunk mindenkinek!
Jenei József
Mezőtúri Városi Televízió

Népi hangszerek hete

3. old.

Jubillált a Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület

9. old.

Doni Áttörés Emléknapja

4. old.

Közlekedjünk szabályosan

10. old.

In memoriam Seres Attiláné

5. old.

Pályázat - gyermekkönyvtáros munkakör

10.old.
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Közterületi fogadóóra

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2017. december 21-ei soron kívüli
nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
• az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló
30/2006.(XII.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,
• Mezőtúr Város Településképi védelméről.
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályánál, valamint a városi könyvtárban.

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
•
január 21., február 18., március 18., április 15., május 20.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra:
e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 20/380-0709
Boldog István országgyűlési Képviselő

A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.
Mezőtúr, 2017. december 28.
dr. Enyedi Mihály
jegyző

Tisztelt mezőtúriak, kedves Olvasók!
A Bodoki Fodor Helytörténet
Egyesület öt évvel ezelőtt létrehozta
a
Városi
Helytörténeti
Gyűjteménytárat, melynek anyagát
az egyesület tagjai alapozták meg,
és az eltelt években magánszemélyek adományai és vásárlások útján
tovább gyarapodott.
Azzal a kéréssel fordulunk
Önökhöz, hogy a családi hagyatékokban fellelhető régi iratokat,

fotókat, képeslapokat, könyveket, újságokat, használati
tárgyakat és eszközöket, régi
fényképezőgépeket stb., amen�-

nyiben nincs rájuk szükség, feleslegessé válnak, akkor ne dobják ki,
ne égessék el, hanem adományoz-

zák a gyűjteménytárnak. Ezt megtehetik a Petőfi Sándor utca 5. szám
alatti irodánkban hétköznap 9-12
óra között, illetve az alábbi telefonszámon jelezhetik adományozási
szándékukat: +36 20 214 47 56.
A gyűjteménytár gyarapítása és
megőrzése elsődleges szándékunk
és feladatunk. A cél, hogy a mezőtúri kötődésű anyagok itt maradjanak a városban, mert a legfontosabb, hogy múltunk emlékeit megőrizzük.
Tisztelettel az egyesület nevében:
Szabó András
egyesületi elnök

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

Véradás 2018
A Magyar Vöröskereszt és a
Szolnoki
Területi
Vérellátó
Szolgálat 2018. évben a következő
időpontokra tervezi véradó napjait:

• október 31. 14-18 óra
HALLOWEEN-i VÉRSZÍVÁS
• november 28. 8-13 óra
• december 19. 9-16 óra

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.

• január 31. - 8-13 óra
• február 21. - 8-16 óra
• március 28. - 9-15 óra
Kossuth úti Iskola
• április 25. - 8-13 óra
• május 30. 8-16 óra
• június 27. 8-13 óra
• július 25. 8-13 óra
• augusztus 12. 9-14 óra
Túri Vásár
• augusztus 29. 13:30 - 16 óra
• szeptember 26. 8-13 óra
• október 3. 8-13 óra		
ifjúsági véradás

Kérjük, amennyiben segíteni
kíván másokon, jelentkezzen véradásra. Személyi igazolványát és
TAJ kártyáját ne felejtse otthon!
Helyszín: Közösségi Ház, 5400
Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Köszönjük segítő szándékát!

Magyar Vöröskereszt

2018. január 19.
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„Házhoz megyünk!” információs pont, „BikeSafe”
kerékpár regisztráció és Határvadász járőrtárs toborzás:
Időpont:
2018. január 23-án 14-16 óra között
Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Közösségi Ház, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Népi hangszerek hete
2017. decemberében több esemény is zajlott a Szivárvány
Népzenei Egyesület szervezésében.
December 4-én Hangszervarázs
címmel nyílt tabló- és fotókiállítás
Birinyi József hangszergyűjteményéből. A megnyitó a Közösségi
Ház nagytermében zajlott, majd
népzenei hangversenyen vehettek
részt az érdeklődők. Ez alkalomból
fellépett a Mongol Agrár Zrt.
Népdalköre Seres Attiláné vezényletével, a Daloló Pacsirták és a Túri
Zsiványok citerazenekar Pusztai
Katalin és Csider István vezetésével, valamint a Hadházi Andrásné
által vezetett püspökladányi Törő
Gábor Hagyományőrző Népdalkör.
A hangversenyt követően Birinyi
József tartott egy rögtönzött hangszerbemutatót.

December 7-én és 8-án folytatódott a népzenei program. A Városi
Oktatási Centrum ebédlőjébe invi-

1425 darabot számláló hangszergyűjteményéből tartott interaktív
hangszerismertetőt és bemutatót. A
másfél órás előadáson körülbelül
70 db hangszert szólaltatott meg,
amelyek megszólaltatásába az előadó többször bevonta a résztvevő
diákokat.
A hét befejezéseként szombaton
Gyermek és Ifjúsági Citerazenekarok
19. Túri Találkozója zajlott a
Kossuth Lajos Általános Iskola
aulájában. A délután háziasszonya
Patkós Éva városi képviselő volt. A
találkozó keretében térségi és
országos minősítést kérhettek a fellépő szólisták, énekcsoportok és
citerazenekarok. A produkciókat
három tagú zsűri is meghallgatta:
Dr. Lengyel Erzsébet megyei KÓTA
elnök, Karapancsevné Jász Ildikó a
Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti
Iskola igazgatója és Bririnyi József
a KÓTA társelnöke. Több térségi
dicséretes és kiváló minősítés született a délután folyamán, valamint
az országos minősítések között
bronz, ezüst, arany és aranypáva
minősítés is kiosztásra került.
Külön öröm, hogy a Túri Zsiványok
citerazenekar és a Daloló Pacsirták
a Túri Zsiványok citerazenekar
kíséretével is Aranypáva díjban
részesültek. Így Mezőtúr városa két
kiemelkedő elismeréssel lett gazdagabb.
A Népi Hangszerek Hetét támogatta a Nemzeti Kulturális Alap,
Mezőtúr Város Önkormányzata, a
Mezőtúri Közművelődési és Sport
KN Kft., a Mezőtúri Intézményellátó

e-Szja: idén már a munkáltatóknak sem kell számolniuk
2018-ban a személyijövedelemadó-bevallás tervezetét azoknak
is elkészíti a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, akik korábban munkáltatójuktól
kérték
az
adómegállapítást.
A munkavállalóknak idén januárban már nem kell nyilatkozniuk
arról, kérik-e, hogy munkáltatójuk
készítse el szja-bevallásukat, azaz a
munkáltatói adómegállapítást. A
NAV ugyanis számukra is összeállítja a 2017-re vonatkozó bevallási
tervezetet. Ehhez semmilyen kérvényt nem kell benyújtani.
A tervezet akár az adózó közreműködése nélkül is – ha nincs
szükség kiegészítésre, javításra –
2018. május 22. után érvényes személyijövedelemadó-bevallássá
válik. Az elkészített adóbevallási
tervezeteket a NAV 2018. március
15-től az Ügyfélkapun keresztül

elektronikus formában elérhetővé
teszi. Akinek nincs ügyfélkapuja,
2018. március 19-ig kérheti a tervezet nyomtatott formájának postázását levélben, SMS-ben (06-30/3444304) vagy a NAV honlapján elérhető űrlapon, formanyomtatványon,
továbbá telefonon, a 1819-es hívószámon, valamint az ügyfélszolgálatokon. Az SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító jelet
és a születési dátumot kell csak
elküldeni ebben a formában:
SZJAszóközadóazonosítójelszó
közééééhhnn
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a korábbi évekhez
hasonlóan, idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni.
Aki mindezek ellenére maga szeretné szja-bevallását elkészíteni, a
NAV honlapján, illetve ügyfélszolgálatain már most elérheti a 17SZJA
nyomtatványt.

A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft.

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

Tisztelt Érdeklődők!
A Tourinform irodában megvásárolhatóak: kulcstartók, tollak,
hűtőmágnesek, képeslapok, apróbb kerámiák és könyvek, például a
Mezőtúr Képeskönyv, Dr. Gombás István - Egészségügy Mezőtúron 17142015 és a Lámpás. 				
Bordács László, ügyvezető

Köszönet
Szeretnénk megköszönni Bankó Bélának és feleségének, valamint
Herceg Antalnak az Újvárosi Hagyományörző Klub titkárának, hogy
egy hűtőszekrényt adományoztak egy Törő Pál úton lakó családnak.
Köszönet érte !		
A megajándékozott család három gyermekkel
és Harmat Mihályné városi képviselő.

Tisztelt Lakosok!

Képviselői fogadóórára várom Önöket
2018. január 24-én (szerdán) 16-17 óráig.
Hely: MSZP képviselői irodája (Dózsa Gy. u. 1.)
tált meg a szervező egyesület több
korosztályt, így három előadáson
több mint 1100 tanuló vett részt.
Birinyi József népzenész, népzenekutató, a Népművészet Ifjú
Mestere, a KÓTA társelnöke, a
Hungarikum Szövetség elnöke az

és Ingatlankezelő KN Kft. valamint
a Kossuth Lajos Általános Iskola.

2018. január 31-én (szerdán) 17 órakor
a Közösségi Ház 124-es termében
képviselő beszámolót tartok, amelyre várom Önöket.

Bodor Márti
Tisztelettel: Rózsa Endre
önkormányzati képviselő
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Doni Áttörés Emléknapja

Mezőtúr Város Önkormányzata
2018. január 12-én a Doni Áttörés
Emléknapjának 75. évfordulóján
megemlékezést tartott a Kossuth
Lajos
téren
található
II.
Világháborús Emlékműnél.

1943. január 12-én kezdődött a
második világháborúban a szovjet
Vörös Hadsereg támadása a Don
kanyarban, melynek következtében
mintegy 120-130 ezer magyar esett
el, sebesült meg vagy esett fogságba.
Megemlékező
gondolatokat
mondott Kudlacsek Zsigmond tör-

ténelem-földrajz
tanár,
PhD
doktorandusz történész a Mezőtúri
Református Kollégium tanára.
Közreműködtek a Siketek és
Nagyothallók Irodalmi Klubjának
tagjai: Rácz Gáborné, Rojkó

Istvánné és Tóth Istvánné.
A történelmi egyházak képviselői
ökomenikus imádságot mondtak az
elhunytakért.
A megemlékezés végén a kegyelet, az emlékezés koszorúinak elhelyezésére került sor.
- szerk. -

A Don Hangja
Ahogy a vonat távolodott,
És elhalkult a búcsúztató zene,
Úgy láttam egyre élesebben,
Hogy könnyes Édesanyám
szeme,
És éreztem egyre erősebben,
Kedvesem simogató karját,
Ahogy szorosan átölelte fiúnkat,
És felém küldte biztató, szomorú sóhaját,
Tudom, a Hazát, életünket
véded,
De mi haza várunk,
Nélküled nem élet az élet,
Ezt üzeni fiad, édesanyád, és
feleséged.
Én most itt, a
Don háborgó partján
Csak rátok gondolok,
Hidd el, oly árván,

Mert nem tudom,
Holnap mit hoz a szél,
Jeget, havat, majd, ha
Ránk tör a tél,
Akkor ki marad meg,
Ha robban a gránát,
És a csendben már
Csak a halál szállhat,
Üzenem nektek,
Ma még élek,
Értetek harcolok,
Hogy Ti élhessetek.
Majd újra találkozunk,
Talán, ha béke lesz,
És élhetek Veletek,
Ha majd a Don hangja,
Végleg a csend lesz.

2018. január 19.

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
A Karcagi Szakképzési Centrum
Mezőtúri Szakközépiskolája és Kollégiuma
5400 Mezőtúr, Földvári út 8.

2018. februári kezdéssel, esti munkarendű
INGYENES FELNŐTTOKTATÁST
indít
az alábbi szakmákban:
asztalos, szakács, pincér, eladó, villanyszerelő, gépi forgácsoló
Képzési idő két év.
Keresse iskolánkat!
06 56/ 350-422
web: mezoturiszakkepzo.hu
E-mail: mezoturiszakkepzo@gmail.com

Küldjön egy képet
Most ünnepelné a 100. születésnapját dr. Dobos István, a Mezőtúri
Református Kollégium és a volt
Főiskola tanára.
Nyelvtanárként
évtizedeken
keresztül oktatta a két intézmény
diákjait, sajnos 2016-ban elhunyt.
Ez a kép tíz évvel ezelőtt készült.
Emlékét megőrizzük.
Irházi Sándor

Dr. Keresztes Károly

Meghívó
„Kezünk munkája”
A Mezőtúri Népi Díszítőművészeti Szakkör
szeretettel meghívja Önt a
Magyar Kultúra Napja alkalmából
rendezett kiállításának megnyitójára
a Közösségi Ház nagytermébe.
A kiállítók között népi hímzők, kézimunkázók, és sok más kreatív technikával dolgozó alkotó keze munkája tekinthető meg.
A kiállítás megnyitója: 2018. január 22. 17 óra.
A kiállítás megtekinthető a Közösségi Ház nyitvatartási idejében 2018.
február 23-ig.

Tájékoztatás!
A Mezőtúri Népi Díszítőművészeti Szakkör foglalkozásai 2018-ban
pénteki napon 15:00-18:00-ig zajlanak a Kézműves Házban
(Mezőtúr, Petőfi út 56.).
Szeretettel várjuk régi és új szakkörtársainkat, érdeklődőket.

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentés,
- otthonában elhullott házi állatok elszállítása,
- közterületen elhullott állatok bejelentése.
Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap: - délelőtt 8-10-ig,
- délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időntúli megkereséshez telefonon egyeztetés szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517
Gyepmester

2018. január 19.
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In memoriam Seres Attiláné

Zsuzsa néni 1929. október 10-én
s z ü l e te t t
Ko n d o r o s o n .
Gyermekkorát Szarvason töltötte
szerető szüleivel. Iskoláit is itt
végezte, majd a helyi Tanítóképzőbe
iratkozott be. A főiskolai évek alatt
ismerte meg élete párját, Seres
Attilát, akivel 53 évig élt boldog
házasságban.
1949-ben kapta meg tanítói oklevelét, s ebben az évben kötött

házasságot a két fiatal tanító. Már
közösen, a Mezőtúr-Csehalmi két
tanerős iskolába költöztek.
1950-ben megszületett első fiuk,
Attila, majd 1956-ban András.
A tanítás mellett fontosnak tartották, hogy a tanyán élő gyermekekkel megismertessék szép hazánkat. Nyaranként az ország más-más
tájaira vezették a tanulókat. Fontosnak tartották, hogy a várostól
távolabb élő emberek is művelődhessenek. Számta-an bál, színjátszó előadás, egyéb kulturális rendezvény, program megszervezése
az ő nevükhöz fűződött.
Férjét
követve
1966-ban
Mezőtúron kezdett dolgozni, a
Református Általános Iskola jogelődjében, a 2. sz. Általános
Iskolában. 1969-ben, az akkor megnyitott
Általános
Iskolai
Diákotthonban folytatta nevelői
tevékenységét. Fő célja az volt, hogy
a tanyai gyermekeknek segítsen
abban, hogy a családjuktól távol is

sikeres munkát végezzenek az iskolában. Kezdetben nevelőtanárként,
később igazgatóhelyettesként, majd
a nyugdíját megelőző években a
Diákotthon igazgatójaként dolgozott. Ezek az évek a gyermekek fejlesztésével és a felőlük áradó soksok szeretet igen szép korszaka volt
pedagógiai pályájának.
Kedves Zsuzsa néni!
Köszönöm, hogy együtt dolgozhattam Zsuzsa nénivel pályám kezdetén. Sokat tanultam Zsuzsa nénitől emberséget, gyermekszeretetet,
a pedagóguspálya iránti alázatot, a
kollégákkal szembeni tiszteletet.
Akkor még nem értettem meg, amit
most, évtizedek múltán már igen:
mennyire fontos volt Zsuzsa néni
bölcs türelme irántunk, mi-lyen
tapintattal javította kezdeti botladozó lépéseinket ezen a csodálatos
pályán.
Életpályájának boldog pillanatai
voltak, amikor átvehette 1999-ben

az Arany-, 2009-ben a Gyémántmajd 2014-ben a Vasdiplomáját.
A vallás, a hit gyermekkorától
élete része volt. Nyugdíjas éveiben,
amíg egészsége engedte, aktívan
részt vett a Mezőtúri Evangélikus
Egyházközség életében.
2002-ben fájdalmasan nagy veszteség érte, amikor elveszítette szerető férjét. Fájdalma elviselésében
szerető családja segítette: fiai,
menyei, unokái, dédunokái.
2017 augusztusában elvesztette
elsőszülött fiát, amely feldolgozhatatlan volt számára. Romló egészségi állapotán ez a trauma még
inkább súlyosbított.
Élete utolsó két hónapjában már
kórházi ápolásra szorult. Betegsége
teljesen ágyhoz kötötte, majd 2017.
december 9-én örökre lehunyta
szemét.
Emlékét szeretettel és tisztelettel
őrizzük.
Bodorikné Aszódi Ágnes

Kézmosás fontossága a náthás, influenzás időszakban
Évszázadok óta az alapvető személyi higiénia részeként tartják számon
a kézmosást, Semmelweis Ignác már 1847-ben bebizonyította, hogy a kézfertőtlenítés egy egyszerű, de egyben nagyon hatékony módja a vírusok
terjedésének megelőzésében.
A fertőzéses megbetegedések terjedési sebessége oly mértékben
megnövekedett, hogy egyes vírusok képesek milliókat megbetegíteni, vagy
akár egész városokat megbénítani. A járványok ott jelentik a legnagyobb
veszélyt, ahol az emberek nagy számban vannak jelen, pl.: az iskolákban,
munkahelyeken, boltokban, illetve tömegközlekedésnél.
A fertőzések tovább terjedésének legfőbb okozói közé tartozik az elhanyagolt kézhigiénia, a piszkos kéz gyakorisága. A fertőző betegségek közel
80%-a közvetlen érintkezés útján terjed.
A kézfogáson keresztül több kórokozót adunk tovább, mint egy arcra
adott puszival!
A kezünkkel utána megérintjük a szánkat, orrunkat vagy akár a szemünket, és máris a szervezetünkbe kerül a vírus. Heves járványidőszakban a
kézfogást mellőzni ajánlott, illetve az átlagosnál sokkal, több alkalommal
kell kezet mosnunk.
A kézmosás szabályai
• Nedvesítsük be a kezünket
• Kenjük be folyékony szappannal
• Dörzsöljük át alaposan a kezeinket, a kézfejet és a tenyeret, az ujjközöket, valamint a csuklókat is, amíg a szappan nem kezd habzani. A művelet, a WHO ajánlása szerint, legalább 20 másodpercig tartson.
• Öblítsük le kezeinket langyos, folyó víz alatt
• A helyes kézmosás része a szárítás, amihez mindig tiszta, száraz törölközőt használjunk
Mikor mossunk kezet?
• Rögtön azután, hogy hazaértünk
• Főzés előtt, és közben is – főleg nyers zöldségek, gyümölcsök, húsok
érintése után
• Étkezések előtt
• Babák etetése előtt
• A csecsemő pelenkacseréje után
• Orrfújás, köhögés, tüsszentés után
• Járművek igénybevétele után
• Beteg ismerősök látogatása, vagy tudvalevően beteg személyek tárgyainak megérintését követően

• WC használata után – férfiaknál különösen fontos, hogy előtte is mossanak kezet, hiszen direkt kontaktus révén átvihetik a kórokozókat az intim
testrészre
• Szemét kidobását követően
• Kontaktlencse kivétel/berakás előtt
• Fogmosást megelőzően
• Nem utolsó sorban minden látható szennyeződés esetén
Ne feledjük: arcunk, valamint testnyílásaink – orr, száj, szem, végbél,
intim testrészek – érintése előtt, mindig alkalmazzuk a helyes kézmosás
szabályait. Amennyiben körmünk nincs ugyanolyan magasságban ujjbegyünkkel, minden kézmosásnál használjunk körömkefét is, így biztosak lehetünk abban, hogy alaposan eltávolítjuk az esetleges kórokozókat.
Egészségfejlesztési Iroda Mezőtúr
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A Református Kollégium fejlesztései 2017-ben
Mezőtúr Város Önkormányzata

Sajtóközlemény

MEGKEZDŐDÖTT AZ ÉSZAK-DÉLI KERÉKPÁRÚT
MEGÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ PROJEKT
A Mezőtúr Város Önkormányzata által benyújtott „Észak-déli kerékpárút megépítése Mezőtúron” elnevezésű TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00001
kódszámú pályázat bruttó 300 millió forint vissza nem térítendő uniós
támogatásban részesült a település közlekedésbiztonsági fejlesztések
megvalósítására. A Támogatási Szerződés 2017. október 2-án lépett
hatályba.
Az EU-s támogatásból megvalósuló pályázatot Mezőtúr Város
Önkormányzata a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel közösen, konzorciumi
formában kívánja megvalósítani. A projekt fontos célkitűzései között szerepel a fenntartható közlekedés feltételeinek megteremtése, a települési
mobilitás fenntarthatóbbá tétele és a balesetveszély csökkentése. A beavatkozások során hozzájárul a településkép javításához, a népességmegtartó
erő növeléséhez és az élhető városi/települési környezet megteremtéséhez,
valamint a CO2 kibocsátás és a zajterhelés csökkentéséhez. A fejlesztések
megkönnyítik a városi lakosság munkába járását, illetve a munkahelyteremtés feltételei is javulnak.
A projekt több szakaszban és helyszínen valósul meg. A fejlesztések
során gyalog- és kerékpárút kerül kialakításra a Polgármesteri hivataltól a
főút mentén a Batsányi János utcáig, beleértve a Hortobágy-Berettyó feletti
gyalogos-kerékpáros híd felújítását, az Erkel Ferenc úton közlekedésbiztonsági szempontból szükséges gyalogos átkelőhely kerékpáros átvezetéssel
és autóbusz megállóhely kialakítását. A Kossuth Lajos úton észak felől
közelítve, a vasúti átkelőnél már meglévő kerékpárúthoz csatlakozva
kerékpáros és gyalogos átvezetéssel együtt az út bal oldalán kétirányú
kerékpárút épül, mely átvezet a Kossuth téren, és csatlakozik majd a másik
projektből kialakítandó Kelet-nyugati kerékpárút hálózathoz.
A projekt részeként kiemelt figyelmet kapnak a közlekedés nevelésére
irányuló szemléletformáló tevékenységek is.
Jelenleg a projekt előkészítési fázisban van, mely a projekt sikeres megvalósítását alapozza meg. A „Észak-déli kerékpárút” projektet a pályázati
felhívás alapján 36 hónapon belül kell megvalósítani.
A projektről bővebb információt a www.mezotur.hu oldalon olvashatnak.

Országos legjobbak között két telekis

Nagy Zita				

2017. december 4-én, 14.00 órakor
volt az a díjátadó Pestszentlőrincen,
a Kondor Béla Közösségi Házban,
ahol két telekis diák is képviseltette
magát. Az Országos Vers- és Prózaíró,
Fotó és Diaporáma Versenyre összesen több mint 200 pályamű érkezett

be. Nagy Zita (11. A)
próza kategóriában
második, Veres Dóra
(11. A) pedig vers
kategóriában harmadik helyezést ért el. A
zsűri hangsúlyozta,
hogy nehéz döntés
előtt álltak, hisz
ennyi beérkezett kreVeres Dóra atív írás között nehéz
volt sorrendet felállítani. A lányok örömmel fogadták a gratulációkat és emléklapokat, hisz
nagyon büszkék lehetnek az ezüst és
bronz helyezésre.
Eredményükhöz gratulálunk!
T. A.
Teleki

A reformáció 500. évfordulójának
éve, a sokrétű megemlékezések mellett a fejlesztésekről is szólt a
Mezőtúri Református Kollégiumban.
Isten iránti hálával tekintünk vis�sza a 2017-es esztendőre, amikor is
a szakmai megújulás a többségében
májustól kezdődő infrastruktúrális
megújulásokkal egészült ki:
- Megújultak informatika szaktermeink, így még hatékonyabb
oktatást végezhetünk intézményünk informatikai rendszerüzemeltető szakán.
- Új nyelvi labor került kialakításra a már meglévő mellé, így a
főépületben immár két multifunkcionális, interaktív táblával ellátott,
érintőképernyős tabletekkel kiegészített teremben zajlik párhuzamosan az angol és német nyelv emelt
szintű oktatása.

- Az általános és középiskolában
170 új szék került elhelyezésre.
- Megtörtént az általános iskola
udvarának rekonstrukciója, ahol a
kézilabda pálya téglavörös ütéscsillapító réteggel, ún. rekortán borítással lett ellátva.
- Hasonló fejlesztések történtek
az óvodában is, ahol a játszóteret
195 m2 gumitéglával borítottuk be.

- Az általános iskola összes beltéri ajtaja és nyílászárója megújult, a
földszinti 5 tanterem kivételével az
összes terem parketta burkolata új
lakkréteget kapott.
- A középiskolában szintén 5 tanterem került felújításra.
- A Mezőtúri Református
Diáksport Egyesület kosárlabda
szakosztályának köszönhetően a
Pályi István Sportcsarnok fűtés-, és
világítás korszerűsítése megtörtént
9 millió Ft beruházási értékben.
Régi lámpatesteinket Mezőtúr város
testvérvárosának, az erdélyi Árkos
településnek adományozta a fenn-

tartó Református Egyházközség.
- Új fitness-terem került kialakításra, több mint 2 millió Ft értékben, amely hozzájárul diákjaink
testi épüléséhez.
- A kézilabda szakosztály az
elnyert 5 millió Ft-ból eszközfejlesztést hajtott végre.
- A legkisebbekre is gondolva az
óvodában korszerűbb fűtési rendszert alakítottunk ki.
A fejlesztésekért köszönetet
mondunk mindenkinek, aki valamilyen formában támogatta intézményünket, s Kálvin János szavaival valljuk: SOLI DEO GLORIA –
EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG!

2018. január 19.
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Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy telekis
Szalagavató
Egy történet két osztályról és mindazokról, akik útjuk
során mögöttük álltak
Egy édesanya megigazítja fia gallérját, megsimítja a hátát, majd a
következő mondatok kíséretében
útjára engedi: Nagyon csinos vagy,
kisfiam. Igyekezz, el ne késs! Egy
édesapa megöleli hófehér keringőruhában pompázó leányát, összeállnak egy közös fényképre, majd a
felnőttkor küszöbén álló kishölgy
osztálytársaihoz siet, hogy indulhasson a búcsútánc. A felnőtt gyermekek a szalagavató ünnepségen
búcsúznak első ízben életül egyik
legmeghatározóbb korszakától. A
mesébe illő elvarázsolt hangulatot
2017. december 9-én a végzős diákok klasszikus és modern táncokkal idézték meg a színpadon, ezzel
is emléket állítva a társaikkal együtt
töltött éveknek. A szalagavató bál
egyik legfontosabb üzenetét, hogy
mind egymásért vagyunk, a
Bojtorján együttes Összetartozunk
című dalával szólaltatta meg a
Teleki Énekegyüttes a Városi
Oktatási Centrum színpadán. S,
hogy az elválás kapujában az összetartozás érzését miképpen élték
meg a fiatal felnőttek, Mosonyi
Eszter 12. A osztályos tanuló gondolataival tolmácsoljuk:

szalagot a matrózblúzomra, amely
9. osztály óta kísérője az összes
évnyitónak és iskolai ünnepségnek.
Ezzel egy korszak akkor lezárult
bennem. Az ember ilyenkor csak
néz maga elé, elmélyed a rengeteg
élményben, emlékben, és sírni
kezd. A 11. osztályosok műsora
megerősítette bennünk a nosztalgiát. Elgondolkodtatott a kirepülésről,
az egymásra találásról, valamint az
élet tengerén való együtt evezésről.
Előadásuk üzenetét fokozta az élőzenés kíséret, s hogy bizonyos hangszerek mögött ismerős öregdiákok
álltak a színpadon. Ilyenkor érzi az
ember, hogy a Teleki nemcsak
abban a négy évben meghatározó a
diákok életében, mikor aktív tagja a
közösségnek, de a telekis szellemiséget magunkban hordozzuk egy
életen át.
Végzős évfolyamunkkal a műsort
lezáró keringőnél visszanyúltunk
gyermekkorunk biztonságot nyújtó
világához, s Disney-mesék és -filmek zenéjére táncolva búcsúztattunk egy fejezetet életünkből.
Köszönet a négy év munkájáért osztályfőnökeinknek Gyöngyösi Márta
és Trinyikné Varga Erika tanárnők-

A szalagavató ünnepélyes hangulata hatalmas energiabombaként
söpört végig rajtam. Szavakkal leírni szinte lehetetlen. December 9-ig
várakoztunk, mígnem eljött a pillanat. Az osztályfőnököm feltűzte a

nek, pedagógusainknak, valamint
Kötél Lolita és Szabó Lászlóné tánctanárainknak, hogy igazi csillagként tündökölhettünk a táncparketten.
Mosonyi Eszter 12.A
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Figyelem! Párját ritkító, csodálatos állat a
Telekiben!
Hm, biztosan te is láttál már dromedárt vagy baktriánt. Most hiába
csóválod a fejed, bizony-bizony láttál! Képeken, állatkertben, tévében.
Az egy- és kétpúpú teve ugyan nem
egy tipikus európai állat, de azért
mindenki ismeri. Viszont az a
jószág, ami a mi sulinkban él már
négy éve – kivételnek számít. A mi
TEVÉ-nk öt púpú. Nincs is hozzá
hasonló a környéken!
A mi kedves állatunk hátán lévő
kitüremkedések a következőek:
biosz, matek, kémia, fizika és föci.
Öt olyan púp (az ember, mondhatnám, diák hátán), ami arra késztette
a telekis tanárokat, hogy immáron
negyedjére hirdessék és rendezzék
meg a Teleki TErmészettudományos
VEtélkedőt, amely egy kistérségi verseny, 6., 7. és 8. osztályos tanulók
számára. Az idén 14 csapat jelentkezett, s oldotta meg a feladatokat.
Mivel iskolánk 120. éves fennállását ünnepli, így a feladványok
szervesen ehhez kapcsolódtak.
Teleki Blanka kora érdekes lehet,
hisz már elég távol áll tőlünk
ahhoz, hogy rácsodálkozhassunk a
múltra. Például soha nem tudtam,
hogy Jedlik Ányos volt olyan lúzer
(na, jó, kevésbé dörzsölt), hogy
nem szabadalmaztatta a villanymotort, így Siemens nevéhez kötik a
mai napig. Ez miért fontos? Mert a
versenyen részt vevőknek egy házi
elektromotort kellett produkálni.
Biológiából levélgyűjteményt kellett összeállítani, kémiából pedig
olyan titkosírást kellett kitalálni,

ami még engem is lázba hozott –
vajon ezzel fognak puskázni a
telekisek a legközelebbi dogánál?
A második fordulóba hat csapat
jutott tovább, ami egyben a döntőt
is jelentette. 2017. november 29-én
ismét érdekes kihívásokkal kellett
szembe nézni a megjelenteknek. A
szervezők a finisben is törekedtek
arra, hogy az elméleti és a gyakorlati készséget is mérjék a feladatok.
Földrajzból és matematikából feladatlap várta a nebulókat, kémiából
a jód oldódását kellett összehasonlítani vízben, alkoholban és olajban. Ezen kívül mérni kellett az
emberi test ellenállását, valamint a
versenyzők által készített burgonya-elem feszültségét. A délutánt
végül egy igazán édes meccs zárta
le. Minden csapat 10 csokival indult
a végső megmérettetésben, s a
különböző villámkérdésekre való
licitálás után kiderült, ki mehet
haza a legtöbb édességgel. Lehet,
hogy legközelebb vércukor szintet
is mérni kellene feladványként? Ez
az utolsó csörte azonban nem befolyásolta a végeredményt.
A vándorkupát végül az idén a
martfűiek vihették el. S a kupa
tényleg vándorol: tavaly a túriaké,
azelőtt a jászalsószentgyörgyieké
volt egy évig. Vándoroljon is! Ez a
lényeg. Tevegeljen ide-oda, keltse
fel érdeklődését minél több diáknak, s raktározzon el nagy-nagy
tudást mind az egy-két, esetleg öt
púpjában!
T. A.

Egészségnap a Kisrefiben
2017. november 22-én nagy örömmel jöttek tanulóink az iskolába.
Ma lesz az egészségnap! Minden
osztály izgatottan készülődött a változatos, tanításmentes napra.
Az alsó tagozatosok közös tornán, sportvetélkedőn és kvízen vettek részt. Rajzpályázatot hirdettek
meg részükre, melyen szebbnél
szebb alkotások közül válogathatott a zsűri.
A felső tagozatosok előadásokat
hallgathattak meg az EFI munkatár-

sai közreműködésével, melyet
ezúton is sok szeretettel köszönünk
meg. Az előadások témái változatosak és életkornak megfelelőek voltak, sőt a testmozgás sem maradt ki!
A tornacsarnok csak úgy zengett,
amint a csapatok biztatták tagjaikat
az ügyességi vetélkedőn! Ezzel
egyidőben az egészségvédelemmel
kapcsolatos teszteket töltöttek ki a
csapat más tagjai.
A nap végén minden csapat
kapott jutalmat egy kis egészséges

finomság formájában, a dobogós
helyezettek pedig még külön oklevélben is részesültek.
Köszönjük a gyerekeknek a lelkes részvételt, a szervező és rendező kollégáknak pedig az odaadó
munkájukat!
Végül köszönet az iskolának, a
diákönkormányzatnak, hogy a tárgyi jutalmazáshoz hozzájárult.
Martin Gyöngyi
általános iskolai
intézményegység-vezető
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Szalagavató a Református Kollégiumban

Azt hiszem, hogy minden gimnazista életében az egyik legmeghatározóbb élmény a szalagavató.
A mi évfolyamunk is izgalmakkal
és próbákkal teli időszaknak nézett
elébe szeptemberben. A hónapok
alatt több fontos dolgot kellett elintéznünk, úgymint öltönyök- és
kosztümök kiválasztását, tánctanárok felkérését, majd a táncok
betanulását.

November második felében
kezdtük megérezni ennek az egész
dolognak a súlyát. A tanáraink próbáltak minket „rendben tartani”,
sok türelemre volt szükség a táncés ruhapróbákhoz. Ezúton is
köszönjük kedves tanáraink megértését.
December 8. Ez a dátum mindenkinek rögtön az eszébe jutott,

ha bárki megkérdezte a szalagavató
időpontját. Így, amikor elérkezett a
mi napunk, mindenki izgatottan
készülődött. Szalagtűzés után meghallgattuk a nekünk érkezett
köszöntéseket, majd a 11. évfolyamosok búcsúztattak minket egy
gyönyörű műsorral.
Minden osztály előadta a táncát.
Az est legszebb része szüleink és a
mi számunkra is az évfolyam keringő volt. Jó volt látni a
hónapokon át tartó
próbák után minden
lányt
„hercegnős”
ruhában, a fiúkat pedig
igazán
elegánsban.
Szüleink szemében ott
ragyogott a büszkeség
és az öröm.
Keringő után még
volt egy kis bál, amin élőzenére
mindenki kedvére táncolhatott.
Köszönjük szépen mindenkinek,
aki valamilyen formában támogatta
életünk egyik legfontosabb pillanatát, amire mindig emlékezni
fogunk. Várjuk a következő elénk
gördülő feladatokat!
Veres Nóra 12.A

Adventi kézműves délután a Református
Kollégiumban
2017. november 30-án került
megrendezésre
a
Mezőtúri
Református Kollégiumban a már
hagyománnyá vált Kézműves délután, a diákok között elterjedt
nevén a Mikulás nap. Ezen a napon
is pontgyűjtő verseny zajlott,
hiszen a farsangi és diáknapi pontgyűjtő feladatokkal együtt egy
plusz nap kirándulást nyerhet az az
osztályközösség, akinek a legtöbb
pontot sikerül összegyűjtenie.

A délelőtt folyamán a szünetekben közös feladat volt, hogy mindenkinek mikulás sapkát kellett
viselnie az első 2 tanórán. A
Diákönkormányzat által összeállított ellenőrző csapat ment pontozni,
hiszen ahol voltak „üres fejek”, azaz
sapkátlan kobakok, azoknál az osz-

tályoknál pontlevonás történt.
Délután több versenyen is részt
vehettek a diákok. Először a
hidegsüti készítő verseny kezdődött, ahol hozott alapanyagokból
készítettek az osztályok valami
finomságot. Ezzel párhuzamosan
zajlott a kézműves sarok és az
adventi koszorú készítés.
Egy órával később elkezdődött a
terem foci, ahol a diákok levezethették az energiájukat, ezzel újabb pontokat szerezve saját
osztályuknak.
Ezalatt a Gimnázium
termeiben az „Egy perc
és nyersz” nevű játék
zajlott, ahol négy fős
csapatokban indulva
játszhattak a diákok
különböző nehézségű
pályákon.
A délutánt átjárta a
jó hangulat, és így kezdtük meg az
adventi várakozást iskolánkban.
Szabó Viktória 11.A,
a diákönkormányzat elnöke

2018. január 19.
Sportos Refi

A 2017/2018-as tanév is mozgalmasan kezdődött a Mezőtúri
Református Kollégium életében.
A VI. korcsoportos súly-és diszkoszlökő csapat Országos Döntőbe
jutott, ahol a nyolcadik és hatodik
helyet szerezte meg.
A VI. korcsoportos Duatlon lány
csapat az Országos Döntőn 2. a III.
korcsoportos fiú csapat 5. helyen
zárt, míg III. korcsoportban Baukó
Csenge révén Diákolimpiai Bajnokkal
is büszkélkedhet az iskola.
A kosárlabdás fiúk a Junior NBA-

ben, a kézilabdások a Magyar
Kézilabda Szövetség Gyermek- és
Kisiskolás Bajnokságaiban szerepelnek. Az iskola évek óta a
„Kézilabda az iskolában” program
tagja, és mindig örömmel indul a
„Sulikézi fesztivál” megmérettetésein.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a
TAO-s pályázatok jóvoltából a
sportcsarnok korszerű fűtés- és
világító berendezéssel újult meg, a
pályázat nyújtotta lehetőségek által
beszerzett sporteszközök biztosítják a tanulóknak a biztos eszközhátteret, valamint az egyesületi melegítő is tükrözi azt
az egységet, melyet az iskolai
sportolói- tanárai képviselnek.
Tokács Anikó és Karsai
András testnevelők

2017| 11 | 30
MEZŐTÚRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
SAJTÓKÖZLEMÉNY

MEZŐTÚRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMA
ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA
Szervezett előkészítési és kivitelezési munka eredményeként sikeresen
lezárult a Környezet- és Energia Operatív Program (KEOP) keretein belül
Mezőtúr egyházi épületeinek felújítása. A projekt megvalósítására az egyházközség 140 000 000 Forint vissza nem térítendő támogatást nyert.
Az egyházközség büszkén mondhatja, hogy elérte a kitűzött célt, mel�lyel egy egészségesebb és környezetkímélő feltételeket teremtett a lakosság
számára egy fenntartható és előremutató fejlesztés megvalósításával.
A Mezőtúri Református Egyházközség célja az volt, hogy hatékonyan
tudja működtetni az épületeit, valamint üzemeltetési költségeit jelentősen
csökkentse. A fejlesztés eredményeként a megtakarítás mellett, hosszú
távon csökkenti a település ökológiai lábnyomát, hozzájárulva a környezettudatosabb szemléletmód kialakításához és alkalmazásához.
A beruházás helyszínei: Mezőtúri Református Egyházközség Idősek
Otthona 5400 Mezőtúr, Szolnoki út 18. alatt, valamint a Mezőtúri Református
Kollégium 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos utca 2. alatt található épületek. A
projekt 2017. február 1.-jén indult és mindkét helyszínen párhuzamosan zajlottak a munkálatok. A kivitelezés során elsődlegesen a nyílászárók cseréje
történt meg, új műanyag ablakok, ajtók kerültek beépítésre, majd a homlokzati es a födémszigetelés is elkészült. A fűtésrendszer korszerűsítésre került
a kollégium épületében kondenzációs kazánok beépítésével. A kazánok
alkalmazása hozzájárult a szabályozási veszteség és az esetleges túlfűtés
csökkentéséhez. Mindkét épület tetejére napelemes rendszer lett telepítve,
valamint napkollektoros rendszer segíti majd a meleg víz ellátását az épületekben, hasznosítva ezzel a napenergia nyújtotta lehetőségeket.
Bízunk benne, hogy a fejlesztések a dolgozók és az intézményeket
igénybevevők számára is vonzóbb környezetet teremtenek, és jelentős
energia megtakarítást biztosítva hozzájárulnak a kitűzött környezetvédelmi és energiahatékonysági célok eléréséhez.
A Mezőtúri Református Egyházközség honlapján mezotur.reformatus.
hu KEHOP-pályázat menüpont alatt megtekinthetőek a pályázat adatai és
fotódokumentáció.
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Jubillált a Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület
A Körös-völgyi Természetvédelmi
Egyesület megalakulásának 25.
évfordulója alkalmából jubileumi
ünnepséget szervezett az ünneplő
civil szervezet. Az eseménynek a
Közösségi Ház nagyterme adott otthont 2017. december elsején.
Ünnepi köszöntőt mondott ez
alkalomból Herczeg Zsolt Mezőtúr
város polgármestere is, valamint
meghívást kaptak az ünnepségre az
alapító tagok más közreműködők
mellett.

Krizsán Józsefné az egyesület
alapító tagja a Mezőtúri Városi
Televízió kérdésére elmondta, hogy
25 fővel alakult meg a szervezet
1992-ben. Az egyesület célja akkor
is és most is az, hogy ők legyenek a
város zöld lelkiismerete. Célul tűz-

ték ki, hogy minél szélesebb körben megismertessék a lakosságot a
környezetvédelemmel. Az egyesület születésével elindult a Kaán
Károly Országos Természet- és
Környezetismereti Verseny, illetve
megszervezték az országos kéktúrát, amely Jász-Nagykun-Szolnok
megyében csak Mezőtúron megy
keresztül. Az egyesület tagjai 55 km
hosszan, gáton festették le a túrajeleket, ezt azóta is ápolják.
A köszöntőket követően Piroska
néni egy prezentációval készült, amelyben bemutatta az
elmúlt 25 évet, valamint készült egy
film is: „25 év 25
percben”. További
cél, hogy a környezeti nevelést kiterjesszék az óvodákba is.
A közös ebédet követően lehetőség
nyílt
a
Körös-völgyi
Természetvédelmi Egyesület által
szervezett kiállítás megtekintésére.
Bodor Márti
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Kattints rá! Netre fel! Számítógépes tanfolyam
nyugdíjasoknak.
A Mezőtúri Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár 20 órás kezdő számítógépes tanfolyamot indít a
tanulni vágyó szépkorú, mezőtúri
lakosok részére, amelynek keretében kezdő számítógép-kezelési
ismereteket, az internetezés és az
elektronikus levelezés csínját-bínját sajátíthatják el.
A képzést elsősorban azok számára indítjuk, akik nem rendelkeznek szinte semmilyen számítógépes ismerettel. A tanfolyamon,
olyan tudást adunk át, amire a mindennapos számítógép használat
során szüksége lesz. Ennek köszönhetően, meglepően rövid idő alatt
bárki, a nulláról eljuthat egy olyan
szintre, hogy élvezettel, és haszonnal tudja kezelni a számítógépet.
A tanfolyam kezdési időpontja
február 6.
10 alkalom/20 óra

Tananyag:
• számítógépes alapismeretek;
• szövegszerkesztés egyszerű,
alapvető lépései;
• ismerkedés az Internettel;
• elektronikus levelezés.
A tanfolyam gyakorlat orientált,
ami azt jelenti, hogy elsősorban a
gyakorlatra helyeződik a hangsúly
az oktatás során.
Jelentkezni személyesen vagy
telefonon lehet a könyvtárban
Bordács Juditnál, név, cím, telefonszám megadásával.
Tel: 56/ 350 075
A tanfolyam helyszíne:
Mezőtúri Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár
Szabadság tér 17
Szeretettel várjuk tanfolyamunkon!

Vagyonvédelem
Az utóbbi időben megyénkben is
csökkenni látszanak a klasszikus
értelemben vett árubemutatókkal
kapcsolatos bejelentések. Hiába
szigorították meg jelentősen a termékbemutatóra specializálódott
cégek működését, a csalók még
mindig szedik áldozataikat.
Újabban a vállalkozások jellemzően nem egy termékbemutató ígéretével, hanem ingyenes szűrési
lehetőségeket (például „egészségnap”, „egészségmegőrző program”)
hirdetve reklámozzák rendezvényeiket. A térítésmentes egészségügyi vizsgálat kiértékelése persze
voltaképpen már egy burkolt termékbemutatóba torkollik, amelynek keretében a magukat általában
orvosnak feltüntető elkövetők megpróbálják értékesíteni a jellemzően
magasabb árkategóriába eső termékeket (például vízszűrő, légtisztító,
infralámpa).
Az ilyen jellegű zártkörű árubemutatókra általában telefonos megkeresés, vagy akár írásos meghívó
útján invitálják a fogyasztókat,
majd a szűrés során megállapított
valamilyen betegségre hivatkozva
kínálják a biztos gyógyulást hozó,
amúgy méregdrága eszközt, persze
– „csak most” „csak Önnek” jelszóval – hihetetlen „akciós” áron.
Gyakorta előfordul, hogy a termékbemutatón vagy szűrővizsgálaton
megjelentek levásárolható nyereményt kapnak, mintegy ösztönzésül, habár a törvény szerint ezek a
cégek sorsolást nem hirdethetnek.

Szintén jellemző, hogy a résztvevőkkel akár „vizsgálati eredmény”
vagy „jelenléti ív” formájában, bújtatott módon adásvételi szerződést
is aláíratnak, illetve kedvező hitelfelvételi lehetőségek igénybevételére ösztönöznek.
Ezúton szeretnénk a lakosok
figyelmét felhívni az elkövetési
magatartás jellemző elemeire, valamint a védekezés lehetőségeire.
Lehetőleg tájékozódjanak az árakról, legyenek gyanakvóbbak, ha
hasonló
meghívást
kapnak!
Azonnal ne írjanak alá szerződést,
hiszen ezzel hivatalossá és törvényessé tehetik a megállapodást!
Gondolják át, mit írnak alá és mit
vállalnak! Ha, úgy érzik, csalás
áldozatává váltak, értesítsék a rendőrséget és a fogyasztóvédelmi hatóságot!
A betöréses lopások megelőzése
érdekében a lakosság részére ajánljuk a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács által kidolgozott „Házőrző”
elnevezésű ingyenesen letölthető
(Google Paly, App Store) mobil applikációt, melynek segítségével az
érdeklődők tesztelhetik otthonuk
biztonságát, valamint játékos
módon juthatnak vagyonvédelmi
tanácsokhoz.
Amennyiben – a megtett óvintézkedései ellenére – mégis bűncselekmény áldozatává válik, kérjük,
hogy haladéktalanul hívja a 112es központi segélyhívószámot!
Mezőtúri Rendőrkapitányság
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Közlekedjünk szabályosan (VI. rész)
- Gyermekszállítás: Autóbusz
vagy iskolabusz elején, hátulján
40X40 cm méretű tábla jelzi, az álló
jármű környezetében gyermekek
közlekedésére figyelmeztet. Ezért,
ha az út nem alkalmas párhuzamos
közlekedésre és a busz csak azért
áll, hogy gyermekek fel vagy leszállása történik, akkor a buszvezető
mindegyik irányjelzőjét bekapcsolja
és ilyenkor a többi járművet tilos
kikerülni, de szembe jövőnek is tilos
elhaladni, amíg az irányjelzője

működik. Párhuzamos közlekedésre
alkalmas úton a második sávban
óvatosan elhaladhat mellette.
- Forgalomirányítás: Három
lámpás készülék esetén lehet kör
alakú fény, vagy nyíl alakú. Kör
alakú fény esetén járművek és gyalogosok is keresztezhetik az utamat. Ilyenkor be kell tartani a
kanyarodás szabályait. Piros, a
továbbhaladás tilos. Piros-sárga,
még a tovább haladás tilos, mivel
még a piros világít, de felkészülhetek az elindulásra. Zöld a továbbhaladást engedélyezi, de tilos zöldre
behajtani, ha piros irányból megkülönböztető jelzést használó jármű

érkezik, vagy járműtorlódás miatt
zöld jelzésnél nem tudnám a
kereszteződést elhagyni. Ezután
következik a folyamatos sárga,
amelynél ha féktávolságon kívül
kaptam, meg kell állni ha már belül
voltam tovább kell haladnom, de
sajnos vannak vezetők, akik még
pirosra is behajtanak.
Kerékpárosoknak is ilyen van,
csak kerékpárt ábrázol, és itt a
kerékpárosok zöld jelzésnél felülve
áthajthatnak, de gyalogosoknak
tilos átmenni. Gyalogosforgalmat
szabályzó lámpánál, ha haladó zöld
gyalogost ábrázol, a gyalogos átmehet, de a kerékpáros áttolhatja, és nem felülve
mehet át. Viszont ha párosan van a lámpa haladó
zöld gyalogos, és zöld
kerékpárjelzést mutat, akkor a
kerékpáros felülve mehet át.
- Ahol nyíl alakú zöld fény van,
ott sem gyalogos, sem jármű nem
keresztezheti az utamat.
- Rendőri karjelzésnél: A
kinyújtott karjával vagy vállával
párhuzamosan érkezhetünk, egyéb
tilalom hiányában bármerre tovább
haladhatunk, de a vállára merőleges irányból érkezőknek tovább
haladni tilos. Ha jobb karját függőlegesen feltartja, akkor a forgalom
irányának változása fog következni:
akik haladtak, féktávolságon még
kívül vannak meg kell állni, ha

belül vannak tovább kell haladni,
akik eddig álltak, fel kell készülni
az elindulásra. Ez a jelzés a gyalogosokra is és a kerékpárosokra is
érvényesek.
- Kerékpárosok közlekedése:
Elsősorban kerékpárúton, ha van
kerékpársávon, ha a buszsávon
külön megengedték, akkor ott. Ha
ezek nincsenek, ha van leállósáv
vagy útpadka és az járható, akkor
azon kell közlekedni, de ha ezek
nincsenek, akkor a kerékpáros
lemehet az úttestre és ott jobb széléhez húzódva kell közlekedni.
Járdán közlekedni szigorúan tilos,
kivéve ha az úttest járhatatlan vagy
felbontották, ilyenkor a kerékpáros
a járdán közlekedhet, de a gyalogosok zavarása nélkül max. 10km/h
sebességgel. Kerékpárral lakott
területen kívül, ha főútvonalról
balra, akar kanyarodni, akkor jobb
szélen kell leszállni és az úttesten
kerékpárt áttolni és azután felülve
folytathatja az útját. De ugyancsak
le kell szállni akkor, ha kerékpárútról közvetve az úttestre kíván ráhajtani vagy balra kanyarodni. (pl.: a
Bajcsy-Zsilinszky úti kerékpárútról.) A járdán csak a gyalogosok
közlekedhetnek, itt kerékpárosoknak szigorúan tilos, kerékpárúton a
kerékpárosok közlekedhetnek csak.
Tisztelt kerékpárosok! Ezeket
jó lenne, ha megjegyeznék és betartanák, mielőtt a tragédia bekövet-

kezne ( pl.: Dózsa György úton is).
Kerékpáron személyt szállítani
akkor szabad, ha biztonságos gyermekülés van felszerelve. Egy 16
évet betöltött személy egy 10 év
alatti gyermeket szállíthat a kétkerekű kerékpáron. Ha betöltötte a 17.
évet, akkor felnőtt személyt is szállíthat, de nem kétkerekű kerékpáron, hanem három vagy négy kerekűn ,ha az arra alkalmas.
- 12 év alatti gyermeknek főútvonalon tilos kerékpározni!
- Kerékpárt vagy kerékpárost
éjszaka vagy korlátozott látási
viszonyok közt ki kell világítani:
előre fehér, hátra piros fényű folyamatos vagy villogó fényt adó lámpával; fényvisszaverő prizmát is el
kell helyezni. Lakott területen kívül
világítással egyidőben fényvisszaverő mellényt vagy ruházatot is
használni kell (láthatósági mellényt). Persze nappal nem írja elő a
KRESZ, de a biztonság kedvéért célszerű használni lakott területen
kívül, de esetleg belül is használható, mert nem elég látni, hanem láttatni is kell magunkat. Újabban
szinte hetente ütnek el kerékpárost,
akik meg is halnak, és legtöbb esetben azért, mert nem tartották be
ezeket az előírásokat.
Molnár Sándor
KRESZ Szakoktató
Mezőtúr Városi Baleset
Megelőzési Bizottság

Pályázat gyermekkönyvtáros munkakör betöltésére
Mezőtúri Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár
a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. pontja alapján
pályázatot hirdet
Mezőtúri Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár

gyermekkönyvtáros
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti
jogviszony, 2018. március 1-től –
2020. június 30.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Mezőtúri Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár

5400 Mezőtúr Szabadság tér 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Olvasószolgálati feladatok ellátása, Könyv- és könyvtárhasználati,
tematikus foglalkozások szervezése. Textlib integrált könyvtári rendszer használata.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú szakirányú végzettség
• Könyvtáros - legalább 2-5 év
szakmai tapasztalat
• Magyar állampolgárság, büntetetlen előélet

• Informatikai ismeretek előnyt
jelent
Elvárt kompetenciák:
• Jó kommunikációs, együttműködési készség, pontosság, segítőkészség, türelem
• Önálló munkavégzés
• Kiváló szintű problémamegoldó képesség
• Tanulási képesség, új ismeretek elsajátítása
• Empátia, tolerancia
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz
• a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
• nyilatkozat a személyes adatok
kezelésére vonatkozóan
• a büntetlen előéletet igazoló
hatósági bizonyítványt a nyertes

pályázó a kinevezést megelőzően
köteles benyújtani
A munkakör betölthetőségének
időpontja:
A munkakör legkorábban a
pályázatok elbírálását követően
március 1-jével betölthető.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2018. február 9.
A pályázatok benyújtásának
módja:
• Postai úton
• A pályázatnak a Mezőtúri
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
címére történő megküldésével
(5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17. )
•
A
borítékra
kérjük ráírni: Pályázat
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 16.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási
időpontja: 2018. január 18.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő komp nem üzemel!

2018. január 19.
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A GINOP 6.1.2.-15 „DIGITÁLIS SZAKADÉK CSÖKKENTÉSE”
Segítünk megtanulni az OKOSESZKÖZÖK (telefon, tablet, laptop)
használatát! 16-65 év között bárki részt vehet, aki fejleszteni szeretné
a tudását. A tanfolyamokat heti 2 napon tarjuk, alkalmanként 16.00kb. 19 óráig tartanak a foglalkozások.
Kezdés: 2018. január 29. oktatási napok: hétfő, csütörtök
Oktatási helyszín: Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola, 5400 Mezőtúr, Rákóczi utca 40.
A képzési díjat Magyarország Kormánya az Európai Unió támogatásával 100%-ban fedezi! A képzések és a modulzáró vizsga teljesen
ingyenes, csak részt kell vennie az órákon!
A jelentkezési szándékát jelezheti: telefonon iskolánknak, visszahívjuk és rögzítjük adatait. Személyesen: Korcsok Anitánál a
Polgármesteri Hivatalban vagy az általános iskola titkárságán.
Képzésszervezők: Horvátné Papp Szilvia 06-70-4130201, Törvényi
Nóra 06-70-3160232
A képzések lebonyolítója: EUROTEAM STUDIO Nyelviskola
Web:www.euroteamstudio.hu

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

Csikós Nataniel Milán
(Zay Erika)

Eperjesi Dávid Sándor
(Szabó Edit)

Hajdú Richárd
(Boldog Erzsébet)

Kozma Luca
(Boda Henrietta)

Kun Dorina Letti
(Bíró Judit)

Major Vendel
(Szabó Szilvia)

Mihályi Alíz
(Papp Tünde)

Molnár Zalán
(Kocsis Klára)

Rácz Lili
(Kovács Mónika)

Rafael Rubina Anasztázia
(Rafael Eszmeralda)

Szilágyi Mira Gréta
(Papp Ágnes)

Szórát Istán
(Hagymási Judit)

Szűcs Gábor József
(Szabó Anikó)

Tanács Anna
(Furka Júlia)

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

2018. január 19.
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ELHUNYTAK
Seres Attila Tiborné Janurik Zsuzsanna
Margit élt 88 évet,
Rafael József élt 57 évet,
Nagy Erzsébet Irén élt 74 évet,
Ábrahám Jánosné Kun Irén élt 85 évet,
Takács Józsefné Takács Magda
élt 88 évet,
Fekécs Gábor élt 77 évet,
G Kiss János élt 81 évet,
Szabó Jánosné Szűcs Terézia élt 87 évet,
Tóth Sándor élt 66 évet,
Köteles János Péterné Molnár Éva Anna
élt 74 évet,
Demencze Sándor élt 63 évet,
Farkas Gáborné Török Margit élt 96 évet,
Bányai Gábor élt 42 évet,
Dávid Tibor Károly élt 60 évet,
Csipes János élt 90 évet,
Balogh Istvánné Szabics Erzsébet
élt 67 évet,
Takács Gábor László élt 61 évet,
Bodor Mihály élt 55 évet,
Gál Ferenc élt 89 évet,
Herbály Zsigmondné Panyik Mária
élt 73 évet,
Boldog Balázsné Dormán Irén élt 92 évet,
Hammer József élt 76 évet,
Scheinberger László élt 72 évet,
Szőllősi Antal élt 78 évet,
Bosnyák Lajosné Hodos Eszter élt 77 évet,
Kecső Károlyné Barcsi Eszter élt 82 évet,
Virág István élt 87 évet,
Nyári Zoltánné Horváth Ida élt 82 évet.

Nyugodjanak békében.
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.
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közéleti lap

Az újszülött babák fotóit - helyhiány miatt - a
11. oldalon tettük közzé!

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Január 19-25-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u.9-11.
Tel.: 56/550-445
Január 26- február 01-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637

Állatorvosi ügylet
Január 20-21-én
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006;
06/30/664-8257
Január 27-28-án
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

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.
Lapzárta: 2018. január 24. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

