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Megkérdeztük...

Herczeg Zsolt Mezőtúr város 
polgármestere és Batta Attila 
Viktor alpolgármester két 
képviselő-testületi ülés témá-
járól tájékoztatta a sajtókép-
viselőin keresztül a lakossá-
got. 2017. december 21-én 
soron kívüli nyilvános ülést, 
majd 2018. január 25-én 
soros nyilvános ülést tartot-
tak. 

– A DIGI Távközlési és Szolgáltató 
Kft. kérelméről is tárgyaltak a 
decemberi ülésen. Mit tartalmaz a 
kérelem?

H.Zs.: – A társaság a mezőtúri 
víztornyon szeretett volna helyet 
bérelni távközlési rendszerének fel-
szerelésére.  Ezt a kérelmet a képvi-
selő-testület jóváhagyta. Így a 
városi víztornyon egy újabb rend-
szer kerül elhelyezésre.

Fontos ilyenkor, hogy a már ott 
lévő rendszerek tulajdonosaival is 
egyeztessen a társaság, hiszen nem 
fordulhat elő, hogy az újonnan fel-
telepítendő eszköz zavarja a már 
ott lévőket. Ezeket a megbeszélése-
ket a Kft. lefolytatta, így engedélyt 
kapott a kivitelezésre.

– A település hulladékgazdálko-
dással kapcsolatos döntés megho-
zataláról is tárgyaltak. Milyen 
döntés születtet?

H.Zs.: –A hulladéktörvény 
nagyon sok változáson ment át az 
elmúlt esztendőkben. Éveken 
keresztül a Mezőtúr és Környéke 
Víz-és Csatornamű Kft., majd az 
MVK Kft. látta el a hulladék köz-
szolgáltatást. Ez utóbbi 100 száza-
lékban Mezőtúr Város 
Önkormányzatának tulajdonában 
volt. A társaság a hulladék közszol-
gáltatás mellett ellátott minden 
olyan tevékenységet, amely a hulla-
dékhoz kapcsolódott; az ingatla-
noktól, cégeinktől elszállította a 
keletkezett hulladékot, illetve a sze-
lektívhulladék elszállítását is elvé-
gezte, valamint a közterületeken 
összegyűjtötte a szemetet. Majd 
ismételten jött egy jogszabályválto-
zás, amely alapján az önkormány-
zat az MVK Kft. megszüntetéséről 
döntött, beolvadt a Mezőtúri 
Intézményellátó és Ingatlankezelő 
KN Kft-be. A közszolgáltatást már 
nem végezte tovább. Az önkor-
mányzatunk a vonatkozó jogsza-
bályok alapján az illetékes hatóság-
hoz, a Környezetvédelmi Megyei 
Igazgatósághoz fordult, kérve azt, 
hogy jelöljön ki közérdekű közszol-
gáltatót. Ez az NHSZ Szolnok Kft. 
lett. Időközben újabb jogszabály-
változások következtek be. A jelen-
legi döntés alapján a Kft. a szerző-
dött partnerünk lett. A hulladéktör-
vény és a közbeszerzési törvény 
alapján nem kellett közbeszerzési 
eljárást lefolytatni, hiszen Mezőtúr 
városában kizárólag az NHSZ Kft. 
rendelkezik jogosultsággal arra, 
hogy közszolgáltató legyen. A Kft. 
kizárólag a kommunális hulladé-
kok elszállításával foglalkozik, illet-
ve a szelektívszigetek és a lakóhá-
zak szelektíven gyűjtött hulladékai-
nak összegyűjtését végzi. Külön 
megbízásunk alapján a társaság 
ellátja az üdülőövezetekben elhe-

lyezett konténerek ürítését is és 
ezen kívül Mezőtúr város bel- és 
külterületén az illegálisan elhelye-
zett hulladékokat az Intéz-
ményellátó Kft. gyűjti össze. Az 
illegális szemetelések megszünteté-
sének érdekében az önkormányzat 
szándéka, hogy mobilkamerákat 
helyezzen ki. Célunk, hogy ezt a 
tevékenységet visszaszorítsuk, a 
szemetelőket megbírságoljuk. A 
hulladék elszállítása szabályos 
módon biztosított, így felháborító, 
hogy még mindig vannak, akik 
ilyen módon szennyezik városun-
kat. Megkérjük a lakosokat, hogy 
ha ilyet tapasztalnak, vegyék filmre 
és jelezzék. Természetesen önkor-
mányzatunk a bejelentő anonimitá-
sát garantálja. Köszönjük előre is 
mindenkinek, hogy ezzel segítik 
munkánkat. 

– A januári ülésen a Kun Zsigmond 
gyűjtemény ajándékozási szerző-
dése is napirendre került. Mit tar-
talmaz ez? 

B.A.V.: – Kun Zsigmond, váro-
sunk díszpolgára 1100 tárgyat, 
főként fazekas terméket gyűjtött 
össze. Ezt eredetileg Budapest III. 
kerületének adományozta, de 
nekünk volt egy 2025-ig szóló 
műtárgykölcsönzési szerződésünk, 
ez változott ajándékozásra. Az 
ajándékozási szerződést 2017 
decemberében polgármester úr alá-
írta, amelyet a képviselő-testület 
elfogadott. Amennyiben a volt főis-
kola „B” kollégiumát megkapjuk, 
ott kerül elhelyezésre a gyűjte-
mény. Hiszen a Teleki Blanka 
Gimnázium udvarán található épü-
let mérete nem megfelelő és az épü-
letet az iskola oktatási célra szeret-
né hasznosítani. A gyűjtemény 
méltó elhelyezéséről gondoskodni 
fogunk. Ezúton is köszönjük a 
nagylelkű adományt Óbuda-
Békásmegyer Önkormányzatának. 

Bodor Márti

A Magyar Vöröskereszt és a
 Szolnoki Területi Vérellátó 

Szolgálat 
2018. évben a következő

időpontokra tervezi
véradó napjait:

•	 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
•	október 31. 14-18 óra

     HALLOWEEN-i VÉRSZÍVÁS
•	november 28. 8-13 óra
•	december 19. 9-16 óra

Kérjük, amennyiben segíteni 
kíván másokon, jelentkezzen vér-
adásra.

Személyi igazolványát és TAJ 
kártyáját ne felejtse otthon!

Helyszín: Közösségi Ház,
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Köszönjük segítő szándékát!

Magyar Vöröskereszt

Véradás 2018
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A Bodoki Fodor Helytörténeti 
Egyesület öt évvel ezelőtt létrehoz-
ta a Városi Helytörténeti 
Gyűjteménytárat, melynek anyagát 
az egyesület tagjai alapozták meg, 
és az eltelt években magánszemé-
lyek adományai és vásárlások útján 
tovább gyarapodott.

Azzal a kéréssel fordulunk 
Önökhöz, hogy a családi hagyaté-
kokban fellelhető régi iratokat, 
fotókat, képeslapokat, köny-
veket, újságokat, használati 
tárgyakat és eszközöket, régi 
fényképezőgépeket stb., ameny-
nyiben nincs rájuk szükség, felesle-
gessé válnak, akkor ne dobják ki, 
ne égessék el, hanem adományoz-

zák a gyűjteménytárnak. Ezt megte-
hetik a Petőfi Sándor utca 5. szám 
alatti irodánkban hétköznap 9-12 
óra között, illetve az alábbi telefon-
számon jelezhetik adományozási 
szándékukat: +36 20 214 47 56.

A gyűjteménytár gyarapítása és 
megőrzése elsődleges szándékunk 
és feladatunk. A cél, hogy a mező-
túri kötődésű anyagok itt maradja-
nak a városban, mert a legfonto-
sabb, hogy múltunk emlékeit meg-
őrizzük. 

 
Tisztelettel az egyesület nevé-

ben: 
Szabó András

egyesületi elnök

Tisztelt mezőtúriak, kedves Olvasók!

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

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

Tisztelt Érdeklődők!
 A Tourinform irodában megvásárolhatóak: kulcstartók, tollak, 

hűtőmágnesek, képeslapok, apróbb kerámiák és könyvek, például a 
Mezőtúr Képeskönyv, Dr. Gombás István - Egészségügy Mezőtúron 1714-
2015 és a Lámpás.             Bordács László, ügyvezető

H I R D E T M É N Y
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2017. január 25-ei soros nyilvános ülé-

sén önkormányzati rendeletet alkotott:
•	 A települési támogatásról szóló 21/2017. (XI.17.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról.
•	 A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 

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

A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályánál.

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

Mezőtúr, 2018. január 26.
dr. Enyedi Mihály

jegyző

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

Január 18. (csütörtök) délután-
ján került megrendezésre a 2017. 
novemberében meghirdetett Kis 
kukta főzőverseny döntője iskolánk 
tankonyhájában.

A döntőre meghívott három csa-
patból kettő élt a lehetőséggel, és 
mutatta be főzőtudását. A Mezőtúr 
és környéke általános iskoláiban 
tanuló 7-8. osztályos diákoknak 
lehetőséget biztosító versenyen az 
előzetesen beküldött receptben 
leírt ételt kellett elkészítenie a páro-
soknak. Olyan ételekkel lehetett 
nevezni, melyek elkészítésére más-
fél-két óra elegendő, akár hagyomá-
nyos, akár újszerű. A lányok felké-
szülten érkeztek, a konyhában ott-
honosan mozogtak és a kezdeti 
megilletődöttségük hamar elszállt 
mikor átadták magukat az alkotó 
munkának. A versenyt Gonda 

Panna-Török Bodza páros nyerte 
(Református Kollégium) currys 
csirkéjével, míg a második Lakatos 
Anikó-Zámbó Martina (Kossuth 
Lajos Általános Iskola) páros lett, 

ők Bolognai spagettit készítettek. A 
Bori János, Rácz Lajos és Szabó 
Zsigmond szakoktatók alkotta zsűri 
amellett az étel mellett tette le a 
voksát, melynek a körete jobban 
sikerült. Az eredményhirdetést 
követően Rácz Lajos, a zsűri elnöke 
megköszönte a lányoknak a részvé-
telt és értékelte az elkészített étele-
ket, valamint felhívta az apró hibák-
ra a figyelmet. Gratulálunk a „kony-
ha tündéreinek”!

A versenyt jövőre is meghirdet-
jük. Szeretettel várjuk majd a neve-
zéseket.

Király Imre
igazgató helyettes

Kis kukta verseny a Mezőtúri Szakközépiskolában

Balról jobbra: Gonda Panna, Török Bodza, Zámbó Martina, Lakatos Anikó
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Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A fák és bokrok ágai a villamosenergia-ellátás üzembiztonságát nagy-
mértékben zavarják, esetenként veszélyeztetik, ezért az ingatlan tulajdono-
sa, kezelője, használója, a növényzet ápolására kötelezett köteles a vezeték 
biztonsági övezetét érintő fák és bokrok ágait eltávolítani, a növényeket 
gondozni, hogy azok ágai a vezeték biztonsági övezetének határain belülre 
ne nyúljanak. A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és vagyonbiz-
tonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az áramszünetek megelőzése 
érdekében van szükség.

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben a kötelezettek 
a gallyazást nem végzik el, akkor az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. az 
áramszolgáltató tulajdonában lévő hálózat biztonsági övezetében a gallya-
zási munkákat a szolgáltatás biztonsága érdekében elvégezteti. 

A munkálatokat az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. szerződött partne-
re a  Béres Erdészeti Szolgáltató Kft. (5300 Karcag, Erdészlak 42. tel: 06-20-
41-41-783) városunkban 2018. február 19-én megkezdi és folyamatosan 
végzi.

Az előírt védőtávolság, a vezeték és a növényzet beavatkozás utáni elvárt 
legkisebb távolsága:

-Kisfeszültségű szabadvezeték esetében oldalról és alulról      2,0 m, 
-Szigetelt kisfeszültségű vezeték esetén minden irányból       1,5 m. 
-Középfeszültségű szabadvezeték esetén oldalról és alulról    5,0 m, 
-Középfeszültségű burkolt vezeték esetében oldalról és alulról 3,5 m
-Középfeszültségű szigetelt vezeték esetében minden irányból 1,5 m
-Nagyfeszültségű vezeték esetében oldalról          13,0 m
-Nagyfeszültségű vezeték esetében alulról       5,0 m
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a levágott növényi részeket a gallyazást 

végző vállalkozás nem szállítja el. A gallyakat a közúti illetve a gyalogos 
forgalmat nem zavarva a biztonsági övezeten kívül a közterületen helyezik 
el. A nyesedék elszállítása a növényzet ápolására kötelezett feladata.

Amennyiben a növényzet oly mértékben megközelítette a vezetéket, 
vagy belenőtt, hogy annak eltávolítása az élet és vagyonbiztonságot veszé-
lyeztetné, akkor azt senki ne végezze el a vezetékszakasz feszültségmente-
sítése nélkül! 

Amennyiben a hálózat feszültségmentesítése szükséges, akkor az E.ON 
Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Szolnoki régióközpontjával kell felvenni a kap-
csolatot. Elérhetősége: 5000 Szolnok, Versegy u. 3., telefon: 06-56-506-131. 

Amennyiben az ingatlantulajdonosok, használók a gallyazást nem vég-
zik el, a Béres Erdészeti Szolgáltató Kft. munkatársai ilyen esetben is szak-
szerűen, ha szükséges a vezetékszakasz feszültségmentesítése mellett a 
gallyazást el fogják végezni. 

A munkavégzésük során a vállalkozás munkatársai a város belterületén 
és a külterületi településrészeken is minden vezetékszakaszt ellenőrizni 
fognak.

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztály

KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK
Regisztrált álláskeresők részére 

2018. február - március – április hónapokban
Eu-s társfinanszírozású programok keretében az alábbi képzéseket

indítjuk

MEZŐTÚRON

•	Elektronikai	gyártósori	műszerész	
Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság
Időtartam 3,2 hónap
•	Raktáros	+	Építő-	és	anyagmozgató	gép	kezelője	(targoncavezető)	

+	hatósági	vizsga	(vezetőüléses	targoncára	3324)
Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság
Időtartam 3 hónap

Alacsony iskolai végzettségű – közfoglalkoztatásban álló álláskere-
sők részére
•	Szobafestő	(OKJ	21	581	01)
Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság
Időtartam 3,2 hónap
•	Vendéglátó	eladó	(OKJ	31	811	04)	
Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság
Időtartam: 2 hónap
•	Hegesztő	(OKJ	34	521	06)
Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság
Időtartam: 5,5 hónap
•	Mezőgazdasági	munkás	(OKJ	2162102)
Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság
Időtartam: 2,3 hónap
•	Betanított	kőműves	TÚRKEVE	képzési	helyszínen
Belépési feltétel: alapfokú iskolai végzettség, egészségügyi alkalmasság
Időtartam: 2 hónap
•	Zöldterületi	kisgép	üzemeltető	
Belépési feltétel: egészségügyi alkalmasság
Időtartam: 0,8 hónap
A képzés a hallgatók számára díjtalan. 
Tájékoztatást nyújtunk a Jász-Nagykun-Szolnok megye területén más 

képzési helyszínen induló további munkavállalási esélyt növelő képzési 
lehetőségekről. 

Részletes információkról érdeklődni személyesen a Jász – Nagykun - 
Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályán (5400 Mezőtúr, Rákóczi út 3.), vagy az 56/578-420 telefonszá-
mon, valamint a mezoturjh.fogl@jasz.gov.hu e-mail címen lehet. 

       Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
   Mezőtúri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály

Az előző év végén került az isko-
la tanulóinak és dolgozóinak hasz-
nálatába a központi, Földvári út 8. 
szám alatti épület felújított föld-

szinti vizesblokkja, valamint egy 
korábbi pályázatból kimaradt, szin-
tén „ráncfelvarráson” átesett női 
öltöző. A használatbavétel örömét 
csak fokozta a Karcagi Szakképzési 
Centrumból érkezett hír: anyagi 
támogatást kaptunk arra, hogy a 
földszinti és az első emeleti folyosó 
és lépcsőház burkolatát kicseréljük, 
az első emeleti mosdókat felújít-
suk. Gyorsan kellett terveznünk, 

ajánlatokat kérnünk, de sikerült, és 
ma már az első emelet az építési 
szakemberek terepe. Egy felújítás 
mindig nehézségekkel jár. 
Igyekszünk összehangolni az okta-
tás és a felújítási munkák zavarta-
lanságát. Ha némi zavar támad 
ebben, akkor azzal vigasztaljuk 
magunkat, hogy a több mint negy-
ven éves épület végre megújul. 
Felvetődhet, miért tanítási időben 

kell ezt elvégezni? A válasz egysze-
rű, most volt, van lehetőség és 
határidő a kivitelezés elvégzésére. 
A felújítás ezzel nem áll meg. 
Haladunk egyre feljebb, írhatnám, 
határ a csillagos ég, és lehet ez még 
igaz is, hiszen a második emeleti 
kollégiumban ajtócserékre kerül 
sor, a padlástérben a tető szigetelé-
se, álmennyezet felhelyezése indul, 
és egy közösségi tér kialakítására is 
sor kerül. A tetőre pedig tavasszal 
felkerülnek a napelemek egy ener-
getikai pályázatnak köszönhetően. 
Épülünk, szépülünk.

Király Imre igazgató helyettes

Folytatódnak a felújítási munkák a Karcagi SZC Mezőtúri Szakközépiskolájában
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A - Mezőtúr Város Önkor-
mányzata által benyújtott - 
„Mezőtúri Városháza és kapcsoló-
dó kulturális vonzerők komplex 
turisztikai fejlesztése” című TOP-
1.2.1-15-JN1-2016-00003	 azonosí-
tószámú	pályázat	bruttó	400,03	Ft	
millió forint vissza nem térítendő 
uniós támogatást nyert a térség-
ben jelentős kulturális és öröksé-
gi helyszínek turisztikai fejleszté-
sére. A Támogatási Szerződés alá-
írására 2017. szeptember 15-én 
került sor.

A projekt keretében Mezőtúr 
járási központként célként határoz-
za meg a benne rejlő turisztikai 
potenciál kiaknázását. Olyan szé-
leskörű, országos és regionális 
érdeklődésre is számot tartó prog-
ramkínálat megvalósítása a cél, 
amely a lakosság számára is elérhe-
tő, emellett a helyi hagyományok 
és kulturális örökség bemutatására 
alapuló komplex turisztikai attrak-
ciót hoz létre. A vonzerőfejlesztés 
hiánypótló kulturális turisztikai 
kínálat megvalósításán alapul, 
élményturisztikai elemek bevezeté-
sén túl integrálja a város meglévő és 
újonnan létrehozott attrakciót így 
versenyképes, egész napos tartóz-

kodást tesz lehetővé a látogatók 
számára. A beruházással a térség 
kulturális adottságaira építő új 
vonzerők létrehozása és meglévők 
fejlesztése valósul meg. A pályázat 
keretében a kulturális örökség 
turisztikai hasznosításához, bemu-
tathatóvá tételéhez kapcsolódó fel-
újítás, bővítés, kiállító és bemutató-
tér, többfunkciós helyiség kialakítá-
sa, fejlesztése történik a projekt 
alábbi helyszínein:

Városháza: A közgyűlési terem 
galériáján időszakos kiállítás látha-
tó majd, amely főként a helyi és tér-
ségi művészek tematikus bemutat-
kozásának ad teret. A III. emeleti 
térben ajándékbolt kerül kialakítás-
ra, ahol a helyi termékek és a pro-
jekt arculati logójával ellátott mező-
túri ajándéktárgyak lesznek kapha-
tóak. Itt kap helyet a kávézó is, kilá-
tással a főtérre, valamint a hozzá 
kapcsolódó hátsó terasz kávézóte-
rasszá alakításával kiváló kilátás 
nyílik a Hortobágy–Berettyóra is. 
Ez a III. emeleti tér egyben exkluzív 
rendezvényhelyszínként is szolgál. 
Mivel Mezőtúrnak ez idáig nem 
volt várostörténeti kiállítása, egy 
olyan 21. századi, modern, az 
élményturisztikai trendeknek meg-
felelő várostörténeti kiállítást készí-

tünk, amely a leghitelesebb helyen, 
a városháza tetőterében mutatja be 
Mezőtúr immár 700 éves múltját. A 
városháza turisztikai attrakcióvá 
fejlesztésének fontos eleme a 
toronykilátó látogathatóvá tétele, 
ahol távcsövek is elhelyezésre 
kerülnek. A főtérről esténként a 
torony falára fényfestészeti vetítés-
sel kerül kivetítésre Mezőtúr címe-
re, illetve a torony tetejébe egyedi 
fényinstalláció is tervezhető.

Többfunkciós Kulturális 
Központ: A Kulturális Központ fő 
profilja a mezőtúri fazekas hagyo-
mányok megőrzése és élményszerű 
bemutatása, melyek két teremben 
kerülnek berendezésre. A látogatók 
két teremben időszaki kiállításokat, 
másik két teremben pedig a fazekas 
gyűjteményt tekinthetik meg. Az 
udvaron kertmozi kialakítása terve-
zett.

Kézműves ház: A Kézműves ház 
felújított épületébe eszközbeszer-
zésre kerül sor, hogy a telepítésre 
szánt kosár, citera, foltozó és faze-
kas műhelyek, bemutatóhelyek és 
múzeumpedagógiai foglalkoztató 
elindulhasson. A szépen kialakított 
kertben részben szezonális jelleg-
gel rendezvények, kitelepült foglal-
kozások tarthatóak.

Kovácsműhely: A jelenleg rossz 
állapotban lévő mezőtúri kovács-
műhely épületének külső és belső 
rekonstrukciója után a kovács mes-
terség bemutatását szolgáló lát-
ványműhely kialakítása történik, 
ahol Kovácsmester vezetésével a 
látogatók kipróbálhatják a fém 
megmunkálás hivatását.

A projekt részeként dottó, gumi-
kerekes kisvasút kerül beszerzésre. 
Célja, hogy segítse a településen 
szétszórt meglévő és újonnan fej-
lesztett attrakciók megközelítését, 
valamint önállóan is szórakoztató 
elemként funkcionáljon. 

Óriás Csúzli: A Ligeti tó területén 
egy egyszerű eszközparkkal kivite-
lezhető extrém sport tevékenységre 
nyílik lehetőség. Az élményt a 
gumikötéllel történő kilövés adja, a 
vendég abban ülve éli át a repülés 
érzését néhány percben. 

Jelenleg a projekt előkészítése 
zajlik, mely a beruházás sikeres 
megvalósítását alapozza meg. A 
projekt megvalósításának tervezett 
időtartalma 32 hónap.

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

Mezőtúr Város Önkormányzata

Sajtóközlemény
MEGKEZDŐDÖTT	A	TURISZTIKAI	FEJLESZTÉSEKET	CÉLZÓ	PROJEKT

Január 23-án a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából a Mezőtúri 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
és a Mezőtúri Közművelődési és 
Sport KN Kft. szervezésében 
Sárkány lehelet címmel Szávai 
Viktória  Weöres Sándor estjét lát-
hatta a közönség. 

Az előadás során a mezőtúri szü-
letésű színésznőtől egy szubjektív 
válogatást hallhattunk Weöres 
Sándor verseiből az Éjszaka csodái-
tól az Önarcképig, testvére G. Szabó 
Hunor zenei aláfestésével. A 
Sárkánylehelet két érzékeny 

művész – a költő és a színész – 
találkozása a színpadon, tele gyen-
gédséggel, vadsággal, szexussal, 
erővel, ritmussal és zenével. 

„Weöres Sándor úgy határozta 
meg saját költői énjét, mint szemé-
lyiségétől megfosztott poéta, aki 
saját korlátaitól megszabadulva 
képes átélni a világ egészét. Ezt a 
korlátlanságot próbálom megragad-
ni, eljátszani létformákkal, nemi-
séggel, természeti erőkkel, istenek-
kel, zeneiséggel, csupa olyan jelen-
séggel, ami itt van körülöttünk-ben-
nünk, de elszoktunk attól, hogy 

érzékeljük. Legföljebb csak kivéte-
les pillanatokban.” Szávai Viktória

Telt ház mellett páratlan kulturá-
lis élményben lehetett részünk.

A Közösségi Ház aulájában a két 
művész édesapjának Szabó 
Andrásnak A természet művészete 
című fotókiállítását tekinthették 
meg az érdeklődők. A kiállítást az  
Impro Foto klub rendezte fel.  

A kiállítás a Közösségi Ház nyit-
vatartási idejében látogatható.

Weöres Sándor:
Lebegés a határtalanban – 

részlet

“Se föld, se víz, se ég, csak a 
gömbölyű messzeség maga,

redőtlen ívű nyugalom, se felle-
ge, se csillaga,

virrasztó, tárt hatalom, álom-
sima, szender-puha.”

      A szervezők
Fotó?  Kelemen Márton

Magyar Kultúra Napja
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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 ellátá-
sa, Könyv- és könyvtárhasználati, 
tematikus foglalkozások szervezé-
se. Textlib integrált könyvtári rend-
szer használata.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és 

a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irány-
adók.

Pályázati feltételek:
•	Felsőfokú	szakirányú	végzettség
•	 Könyvtáros	 -	 legalább	 2-5	 év	

szakmai tapasztalat
•	Magyar	állampolgárság,	bünte-

tetlen előélet

•	 Informatikai	 ismeretek	 előnyt	
jelent

Elvárt kompetenciák:
•	Jó	kommunikációs,	együttmű-

ködési készség, pontosság, segítő-
készség, türelem
•	Önálló	munkavégzés
•	Kiváló	szintű	problémamegol-

dó képesség
•	 Tanulási	 képesség,	 új	 ismere-

tek elsajátítása
•	Empátia,	tolerancia

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
•	fényképes	szakmai	önéletrajz
•	 a	 végzettséget,	 szakképzettsé-

get 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 határ-
ideje: 2018. február 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási 
időpontja: 2018. január 18.

Pályázat gyermekkönyvtáros munkakör betöltésére

- Gyalogos közlekedés: Hol kell 
közlekedni? Elsősorban járdán, ha 
nincs akkor leállósávon, útpadkán, 
ha járhatók, vagy kerékpárúton. Ha 
ezek közül nem áll rendelkezésre 
egyiksem, akkor az úttestre leme-
hetnek, úgy hogy lakott területen 
kívül a menetirány szerinti balolda-
lon szorosan az úttest szélén egy-
más mögött egy sorban a forgalom-
mal szemben közlekedve, lakott 
területen belül lehetőleg baloldalon 
kell közlekedni. 

- Gyalogosnak tekintjük a kerék-
párt, segédmotorkerékpárt toló sze-
mélyt, gyermekkocsit, görkorcso-
lyával, talicskával, rollerrel, vagy 
hosszabb tárgyat a vállán szállító 
személyt. A kerekesszékkel közle-
kedő mozgássérültnek is a menet-
irány szerinti jobb oldalon kell köz-
lekedni, attól függetlenül, hogy 
gyalogosoknak tekintjük őket. 

- Kérdés, hogy a gyalogosoknak 
hol van elsőbbsége?! Ott, ahol azt 
megadják neki. Hiába fog a kijelölt 
gyalogátkelőhelyre lelépni, ha már 
a jármű féktávolságon belül van, az 
el fogja ütni, mert megállni már 
nem tud. Ezért a zebrára is csak 
akkor léphet le, ha meggyőződött 
annak veszélytelenségéről (vagyis a 
jármű még féktávolságon kívül 
van). Ha ezt vesszük figyelembe 
akkor tulajdonképpen a kijelölt 
gyalogátkelőhelyen, ha lelép, akkor 
elsőbbsége lesz. A kereszteződés-
nél az irányt változtató járművel 
szemben van elsőbbsége, de az 
egyenesen haladó járművel szem-
ben nincs. Érdekes a kanyarodó 

főútvonal, mert ahol érkezik a 
jármű ott nincs elsőbbsége a gyalo-
gosnak, de ha jobbra bekanyaro-
dik, ott a gyalogosnak van elsőbb-
sége, ha egyenesen tovább halad, 
(letér főútvonalról) mivel ez irány-
változtatásnak minősül, ott is 
elsőbbsége van, ha rajta marad a 
főútvonalon a jármű, de 90 fokban 
eltér korábbi haladás irányától, ott 
is a gyalogosnak van elsőbbsége, 
vagyis mind a 3 irányban elsőbbsé-
ge van a gyalogosnak. Itt is csak 
akkor, ha megadják neki. Máshol 
sehol sincs elsőbbsége. 

- Ha lakott területen kívül köz-
lekedik a gyalogos éjjel vagy korlá-
tozott látási viszonyok közt, mind-
egy, hogy úttesten, leálló sávon, 
útpadkán, minden esetben fény-
visszaverő mellényt vagy ruháza-
tot kell viselnie. 

- Gyalogos átmehet az úttesten 
lakott területen kívül bárhol (a főút-
vonalon is) lakott területen belül 
egyéb úton bárhol, de tilos a jármű-
veket zavarni ezzel az átkeléssel, 
főútvonalon csak a kijelölt gyalog-
átkelő helyen, ennek hiányában a 
járda meghosszabbított vonalában, 
de nincs elsőbbsége. 

Tisztelt gyalogosok! Ha figyel-
nék a híradót, ahol szinte alig van 
olyan hét, hogy az úttesten valahol 
az országban ne legyen gyalogos 
áldozata a közlekedésnek, gondol-
ják át, hogy miért hoztak létre jár-
dát. Azért, hogy ott a gyalogosok 
biztonságosan tudjanak közleked-
ni. Akkor kérdem én, miért nem a 
járdán közlekednek? Nem veszé-

lyeztetnék a saját testi épségüket, 
illetve az életüket. Ha a gyalogos 
kerékpárúton közlekedik, ott a 
kerékpáros forgalmat nem akadá-
lyozhatja és nem veszélyeztetheti. 

- Személyszállítás: Személyt 
szállítani a járműnek e célra kiala-
kított részen szabad és csak annyi 
személy szállítható, amennyit a for-
galmi engedélyben engedélyeztek 
(beleértve a vezetőt is). 3500 kg 
alatti gépkocsin nem szállítható 
több, csak kivételként szereplő gép-
kocsin, ezek a fegyveres erők, rend-
védelmi szervek által üzemeltetett, 
valamint a vasútüzem biztonságát 
veszélyeztető akadály elhárításánál 
használt tehergépkocsin. Viszont 
3500 kg-nál nehezebb tehergépko-
csin a forgalmi engedélyben feltün-
tetett személyeknél lehet több sze-
mélyt szállítani a platón, ha nem 
billenő rakfelületű, megfelelő 
számú rögzített ülőhely van, a rako-
mány nem veszélyezteti a szállított 
személyeket, de a tehergépkocsi 
megengedett legnagyobb 
össztömegét a szállított személyek 
súlyával számolva sem haladhatja 
meg az össztömeg. 

- Egy személy súlyát 68 kg-mal 
számoljuk, de ha poggyászt is hoz 
magával, akkor plusz 10 kg-ot szá-
molunk még hozzá. Mezőgazdasági 
vontató pótkocsiján való személy-
szállításnál ugyan ezt kell alkal-
mazni, mint a tehergépkocsinál. 

- Teherszállításnál a zárt kocsi 
szekrényű jármű esetén csak a bel-
sejében szállítható, (nem nyúlhat 
túl) tetőcsomagtartó esetén elhelye-

zett rakomány jármű elejéig és 
hátuljáig nyúlhat csak, de járművén 
túl nem nyúlhat semmilyen irány-
ban. Ha konténert vagy kerékpárt 
szállító keretet szerelünk a hátuljá-
ra az hátra max. 1 métert, oldalra 
40 cm-t nyúlhat ki, de rendszámot 
világító eszközt nem takarhatja. 
Személygépkocsiról, a tetőcsomag-
tartóról a rakomány előre és hátra 
kinyúlhat 40-40 cm-t, de ha rako-
mányt felhelyezzük, akkor rögtön, 
álló járművön is meg kell jelölni, 
40-40 cm-es piros vagy piros-fehér 
csíkozású zászlóval, táblával vagy 
más hasonló módon. Éjjel vagy kor-
látozott viszonyok mellett még 
külön előre fehér, hátra piros fényű 
lámpával és prizmával kell megje-
lölni. Nyitott kocsiszekrényű jár-
műről előre nem nyúlhat rako-
mány, hátra pedig a plató hosszá-
nak feléig, pl.: egy 3 méter platóról 
1,5 m-ig, de ha 4 méteres vagy ezt 
meghaladja a plató, akkor max. 2 
m-t nyúlhat túl akármilyen hosszú 
is a plató (persze ezt is jelölni kell). 
Jármű magassága rakománnyal 
együtt max. 4-m lehet, személygép-
kocsi tetőcsomag tartójáról vagy 
utánfutójáról, pótkocsival együtt 
max. 3 m lehet a rakomány, a maxi-
mális szélesség 2,5 m lehet jármű-
vel együtt. 

Mezőtúr Városi Baleset 
Megelőzési Bizottság

Molnár Sándor KRESZ 
Szakoktató.

Közlekedjünk szabályosan VII.



 6 m e z ő t ú r  é s  v i d é k e  2018. február 02.

A Mezőtúri AFC férfi felnőtt kézilabda csapatának
2018 tavaszi szezonjának hazai mérkőzései.

2018.	február	24.	szombat
18:00 Mezőtúri AFC - SYNGENTA - Karcagi SE  
2018. március 10. szombat
18:00 Mezőtúri AFC - SYNGENTA - Makói KC
2018.	március	24.	szombat
18:00 Mezőtúri AFC - SYNGENTA - Békéscsaba DKSE
2018. április 28. szombat
18:00 Mezőtúri AFC - SYNGENTA - Kondorosi KK
2018. május 12. szombat
18:00 Mezőtúri AFC - SYNGENTA - UniTurn Kunszentmárton

A Mezőtúri AFC ifjúsági csapatának mérkőzései minden felnőtt meccs 
előtt 2 órával kezdődnek.

Várunk minden kedves szurkolót a mérkőzéseinkre!

Csocsó és Darts verseny eredményei 
2018.

Helyszín: Loksi End Dió
Csocsó
1.hely: SHITT
2.hely: NON-STARTER
3.hely: SPORI
4.hely: MINDEGY
5.hely: PINKI-KABOS
6.hely: SVAIER CSALÁD
7.hely: LÖVÉSÜNK SINCS
8.hely: THE OUTSIDERS
9.hely: GONDA-HODOS
10.hely: BOHER
10.hely: MITBÁNOMÉN
10.hely. BÁRMI
11.hely: MITMONDJAK
12.hely: BUCSAI CSALÁD
Össz induló: 14csapat, 28fő.
Gratulálunk a versenyzőknek!
A következő csocsó verseny 2018. 03.17. a Loksi AND Dióban.

Darts 501 Dupla ki
1.hely: Tóth Máté
2.hely: Buzafi József
3.hely: Láposi Zoltán
4.hely: Pinki
Össz induló: 21fő.  Gratulálunk a versenyzőknek!
Következő Darts verseny, Bull Master, 2018.03.17. a Loksi AND Dióban.
Köszönjük a támogatást: Loksi AND Dió, Csikász Lajos, Ugrai Bálint, 

Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt.

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

járőrtárs toborzás:
Időpont:     
2018. február 13-án 09-11 óra
Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Közösségi Ház, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

2018. február 21-én 14-16 óra között
Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Közösségi Ház, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Virág Büfé a Közösségi Házban
Nyitva tartás:  H-P: 8-17 ó  Szo: 9-13 ó Vas: zárva

(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)
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Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti:

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

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

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

ISSN	0864-7607

Lapzárta:	2018.	február	07.	(szerda)	15.00	óra

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

ELHUNYTAK
Nagy	József	élt	73	évet,
Mihály	János	élt	73	évet,

Czakó	Józsefné	Tóth	Rozália	Zsófia
élt 80 évet,

Hraskó Pál élt 80 évet,
Takács	Ferenc	József	élt	61	évet,

Patkós	János	élt	79	évet,
Anka	Sándor	Józsefné

Hodján	Eszter	Ibolya	élt	65	évet,
Enyedi	Ilona	élt	64	évet,

Rác	Sándor	Mihály	élt	49	évet,
Fejes Imre élt 75 évet,

Veres Mihályné Szilágyi Mária élt 83 évet,
Szűcs Lajosné Hegyi Katalin élt 82 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Február 2-8-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111
Február 9-15-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993

Állatorvosi ügyelet
Február 3-4-én
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265;
06/30/977-0936
Február 10-11-én
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Benzinkút mögött
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

Botos Maja Réka
(Domokos	Renáta)

Hraskó Anna
(Hodos	Anna)

Jakab	Katerina	Benita
(Patai	Nikoletta)

Pető Csongor Dávid
(Gyülvészi	Márta)

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

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr


