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„A vakcinák biztonságosak és hatékonyak”

Plusz támogatás a Szabadság Mozi- és

Beszélgetés dr. Pardi Norbert

Színházterem felújítására

biokémikussal

Dr. Pardi Norbert a
Pennsylvaniai Egyetem kutatója, professzora, az mRNS
alapú technológia egyik legmeghatározóbb úttörője. A
Pfizer és Moderna vakcina
alapját képező technológia
fejlesztője. Noha évek óta az
USA-ban él és dolgozik, amikor lehetősége van, hazatér
szülővárosába, Kisújszállásra.
Szakmai sikerei szerteágazóak, de a mostani beszélgetésünk az új típusú koronavírus
elleni vakcinákat körüllengő
tévhitek, elképzelések mentén haladt.
K.M.: Magyarországon jelenleg
oltási kampány zajlik, és sokan
veszik fel a napokban a harmadik
oltást. Viszont a lakosság 40 %-a
még semmilyen covid19 elleni
vakcinával nincs beoltva, ami
egyrészt a kevés illetve egymásnak ellentmondó információ
rovására írható fel, másrészt
tapasztalható egy bizonyos mértékű bizalomvesztés a gyógyszeripar és az orvostudomány felé.
Kísérleti szakaszban van a vakcina, - mondják sokan- ki tudja mi
lesz a hatása évek, évtizedek
múlva. A Pfizer és Moderna vakcina alapját képező technológia

fejlesztésében részt vevő molekuláris biológusként mit tudsz
elmondani – van okunk félni a
koronavírus elleni vakcináktól?
P.N.: A vakcinák esetén olykor
tapasztalt oltási reakció (fáradtság,
láz, izomfájdalom az oltás helyén
stb...) rövid távú, rendszerint 12-24
órával az oltás beadása után tapasztalható és 1-2 napig tart, mindössze
a beoltottak kis hányadánál. Az
oltási reakciók súlyossága (extrém
kevés esettől eltekintve) nem összemérhető a koronavírus fertőzés
potenciális rövid és hosszú távú
negatív következményeivel, ezért
nem kérdéses, hogy minden szakmai érv az oltás felvétele mellett
szól. Egyetlen tudományos publikációról sem tudok, amely súlyos
vakcinamellékhatásról számolt be
évekkel vagy évtizedekkel az oltás
felvétele után, ezért emiatt nincs ok
az aggodalomra. Az oltásokkal kapcsolatos kommunikáció nyílt és
őszinte kell, hogy legyen, ugyanakkor a nem szakemberek részéről is
kell egyfajta bizalom és befogadó
készség. Nem kell minden mögött
összeesküvést sejteni, hanem bíznunk kell azokban, akik az adott
szakterület szakértői, és megfogadni a tanácsaikat.
folyt. 2. old.

50 millió forint plusz támogatást kap a Szabadság Mozi- és
Színházterem felújítására és funkcióbővítésére Mezőtúr Város
Önkormányzata,
az
Emberi
Erőforrások
Minisztériumának
minisztere, Prof. Dr. Kásler Miklós
novemberi döntése értelmében.
Az épületben, a Petőfi út 5. szám
alatt már ősztől zajlik a kivitelezés
és a minisztériumi hozzájárulásnak
köszönhetően jelentősen kevesebb

önkormányzati önerőt kell biztosítani a városnak a projekt sikeres
megvalósításához.
Az októberi képviselő-testületi
ülésen már felmerült, hogy közeljövőben sort kell keríteni az épület
tetőszerkezetének állapotfelmérésére, esetleges renoválására. Így
ezen költségek fedezésére is fordítható akár a novemberben beérkezett, jelentős állami segítség.
Kakuk Móni

Elkezdődtek a Petőfi Sándor utca
felújítási munkálatai

November végén elkezdődött a
Petőfi Sándor utca felújítása, ami
még idén, 2021-ben befejeződik,
amennyiben az időjárás lehetővé
teszi. A Belügyminisztériumtól 40
millió Ft-ot nyert erre az önkormányzat, a beruházáshoz szükséges további 21 millió Ft-ot az önkor-

mányzat a saját költségvetéséből
fedezi. A munkálatok közben fokozott figyelmet, óvatosságot és türelmet kérnek az ott élőktől, és az arra
közlekedő lakosoktól egyaránt.
Kakuk Móni

Advent első gyertyalángja

5. old.

Aki vért ad, életet ad

10. old.

Mezőtúri sikerek a kung-fu magyar bajnokságon

7. old.

I. Nyílt Mazsorett és Cheerleader verseny

11. old.

Óvodások szépítették a várost

9. old.

Adventi vásár a Petőfi téren- programok

15. old.
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A COVID-19 pandémia egy elképesztően aggasztó helyzetet teremtett, amire muszáj volt nagyon
gyorsan reagálni. Bárki beláthatja,
hogy a jelenlegi helyzetben nem
volt arra lehetőség, hogy hosszú
évekig teszteljük a vakcinákat,
hiszen emberek milliói haltak meg
nagyon gyorsan koronavírus fertőzésben. Ugyanakkor az a megállapítás, hogy egyik napról a másikra
fejlesztették ki a vakcinákat, nem
helytálló. Például az mRNS alapú
terápiák több, mint 30 éve fejlesztés alatt vannak és fertőző betegségek elleni mRNS vakcinákat már
2015-ben is sikerrel teszteltek klinikai vizsgálatokban. A jelenleg használt vakcinák biztonságosak és
hatékonyak, emberek százmilliói
vannak beoltva velük és az egyetlen
igazán hatékony védelmet jelentik
a súlyos koronavírus okozta betegség elkerülésére. Minden vakcina
további vizsgálat alatt van, hiszen
látnunk kell, hogy meddig képesek
védeni. Újra hangsúlyozom, hogy
hosszú távú mellékhatást, ami 1-1,5
évvel az oltás beadása után jelentkezett, sehol nem találtak.
K.M.: Magyarországon sok
munkahelyen, állami fenntartású
intézményben december 15-ig
kötelező az oltatlanoknak az
oltást felvenni. Sokakban felmerült a kérdés, ha példának okáért
novemberben igazoltan átestek a
fertőzésen, vagy tünetmentesen
fertőzöttek az oltás időpontjában,
ártalmas-e oltakozni vagy épp
ellenkezőleg, megemeli még
inkább az antitest szintet és így
szupervédettek lesznek?
P.N.: Ártani nem fog senkinek az
oltás felvétele, akkor sem, ha nemrég esett át a fertőzésen. Az oltások
a legtöbb esetben sokkal erőteljesebb védelmet képesek kiváltani,
mint a természetes fertőződés,
ezért érdemes akár fertőzés után is
felvenni a vakcinát, biztos ami biztos.
K.M.: A Pennsylvaniai Egyetemen azon dolgoztok, hogy létrehozzátok a sok influenzavírustörzs ellen védelmet nyújtó univerzális vakcinát, emellett a széles védelmet nyújtó pán-koronavírus vakcina technológia kidolgozása is feladatotok. Sőt, többek
között ti kerestek megoldást az
mRNS –alapú vakcinák tárolási
hőmérsékletének csökkentésére
is. De emellett több kollaborációs
együttműködésben partner vagy,
így kutatjátok a malária ellenszerét, a rák ellenszerét is. Ez sejteti
azt, hogy nem napi 8 órában heti
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5 napon dolgozol, hanem akár
még éjszaka is. Mi ad erőt és hitet
ehhez a „küldetéshez”, amikor
reggelenként a Pardi Labor ajtaján belépsz?
P.N.: Igyekszem egy egyensúlyt
találni a munka és a pihenés között,
ezért például éjszaka nem szoktam
dolgozni. Inkább arra próbálok
figyelni, hogy a munkával töltött
órákat nagyon hatékonyan töltsem
el. Ez többnyire sikerül, ezért
ugyan többet dolgozok heti 40 óránál, de jut időm kikapcsolódásra is.
K.M.: A Pfizer és Moderna
milyen fajta oltással együtt leghatékonyabb vagy mindhárom oltás
lehetőleg ugyanaz legyen?
P.N.: Semmi szakmai ok nem
szól amellett, hogy 2 mRNS vakci-
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sem, amiben bármilyen negatív
hatást írtak volna le a termékenységgel, várandóssággal kapcsolatban. Azért is javasolt az oltás felvétele várandósok esetében, mert az
anya át tud adni ellenanyagokat a
magzatnak, ezért a megszületendő
kisbaba már rendelkezni fog COVID
elleni védettséggel.
K.M.: A lakosság többsége nem
érti, a járvány tombolása idején
miért zajlik oltási kampány,
holott a többség úgy tudja, járvány idején nem ajánlott oltást
felvenni. Ez tévhit, vagy igaz és
ezt az intézkedést a kényszer /
veszélyhelyzet súlyossága szülte?
P.N.: Ez teljes tévhit. Az természetesen igaz, hogy sokkal szerencsésebb járvány előtt beoltatni

dr. Pardi Norbert Dr. Karikó Katalinnal a Pennsylvaniai Egyetemen
forrás: www.pennmedicine.org

na oltás után ne ugyanazt adjuk
harmadik oltásnak. Én két Pfizerre
egy harmadik Pfizer-t, két Modernara egy harmadik Modernát javaslok. Lehet keverni az oltásokat,
mRNS oltásra bármi más adható,
de szakmailag nem indokolt.
K.M.: Ellentmondásos információnak érzékelte a lakosság a
gyermektervezés és várandósság
esetében az oltás felvételét.
Eleinte nem ajánlották, mostanra
pedig oltás hiányában lombikprogram sem lehetséges hazánkban. Van-e a termékenységre,
várandósságra hatása a Pfizer/
Moderna vakcinának?
P.N.: Várandós hölgyeknek eleinte nem ajánlották az oltás felvételét,
mert egy évvel ezelőtt még nem
voltak tudományos adatok a vakcina biztonságosságára és hatékonyságára ebben az embercsoportban.
Azóta számos tudományos publikáció és a gyakorlati tapasztalat
bizonyította, hogy az mRNS vakcinák hatékonyak és biztonságosak
és nem olvastam egyetlen cikket

magunkat egy adott kórokozó
ellen, de a COVID esetén nem volt
más lehetőségünk, mint járványban oltakozni, hiszen a járvány
kitörésekor nem állt rendelkezésre
vakcina. A jelenlegi oltási kampány

pedig azért szükséges, mert még
mindig nagyon sok oltatlan ember
van Magyarországon, akiknek érdemes lenne felvenniük az oltást es
ezáltal biztosítani, hogy egy esetleges koronavírus fertőzés ne járjon
súlyos következményekkel.
K.M.: Elterjedt félelem továbbá,
hogy ha az oltást felvevő személynek van alapbetegsége, amiről
nem tud, az oltás után állapota
rosszabbodik, tünetei felerősödnek. Ez tévhit vagy elképzelhető
lehetőség?
P.N.: Ez elméletileg nagyon ritkán előfordulhat, de egyelőre erre
sincs tudományos bizonyíték, így
nem érdemes e mögé az érv mögé
elbújni és visszautasítani a vakcina
felvételét. Sokkal nagyobb esélyünk van bármilyen balesetben
meghalni, mint annak, hogy valamilyen rejtett betegségünk akár
elméletben is súlyosabbá válik az
oltás következtében.
K.M.: A napokban röppent fel a
hír egy új szupermutáns koronavírus felbukkanásáról Afrikában.
Van ok az aggodalomra, vagy ez is
csak egy a sok-sok koronavírus
mutáns közül, és nem érdemes
különösebben aggódni miatta?
P.N.: Valóban, egy különös új
variáns (Omikron-nak hívják) bukkant fel Dél-Afrikában, és váltott ki
aggodalmat mind a kutatók, mind a
politikusok egy részében. Egyelőre
ne pánikoljunk, nézzük meg, hogy
a tudományos vizsgálatok szerint el
tudja-e kerülni az új vírus a vakcinák által kiváltott immunválaszt, és
ha igen, akkor milyen mértékben.
Néhány héten belül ez kiderül,
addig ne aggódjunk.
Kakuk Móni

forrás: Magyar Rendőrség facebook oldala
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Tisztelt Mezőtúriak!

Ösztöndíjprogrammal segítjük
a mezőtúri fiatalokat

Mezőtúr Város Önkormányzata és a BKTT Szociális Szolgáltató
Központ segítséget nyújt azoknak a karanténban tartózkodó
mezőtúri lakosoknak, akiknek nincs olyan családtagja vagy
ismerőse, aki tudna segíteni a bevásárlásban, gyógyszeríratásban és gyógyszerkiváltásban.

Pályázati forrásnak köszönhetően az előző években több helyi ösztöndíjprogrammal tudtuk támogatni a mezőtúri diákok tanulmányait. A „Nőj
itthon nagyra!” és a „Hass, alkoss, gyarapíts!” elnevezésű programoknak
köszönhetően, 2018 és 2021 között 469 tanulót tudott segíteni az önkormányzat.
Az említett ösztöndíjprogramok során több mint 37 millió forinttal támogattuk a fiatalok tanulmányait.

Arra szeretném kérni Önöket, hogy amennyiben ilyen irányú
segítségre van szükségük, hívják bizalommal a megadott elérhetőségek valamelyikét, hétköznapokon 7:30-15:30 között.
BKTT SZSZK, Makk József úti Idősek Klubja: 06-56-352-742
BKTT SZSZK, XVII. úti Idősek Klubja: 06-56-351-361
BKTT SZSZK, Puskin úti Idősek Klubja: 06-56-352-927
Kovács Mónika vezetőgondozónő: 06-20-592-9109
Kádár Anikó intézményvezető: 06-20-208-8008
Kérem Önöket, hogy azok vegyék igénybe a szolgáltatást, akik
ténylegesen rászorulnak a segítségre. Figyeljünk egymásra, segítsünk egymásnak!

Herczeg Zsolt

Tájékoztatás

„Hass, alkoss, gyarapíts!”:
2018: 3 450 000 Ft (23 fő)
2019: 5 850 000 Ft (39 fő)
2020: 2 850 000 Ft (19 fő)
2021: 8 410 000 Ft (226 fő)
„Nőj itthon nagyra!”:
2018: 9 300 000 Ft (62 fő)
2019: 3 600 000 Ft (24 fő)
2020: 2 100 000 Ft (14 fő)
2021: 1 550 000 Ft (62 fő)
2021. november 25-én a képviselő-testület újabb ösztöndíjról döntött. A
Bursa Hungarica elnevezésű ösztöndíjpályázat keretein belül 21 felsőoktatásban tanuló diák, 10 hónapon keresztül, havi 10 ezer forint tanulmányi
ösztöndíjban részesül.
Célunk, hogy a jövőben is támogassuk azokat a fiatalokat, akik tanulmányaik során kiemelkedően jó eredményeket érnek el, valamint akik tanulmányaik mellett kimagasló művészeti-, sport- és tudományos tevékenységet végeznek.
Herczeg Zsolt

HIRDETMÉNY
A televíziós szolgáltatás javítása és a gyorsabb internetkapcsolat kialakítása érdekében fejleszti hálózatát a Magyar Telekom Nyrt. Mezőtúron. A
cég jelenleg a város több pontján is folytat munkálatokat. A tervek szerint
az optikai hálózat fejlesztése a város teljes egészét érinteni fogja.
A beruházás a következő hetekben, hónapokban az alábbi területeket
érinti:
- A cég a kertvárosi fejlesztést érintően optikai gerinckábelt húz be a
József Attila utcában lévő központ épületéből kiindulva a Kossuth Lajos
téren – Hortobágy-Berettyó főcsatornán át a Dobó István – Erkel Ferenc
utca kereszteződéséig.
A kivitelezés befejezésének tervezett határideje: 2022. 06. 30.
- A belváros északi és déli területein erősáramú oszlopok cseréje történik
szintén a hálózat építésének érdekében.
- A Magyar Telekom Nyrt. optikai gerinckábelek behúzását valósítja meg
a József Attila utcából kiindulva a Kossuth Lajos téren – Dózsa György
úton át a Kiss János és a Rákóczi utcákban lévő kiindulási oszlopokig. Az
erősáramú oszlopokon építendő teljes hálózat kivitelezésének tervezett
befejezési határideje: 2022. 03. 30.
A területen új földalatti hálózat is fog épülni, aminek a tervezett befejezési határideje: 2022. 06. 30.
A város teljes területét lefedő fejlesztés további részei jelenleg tervezés
alatt vannak. A beruházások befejezését követően Mezőtúr minden területén javulhat, a szolgáltatás minősége.

Herczeg Zsolt

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2021. november 25-ei rendes nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
- Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési
támogatásról szóló 21/2020.(VIII.27.) önkormányzati rendelete
módosításáról
- Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési
támogatásról szóló 21/2020.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján a 2021-évben adható karácsonyi természetbeni támogatás
jogosultsági feltételeinek meghatározásáról
- Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
szóló 24/2012.(IV.06.) önkormányzati rendelete módosításáról
- A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 2/2004.
(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendeletek teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Önkormány-zati és Jogi Osztályán.
A rendeletekről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.
dr. Enyedi Mihály jegyző

4

mezőtúr és vidéke

2021. december 03.

A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. oldala:
Téli hóügyelet Mezőtúron!
A Mezőtúr Város Önkormányzata
által jóváhagyott Téli Forgalombiztosítási terv szerinti riasztási
fokozatnak megfelelően a Magyar
Közút Nonprofit Zrt.-vel együttműködésben végezzük a város tulajdonában levő közútjainak, kerékpárútjainak és járdáinak hóeltakarítási
és síkosság-mentesítési feladatait.
A védekezés részére rendelkezésre áll több mint 25 t
tapadásgátlóval bekevert só, 24
tonna bigbag zsákos útszóró só, 5
m3 fűrészpor és 3q progress környezetbarát síkosság-mentesítő
anyag. Fontos információ, hogy a
sóval való sikeres síkosság-mentesítés feltétele, hogy a hőmérséklet ne
süllyedjen -4 ºC alá. Készültségi

fokozatunk legelső szintjén 5cm-t
el nem érő havazás esetén sózunk
illetve gépi seprést alkalmazunk. A
mellékutak sózását burkolat- és
környezetvédelmi okokból kerülni
kell, ezért ezeken az utakon 5cm-t
meghaladó hóvastagság esetén
hóekézést végzünk. További védekezési szintek: az 5cm-15cm közötti hómennyiségnél életbe lépő
narancsárga fokozat, illetve a 15
cm-t elérő hóvastagság és folyamatos hóesésnél a piros fokozat. 25
cm-t meghaladó hóvastagságnál
rendkívüli állapot lép életbe, ebben
az esetben Polgármesteri döntés
alapján már idegen erő bevonására
is sor kerülhet. A szilárd burkolattal
rendelkező belterületi utak listáját,

az utak tisztántartási munkáinak
sürgősségi sorrend szerinti felsorolását valamint a vonulási útvonalainkat meg találhatják a www.
mturiellato.hu internetes oldalon.
Fontos tudni még, hogy az ingatlanok előtt lévő járdák hótakarítása
és síkosság-mentesítése minden
esetben az ingatlan tulajdonos fel-

VÁROSÜZEMELTETÉSI HÍREK
A Mezőtúr-Szarvas között közlekedő komp decemberben reggel
7:00 és este 16:00 között igény szerint közlekedik. Délben 12:00 –
12:30 között a szolgáltatás szünetel. Időjárási és vízállási viszonyok
változása miatt a komp napi indulásával kapcsolatban kérjük, mindig
tájékozódjon weboldalunkon elhelyezett információk alapján: www.
mturiellato.hu/komp.php illetve
facebook oldalunkon, ami elérhető:
https://www.facebook .
com/M.I.I.KN.Kft.
Decemberben is folyamatosan
takarítjuk a város közterein, közterületein a lehullott falevelet elsősorban a járdákról, burkolt felületekről. Hetente körülbelül 60 m3 falevél elszállítását végezzük el ebben
az időszakban.
Cégünk gépekkel és emberi erőforrással segédkezett a Katolikus
temető kitakarításában a Hallottak
napja előtti héten. 35 m3 hulladék
lett elszállítva a területről.
A város közterületein kihelyezett
hulladékgyűjtő edények rendszeres
ürítését ebben az időszakban is
folyamatosan végezzük. Novemberben több mint 4 tonna szemét
kerül összegyűjtésre és kiszállításra
a Kétpói hulladéklerakóba.
A téli időszakban is folyamatosan végezzük a földes nyílt medrű
csapadékvíz csatornák gaztalanítását, takarítását. Novemberben
gépi mosatással tisztítottuk meg a
Babits M. úti, Kiss J. úti, Dózsa Gy.
úti, Mikes Kelemen úti, Dob útcai,
Puskin úti, Széchenyi úti, Akác úti,
Lehel úti, Dobó I. út vége,

Rozmaring utcai és Szeder utcai
csapadékvíz elvezető csatornákat.
Zúzott köves kátyúzást végeztünk a X., XXVIII., Balassa, Szondi,
Park és Felső-vízközi utakon, ahol
32m3 zúzott kő felhasználásával
közel 300nm-en lett az út kijavítva.
A közfoglalkoztatási járda program keretein belül a Vásárhelyi Pál
úton 180 m hosszon járda készült el
és decemberben időjárástól függően a Kossuth úton 60 méter járda
felújítását végezzük el.
Hétköznapokon és hétvégén is
14:00 és 19:00 óra között várjuk a
sportolni vágyókat és a kisgyermekes családokat a Mezőtúri Városi
Oktatási Centrumban (Petőfi tér 1.)
alatt működő Mini Fitness teremben és Játszóházban.
Téli üzemelési időszakban a
fedett uszoda úszó-, gyógy- és
élménymedencéje várja kedves
vendégeit. Tanuszoda nyitva tartása: 09:00 - 20:00 között, a Wellness
részleg nyitva tartása: 09:00 - 19:00
között.
Lakossági felajánlásnak köszönhetően felállítottuk a város fenyőfáját a Petőfi téren, és a korcsolya
pálya is beüzemelésre került.
Nyitvatartás: hétfő-csütörtök: 16-19
óra, péntek: 16-21 óra, szombatvasárnap: 14-21 óra. Szeretettel
várunk mindenkit a volt főiskola
előtti rendezvénytéren.

December 4-én a Télköszöntő Családi napon, a
Petőfi téren 15 órától szeretettel várunk mindenkit. Ezen a
napon a játszóház, műjégpálya ingyenesen kipróbálható!

adatai közé tartozik. Továbbra is
kérjük ezért, hogy a lakosság segítse munkánkat azzal, hogy az úttesten levő parkolóhelyek szabadon
hagyásával biztosítja a gépjárműveink akadálymentes közlekedését.
Köszönjük együttműködésüket
és balesetmentes közlekedést kívánunk a téli hónapokban is!
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Advent első gyertyalángja

Értesítés szeizmikus mérési munkálatokról
Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, földtulajdonosokat és földbérlőket, hogy a MOL Nyrt. - mint
bányavállalkozó - megbízásából a
Békési bányaüzem területén az
Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft.
(1139 Budapest, Forgách utca 11-13,
cégjegyzékszám: 01-09-886173)
”Endrőd 3D” szeizmikus mérést
végez.
A kutatást a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal
Bányafelügyeleti Főosztálya a
JN/43/02251-19/2021. számú MÜT
engedéllyel hagyta jóvá.
A tervezett teljes mérési terület
kiterjedése megközelítőleg 124
km2, az alábbi települések kül- és
belterületét érinti:
Mezőtúr, Gyomaendrőd, Túrkeve.
A kutatás az egész kutatási területre vonatkozóan előreláthatólag
2021. November 25. és 2021.
December 30. között zajlik. Egyegy szűkebb térség (4-5 km-es körzet) érintettsége a munkálatok
során jellemzően 5-10 nap.
- A mérések első fázisában a 2 fős
geodéta mérőcsoport megkezdi a
tervezett szeizmikus vonalak kitűzését. GPS segítségével kijelölik és
számozott fakarókkal megjelölik az
érzékelők pontjait az ingatlanokon,
közutakon és a települések utcái
mentén. Lakóingatlanokat a mérés
nem érint, amennyiben mégis
szükséges lenne érzékelők elhelyezése, akkor az csak a tulajdonos
jelenlétében/engedélyével történik.

napig maradnak a területen. Ezek a
speciális eszközök csak szeizmikus
kutatásra használhatók, más számára értéktelenek, használhatatlanok.

fotó: Soltész Tamás

Szeizmikus vibrátor

-Harmadik fázisként a szeizmikus jelgerjesztés történik a lenti
képen látható önjáró vibrátor
gépekkel. A gépek működése a
mezőgazdasági gépekhez hasonló
zajjal jár, valamint vibrációs hatás
érzékelhető, amely az épületek biztonságát, állagát nem veszélyezteti.
-A mérési munkálatok végeztével
minden eszközt és jelölőkarót eltávolítunk a terepről.
A mérés eredményeként földtani
keresztmetszeteket (szelvényeket)
kapunk, amelyek érzékletesen
szemléltetik a szerkezetek mélységét, vastagságát és kifejlődését. Az
adatok komplex értelmezése egy
olyan geológiai modell felállítását
teszi lehetővé, amely megbízhatóan
képezi le a kutatási terület földtani
szerkezetét.
KÉRJÜK A KITŰZÖTT KARÓKAT
ÉS
A
REZGÉSÉRZÉKELŐ
MŰSZEREKET NE MOZDÍTSÁK EL,
A
MUNKA
BEFEJEZTÉVEL
SZAKEMBEREINK
AZOKAT
ELTÁVOLÍTJÁK!
Amennyiben a tevékenység
során kérdései, észrevételei vannak, kezdeményezzen egyeztetést
munkatársunkkal az alábbi telefonszámon:

Érzékelő műszer
Romvári Zalán +36-70/375-6280
- Következő lépésként a kábeles
csoportok a kijelölt pontok mellé
geofonokat helyeznek el, amelyeket hegyes végükkel a talajba szúrnak. Az érzékelők nagyjából 7-12

Kövessen minket a facebookon is:
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Megértésüket, türelmüket
együttműködésüket
előre
köszönjük!

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

és
is

Advent első gyertyalángja legyen ma a béke,
apró gyermekszívek szépreményű éke.
Ráncos, fázós kézfejeknek forró meleg kályha,
szomorú arcocskáknak pihe-puha párna.
Advent első gyertyalángja legyen ma a mosoly,
ott is ahol szívfájdító nyomorúság honol,
hisz az Adventi gyertyákban fellobbanó láng,
koldusra és királyra is mennyei fényt ád.
Kun Magdolna
Advent a várakozás időszaka, a keresztény kultúrában a karácsonyhoz
vezető négy hetet jelenti. Az advent szó jelentése „eljövetel”.
Jelképe az adventi koszorú, amely négy gyertyából áll. A hagyomány
szerint advent minden vasárnapján meggyújtunk egy gyertyát egészen
karácsonyig. Minden gyertya saját jelentéssel bír: az első a hit gyertyája, a
második a reményé, a harmadik az örömé és a negyedik a szereteté. A
katolikus egyház hagyományai szerint öröm vasárnapján a gyertya rózsaszínű, a többié pedig lila, ami a bűnbánatot szimbolizálja. Minden vasárnappal több gyertya világít, ez jelképezi a fényt, amelyet a születő Jézus
hoz az életünkbe.
Településünk hagyományaihoz híven Mezőtúr város Önkormányzata és
a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. az első adventi vasárnap alkalmával is közös gyertyagyújtásra invitálta a lakosságot.
A város adventi koszorúját a Mezőtúri Református Egyházközség nevében Mihalina László lelkészelnök, az Evangélikus Egyház nevében
Selmeczi Lajos Péter lelkész áldotta meg, valamint a Mezőtúri Katolikus
Egyház nevében pedig Ondavay Tibor pápai prelátus szentelte meg.
Ezt követően Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere gyújtotta meg
a koszorú első gyertyáját, majd Salánki Anikó írónő adventi gondolatai
következtek.
A műsort a Mezőtúri Református Felnőttkórus adta, Marczi Ernő vezetésével. Az esemény zárásaként Herczeg Zsolt polgármester úr szólt a megjelentekhez és kapcsolta fel a Városháza ünnepi díszkivilágítását.
Bár az időjárás nem volt túl kegyes, biztos vagyok abban, hogy a jelenlévők szívét sikerült megmelengetni és mindenki átadhatta magát az
adventi időszak izgalmának.
Bodor Márti
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Mezőtúri sikerek a kung-fu magyar bajnokságon
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Kézilabda hírek

A verseny megnevezése:
2021. évi HKF Magyar
Bajnokság
A verseny időpontja:
2021. november 13.
A verseny helyszíne:
Martonvásár, Tóth Iván
Sportcsarnok
A verseny szervezője: HKF
Versenyzők létszáma: 93
Részvevő egyesületek száma:
22
Éremtáblázat
2. hely Mezőtúri Wing Chun kung Fu Harcművészeti SE 9 arany 5 ezüst 0
bronz 14 nevezés
November 13-án, Martonvásáron került megrendezésre a Magyar
Tradicionális Kungfu és Wushu Szakszövetség Magyar Bajnokság
Döntője. Az eseményen egyesületünk 12 versenyzővel és egy bíróval képviseltette magát.
Formagyakorlat kategóriában a következő eredmények születtek:
Barna Liliána Wing Chun gyerek lány pusztakéz 1. hely
Cseh Andrea Wing Chun gyerek lány pusztakéz 2. hely
Csípő Nimród Wing Chun gyerek fiú pusztakéz 1. hely
Mihályi Dávid Wing Chun gyerek fiú pusztakéz 2. hely
Jancsa Sára Wing Chun serdülő leány pusztakéz 1. hely
Ecsedi Kristóf Wing Chun serdülő fiú pusztakéz 1. hely
Kovács Gergő Wing Chun serdülő fiú pusztakéz 2. hely
Lakatos Csilla Wing Chun ifjúsági nő pusztakéz 1. hely
Wing Chun ifjúsági nő fegyver 1. hely
Szilágyi István Wing Chun ifjúsági férfi pusztakéz 1. hely
Wing Chun ifjúsági férfi fegyver 1. hely
Patkós Zsolt Wing Chun ifjúsági férfi pusztakéz 2. hely
Fodor Petra Wing Chun felnőtt nő pusztakéz 1. hely
id. Szilágyi István Wing Chun felnőtt férfi pusztakéz 2. hely
Barnáné Koma Ágnes

2021. november 22-én, szombaton ismét hazai pályán fogadta a
férfi felnőtt kézilabda csapatunk a
Kunszentmárton gárdáját. Kiélezett
mérkőzésre lehetett számítani,
hiszen a forduló rangadójának is
nevezték ezt az összecsapást. A
mezőtúri felnőtt kézilabda csapat
nem kezdte jól a mérkőzést, hiszen
3-0 ra vezetett az ellenfél csapat.
Ekkor időt kért a hazaiak mestere

és az időkérés után fordult a kocka
és az első félidő végére 14:11-re
vezetett a csapatunk. A második
félidőt is jól kezelte a csapatunk és
az utolsó 10 percre „ kibújt a szög a
zsákból” és magabiztos játékkal
32:24 - re tudott nyerni. A hazai
publikum is kitett magáért és
velük együtt tudott győzni a csapatunk!
Zvolenszki Attila

AZ ÁLDOZATSEGÍTŐ KÖZPONT
MEZŐTÚRI RENDŐRKAPITÁNYSÁGRA
KIHELYEZETT ÜGYFÉLFOGADÁSÁNAK
KÖVETKEZŐ IDŐPONTJA:

2021. DECEMBER 9. 9 -12 ÓRA KÖZÖTT
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Figyelemfelhívás
Ismét megkezdődött a négy
héten át tartó adventi időszak.
Ilyenkor a hagyományoknak
megfelelően sok otthonban gyújtják meg az adventi koszorú gyertyáit. A karácsonyi időszakban is
sok gyertyát és mécsest használnak díszítésként, de ezek nem
megfelelő használata könnyen
vezethet balesethez vagy tűzesethez.
A statisztikák azt mutatják, hogy
az ünnep idején megemelkedik a
lakástüzek száma, sokan ugyanis
felügyelet nélkül hagyják az égő
mécseseket.
Az ünnepi időszak tűzeseteinek
kiváltó oka leggyakrabban az, hogy
az égő mécseseket vagy gyertyákat
gyúlékony anyag közelében helyezik el, a keletkező lángok a különböző textíliákon, függönyön, asztalterítőn keresztül átterjednek a
lakás más helyiségeire. Az adventkor használatos koszorúk, amelyek
jellemzően könnyen éghető anyagokból készülnek, szintén nagy
odafigyelést igényelnek. A koszorún elhelyezett gyertyákat csak felügyelet mellett égessük, mielőtt a
helyiségből kimegyünk, azokat oltsuk el. A lakástüzek, illetve az
azokból fakadó tragédiák elkerülhetőek a meggyújtott gyertyák

helyének körültekintő megválasztásával. Minden esetben fontos nem
éghető anyagú alátétet használni,
ezzel ugyanis megakadályozható,
hogy a mécses, vagy a gyertya átforrósítsa a környezetét. Célszerű
azok közeléből minden gyúlékony
anyagot eltávolítani, emellett figyelni kell arra is, hogy a mécsest,
gyertyát stabil helyre rakjuk, hogy
ne dőlhessen fel, és ne eshessen le.
A karácsonyfatüzek többségét a felügyelet nélkül hagyott gyertyák,
csillagszórók, esetenként a működésben lévő, elektromos árammal
működő lámpafüzérek helytelen,
vagy ellenőrzés nél-küli használata
okozhatja.

Csillagszórót, díszgyertyát a
karácsonyfán csak felnőttek gyújtsanak meg.
Mielőtt a helységet elhagyják, a
gyertyákat oltsák el, a csillagszóró
maradványát távolítsák el a fáról.
Javasoljuk, hogy csak a magyar
érintésvédelmi előírásoknak megfelelő elektromoslámpa-füzéreket
használjanak. A rossz minőségű
termékek nemcsak az áramütés
lehetősége miatt veszélyesek,
hanem az ezeknél esetleg bekövetkező rövidzárlat is okozhat tüzet. A
lámpafüzéreket éjszakára, vagy
hosszabb távollét idejére se hagyják
bekapcsolva. Amennyiben a karácsonyfán nyílt lánggal működő
díszeket alkalmaznak, a fát ne
helyezzék függöny közelébe és
lehetőség szerint rögzítsék.
A balesetek és tűzesetek haté-
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kony megelőzését szolgálják a
kereskedelmi forgalomban kapható szén-monoxid (CO) és füstérzékelő berendezések, amelyek korai
fázisban észlelik és jelzik a veszélyt.
Ha mégis bekövetkezik a baj,
azonnal hívják a 112 egységes
segélyhívó számot, vagy a
Katasztrófavédelem műveletirányítási központját a 105-ös hívószámon!
Békés karácsonyi ünnepeket és
eredményekben gazdag boldog új
esztendőt kívánunk!
Mezőtúri Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Mezőtúri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Óvodások szépítették a várost

November végén Mezőtúr több
területén ültettek virágokat és fákat
a mezőtúri óvodások és az óvodapedagógusok Herczeg Zsolt polgármester és Szűcs Dániel alpolgármester kezdeményezésére. Örömmel jelentkeztek az aprók és nevelőik a feladatra és nagy lelkesedéssel segítettek még színesebbé, esz-

dédanyáink idejében. Boldogan csivitelve dolgoztak a színes kislapátokkal és gyakorlottan ültették a kis
virágokat, vigyázva a gyökerükre hiszen a Csoda-vár Óvoda és tagintézményeinek manónépe nem először palántál szorgosan. Az őket
nevelő pedagógusoknak kiemelten
fontos az óvodai mindennapok

tétikusabbá tenni a város köztereit.
A program célja az volt, hogy
tovább építsék a gyermekek környezettudatos szemléletét, természetszeretetét. Ki a virágot szereti,
rossz ember nem lehet- állt a hímzett felirat megannyi konyha falán

során, hogy a legkisebbek is ismerjék az őket körülvevő természet
folyamatait, változásait és vigyázzanak a környezet kincseire, ne csupán birtokolni akarják azt.
Kakuk Móni
fotó: Jenei József
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Aki vért ad, életet ad!
Október közepén a koronavírus negyedik hulláma kezdődött el Magyarországon.
Ennek kapcsán beszélgettem
Körmöndi Andreával, a
Magyar Vöröskereszt Mezőtúr
Területi Szervezőjének munkatársával a véradás mostani
lehetőségeiről és a Magyar
Vöröskeresztet érintő változásokról.
K.M.: Vannak-e a véradásnak
különleges feltételei a koronavírus járvány ideje alatt?
K.A.: Az első, hogy kérjük, hogy
ne jelentkezzen véradásra és ne
lépjen a be a véradás területére, ha
jelenleg koronavírus megbetegedésben szenved. Továbbá ha az
elmúlt 14 napban külföldön tartózkodott, és Magyarországra való
belépésekor karantént rendeltek el.
Akkor sem, ha az utóbbi 14 napban
észlelte magán az alábbi tünetek
valamelyikét, úgy mint köhögés,
láz (>38 °C), nehézlégzés, légszomj; hirtelen szaglásvesztés vagy
ízérzékelés zavara; izomfájdalom,
erős fáradékonyság. Ha a háztartásban valamelyik családtag, vagy a
munkahelyen a kolléga pozitív,
szintén érdemes megvárni a véradás következő időpontját.
K.M.: Ha valaki átesett a koronavírus fertőzésen, mikor mehet
vért adni?
K.A.: Ha teljesen felgyógyult,
tünetmentes, akkor a gyógyulást
követően három-négy hét múlva
adhat vért. Amennyiben be tudja
mutatni a PCR vizsgálat negatív
eredményét, akkor a kizárás a
gyógyulást követően már két hét
múlva (14 nap) feloldható.
K.M.:
COVID-19
ELLENI
OLTÁST KÖVETŐEN lehet menni
véradásra?
K.A.: A panaszmentesség esetén
nem kizáró ok, azonban az oltás
után (különösen az ismétlő oltást
követően), néhány napig célszerű
pihenőt tartani.
K.M.: Aki nem esett át a fertőzésen, de szeretne vért adni, kell
tartania attól, hogy a helyszínen
megfertőződik?
K.A.: Az esély minimális. Az
Országos Vérellátó Szolgálat, mindent megtesz annak érdekében,
hogy a véradóeseményeken biztonságos környezetet biztosítson mind
a véradók számára. A véradás helyszínére történő belépés előtt biztosítjuk és elvárjuk a kézfertőtlenítést, minden véradó számára sebé-

Körmöndi Andrea (fotó: MV TV)
szi maszkot biztosítunk, és tisztelettel kérjük annak használatát a
többi véradó és a személyzet védelme érdekében, a véradás helyszínére történő belépés előtt érintésmentes lázmérő eszközzel megmérjük a
jelentkezők testhőmérsékletét, és
még sorolhatnám.
K.M.: Ha valaki a tünetmentessége miatt nem tudja, hogy koronavírussal fertőzött, átadhatja a
betegséget a leadott vérével?
K.A.: Nem, ez nem lehetséges. A
koronavírus cseppfertőzéssel terjedő betegség, a fertőzés tehát vérátömlesztéssel nem adható tovább,
ezért a levett vérmintákból nem is
történik koronavírus szűrővizsgálat. Viszont az ellenanyag megtalálható a vérben, tehát így még jót is
tesz azzal a személlyel a véradó, aki
ezt megkapja.
K.M. Kevesebben mennek véradásra, mióta a koronavírus
negyedik hulláma kezdődött el
Magyarországon?
K.A.: Igen, országosan is tapasztalható és helyben is. Kevesebben
tudnak
jönni.
Októberben
Mezőtúron 22-en adtak vért, míg
novemberben 15-en voltak. Pedig
30-40 ember mindig eljön véradásra. Sokan vannak elrendelt, de
önkéntes karanténban is.
K.M.: Mit kell tudni a véradásról általában?
K.A.: Nők egy évben négyszer,
férfiak egy évben ötször adhatnak
vért (4,5 dl). Ennek a feltételei,
hogy 18-65 év közötti személy
legyen, a testsúlya meghaladja az
50 kg-ot és egészségesnek érezze
magát.
K.M.: Vannak arra vonatkozó
statisztikák, hogy Mezőtúron többen vagy kevesebben adnak vért,
mint a hasonló méretű településeken?
K.A.: Amikor megtervezünk

előre egy éves véradást, figyelembe
vesszük, hány egység vérre van
szükség ahhoz országszerte, hogy a
biztonságos vérellátás biztosítva
legyen. A lakosság 5 %-a az, akiktől
elvárható, hogy véradó legyen. A
város lakosságához mérten körülbelül 500 fő kell ehhez Mezőtúron.
12 alkalommal van véradás
Mezőtúron, tehát minimum 40 fő
minden alkalommal meg kellene,
hogy jelenjen. Ez nem mindig sikerül. De ez nem kevesebb, nem
több, mint máshol. Bízom benne,
hogy Mezőtúron egyre többen lesznek véradók.

K.M.: Ha mezőtúri lakos ad
vért, főként a mezőtúri és a szolnoki kórház betegei kapják meg?
K.A.: Először a levett vér
Debrecenbe megy kivizsgálásra, de
utána visszakerül a szolnoki vérellátóba. Kivételt képez az irányított
véradás. Ebben az esetben az ottani
vérellátóba megy a vér.
K.M.: Melyik az a vércsoport,
amire nagy szükség van?
K.A.: 0RH – az a vércsoport, ami
nagyon ritka. Ha gyorsan van rá
szükség, mindenféle vércsoportúnak adható. Illetve az AB RH – is
kincs. A + a leggyakoribb vércsoport.
K.M.: Ha a saját egészségünket
nézzük, jót tesz a szervezetnek a
véradás?
K.A.: Ha abból indulunk ki,

hogyan vélekedtek erről őseink, láthatjuk, hogy egészségesnek tartották már ők is. Alkalmazták a piócákat, illetve eret vágtak, a szervezet
felfrissülése okán. Véradás után
újratermelődik a vér. Ez egy jó élettani folyamat. Szokták mondani a
véradók, hogy harmadik napon a
véradás után tele vannak élettel. A
magas vérnyomásos betegek is
adhatnak vért, nekik kifejezetten
jót tesz.
K.M.: Vannak olyan észrevétlen
betegségek, amik kiderülhetnek a
véradás után?
K.A.: A véradáshoz leveszünk 4,
5 dl vért, és emellett kémcsőbe
vizsgálati vért. Ameddig a vizsgálatokat nem futtatják végig, nem
használható fel a vér. A vércsoport
vizsgálat során elsődlegesen az
ABO és az RhD vércsoport kerül
meghatározásra. Speciális esetekben további vércsoportok is meghatározásra kerülhetnek. A vércsoport
vizsgálata mellett, különböző – jogszabályban előírt - vírusok, baktériumok jelenlétét is vizsgálják, továbbá a hepatitis B-t, C-t, a HIV–1/
HIV–2-t és a szifiliszt. A vérellátó
értesíti a véradót, hogy jelenjen
meg a vérellátó szolgálatnál, teljes
titoktartás mellett.
K.M.: A covid járvány alatt
milyen plusz feladatok hárultak a
Magyar Vöröskeresztre?
K.A.: Az adományozási feladatok
egész évben folyamatosak. Sok
helyen a munkatársak a mintavételi
helyeken segítenek és a tesztelés
megszervezésében, az oltópontokon, az oltásra való jelentkezésénél, emellett a pszichoszociális
segítségnyújtás is folyamatos, bár
erre főleg a járvány első berobbanásakor volt óriási szükség, hiszen
sokan féltek, mi fog történni.
Maszkokat
osztottunk,
bár
Mezőtúron ez nagyon jól megvolt
az Önkormányzat által szervezve.
Iskolákban a higiénés kézmosást
tanítottuk a gyermekeknek. Ha az
Élelmiszerbanktól vagy más helyről
csomagokat kapunk, továbbadom
helyi szervezeteknek, akik eljuttatják a rászorulóknak. Tavaly is volt
és idén is lesz gyűjtés a Penny-ben
2021. december 9-10-én. Emellett
kapcsolatban
vagyunk
az
Önkormányzattal, Családsegítővel,
Közösségi
házzal,
Mezőtúri
Lokálpatróta Egyesülettel folyamatosan, és még sorolhatnám a partnereket. Fontos: ruhaadományt
nem veszünk át a vírushelyzet
miatt.
folyt. 10. old.

2021. december 03.
K. M. Augusztus elejétől november végéig Hősképző kampány
elnevezéssel
a
Magyar
Vöröskereszt az elsősegélynyújtást népszerűsítő programot indított. Mik a tapasztalatok?
K.A.: Évek óta megy ez a kampány, de a koronavírus miatt kevesebb rá a lehetőség. Városi rendezvényekhez kapcsolódóan, például
Egészségnap, helyileg is megjelenünk és az újraélesztés módját
mutatjuk meg az érdeklődőknek a
programon belül. Iskolák, klubok is
megkeresnek minket. Munkahelyeken kötelező kijelölt munkahelyi elsősegélynyújtót kiképezniük a vezetőknek. Ez egy 12 órás
tanfolyam.
Telephelyenként,
műszakonként 50 főig 1 főt kell
kiképezni. A mezőtúri nagyobb
cégek ezt a szabályt betartják és
hangsúlyt fektetnek rá. A Hősképző
program kezdete óta egyes statiszti-

mezőtúr és vidéke
kák szerint duplájára emelkedett a
megkezdett újraélesztések száma.
K.M.: Mikor és hol lesz a következő véradás Mezőtúron?
K.A.: December 14-én, 8:00-tól
12:00-ig, a Közösségi Házban.
Eddig a Kézműves Házban voltunk,
de PCR teszt mintavételi helynek
lett átmenetileg kialakítva, így a
Közösségi Házban várjuk a véradásra jelentkezőket személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával és TAJ
kártyával. Maga a véradás csupán
negyedóráig tart. A vérvétel befejezésekor a szúrás helyére steril nyomókötés kerül, majd kis pihenés
következik a vérvételi ágyon. A véradás után pedig minden véradó
étkezzen és fogyasszon sok folyadékot! A véradás napjára ne szervezzen senki megterhelő tevékenységet. Aki vért ad, életet ad!
Kakuk Móni

A Takács-tanya alkotói is díjakat vehettek át a
Képzőművészet Ünnepén

A Képzőművészet Ünnepén,
2021. november 20-án nyílt a Part a
Szolnoki
Képzőművészeti
Társaság idei kiállítása az AbaNovák Agóra Kulturális Központ
Galériájában és a Szolnoki Galériában. Ez utóbbi helyszínen megrendezésre kerülő díjátadó gálán a
Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep két tagja is rangos elismerésben részesült.
Nádas Alexandra Barcsay-díjas
grafikusművész a tárlat fődíját

vehette át. Ő Mezőtúron 2006 óta
vesz részt a Takács-tanyai alkotómunkában.
Szabó György Munkácsy -díjas
szobrászművésznek pedig, aki
2002 óta rendszeres résztvevője a
Mezőtúri Alkotótelepnek, AbaNovák életműdíjjal értékelték
eddigi munkásságát.
Az elismerésekhez szívből gratulálunk!
Lengyel Krisztina
ügyvezető

Egyeztetések a Magyar Tenisz Szövetség vezetőivel
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I. Nyílt Mazsorett és Chearleader Verseny
Mezőtúron

forrás: Dalma Dance Club S.E. facebook oldal
November 13-án rendezték meg
az I. Nyílt Mazsorett és Cheerleader
Versenyt Mezőtúron a Dalma
Dance Club S.E. szervezésében. A
Városi Oktatási Centrum szombat
reggel megtelt lelkes, a táncot és
mozgást szerető fiatalokkal. A versenyen kicsik és nagyok egyaránt
megméretették magukat, sőt, egyénileg és csoportosan is nevezhettek.
Az ország minden tájáról érkeztek
egyesületek a mezőtúri versenyre.
Győrfi Dalma elmondta, a
2021/2022-es tanév második versenye volt a szombati és nagy volt az
érdeklődés előzetesen is. A mazsorett olyan szórakoztató műfaj,
amelyben a menetelő, botforgató
lányok csoportja a fúvószenei fesztiválokon, menetfelvonulásokon a
zenekar előtt táncol. A leggyakrabban ma is parádékon vagy kulturális események részeként láthatók. A
mazsorett csoportban rendszerint

van egy „főmazsorett”, aki mindig
az élen áll, valamint szóló részleteket mutat be.
A cheerleading és a cheertánc
egy külön sportág, nem tévesztendő össze a mazsorett sporttal. A
cheerleading, modern sportág,
amely a torna, az akrobatika és a
tánc elemeit ötvözi. Elsősorban az
amerikai futball-, a kosárlabda-,
vagy a labdarúgásbeli szurkoláshoz
kapcsolódó csapattevékenység.
2021-ben a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság teljes jogú olimpiai sportként ismerte el és egyre népszerűbb
Európában is.
Mezőtúron, a Dalma Dance Club
S.E. csapatába 4 éves kortól várják a
gyermekeket, akik több táncolási,
sportolási lehetőség közül is
választhatnak az egyesületben. A
helyi csoport vezetője Juhász Réka.

Herczeg Zsolt polgármester és
Szűcs Dániel alpolgármester november 17-én vendégül látták a
Magyar Tenisz Szövetség fejlesztési igazgatóját Bardóczky Kornélt
és a szövetség szakmai igazgatóját
Sávolt Attilát. A megbeszélésen
szó volt a Városi Sportcentrumban
található egyik teniszpálya lefedéséről (téliesítéséről) és a jövőbeni
együttműködési lehetőségekről is.
Herczeg Zsolt a találkozón kiemelte, egyre többen, köztük sok fiatal
választja ezt a sportágat Mezőtúron.
A cél az, hogy az év minden napján
biztosítani tudja a város a sportoláshoz, ez esetben a teniszhez szüksé-

ges megfelelő körülményeket.
A mezőtúri teniszezők képviseltében Havasi Sándor és Horváth
Róbert is jelen volt a tárgyaláson.
A közelmúltban, egy pályázati
lehetőségnek köszönhetően négy
teniszpálya felújítása valósulhatott
meg, továbbá két pályán korszerű
LED világítás biztosítja, hogy sötétedés után is zavartalanul sportolhassanak a teniszezők.
Kakuk Móni
Fotó: Jenei József

Kakuk Móni
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Olvasói levelek
Alkotmány úti kútnál
levő problémák!
Tapasztalatunk az volt a kamera
felszerelése után, hogy a háztartási
hulladék elhelyezése a kútnál csökkent, mivel az érintett személyeknek szóbeli és írásbeli tájékoztatón
ismertettük, hogy milyen fertőzés
veszély áll fenn és ha bekövetkezik
a fertőzés akkor esetleg a kút is
lezárásra fog kerülni. Sajnos vannak, akik a kocsmát összetévesztik
a kúttal, mert ide hordják és itt
dobják el a féldecis üvegeket. A
kerékpárosoknak is van némi ismeret hiányosságuk, sajnos nem ismerik fel a kerékpártárolót, ezért a
kerítésnek támasztják és ezzel
összecsikargatják a kerítést, vagy a
virágtartónak támasztva letörik a
virágot.
A gépkocsivezetők részére szeretném felfrissíteni először is az 1.
számú függelék első fejezet az „út
közúti járművek és gyalogosok közlekedésére szolgáló közterület”
röviden az egyik kerítéstől a másik
kerítésig tart, ezen belül van az
úttest, leállósáv parkolóhely ahol a
járművek várakozás céljából megállhatnak. A Kresz szabály azt
mondja ki, ha valaki várakozás céljából kíván megállni, akkor lehetőleg az úttesten kívül álljon meg. Ha
nincs más lehetőség, akkor az
úttesten is megállhat egyéb tilalom
hiányában, de a menetirány szerinti jobb oldalon, iránynak megfelelően, szorosan az úttest jobb szélén.
De nem úgy, ahogy a kútnál csinálják, hogy szemben a forgalommal a virágtartó mellett állnak meg.
Így több szabálysértést követ el,
mert a 40§ 5. bekezdés b) pontja
előírja azt, hogy az úttesten levő
záróvonal és a megálló jármű

között legalább három méter széles
hely szabadon maradjon, a másik
d) pont szerint az útkereszteződés úttest szélének metszés pontjától számított öt méteren belül tilos
meg állni, így ha a fent említett
helyen áll meg a jármű, egyszerre
három szabálysértést követ el.
Ha a parkoló helyre nem tud
beállni, akkor lehetősége van a
Nagycsapat-kert utcában beállni a
sportpálya kerítése mellé, egészen a
Széchenyi utcáig, a virágok és a fák
kitaposása nélkül.
Voltak olyan úri emberek, aki k
nagyvonalúan kijelentették, hogy
ők oda állnak, ahová akarnak.
Sajnos egyes embereknél a szabályok tiszteletben tartása és ismerete
már idáig süllyedt, az ilyen típusú
embereknek lehet, hogy célszerű
egy orvosi vizsgálat, mert valószínű a demencia kór jelentkezik
náluk, amelyet jó lenne kezeltetni.
Sajnos, a magyar szótárban csak
a jog szerepel és kezdik az emberek
elfelejteni a „kötelesség” szót.
Jó lenne, ha mindenki tisztában
lenne azzal, hogy ezt az ivóvizet a
város mindenki rendelkezésére
bocsájtja ingyen, bérmentve, cserében csak annyit kér, hogy a környékét tartsuk tisztán és egyéb szabályokat betartva vételezzünk vizet
gondolva az unokákra is,mert nekik
is szükségük lesz rá.
Gondolom mindenkinek van otthon csapvíz, amely egészséges és
onnan is lehet vételezni, nem kötelező ide jönni, itt csak „lehetőség
van” vételezni. Akik képtelenek az
idevonatkozó szabályok betartására tőlük csak annyit kérünk, hogy
távol maradásukkal segítsék a környezet tisztán tartását.
Az örökbe fogadók.

December 5.
bronzvasárnap
Mezőtúr, Petőfi tér
16:30
VÁGÓ BERNADETT
Zenés
gyermekműsor

Boldog születésnapot,
Szivárvány
Citerazenekar!
„A zene mindenkié, a zene éltet,
a zene gyógyít és boldoggá tesz!”
Mezőtúr, 2021. október huszonharmadik napja, Közösségi Ház
jurtaterme, most is, mint mindig,
megtelt zeneszerető emberekkel. A
magam és a zeneszerető társaim
nevében alázatos tisztelettel, szeretettel szeretnénk gratulációnkat
kifejezni a zenekar minden egyes
tagjának. Mindig plafonig teszitek a
lécet, és még azt is átugorjátok! Ez
történt az ötvenegyedik születésnapotokon is. Szó szerint felrobbantottátok a színpadot. Engem olyan
ámulatba ejtettetek, hogy nem voltam magamnál. Odavagyok értetetek, hiszen tudjátok, de még ennyire sosem ejtettetek rabul a citeramuzsikátokkal, no meg a Bíró Dani
szólójával. Annak pedig kiváltképp
örülök, hogy a „tücskeim” egyik
tagja
visszatért
hozzátok.
Gondolom, szívesen is fogadtátok.

Igaz szívvel gratulálok Kozma
Rékának a megbízásához, hogy
átvette a zenekar vezetését. Milyen
büszke lenne rá Panni! Én lelki
szemeim előtt mindenkit a helyén
láttam, akik már az égi angyaloknak muzsikálnak. Pannit középen
mosolyogva, Irénkét és Józsit is. De
odaképzeltem a Tücskökből Borsi
Katát, Láda Annát, Győrfi Ákost, az
unokámat is, sőt még Deák Danit is,
aki a leghamarabb hagyta ott a
Tücsök Zenekart. Igaz, őket másfelé terelte az élet, de szívükben őrzik
az imádott Panni nénit és az emlékét. No persze Csicsi bácsinak is
hálásak vagyunk, amiért nem hagyta magukra a tragédia után őket.
Erről még szeretnék bővebben írni
egy másik levelemben, ha lehet.
Tehát az kívánjuk, hogy rettentő
sokáig pengessétek azokat a húrokat, és még sok ilyen estét szerezzetek nekünk. „Elgurult az igazgyöngyünk és darabokra hullott. De
ma itt volt velünk, zeneszerető
emberekkel, és így is lesz, amíg a
húrok pengenek!”
Tisztelettel, Ádám Jánosné és a
zeneszeretők minden tagja
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Csillagtánc

Az egész osztály nagy izgalommal várta az indulás napját. Végre!
Elérkezett november 3., megyünk a
Fővárosi Nagycirkuszba!Sokan
közülünk most jártak itt először.
Már az előadás címe is érdekes
volt: Csillagtánc. Vajon milyen lesz?
A buszon egész úton találgattuk,
miközben Mezőtúrról 10 órakor
elindultunk, és jó kétórás buszozás
után megérkeztünk.
Szerencsére időben odaértünk,
így az első sorból nézhettük a csodálatos produkciókat. Tele volt az
előadás izgalommal és egy kis félelemmel is: hiszen lélegzetünket is
visszafojtottuk, úgy néztük a légtornászokat, egyensúlyozó művészeket, akrobatákat, a libikókázó ugrócsoportot. Biztosan nagyon sokat
gyakoroltak, hogy ezeket a produkciókat megtanulják. Ha értékelni
kellene, az egész osztály 5 csillagot
adna rá, annyira tetszett.
Sok cirkusz megfordult már kis

városunkban, de ilyen színvonalas
műsort először láthattunk. Minden
nagyon tetszett, még az ülőhelyek
is kényelmesek voltak. Csak azt
nem értettük, hogy néhány ember
miért vakuval fényképzett, ezzel
veszélyeztette az előadók testi épségét.
Az előadás végén kivonult a
porondra az összes fellépő művész,
meghajoltak, és integettek nekünk.
Mi vidáman integettünk vissza, és
pirosra tapsoltuk a tenyerünket. A
búcsú után még egy emlékképet is
készítettünk a cirkusz kivilágított
lépcsőjén az osztályunkról.
Végül teli csodálatos élménnyel
indultunk haza.
Hálásak vagyunk, hogy láthattuk
a Csillagtánc című előadást a
Fővárosi Nagycirkuszban a Lázár
Ervin-program keretében:
a Mezőtúri Református Kollégium
Általános Iskolájának 6.a osztálya

MEZŐTÚR RENDELŐINTÉZET VICTOFON
HALLÁSVIZSGÁLÓ
Mezőtúr, Kossuth út 9-11. III. emelet
A kialakult járványügyi veszélyhelyzetben is várja
ügyfeleit időpont egyeztetéssel, várakozás nélkül!
A 06-30/692-3153 vagy a 06-56/550-466 telefonszámokon az alábbi időpontokban:

Ne felejtsd!
December 17-ig adhatod le a feladatlapot!
Az olvasópályázat
ünnepélyes eredményhirdetésére
2022. január 5-én 16 órakor a gyermekkönyvtárban kerül sor, melyre
minden feladatlap beküldőt várunk
sok szeretettel.

A Turul cipőgyár
keres női és férfi munkaerőt,
cipőfelsőrész készítő és cipőgyártó munkakörbe.
Jelentkezés: E-mail: turul.szervezet@gmail.com
Tel: +36303008202
Cipőgyár Gyomaendrőd, Szabadság tér 2.(Fekécs Erika)

Hétfő és csütörtök 10.00-15.00, kedd és szerda 08.0012.00
-hallókészülék elemek, tartozékok, illesztékek
-hallókészülékek átvizsgálása, tisztítása, szerviz
-díjtalan hallásvizsgálat, hallókészülék próbahordás,
hallásjavító eszközök széles választéka

Egyesületünket az év minden napján, a nap 24 órájában lehet hívni
új telefonszámunkon. Keressenek minket bizalommal olyan ügyekben,
amiket egyesületünk (civil szervezetként) orvosolni tud. Örömmel segítünk mindenkinek, aki kérdéssel fordul felénk. Viszont nyomatékosan
kérjük önöket, hogy segélyhívó helyett NE minket hívjanak.
Tel.: 06 30/621-16-33

VÁROSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K

közéleti lap
UNITAS-NAGY BT.
06-30/773-7322

TEMETKEZÉS ÉS TEMETŐGONDNOKSÁG
MEZŐTÚR DÓZSA GYÖRGY ÚT 18.
TEMETÉSEK TELJES KÖRŰ LEBONYOLÍTÁSA,
TELJES KÖRŰ TEMETÉSI ÜGYINTÉZÉS, SÍRHELYMEGVÁLTÁS
ÜGYELETI SZÁLLÍTÁS ÉJJEL-NAPPAL:
06-30/239-6721, 06-30/347-6628
Pietas Kft.
Elköltöztünk! Új cím: Mezőtúr, Dózsa Gy. út 16.
(Bodorik mellett), Telefon: 06-56/350-149
Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33
Koszorúk, sírcsokrok megrendelése és kiszállítása.

Rózsa Lilla
(Szabó Zsuzsanna)

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentése, - 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

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár

Állatorvosi ügyelet

December 3-9-ig:
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, Újváros VII. u. 13.
Tel: 56/350-111

December 4-5-ig:
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József Attila út. 9.
Tel: 56/352-265; 06/30-977-0936

December 10-16-ig:
Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa György út. 22.
Tel: 56/350-993

December 12:
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Debreczeni u.
Tel: 06/30-239-934.

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár eleme. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti:

ELHUNYTAK
Veres Lajosné Dorogi Erika élt 68 évet,
Szabó István Lajos élt 59 évet,
Patkós Pálné Illés Róza élt 91évet,
Tóth Sándor élt 72 évet,
Valócsik Imréné Nagy Ibolya élt 71évet,
Szőke Béla élt 77évet,
Patkós Sándor élt 85 évet,
Tuhai Kálmán Márk élt 19 évet,
Dr. Kőműves Lajos József élt 67 évet,
Juhász Imréné Nánási Ildikó Lenke
élt 73évet,
Szabó Gábor élt 64 évet,
Esses János élt 60 évet,
Nagy Istvánné Kis Mária élt 88 évet,
Köteles Sándor élt 88 évet,
Oláh János élt 89 évet,
Nagy Sándorné
Csider Erzsébet Zsuzsanna élt 77 évet,
Tóth Gyula élt 56 évet,
Szabó Istvánné Vig Klára élt 84 évet,
Molnár Jánosné Tóth Lidia élt 88 évet,
Soós Imre élt 69 évet,
Annus Rókusné
Szunyogh Mária élt 87 évet.
Nyugodjanak békében.
Az elhunytak adatait a temetkezési vállalatok küldik meg az újság
szerkesztőségének.

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

Lapzárta: 2021. december 08. (szerda) 15.00 óra

Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.

Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az ujsag@mkskft.hu e-mail-

Felelős szerkesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Kakuk Móni.

címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett

Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.

anyagokat nem áll módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok

5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.

lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A lapban közölt adatok
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tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem vállalunk.

