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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Advent után
A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. gondozásában 2014-ben negyedik alkalommal jelent meg az Adventi Programajánló. A
kiadvány összefoglalta a 2014. november 26. és 2015. január 01. között megrendezésre kerülő kulturális, zenei, sport, egyházi és gyermekprogramokat. Az
ajánlóban nemcsak a Közművelődési és Sport Kft. rendezvényeit tüntettük fel, hanem más szervezetek, intézmények által megrendezett programokat is.
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik szabadidejük terhére, fáradságot nem ismerve, munkájukkal, részvételükkel, az adott közösség tagjaként, vagy szervezőként hozzájárultak ahhoz, hogy programjukkal színesítsék az ajánló kínálatát.
Természetesen köszönet a lelkes közönségnek is, akik a rossz idő ellenére is látogatták a programokat. Bízom benne, hogy az idei év adventi programjait is csokorba szedve, programajánló füzet formájában tudjuk majd kínálni Önöknek.
Az Adventi Programfüzet megjelenését támogatta Mezőtúr Város Önkormányzata.
Eredményekben gazdag boldog új esztendőt kívánok minden kedves olvasónknak!

Tisztelettel:

Bordács László
felelős szerkesztő

Advent utolsó vasárnapja
Az adventi programsorozat utolsó
vasárnapjának helyszíne a Közösségi
Ház nagyterme volt, ahol Batta Attila
Viktor alpolgármester úr gyújtotta
meg a városi adventi koszorú negyedik gyertyáját és Mezőtúr Város
Önkormányzata nevében kellemes
karácsonyt és sikerekben gazdag
boldog új évet kívánt.

A gyertyagyújtást követően a Sono
Felici Énekegyüttes hangversenye
következett. A hangversenyen
magyarul és angolul hallhattunk
ünnepi dalokat. Az énekegyüttes

programjában hangszeres dalok is
szerepeltek, ahol közreműködött
Fábiánné Kálnai Katalin klarinéton,
Weigelt Zoltán basszusgitáron, Tuba
Ferenc gitáron, Berczeli Endre zongorán, vezényelt Lázárné Győrfi Katalin.
A blokk második felében az
énekegyütteshez csatlakozott a
Petőfi Dalkör, így a két kórus közösen adott elő karácsonyi dalokat.
Majd Váradiné Sípos Judit megemlékezése következett, visszaemlékezett életének főbb állomásai
karácsonyi emlékeire. Az estet a
141 éves Petőfi Dalkör önálló műsora zárta, ahol gitáron közreműködött Weigert Zoltán, zongorán
kísért Berczeli Endre, vezényelt
Karsai Krisztina.
A meghitt dalok közelebb hozták
mindenki számára a karácsonyt, a
várakozás időszakának utolsó
vasárnapján mindenki a köszönet
hangján szólt a kórusok felé.

Bodor Márti

III. TÓTH KÁROLY
meghívásos Úszóverseny
Mezőtúr, 2015. január 24. 10 óra
09:00 – 09:50 – Bemelegítés
09:50 – Ünnepélyes megnyitó
Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere
Pappné Juhász Emília Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN
Kft. ügyvezetője
10:00 – Időfutamok
10 versenyszám,
PILLE – PÁRBAJ – BALOGH MELINDA EMLÉKFUTAM

VÁROSI STRANDFÜRDŐ ÉS FEDETT USZODA
Bővebb információ a facebookon (Mezőtúr Úszószakosztály)
A verseny támogatói:
Mezőtúr Város Önkormányzata, Balogh család, Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN Kft., Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő KN Kft. és a SZÜLŐK
Megkérdeztük...					

2. old.

Sportévzáró 2014					

5. old.

Számlázási rend változás				

3. old.

Karácsonyi hangverseny				

6. old.

Aktuális pályázatokról röviden			

4. old.

Főszerepben a pályaválasztás				

7. old.
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Megkérdeztük...

A 2014. december 11-én megtartott soron kívüli képviselő-testületi ülés döntéseiről tartott sajtótájékoztatót
Herczeg Zsolt polgármester és Batta Attila Viktor alpolgármester 2015. január 8-án. A tájékoztatóban érintették
Mezőhék csatlakozását a Közös Önkormányzati
Hivatalhoz, a helyi adók módosítását, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló rendelet módosítását.
– A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatában is módosítások történtek. Melyek ezek?
H.Zs.: – A Polgármesteri Hivatal munkarendje is megváltozott és ezzel
együtt az ügyfélfogadási rend is az alábbiak szerint:
Hétfő
Délelőtti ügyfélfogadás: 8.00 - 11.30
Délutáni ügyfélfogadás:13.00 – 18.00
Kedd
Nincs ügyfélfogadás
Szerda
Délelőtti ügyfélfogadás: 8.00 -11.30
Délutáni ügyfélfogadás: 13.00 – 16.30
Csütörtök
Ügyfélfogadás: 13.00 – 16.30
Péntek
Ügyfélfogadás: 8.00 –12.00
A döntés hátterében az áll, hogy ezzel a változással a Polgármesteri
Hivatal igazodik a Járási Hivatal munkarendjéhez. Ezt fontosnak tartjuk,

hiszen ha valaki bejön ügyeit intézni a hivatalokba, elengedhetetlen, hogy
összhangban legyen a két ügyfélfogadási idő.
Örömmel adok tájékoztatást arról, hogy önkormányzatunk az elmúlt
esztendőben két alkalommal is pályázatot nyújtott be rendkívüli támogatás
igénylésére. A vonatkozó jogszabály alapján az önkormányzatoknak erre
lehetőségük van. Nagyon szép eredményeket értünk el, hisz összességében
204,7 millió forint többletforrás érkezett a településre. Ennek összetétele a
következő: az első rendkívüli támogatásra való igényünket 2014. szeptemberében nyújtottuk be, ekkor 29,2 millió forintot nyertünk el, decemberben
benyújtott kérelmünkre 65,5 millió forint érkezett az önkormányzathoz.
Ezen kívül még az önerőalapból 110 millió forintot kapott a város. A képviselő-testület döntése lesz az, hogy ezzel az összeggel mit fogunk fedezni.
Természetesen a működés finanszírozására, illetve fejlesztésre szeretnénk
elsősorban fordítani a keretet. Ezúton is szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak Boldog István országgyűlési képviselőnek,
mivel nagyon nagy szerepe van abban, hogy ez a támogatás ide érkezett a
településre. 2010 és 2013 között összességében 260 millió forint érkezett
Mezőtúrra, míg 2014-ben 204,7 millió forint – tehát most majdnem annyi
támogatást kaptunk egy év alatt. Hálásak vagyunk ezért Képviselő Úrnak.
Másik fontos dolog, amiről szeretnék beszámolni az az, hogy Boldog
István úr arról tájékoztatott, hogy a 46-os út felújítása is megkezdődik a
tavasz folyamán. Minden mezőtúri tudja, hogy ha elindulunk
Törökszentmiklós felé, akkor jó néhány kilométeren keresztül katasztrofális állapotban van az út. Ez a felújítás a kétpói elágazástól Mezőtúr határáig
érinti az úttestet. A beruházás összköltsége 800 millió forint.

Bodor Márti

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a közvilágítási hibák bejelentése
az üzemeltetést végző KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálatán tehetők meg, amelynek elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu
Telefon: + 36 40 / 200-817
A bejelentéshez a hiba pontos címének (esetleg oszlopszám) megadása
szükséges.
Egész körzetet, utcát érintő hibák közvetlenül az E.ON hibabejelentő
részére is jelezhetőek, hivatkozva a szakaszhiba jellegére. Telefon: + 36
80 / 210-310.

A Mezőgazdasági Start Munkaprogramban termelt őrölt fűszerpaprika
2500 Ft/kg-ért megvásárolható az Önkormányzati Szociális boltban, nagy
mennyiség esetén kedvezményt adunk.
Ugyanitt vöröshagyma 50 Ft/ kg-ért kapható.
Szívesen várjuk intézmények és konyhák megkeresését is.

dr. Szűcs Attila
jegyző

Mindennapos fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni
velem, kérem személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri
Hivatalban, munkaidőben Szabóné Kara Erzsébetnél!
Továbbá az alábbi új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek
bizalommal!
E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)		
Boldog István

Országgyűlési Képviselő

FARSANGI MULATSÁG
a Közösségi Házban!

2015. február 7. /szombat/

Üdvözlettel:
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Kft.

Tisztelt Olvasó!
Minden kedves betegünknek, hozzátartozóiknak boldog új esztendőt
kívánunk!
Reméljük, bizalmukra ebben az évben is számíthatunk, és megelégedésükre kereshetik fel intézményünket gyógyulásuk érdekében.

A Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet vezetése

Tisztelt Olvasó!
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Mezőtúri Szervezetének nevében
kívánunk eredményekben gazdag új esztendőt mindenkinek!
Adjon az Isten szebb jövőt Mezőtúron is!

Csányi Tamás		
megyei képviselő		

Csányi Richárd
városi képviselő

I D Ő P O N T V Á L T O Z Á S!
Értesítjük a Tisztelt Közönséget, hogy a DALVARÁZS Együttes januárra
tervezett koncertje március 7-én kerül megtartásra!
Megértésüket ezúton is köszönjük!
Boldog új évet!

2015. január 16.
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
Hatósági Iroda
5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
(56) 551 - 900, (56) 350-971
E-mail: igov.mezotur.hu

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. közérdekű
lakossági tájékoztatója

Hirdetmény
Mezőtúr Város Önkormányzata 2014. november 27-én elbírálta a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
„A” típusú pályázat:
Összesen 32 db pályázat érkezett.
Az ösztöndíjat 15 fő nyerte el, a hallgatóknál az ösztöndíj folyósításának
időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő félév, összege 5.000 Ft/fő/hó.
„B” típusú pályázat:
Összesen 3 db pályázat érkezett.
Az ösztöndíjat 3 fő nyerte el, a tanulók, ha felsőoktatási intézménybe
felvételt nyernek a pályázatban kiírt feltételek szerint, az ösztöndíjat 3x10
hónap időtartamra kapják, melynek összege 5. 000,- Ft/fő/hó.

Herczeg Zsolt sk.
A kiadmány hiteléül:				

Nagy Kálmán
irodavezető-helyettes

Bemutatkozik A Tevékeny Szeretet Közössége
A szenvedélybetegségekhez sokszor nagyon egyszerű út vezet.
Sokan képtelenek kezelni a nehézségeket, túl nagy súly nehezedik
rájuk, a felgyülemlett feszültséget
pedig mindenki másképp éli meg,
néhányan a könnyebbik utat választják, a szenvedélyek felé fordulnak.
A Tevékeny Szeretet Közössége
2009. január óta működteti Mezőtúr
város területén a Szenvedélybetegek
Nappali Ellátását. Az intézmény
jelenleg a Sugár út 31. szám alatt, a
régi újvárosi orvosi rendelő helyén
található.
Intézményünk fő gondolatai az
elfogadás, a megértés, a fejlődés és
a tisztelet köré szerveződnek.
Támogatást nyújtunk a szenvedélybetegségek hátterében meghúzódó
okok feltárásához, konfliktusok
kezeléséhez, tanulságok és tapasztalatok levonásához; segítünk a
helyes életmód kialakításában, a
nehézségek és krízisek kezelésében. Szervezetünkhöz minden
szenvedélybetegséggel küzdő fordulhat, legyen az alkohol-, gyógyszer-, drog-, cigaretta-, vagy
internet-függőség. Intézményünkbe
a szenvedélybetegek családtagjai is
ellátogathatnak annak érdekében,
hogy a környezetükben érintett
egyéneknek segíteni tudjanak.
Lehetőséget nyújtunk emellett a 16.
életévét betöltött fiataloknak is,
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akik nálunk problémáikról nyíltan
beszélhetnek, majd közösen oldhatják meg azokat.
Munkatársaink mindennapos
foglalkozásokat biztosítanak az
életviteli tanácsadás, leszokást segítő, problémamegoldó, készségfejlesztés programjaiban és munkaerő-piaci elhelyezkedésben klienseink számára.
További szolgáltatásaink:
o szabadidős programok szervezése,
o szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a
szakellátásokhoz való hozzájutás
segítése,
o hivatalos ügyek intézésének
segítése,
o munkavégzés lehetőségének
szervezése,
o speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének,
szervezésének segítése,
o tisztálkodási, mosási lehetőség.
A nappali ellátás igénybevétele
térítésmentes, munkatársainkat
titoktartás kötelezi.
Elérhetőségünk:
5400 Mezőtúr, Sugár út 31.
06-70/9536-482

www.mkskft.hu

A TRV Zrt. tájékoztatja Mezőtúr
lakosságát, hogy a településen
2015. január elsejétől a díjbeszedős
fizetési módot felváltja a készpénzátutalásos (csekkes) fizetési mód.
Ennek megfelelően a felhasználók a 2014. december havi időszak
számláit még a díjbeszedőnél
egyenlíthetik ki, viszont a 2015.
január havi közüzemi számlákat
már postai küldeményként kapják
meg, mellékelve a számlához tartozó készpénz-átutalási megbízást
(csekket), melyen a befizetést teljesíthetik.
Természetesen a TRV Zrt. lehetőséget biztosít a csoportos beszedési
megbízás útján történő fizetésre is.
Ebben az esetben a csoportos
beszedési megbízásra vonatkozó
felhatalmazást a számlavezető
pénzintézetnél adhatják meg a felhasználók, melyhez a következő
adatok szükségesek:
- TRV Zrt. GIRO azonosító száma:
11265832T216
- Az adott fogyasztási helyre
korábban a TRV Zrt. által kibocsátott számla, melynek 3. oldalán
található a felhasználó egyedi, Vevő
(fizető) azonosító száma.

A közüzemi számla banki átutalással is teljesíthető. Az egyértelmű
beazonosítás érdekében fontos,
hogy a közlemény rovatban kizárólag az adott számla sorszáma kerüljön feltüntetésre.
A számlázással, szolgáltatással
kapcsolatban
a
Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. helyi,
vagy szolnoki ügyfélszolgálati irodáinak munkatársai készséggel
adnak további tájékoztatást.
A helyi ügyfélszolgálat címe:
5400 Mezőtúr, Kávási Sándor u. 25.
A helyi ügyfélszolgálat telefonszáma: 06/56/350-448
Az ügyfélszolgálat ügyfélfogadási
ideje:
Hétfő - Kedd
8:00-12:00 és 13:00 -15:00
Szerda		
8:00-12:00 és 13:00 -18:00
Csütörtök
ügyfélszolgálat szünetel
Péntek:
8:00-12:00
A központi ügyfélszolgálat
elérhetősége:
5000 Szolnok Thököly út. 83.,
telefonszáma: 06/40/180-124

Számlázási rend változás
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton értesítjük, hogy a hulladékszállításra vonatkozó lakossági számlákat 2015. január 1-ét
követően két havonta csekken
küldjük ki, ennek megfelelően az
első számlát - 2015. január 1-től
2015. február 28-ig terjedő időszakra vonatkozóan - 2015. március
hónapban postázzuk. A közületek
közszolgáltatási díjai továbbra is
havonta kerülnek számlázásra.
A 2014. évi decemberi számlákat
még megbízott díjbeszedőink értékesítik.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a
szemétszállítási díj csoportos beszedési megbízás keretében történő
kiegyenlítésére a továbbiakban is
van lehetőség, így a beszedési megbízásra vonatkozó esetlegesen beállított limitet, kérjük – annak esedékességét megelőzően – a kéthavi

lehíváshoz igazítani szíveskedjen.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a
téli időszakban a zöldhulladék szállítása szünetel. A gyűjtőjárat indítása időjárástól függően, várhatóan
április
hónapban kezdődik.
Gyakorisága az eddigiekben megszokott 2 hét.
Ezúton kérjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy fenyőfa hulladékaikat a gyűjtőjáratok napjain a háztartási hulladékgyűjtő edényzetek
mellé helyezzék ki, társaságunk
külön autóval fogja azt elszállítani,
január 23 -ig díjmentesen.
Együtt működésüket köszönjük.
MVK Mezőtúri Nonprofit Kft.
tel: 06-56/350-215
e-mail:
ugyfelszolgalat@mvkmezotur.hu
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Aktuális pályázatokról röviden
Kedves Olvasónk!
Rovatunkban az újévben még
mindig aktuális, valamint újonnan
kiírt pályázati lehetőségekre szeretnénk felhívni a figyelmet. Az
Otthon Melege Program keretében
kiírt lakossági pályázatok közül
módosításra került a hűtő- és
fagyasztócserére kiírt rendszer, így
aki erre szeretne pályázni még
továbbra is megteheti. Az idei
évben márciustól folytatódik a társasházi lakások energia megtakarítását eredményező korszerűsítési,
felújítási támogatás rendszer,
amelyről lentebb részletesebben
olvashatnak.
Hűtő- és fagyasztó cserék
továbbra is
A
Nemzeti
Fejlesztési
Minisztérium idén szeptemberben
hirdette meg a háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréjét támogató pályázatát.
A tárca a visszajelzéseket mérlegelve több mint 60 millió forinttal
növeli meg az Otthon Melege
Program keretében megnyitott
konstrukció keretösszegét. A
minisztérium egyidejűleg módosítja a pályázatok benyújtásának
határidejét is, hogy minél többen
élhessenek az új lehetőségekkel.
A módosításnak megfelelően a

pályázatok 2015. február 15-ig
vagy a rendelkezésre álló forrás
kimerüléséig nyújthatók be, kizárólag elektronikus úton, a pályázati
portálon keresztül.
A részletes pályázati dokumentációk a kormányzati honlapon és az
ÉMI Nonprofit Kft. pályázatkezelő
szerv honlapján (www.emi.hu)
érhető el.
Energiahatékonysági pályázat
társasházaknak
2015-ben folytatódik az Otthon
melege program, amelynek következő eleme 10 milliárd forintos kerettel
egy új társasházi energiahatékonysági pályázat lesz, amelyre várhatóan 2015. március 9-től a 4-60 lakások panel és tégla társasházak
pályázhatnak majd. A pályázat
intenzitása 50 százalékos lesz,
amely nemcsak a szigetelés és a
nyílászárók, hanem akár a fűtési
rendszer korszerűsítéséhez és a
megújuló energiából álló melegvízellátáshoz, és fűtéskorszerűsítéshez
is igényelhető lesz. A tízmilliárd
forintos keretösszeg egy-egy lakás
esetében 350 és 650 ezer forint körüli támogatást jelent majd. A pályázatot meghirdető Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium célja, hogy az érintett
ingatlanok energiahatékonysága leg-

Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
G YE R M E K K Ö N Y V T Á R

alább két kategóriát tudjon javulni.
A pályázatról részletesen a
kormany.hu, valamint a pafi.hu
oldalon
is
olvashatnak
a
„Társasházak energiamegtakarítást
eredményező korszerűsítésének,
felújításának
támogatása”
alprogram címszó alatt.
Fotópályázat
Az
Ópusztaszeri
Nemzeti
Történeti Emlékpark (ÓNTE) és a
Magyar
Földtani
Védegylet
Egyesület (MFV) közös fotópályázatot hirdet „Az ezerarcú Kárpátmedence” címmel.
A fotópályázat célja a Kárpátmedence sokoldalú természeti és
kulturális értékeinek bemutatása és
népszerűsítése.
A fotópályázat kategóriái:
1. Ember és környezet
2. Földtudományi érték
3. Tájképi érték
A fotópályázat követelményeiről,
a pályázati anyag beküldéséről,
nevezési díjról és további információkról az http://www.mfv.hu/
oldalon olvashatnak. Beküldési
határidő: 2015.02.15.

hirdet nagy mennyiségű ingyenes
számítógépre, netbookra, tablet
PC-re, és multifunkciós nyomtatóra. Garancia: a használt számítógépekre 6 hónap, az új eszközökre 1
év. Megpályázható darabszám: egy
pályázatban minden eszközből
maximum 2 db pályázható.
A kiírásra bármely magyarországi szervezet, cég, alapítvány, intézmény, önkormányzat, egyéni vállalkozó vagy magánszemély pályázhat, aki támogatja a Holdkő
Alapítvány Greenlight projektjét. A
Holdkő Alapítvány 2014-ben kezdte
meg működését. Elsődleges társadalmi célja az informatikai kultúra
fejlesztése, az informatika és informatikai tudás terjesztése, valamint
gyermekek, gyermek szervezetek
támogatása.
A pályázatról érdemes bővebben
tájékozódni
a
http://www.
moonstonefoundation.eu oldalon!
A fent leírt pályázatokról részletesebben is olvashatnak a megadott
oldalakon, vagy további információt
kérhetnek a szucs.dan@gmail.com
e-mail címen, illetve telefonon hétköznap 8-16 óráig a 20/5588-364-es
telefonszámon.

Szűcs Dániel

Pályázat ingyenes számítástechnikai eszközökre
A Holdkő Alapítvány pályázatot

Doni Áttörés Emléknapja

„ÉN SEM OLVASTAM!„
címmel olvasópályázatot hirdet
az általános iskolások részére
Alsósoknak ajánljuk:
KOVÁCS BARBARA : MORCOS c. könyvét.
Mely egy izgalmas, szívhez szóló történet egy rendkívüli képességű, intelligens kutyáról, ellenséges és segítőkész emberekről, barátságos, állatszerető gyerekekről.
Felsősöknek:
BOSNYÁK VIKTÓRIA : TÜNDÉRBOSZORKÁNY-TRILÓGIA
Érdekes, mulatságos történetei, melyek középpontjában a tanár-diák kapcsolatok állnak .
A pályázaton minden olvasni tudó és szerető könyvtártag részt vehet, aki
még nem töltötte be a 15. évét.
Az ajánlott olvasmányok könyvtárunkból kölcsönözhetők !
A könyvekhez tartozik egy-egy feladatlap, melyet a könyv, ill. könyvek
figyelmes olvasása után gond nélkül kitölthetsz.
Nevezési díj : 150,Beadási határidő : 2015. március 20., Gyermekkönyvtár

Mezőtúr Város Önkormányzata
2015. január 12-én, a Doni Áttörés
Emléknapja alkalmából, a II.
Világháború mezőtúri áldozatainak
emlékművénél tartott megemlékezést. A sajnálatos esemény mozzanatait Kudlacsek Zsigmond, a
Mezőtúri Református Kollégium történelemtanára elevenítette fel. Az
ünnepi megemlékezést a Városi
Nyugdíjas Klub tagjai, valamint
Patkós Éva képviselő, bizottsági
elnök szavalatai színesítették. Ezt
követően a történelmi egyházak
képviselői teljesítettek szolgálatot és

ökumenikus áldást mondtak az
elhunytak tiszteletére. Végezetül a
kegyelet, az emlékezés koszorúinak,
virágainak elhelyezése következett.

Karsainé Szabó Judit

2015. január 16.
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SPORTÉVZÁRÓ 2014

Mezőtúr Város Önkormányzata 2014. december 17-én tartotta hagyományos városi Sportévzáró rendezvényét, ahol az utánpótlás korú, kiemelkedő eredményeket elérő sportolókat díjazták. Nagy öröm, hogy 2014-ben is
nagyon sok tehetséget köszönthettünk a Városházán. A városban működő
sportegyesületek, szakosztályok évről évre szállítják a jobbnál jobb eredményeket, öregbítve ezzel Mezőtúr város hírnevét. Köszönet érte minden
versenyzőnek és felkészítőiknek! A Veres Gyula keramikus és a Szakképző
iskola asztalos tanulói által készített elismerő plaketteket Herczeg Zsolt
polgármester és Batta Attila Viktor alpolgármester adták át az edzők által
javasolt, kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolóknak. Gratulálunk minden kedves díjazottnak!

Tenisz szakosztály
Díjazott: Selymes Péter
Edző: Horváth Róbert
Mezőtúri Kick & Thai-boksz Klub
Díjazottak: Ádám Sándor, Lajter Dorina, Lakatos Zsolt, Szegedi
Péter, Varga Tibor,
Edző: Bíró László
Mezőtúri Wing Chun Kung Fu Harcművészeti Sportegyesület
Díjazottak: Nagy Cintia, Nagy Dániel, Nagy Máté, Patkós Imre, Márki
Bence
Edző: Pápai Károly
Ász JUDO
Díjazottak: Nagygyör Viktória, Kókai Ádám, Karsai Benedek, Tóth
Richárd, Bíró Nóra
Edző: Juhász Attila

MAFC SPORTEGYESÜLET
Labdarúgó szakosztály
Díjazottak: Papp Erik, Molnár Sándor, Tóth Róbert, Balogh Zsigmond,
Liszkai Martin, Geszti Márk
Edzők: Juhász Mihály, Lázár Máté, Erdősi Gyula
Kézilabda Szakosztály
Díjazottak: Karsai Anna, Szathmáry Szilvia, Farkas Kristóf, Kovács
Tamás, Lázár Rajmund, Baracsi Máté, Molnár Martin, Tóth Ádám
Díjazott edzők: Urbán Marianna és Tokács Anikó
Teke szakosztály
Díjazott: Rácz Sándor
SPORTISKOLA
Úszó szakosztály
Díjazottak: Nagy Zoltán, Gonda Panna, Farkas Viktor, Papp Lili, Király
Dóra
Edzők: Csipes Andor, Baukó Péter
Atlétika szakosztály
Díjazottak: Nagy Csaba Olivér, Baráth Ádám, Turcsányi Ferenc, Uzsoki
Virág, Aranyi Ferenc
Edzők: Uzsoki János, Barta Gyula
MÓRICZ ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR
GYERMEKKÖNYVTÁR

Mezőtúri Református Kollégium
Kézilabda sportág
Díjazott csapatok:
Megyei döntő 1. hely, a lányok országos döntőn vettek részt. Csapat
tagjai: Bíró Boglárka, Czakó Noémi, Duba Emese, Fazekas Fanni, Strausz
Mónika, Trinyik Flóra, Uzsoki Virág, Kozma Alíz, Kulcsár Angelika.
Kézilabda diákolimpiai megyei döntő 1. hely, Országos elődöntő 2. hely.
Csapat tagjai: Soós Bence, Tóth Ferenc, Baracsi Máté, Boján Sándor, Duba
Sándor, Bordás Vendel, Rácz István, Török Róbert, Sári András, Bander
Viktor, Fábián Zoltán, Somogyi Péter, Faragó Bálint.
Edző: Tokács Anikó
Mezőtúri Református Kollégium
Triatlon szakosztály
Díjazott csapatok: Szántó Lolita, Fésűs Renáta és Ádám Hajnalka; ill.
Mrena János, Fejes Balázs és Nagy Zoltán;
Edző: Seres János
Bárdos Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Társastánc tanszak
Díjazott: Muzsai Anna
Edzők: Jenei Éva és Márki Norbert
Túri Lovas Klub
Díjazott versenyzők: Molnár Laura, Jakucs Petra, Trinyik Anikó
Edző: Szűcs Gergely

Szalagavató 2014.

Ismét Mesés hétfők!
Január 12-től óvónők, tanítónők, könyvtárosok mesélnek hétfőnként
17 órától a gyermekkönyvtárban!
Ha szeretitek a mesét, gyertek közénk mesét mondani és hallgatni.

Meghívó
A Mályvavirág Alapítvány és az „Együtt egymásért” Rehabilitációs Klub
meghívja Önt 2015. január 24-én 10 órakor kezdődő rendezvényre:
„Előzzük meg együtt a méhnyakrákot” címmel.
Helye: Közösségi Ház Jurta terem.
Mindenkit szeretettel várunk!

2014. december 05-én került
megrendezésre iskolánk szalagavató ünnepsége. Felejthetetlen
élményt jelentett a végzősöknek a
szalagtűzés, a vendégek köszöntései, az ünnepi beszédek, a hangulatos díszítés, a családjuk, barátaik
jelenléte. A tizenegyedik évfolyamosok rövid műsorral kedveskedtek, melyben tánc és ének is szerepet kapott. A három végzős osztály
nagyon sokszínű, emlékezetes osz-

tálytáncokat mutatott be. Az
ünnepség a végzősök keringőjével
zárult, amit az UV-lámpás megvilágítás még szebbé tett. Az est végén
egy élvezetes bállal tudtuk lezárni a
szalagavatót.

Mezőtúri Református
Kollégium, Gimnázium,
Szakközépiskola, Általános
Iskola és Óvoda
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FELHÍVÁS

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Egészségfejlesztési Iroda (EFI)
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a mezőtúri
kistérségben” című
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0015 program keretein belül

2015-ben is minden szerdán ANYAJEGY SZŰRÉST végez
Dr. Vitális Gyöngyi
bőrgyógyász szakorvos
Időpontkérés: EFI
(Mezőtúri kórház A épület földszint)
06-56/550-427
A szűrés: térítésmentes!

FELHÍVÁS
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Egészségfejlesztési Iroda (EFI)
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a mezőtúri
kistérségben” című
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0015 program keretein belül

2015. január 27-én és február 24-én csontritkulási rizikóteszt
kitöltését és reumatológiai szakorvosi vizsgálatot, tanácsadást
végez.
A vizsgálatot végzi: Dr. Simon Zsuzsanna
reumatológus szakorvos
Időpontkérés: EFI
(Mezőtúri kórház A épület földszint)
06-56/550-427
A vizsgálat: térítésmentes!

FELHÍVÁS
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Egészségfejlesztési Iroda (EFI)
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a mezőtúri
kistérségben” című
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0015 program keretein belül

2015. január 17-én és február 07-én szájüregi daganat
szűrést tart.
A szűrést végzi: Dr. Hák Mária
fogorvos
Időpontkérés: EFI
(Mezőtúri kórház A épület földszint)
06-56/550-427
A szűrés: térítésmentes!

FELHÍVÁS

2015. január 16.

A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
Zenei részlegének újdonságai:
Hangoskönyvek CD lemezen:
• Tolkien: A hobbit
• Gárdonyi G.: Egri Csillagok
• Harencsár Miklós: Mesél az erdő
• Bagdy Emőke: Pszichofitness
• Graham Greene: Utazások nagynénémmel
• Tündéres mesék: Pogány Judit
előadásában
Gyerek CD lemezek:
• Filmzene: Micimackó
• Gryllus Vilmos: Dalok óvodásoknak 2.
• Halász Judit: Apa figyelj rám
• Halász Judit: Kezdődhet a mulatság
• Kaláka: Hol a nadrágom?
• Válogatás: Gyerekdalok és mondókák, Énekeljünk együtt!
• Válogatás:
GyerekkarácsonyÜnnep
• Válogatás: Magyarország kedvenc
gyermekmeséi+ dalok
Feknőtteknek ajánljuk:
• Andrea Bocelli: Amore
• Andrea Bocelli: Passione
• Il Divo: The Christmas Collection
• Vittorio Grigolo: The Italian Tenor
• Budapest Bár: Vol 1.
• Celtic Women: A New Journey
• Diana Krall: Quiet Nights
• Jennifer Lopez: Love?
• Polyák Lilla: Most és mindörökké
• Leonard Cohen: Popular Problems

• Michael Bublé: Christmas
• Quimby: Kicsi ország
• Barbra Streisand: Partners
• Shakira: Shakira
• Holdviola: Vándorfecske
• Csík zenekar: Amit a szívedbe
rejtesz
• Csík zenekar: Lélekképek
• Kövi Szabolcs: Kék tenger meditáció
• Válogatás: Classical
• Válogatás: Pure Christmas
A CD lemezeket beiratkozott tagjaink díjtalanul kikölcsönözhetik a
Zeneszoba nyitva tartási idejében
Hétfőtől-Péntekig: 13-17 óráig.
Beiratkozási díj: 600,- Ft
Vegye igénybe Internet
szolgáltatásunkat!
Könyvtárunk internet-hozzáférést
biztosít olvasói számára a Felnőtt
könyvtárban és a Zenei részlegben.
A könyvtárban 3, a Zenei részlegben 6 számítógép áll rendelkezésre.
A számítógépek használata beiratkozott olvasók számára 30 perc időtartamig ingyenes.
Nem könyvtári tagok részére a
díj: fél óra – 100,- Ft, 1 óra – 200,- Ft
Felnőttek számára folyamatosan
tartunk kezdő számítógépes tanfolyamot. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 56 350 075, a
Zenei részlegben: Gózon Juditnál

Karácsonyi hangverseny
A mezőtúri Zeneiskola a bérletes
hangversenyeinek soron következő
programpontjára invitálta meg az
érdeklődőket 2014. december 18-án
a Városi Oktatási Centrumba.

Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ megbízott tankerületi
igazgatója.
Az egyes hangversenyeken nem
csak a növendékek kápráztatnak el

Az esten zenés, táncos, hangszeres produkciókat láthattunk és hallhattunk. Az ünnepi műsorban közreműködtek a Bárdos Lajos
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai egyaránt. Az eseményen megjelent Herczeg Zsolt
polgármester, Batta Attila Viktor
alpolgármester és Sági István a

előadásaival, Karapancsevné Jász
Ildikó az intézmény igazgatója minden alkalommal gondoskodik egy
meglepetésvendégről. A karácsonyi
hangversenyen
a
Magyar
Táncművészeti Főiskola hallgatóinak balett előadását tekinthettük
meg.

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Egészségfejlesztési Iroda (EFI)
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a mezőtúri
kistérségben” című
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0015 program keretein belül

2015. január 29-én és február 26-án Glaucoma (zöldhályog)
szűrést és szemnyomás mérést tart.
A szűrést végzi: Dr. Nagy Attila
Szemész főorvos
Időpontkérés: EFI
(Mezőtúri kórház A épület földszint)
06-56/550-427
A szűrés: térítésmentes!

www.turihirek.hu

Bodor Márti
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Országos megemlékezés Dr. Homoki - Nagy
Istvánról
Országos
Természetés
Környezetvédelmi Ankétra a
Dunakeszi VOKE József Attila
Művelődési Központba 2014.
november 15-re kapott meghívót a
Mezőtúri Református Kollégium hat
tanulója: Szegedi Tünde, Szűcs
Luca, Fejes Bence, Fejes Gergő,
Lukács Máté és Tóth Róbert.
A Természetbúvár szakkör tanulói természetismereti feladatok
megoldásában jeleskedtek, valamint Berettyó-parti és Erzsébetligeti tanösvényt terveztek, ezért
munkájukért értékes könyvjutalmakat, okleveleket kaptak.
Az országos konferencia keretében neves szakemberek értékes előadásait hallgatták meg, pl: Dr.
Haraszthy László méltatta a 100 éve
elhunyt Hermann Ottó munkásságát, Dr. Nosek János az MTA tudo-

mányos főmunkatársa a vízről adott
elő, Dr. Kertész Péter a Budapesti
ZOO állatorvosa a nagyvadakról, a
Magyar Madártani Egyesület 22.sz.
Börzsönyi csoportja által szervezett
táborokról pedig Varga Péter tartott
előadást.
Mezőtúr híres szülöttének, a 100
éve született Dr. Homoki-Nagy
István világhírű természetfilm-rendező, író, operatőr, Kossuth-díjas
érdemes művész életére és munkásságára, a mezőtúri gyermekéveire emlékezett Dr. Krizsán Józsefné,
Szegedi Tünde, Lukács Máté és
Fejes Bence.
Az ankét díszvendégének ifj.
Homoki-Nagy Istvánnak mezőtúri
emléktáblák fotóit és a nemzeti
színű szalaggal átkötött „szülőföld”
egy darabját adták át a tanulók.

Dr. Krizsán Józsefné

Műjégpálya
Január 4-én bezárt a nagysikerű
mezőtúri műjégpálya, mely több
mint 1 hónapon át várta a korcsolyázás kedvelőit.

ünnepelhettek a szülinapossal. A
mindennapok hangulatát fokozta a
kellemes háttérzene és a pálya melletti büfében kapható forró italok és

Főszerepben a pályaválasztás
Január 8-án Pályaválasztási
Kiállítást rendeztek a Teleki Blanka
Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium főépületében. Több mint tíz felsőoktatási
intézmény mutatta be képzési kínálatát.

Ezután
Szűcs
Dániel
a
Művelődési, Oktatási és Sport
Bizottság elnöke az iskola öregdiákjaként próbált a továbbtanulást illetően hasznos tanácsokat adni a
tanulóknak.
A beszédeket követően Kovács

A rendezvényt Boldog István,
országgyűlési képviselő úr nyitotta
meg. Beszédében elmondta, hogy
fontos állomás a kiállítás a továbbtanulás előtt álló diákok számára,
ugyanis nagy segítséget nyújt a
pályaválasztásban.
Mezőtúr Város Önkormányzata
nevében Batta Attila Viktor alpolgármester úr köszöntötte a jelenlévő tanulókat, aki az élethosszig
tartó tanulás fontosságára hívta fel
a diákok figyelmét.

István, a Syngenta Magyarország
Kft. munkatársa mutatta be a mezőtúri vetőmagüzemet és az ott folyó
munkálatokat.
A rendezvényen Jász-NagykunSzolnok megye, Békés, Heves,
Csongrád, Hajdú-Bihar és BácsKiskun megye felsőoktatási intézményei ismertették alapképzési és
felsőoktatási szakképzési kínálataikat.

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

Meghívó
A Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében ÜNNEPI HANGVERSENY lesz a MAGYAR KULTÚRA
NAPJÁN 2015. január 22. (csütörtök) 17.30 órakor.
Helyszín: 5400 Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky utca 39/a
Fellépnek: Iskolánk tanárai, növendékei, valamint a
Kunszentmártoni Alapfokú Művészeti Iskola tanárai
A helyszínen támogatójegy vásárolható.

A Mikulás látogatása a néptáncosoknál
A lakosok nagy örömére november 28-án nyílt először Mezőtúron
jégpálya, melyet 1 hónap alatt több
mint 2000 látogató próbált ki.
A sikeres megnyitót követően több
rendezvénynek is adott helyszínt,
többek között december 5-én kb. 380
fő látogatta meg a Mikulást, ahol a
gyerekek ajándékcsomagot kaptak és
a korcsolyázni vágyók kedvezményesen próbálhatták ki a jégpályát.
Lehetőséget
biztosítottunk
szülinapi zsúr megrendezésére, a
gyerekek különleges környezetben

finomságok széles választéka.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a segítők és a dolgozók
kitartó munkáját.
A nagy sikerre való tekintettel ez
évben is újra megnyitjuk a korcsolyapályát Mezőtúron. Várjuk a lakosság ötleteit, észrevételeit, hogy
mivel tudnánk még hangulatosabbá,
élvezhetőbbé tenni a korcsolyázást a
tunde.papp@mturiellato.hu címre.
Örülünk, hogy ilyen sokan ellátogattak hozzánk és reméljük, hogy
idén is találkozunk!

SZÍNHÁZ
Értesítem a Szolnoki Szigligeti Színházba szóló Gózon-bérlet tulajdonosait, hogy az évad következő előadására január 22-én kerül sor.
Műsoron: Alexander Breffort - Margauerite Monnot
Irma, te édes - zenés komédia két részben
Indulás: 17.30-kor a Közösségi Ház előtti parkolóból.
Papp Erika

2014. december elsején a ,, Leg a
láb’’ Alapfokú Művészeti Iskola fergeteges Mikulás napi rendezvényt tartott
Mezőtúron. A helyszínt a Mezőtúri II.
Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola biztosította, amely intézményben néptáncoktatás is folyik immár több éve.
Az első állomásunk az Újvárosi
Általános Iskola volt, ahol a megérkező Mikulás igazán érdeklődő és
szeretetteljes légkört talált, a gyerekek már nagyon vártak bennünket.
A kis- és nagycsoport is bemutathatta tánctudását, ezt követően
pedig mindenki kedvére szórakozhatott a kézműves foglalkozáson,
valamint a szinte szünet nélkül
tartó táncházban.
A következő helyszín a Rákóczi úti
Általános Iskola aulája volt, s a részt-

vevő tánccsoportok között szerepelt a
Kis-liliom csoport, a Csipogók óvodás
csoport, illetve ott voltak a Rákóczi
Általános Iskola és a Kossuth Lajos
Általános Iskola néptáncos osztályai.
A program a csoportok bemutatóival
kezdődött, ahol minden táncoslábú
bemutathatta a Mikulásnak, családtagoknak, tanároknak az idén tanult
játékokat, énekeket, táncokat. Az előadás után hatalmas táncház kerekedett, ahol még a Mikulás is táncra
perdült. A Mikulás elköszönése után
folytatódott a táncház, valamint a
gyerekek kézműves foglalkozásokon
is részt vehettek.
Remek napot tölthettünk el
együtt, reméljük, a következő
évben is hasonló élményekkel
fogunk gazdagodni, és a Mikulás
újra ellátogat hozzánk.
Szakálos Kitti – Szabados Tamás

2015. január 16.

közéleti lap

mezőtúr és vidéke

ELHUNYTAK

Kun Sándor élt 59 évet,
Magda Lajos élt 63 évet,
Szabó Lajosné Patkós Margit élt 79 évet,
Nagy Miklósné Boros Erzsébet élt 79 évet,
Szabó István élt 58 évet,
Lovas István élt 70 évet,
Kádár Sándor (Dínó) élt 53 évet,
Fodor István élt 67 évet,
Nagy József élt 79 évet,
Muzsai Antal élt 69 évet,
Lukács Sándorné Boda Piroska élt 65 évet,
Kudlacsek András élt 65 évet,
Szabó Antalné Ungi Margit élt 86 évet,
Zsilka Ferenc élt 62 évet,
Sváb László élt 73 évet,
Szabó József élt 68 évet,
Tóth Lajosné Kocsi Terézia élt 74 évet,
Dobzer Ferenc élt 86 évet,
Franyó János élt 55 évet,
Varga Istvánné Deák Margit élt 88 évet.

Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Szász Krisztina

Bornemissza Nelli Alícia
(Budai Julianna)

Buzafi Zalán Ádám
(Allb Gabriella)

Csekő Zente
(Bárány Nikolett)

Horváth Izabella
(Horváth Vivien)

Horváth Péter Nimród
(Rácz Éva)

Juhász Gréta
(Fejes Mária)

Kálnai Regina Vanda
(Rácz Anett)

Marosi Zoltán
(Kovács Gabriella)

Nyugodjanak békében.
Mezőtúr városának első szülött babája
2015:

Piroska Miletta Mária
(Kállai Amanda)

Sólyom Marcell Olivér
(Józsa Gabriella)

ÜGYELETEK

Vágner Olívia
(Sebestyén Enikő)
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Készenléti gyógyszertár
Január 16-22-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
Január 23-29-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság út 1.

Tel.: 350-637
Állatorvosi ügyelet
Január 17-18-án
Dr. Lázár József
Mezőtúr, Petőfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209

Lapzárta: 2015. január 21. (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.

