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Az 1956-os forradalom és szabadságharc városi megemlékezése

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordulójára emlékeztünk 

október 23-án, mely alkalomból Mezőtúr Város Önkormányzata a 

Városháza dísztermében rendezte meg városi ünnepségét.

A megemlékezés Majoros 

Gergely, a Karcagi Szakképző 

Centrum Teleki Blanka 

Gimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma igazgatójának emléke-

ző gondolataival kezdődött, majd 

az intézmény diákjai rövid, színvo-

nalas műsor keretében idézték fel 

az ’56-os eseményeket. 

A megemlékezés az 1956-os emlékműnél a kegyelet és az emlékezés 

virágainak elhelyezésével zárult.

A 1956-os Forradalom és 

Szabadságharc alkalmából rende-

zett városi megemlékezés után a 

városi díjak és kitüntetések átadásá-

ra került sor. A műsort szintén a 

Karcagi Szakképző Centrum Teleki 

Blanka Gimnáziuma, Szak-

középiskolája és Kollégiuma diákja-

inak előadásában hallhattuk. 

Az elismeréseket Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere adta át.

Kitüntetésben részesültek:

Mezőtúr város képviselő-testülete „Mezőtúr városért” díjat adományozott 

Dr. Keresztes Károly részére.

Mezőtúr város képviselő-testülete „Mezőtúr város szolgálatáért” díjat 

adományozott Liszkai Zoltán részére.

Mezőtúr város képviselő-testülete „Mezőtúr város szolgálatáért” díjat 

adományozott Szűcs Gergelyné részére.

Mezőtúr város képviselő-testülete „Mezőtúr gazdaságfejlesztéséért” díjat 

adományozott a LEDFAK Kft. részére, melyet Fazekas László a Kft. ügyve-

zetője vett át.

Mezőtúr város képviselő-testülete „Mezőtúr sportjáért” díjat adományo-

zott Barta Gyula részére.

Mezőtúr város képviselő-testülete „Mezőtúr kultúrájáért” díjat adomá-

nyozott Csiderné Csízi Magdolna részére.

Mezőtúr város képviselő-testülete „Mezőtúr jó tanulója, jó sportolója” 

díjat adományozott Kókai Ádám részére.

Mezőtúr város képviselő-testülete „Az év mezőtúri sportolója” díjat ado-

mányozott Aranyi Ferenc részére. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Balog Zoltán miniszter Juhászné 

Szigeti Erzsébet részére „Pedagógus szolgálati emlékérem” elismerést ado-

mányozott.

A városi megemlékezés, valamint az elismerések átadása után, 15 órakor 

Incze Mózes festőművész önálló kiállítás megnyitójára került sor. Az alko-

tót és a megjelenteket Batta Attila Viktor Mezőtúr város alpolgármestere 

köszöntötte. A rendhagyó kiállítás megnyitóban közreműködött Fodor 

Miklós. A tárlat a Városi Galériában tekinthető meg november 30-ig.

Bodor Márti

Kimagasló sikerek a JUDO csapatnál!

Bővebben a 7. oldalon
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„Sötétből tárul ki szívünk:

Nyíló virág a föld felett.

A szolgaságból fényt derítünk,

Fegyver nélkül is győztesek.„

Tollas Tibor

Retorzió
(Emlékek: 1956. október, november, december)

Diákok maradtunk, örök diákok, az ősi túri Alma Mater falai közt, lelkünk mindig szívesen melegszik az emlékek tüzétől… Ifjúságunk legszebb éveinek 

otthont adó iskolába, az érettségi találkozókra visszatérve, jóízű beszélgetések- múltidézőn-néhány történetet vetettem papírra, ezúttal a közelgő jubile-

umot megtisztelve. Az események főszereplője, egykori diáktársam, Cz. Bordács János, diákzsargonnal Czéjani, aki akkor 1956. októberében volt III/B-s 

gimnazista, így emlékszik a mozgalmas napokra: 

- A forradalom kitörését követő napok egyikén,- ha jól emlékszem 27-én, szombaton- a Kossuth –téri nagygyűlést követően a technikumi, leánygimná-

ziumi tanulókkal kart-karba öltve vonultunk át a városon, annak peremén lévő laktanyához, fegyver szerzése céljából. Ezenközben ifjúi hévvel és szívvel 

énekeltük, üvöltöttük, hogy Mars ki ruszki! Fegyvert a nép kezébe! A kerítéshez érkezve azonban sortűz fogadott bennünket. Iszonyúan megijedtünk: 

hanyatt-homlok menekülésbe kezdtünk, rohantunk visszafelé, árkon-bokron át….véltük többen is, hogy füleink mellett sivítanak el a golyók! Nem kis 

veszteséget szenvedtem, mert a nagy visszavonulásban veszítettem el az alig egy hónappal korábban vásárolt (rendszeresített) kötelezően viselt remek 

sötétkék bársony tányér diáksapkámat! (Majd aztán néhány hét múlva tudtam meg az edzést követően a katona focistáktól, hogy tulajdonképpen vaktöl-

ténnyel riogatták, tartották féken a fegyvert követelőket.) 

- A forradalmi események miatt, hosszabb ideig tartó iskolai kényszerszünet következett. Azután a vasúti közlekedés rendjének helyreállítását követő 

napokban visszatértünk a kollégiumba. A város főterével szomszédos gimnázium és kollégium (Petőfi Sándor-Kossuth Lajos utcák kereszteződésében) 

mellett meghökkentő kép tárult szemeink elé. Ugyanis itt állt (állomásozott) nyilvánvalóan „ a rendszer biztosítására” odarendelt T-34-es harckocsi, 

lövegtornyát a gimnázium épületére szegezvén. Amikor kimentünk a városba, (ún: kimenő időben) vásároltunk egy-két stanicli 2 Ft-os nápolyit és suty-

tyomban a tank közelébe érve, ádáz szándékkal, a tasakot eldurrantottuk…. Ekkor aztán lett ám pánik. Nem kis örömünkre a harckocsiban tartózkodó 

katonák fegyverestől, mindenestől ugráltak kifelé és nyomban keresni kezdték az „ellenséget” a behavazott Kossuth Lajos téren…..

- Egyik napon miután újraindult a tanítás a gimnáziumban, még ebéd előtt, sétára indultunk Lőrincz Pista osztálytársammal a Korzón. Fiúgimnázium-

Kossuth Lajos tér- Dózsa György utca- Leánygimnáziumig, oda-vissza. Hazafelé tartva, a Dózsa György utcai családi ház deszkakerítésén megpillantottam 

eme nagyméretű plakátot: Te! Sötétben bujkáló rémhírterjesztő ellenforradalmár, reszkess!

Máig sem tudom mitől vezérelve, de roppant ellenszenvesnek találtam a nyomdatermék szövegét. Olyannyira 

dühbe gurultam, hogy az ujjaim közt szorongatott egyforintossal „végigszántottam” (húztam) átlósan a falraga-

szon, amely kettészakadva, a palánk mellett a földre hullott. Ámde alig tettünk meg néhány lépést, egy pufajkás 

férfi vállon ragadott és ellentmondást nem tűrve közölte, hogy bekísér a rendőrségre. (Többszöri kérdésemre sem 

volt hajlandó közölni, miért kell vele tartanom. ) A rendőrkapitányságon – akkor a Tanácsháza déli szárnyában 

székelt a rendvédelmi szervezet –bekísért egy szobába, ahol az asztal mögött ülő civil ruhás személlyel közölte: 

„előállítottam a keresett plakátszaggatót!” (Korábban a városban jártunkban-keltünkben nem hallottunk róla, hogy 

az efféle plakátokat- volt belőlük több is azokban a napokban- bárki letépdeste volna.)A nyomozó közel egy órán 

át – a falióra állását volt alkalmam figyelemmel kísérni- faggatott, különösképpen a gimnáziumi, valamint a kollé-

gium igazgatójának „ hitvallása” az „ ellenforradalomban” vállalt tetteik iránt érdeklődött. Ugyancsak hosszasan 

faggatott Pál Lajos tanár úr szerepvállalását illetően… Mivelhogy makacsul hallgattam, nem voltam hajlandó sem-

miféle kérdésre válaszolni, nem lettem „együttműködő”, az elvtárs közölte velem, hogy „ kap két pofont!” 

Kihallgatásom alatt a szemben lévő ajtóban állt az engem bekísérő pufajkás személy, valamint egy rendőr. Egyszer 

csak elém ugrott a pufajkás és ököllel - amolyan jobbegyenessel - az arcom felé ütött. Azonban én önkéntelenül elhajoltam, kitértem az ökölcsapás elől, 

ami ekképpen a mögöttem álló szekrény szélét találta telibe…..olyannyira, hogy annak a tetején lévő üvegváza és egy gipsz szabadságszobor makett a 

padlóra zuhant, darabokra tört. Ezen felbőszülve a rendőr, a pufajkás nekem esett, ütöttek-vágtak, úgy összevertek, hogy csak az alagsori mosdóban 

tértem magamhoz... Itt az ütlegelők, (verőlegények) lemosták rólam a vért, megtörölgettek, aztán kikísértek az utcára. Elbocsájtó szép üzenetként közöl-

ték velem, hogy a történtekről senkinek sem szólhatok, mert ellenkező esetben a közeli platánfák egyikére fognak felakasztani. (Természetesen ezt 

követően a tettlegességről évekig nem beszéltem senkivel.) Az aznapi kálváriámnak ezzel még nem volt vége! Alighogy későn, éhesen, megveretve a 

kollégium emeleti tanulószobájába- Petőfi Sándor utcai épületszárny- hazaértem, megszállta azt a rendőrség. Razziát tartottak ott, elnézést kérve ugyan 

a tanulás megzavarásáért, de a szóvivő nyomozó kijelentette: „bizonyos körülmények szükségessé tették, hogy alaposabban szétnézzünk, vizsgálódjunk 

a kollégiumban.” Közölte továbbá, hogy „akire rámutatok, annak ki kell állnia az asztal mellől a falhoz, feltett kézzel. „Az a rendőr is a különítmény tagja 

volt, aki részt vett az ütlegelésemben és minden bizonnyal eme „ismertség” okán, rögvest a falhoz parancsolt. Egyik percről a másikba rémületbe estem, 

merthogy az egyik tankönyvembe volt beletéve az átírt Kossuth –nóta, gúnyvers: „Kádár –kormány nem kell nékünk!” címmel. A rendőrség megjelenését 

követően azonnal el akartam tüntetni, de az izgalmak közepette nem találtam meg az irományt. Az asztaloknál, asztalomban motozó rendőr minden 

könyvet, füzetet átlapozott, a kezeibe került a géppel írott lap. Ámde az isteni gondviselésnek is köszönhetően nem olvasott bele a szövegbe, sőt a cím is 

elkerülte a figyelmét, majd visszahelyezte a könyv lapjai közé! Ugyanakkor a másnapi kémiai dolgozatíráshoz elkészített, képletekkel teleírt puska-papír-

fecniket magához ragadta. (Talán sifrírozott, rejtjelezett irományoknak, afféle „ellenforradalmi” dokumentumoknak vélhette „felfedezését”...) 

Kunszentmárton, 2015. október. 12.   Szathmári József öregdiák

Tisztelt Lakosok!

A Mezőtúr Város Kórház – Rendelőintézet Fejlesztéséért Közalapítvány köszöni az Önök által felajánlott személyi jövedelemadójuk 1 %-át, mellyel 

segítették céljaink megvalósítását. A 2014-ben átutalt összeg 710539 Ft. Ebből az összegből az intézmény mosdóinak felújítását támogattuk 450539 Ft-tal, 

260000 Ft-t tartalékoltunk a 2015-ös évre. Kérjük, továbbra is segítség munkánkat. 

Tisztelettel és köszönettel a közalapítvány kuratóriuma, Mezőtúr 2015. október 31.
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Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.

Tel: (56) 551 – 901, Fax: (56) 350 – 971

E-mail: jegyzo@mezotur.hu

Erzsébet utalvánnyal kapcsolatos tájékoztatás!

Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!
Értesítem Önöket, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülők számára az Erzsébet utalvány kiosztása 2015. november 23. 

napja és 2015. november 27. napja között kerül sor. A kiosztás helye a 

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal épületének déli szárnya (Postával 

szemben). Az utalványok átvétele ABC sorrendben történik a következő 

beosztás alapján:

A jogosult vezetéknevének „A” kezdőbetűjétől az „F” kezdőbetűig

2015. november 23.
A jogosult vezetéknevének „G” kezdőbetűjétől az „M” kezdőbetűig

2015. november 24.
A jogosult vezetéknevének „N” kezdőbetűjétől az „R” kezdőbetűig

2015. november 25.
A jogosult vezetéknevének „S” kezdőbetűjétől a „ZS” kezdőbetűig

2015. november 26.
Az utalványok kézhezvétele naponta 8.00-12.00 óra és 13.00-16.00 óra 

között lehetséges.

A tumultus elkerülése érdekében érkezési sorrendben mindenki kap egy 

sorszámot és ennek megfelelően vehetik át az utalványokat.

Azon jogosultak, akik kijelölt napon nem tudnak valamilyen okból 
megjelenni 2015. november 27-én 8.00-11.00 óra között vehetik át az 
utalványokat.

Felhívom a jogosultak figyelmét, hogy a megjelölt napokon csak azok 

jelenjenek meg, akiknek a vezetéknevük a megadott betűkkel kezdődik!

Azon jogosultak, akik valamilyen okból nem vették át az utalványt leg-

később 2015. december 01-ig jelezze, mert utána nem áll módunkban az 

utalványokat kiadni.

A pótigénylési határidő elmulasztása jogvesztő.

Az utalványok átvételéhez személyi igazolvány és lakcímkártya szüksé-

ges, ezek hiányában nem lehet az utalványokat kiadni!

dr. Szűcs Attila   sk.
         jegyző

Tisztelt Asszonyom, Uram!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés által elfogadott, a Jász-

Nagykun-Szolnok megye kitüntető díjainak alapításáról, adományozásá-

nak rendjéről szóló többször módosított 17/1997.(XII.31.) KR. számú ren-

delet - amelyet a Megyei Önkormányzat www.jnszm.hu honlapján egysé-

ges szerkezetben tettünk közzé - lehetővé teszi kiemelkedő egyéni és 

közösségi munka elismerését. 

Mindezek figyelembevételével

- a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ,  

- a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGI DÍJ,

- a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI DÍJ,

- a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ,

- a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZOCIÁLIS DÍJ,

- a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI DÍJ,

- a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZI-

GAZGATÁSI DÍJ,

- a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ,

- a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI  RENDÉSZETI ÉS KÖZ-

BIZTONSÁGI DÍJ,

- a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ,

- a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE EURÓPA DÍJA,

- a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TUDOMÁNYOS DÍJ,

- az ÉV POLGÁRMESTERE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN DÍJ

adományozására vonatkozó javaslatokat legkésőbb 2015. december 
31-ig beérkezőleg lehet felterjeszteni. 

A kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek: a megyei közgyűlés 

tagjai, a megyei közgyűlés bizottságai, a megye települési, önkormányzatai, 

polgármesterek, jegyzők, a közigazgatási szervek vezetői, a megyei érdekkép-

viseleti szervek, kamarák, szakmai szövetségek, szervezetek, kulturális, 

közművelődési, művészeti, egészségügyi, valamint a szociális ágazatban 

működő egyesületek, sportegyesületek, sportági szövetségek, intézmények, 

nevelőtestületek, felsőoktatási intézmények, tudományos testületek, a Megyei 

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság, a rendészeti szervek vezetői. 

A javaslatokat a megyei közgyűlés elnökének kell megküldeni postán 

(5000 Szolnok, Kossuth L.u.2.) és elektronikus úton Word formátumban 

(elnok@jnszm.hu). 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díj-jal emlékplakett, oklevél és pénz-

jutalom, a szakmai tevékenységet elismerő kitüntető díjakkal emlékplakett 

és oklevél jár.

Kérem, hogy maximum egy oldal terjedelmű javaslatuk tartalmazza a 

kitüntető díj megnevezését, a jelölt személy, vagy közösség nevét, szék-

helyét, lakcímét, telefonszámát, munkásságát, a javaslatot megalapozó 

szakmai és egyéb érveket, indokokat. Szakmai-tudományos publikációs 

jegyzéket az előterjesztés terjedelme miatt nem tudunk közölni. Mivel a 

javaslattételre jogosultak köre díjanként változó, ezt a felterjesztés során 

vegyék figyelembe. 

A képviselő-testület által támogatott jelölt esetében a képviselő-testület 

határozatát is kérjük mellékelni.

A rendeletnek megfelelő javaslattétel jelentősen megkönnyíti a közgyű-

lés munkáját, a felelős, érdemi döntés meghozatalát.

A korábbi években tett javaslat ismételt előterjesztésére is lehetőség van.

Megköszönöm a kitüntető díjban részesítendő személyekre és közössé-

gekre adott előző javaslataikat.

Szolnok, 2015. október 30.

Tisztelettel:
Kovács Sándor

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnöke

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÁJÉKOZTATÁS a „Gyakornoki program megvalósulása a 
TÚRGÉP-2000 GÉPIPARI Kft-nél 2014 – 2015-ben” pályázat 

lezárásáról. 

A projekt azonosító száma: TÁMOP-2.3.4.A-13/1-2014-0460.

A 2014. október 01-el kezdődő foglalkoztatás keretén belül 3 fő fiatal 

pályakezdő szakmunkás - két fő lakatos és egy fő hegesztő – intenzív szak-

mai segítése valósult meg mentorok, tapasztalt szakemberek közreműkö-

désével. A 9 hónapos folyamat 2015.06.30-án fejeződött be, majd kezdetét 

vette a 4,5 hónapos továbbfoglalkoztatás időszaka, ami jelenleg is tart. A 

pályázattal 7,09 millió Forint támogatást nyert el a Kft., amiből a foglalkoz-

tatás költségeit és a munkahelyek felszerszámozását finanszírozta.

A gyakornokok tovább fejlesztették szakmai tudásukat és képessé váltak 

önálló munkavégzésre. Köszönjük a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara módszertani segítségét és a Széchenyi 

Programiroda útmutatásait.

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS

AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

2015.10.30.

Juhász Bélaügyvezető
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Hirdetmény
Mezőtúr Város Önkormányzata a 211/2015. (IX.29.)  képviselő-testü-

leti határozata alapján pályázatot ír ki a tulajdonában álló 164/A/2 
hrsz-ú, Petőfi Sándor utca 3. sz. alatti volt mozi ingatlan értékesítésére.

Mezőtúr Város Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányza-

tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, és a 24/2012.

(IV.06.) önkormányzati rendelet 5.§-ában biztosított hatáskörében eljárva 

– az önkormányzat tulajdonában álló, 164/A/2 hrsz-ú, Petőfi Sándor utca 

3. sz. alatti volt mozi ingatlan értékesítésére pályázatot ír ki.

Pályázati feltétel:

- A pályázat beadásakor 150.000 Ft kauciót a Mezőtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal pénztárában letétbe kell helyezni.

- Pályázni a terület hasznosítási módjának és minőségének leírásával 

lehet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó nevét, címét,

- cég esetén 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hitelesített cégkivonatot 

és eredeti aláírási címpéldányt,

- az ingatlan vételárára tett javaslatot,

- a pályázó által vállalt fizetési feltételeket,

- az ingatlan hasznosítására vonatkozó elképzeléseket,

- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll végelszámolás 

alatt, nincs ellene csőd- felszámolási-, vagy végrehajtási eljárás folyamatban,

- igazolást arról, hogy nincs egy évnél régebben lejárt adó és társadalom-

biztosítási járulékfizetési tartozása,

- a pályázati feltételek elfogadására tett nyilatkozatot.

A pályázatokat 2015. november 10-én (kedden) 16.00 óráig két példány-

ban, írásban kell benyújtani személyesen a Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal I. em. 7-es irodájában, vagy postai úton a Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

szám alatti címre. A pályázatokat lezárt borítékban kell benyújtani, a borí-

tékra rá kell írni: „A 164/A/2 hrsz-ú ingatlan pályázata, a határidő lejártáig 

felbontani tilos”.

A pályázat elbírálására legkésőbb a képviselő-testület 2015. november 

26-i ülésén kerül sor.

A képviselő-testület az összességében legkedvezőbb pályázatot választja ki.

A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelen-

né nyilvánítására.

Herczeg Zsolt 
polgármester

Közlemény

Ápoljuk nagyszüleink hagyatékát
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület és az Újvárosi Hagyományőrző 

Klub közös szervezésében bemutatja a csigatészta készítésének hagyo-
mányait felelevenítő folyamatot, amely Mezőtúr város értéktár eleme. A 

rendezvény nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Helye: Közösségi Ház nagyterme

Ideje: 2015. november 20. (péntek) 10 óra

Akinek van csigatészta készítő eszköze, hozza el és elkészítheti a hétvé-

gi adagját.

Tésztakészítés bemutatása, régi eszközök használata, citeraszó, nótázás, 

vidámság, ahogyan régen „vót”.

A szervezők nevében:
Kádár Istvánné Klubvezető

Szabó András Egyesületi elnök

Október 28-án került sor a 

Hagyományőrző Civil Közösségi 

Szolgáltató Ház megnyitó ünnepsé-

gére. A beruházás az 

ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0012 azono-

sító számú, „Mezőtúr városközpont 

funkcióbővítő fejlesztése” című 

városrehabilitációs projekt kereté-

ben valósult meg. Herczeg Zsolt 

polgármester hangsúlyozta, hogy 

fontos a projekt 2015 végéig történő 

lezárása, mivel finanszírozása a 

2007-2013-as Uniós költségvetési 

ciklusból történik. A támogatási 

szerződés alapján a kivitelezési 

határidő 2015. november 30. A pro-

jekt keretében készülő beruházások 

közül a fedett uszoda kivitelezése 

csúszhat, a közterek elkészülnek, 

apróbb munkálatok vannak hátra. 

Boldog István a Mezőtúri Városi 

Televízió kérdésére elmondta, hogy 

sokan kételkedtek a beruházás 

elkészülésében, de már befejeződni 

látszanak a munkálatok. Mezőtúr a 

térség turisztika és a kulturális köz-

pontja, ez a beruházás is alátá-

masztja ezt az állítást, minden 

pontja az itt élők közérzetét javítja.

A köszöntőket követően a nemzeti 

színű szalagot Boldog István ország-

gyűlési képviselő és Herczeg Zsolt 

Mezőtúr város polgármestere vágta át. 

Ezt követően a jelenlévők megtekint-

hették az elkészült épületet, ahol a 

Népi Díszítőművészeti Szakkör mun-

kájából is kaphattunk ízelítőt, Pusztai 

Zsolt muzeológus közreműködésével 

a korongozást is kipróbálhattuk, a 

kellemes zenéről pedig Hodos Szilvia 

és zenésztársa gondoskodtak.

Bodor Márti

Civil Közösségi Szolgáltató Ház átadása

Halloween Party

2015. október 30-án azok gyűltek 

össze a Közösségi Házban, akik szeret-

tek volna egy kicsit bolondozni, 

mókázni ezen a kelta eredetű ünnepen.

Az immáron ötödik éve megren-

dezett partyn nagy örömünkre ren-

getegen gyűltek össze. A kézműves 

asztalnál ezer színű zsenília pókot 

és Halloween társasjátékot állt mód-

jába elkészíteni a kreatív partizók-

nak, a teaházban pedig sokféle teát 

lehetett megkóstolni és elszürcsölni. 

Sokan készültek már otthon is a 

tökfaragó versenyre, hiszen 21 ver-

senyző nevezett be a megmérette-

tésre. Azonban helyben is szép 

számú – 23 – versenyző faragta a 

narancs színű tököket.  

Először rendeztük meg a 

Halloween Party jelmezversenyét, 

hiszen látható volt az előző években, 

hogy nagy igény van erre a gyerekek 

részéről. Most ijesztőbbnél-ijesztőbb 

jelmezbe és maszkba bújva lehetett 

egymást rémisztgetni és még az 

anyukák is besegítettek a sminkekbe.

Köszönjük a zsűri munkáját, - 

Szabó Erzsébet, Papp Tünde, Vékony 

Erzsébet - , hiszen nagyon nehéz 

dolguk volt mind a tökfaragó verse-

nyen, mind pedig a jelmezversenyen 

a sok-sok jelentkező közül négyet-

négyet kiválasztani és díjazni.

Lássuk a versenyek helyezettjeit:

Jelmezverseny:
Különdíj: Simon Róbert és 

Simon Norbert

III. helyezett: Nagy Kristóf és 

Nagy Gréta

II. helyezett: Medgyes Melitta

I.helyezett: Vitályos Kitti

Tökfaragó verseny,
otthon készült tökök:
Különdíj: Szöllősi Dóra

III. helyezett: Szöllősi Nóra

II. helyezett: Kézsmárki Hanna

I.helyezett: Major Regina, Major 

Levente, Major Maja

Tökfaragó verseny,
helyben faragott tökök:
Különdíj: Búsi Lilien

III. helyezett: Nagy Martin

II. helyezett: Fodor Csaba

I.helyezett: Nagy Botond és 

Nagy Kristóf

Köszönjük minden kedves ver-

senyzőnek, jelenlévőnek, hogy 

részt vettek rendezvényünkön és 

megtisztelték a Halloween Partyt 

jelenlétükkel.          Orosz A.
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November 2-án Herczeg Zsolt 
Mezőtúr város polgármestere 
és Batta Attila Viktor alpol-
gármester sajtótájékoztató 
keretében tájékoztatta a 
lakosságot az októberben 
megtartott testületi ülésekről. 

– Az október 5-ei soron kívüli zárt 

ülésen a „Mezőtúr város önkor-

mányzati tulajdonú belterületi 

útjainak fejlesztése” projekttel 

kapcsolatban is tárgyaltak. 

H.Zs.: – A projekt kivitelezése 

folyamatban van, 2011-ben kezdő-

dött el és igen hosszúra nyúlt. 

Alapvetően ez a hosszú idő a köz-

beszerzési eljárásoknak tudható be, 

de sok minden más is befolyásolta. 

Ezen az ülésen a megbeszélés tár-

gya az Északi-összekötő út volt. 

Méréseket és feltárásokat végzett el 

a generálkivitelező, amiből az bizo-

nyosodott be, hogy az út egyes 

szakasza sokkal rosszabb állapot-

ban van, mint a pályázat beadása-

kor. A projekt teljes bekerülési költ-

sége több mint 400 millió forintra 

volt prognosztizálva, viszont a kivi-

telező elég nyomott áron nyerte 

meg a kivitelezési munkálatokat; 

így durván 90 milliós keret maradt 

a projekt költségvetésében, amelyet 

így megpróbálunk felhasználni. 

Önkormányzatunk 41 millió forint 

becsült értéken el tudott indítani 

egy közbeszerzési eljárást, amely 

lényege az, hogy egy többlet 

műszaki tartalom valósul meg az 

Északi-összekötő út kapcsán. 

Tulajdonképpen ez egy egyszerűsí-

tett eljárás, amely három árajánlat 

bekérésével zajlott le.

– Október 8-án nyilvános és zárt 

ülést tartott a testület, amelynek 

egyik témája volt a települési 

támogatásról szóló önkormányza-

ti rendeletmódosítás. 

B.A.V.: – Ez a rendelet már több 

módosításon esett át. A jelenlegi vál-

toztatás azért vált szükségessé, mert 

a Mezőtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelő KN Kft. a START 

munkaprogramban élelmiszereket 

és zöldségeket termel. Ahhoz, hogy 

kioszthatóak legyenek a rászorultak 

részére, azt rendeletbe kell foglalni. 

Azokra vonatkozik ez a természetbe-

ni juttatás, akik rendszeres gyermek-

védelmi támogatásban részesülnek, 

illetve a rendkívüli települési támo-

gatásra jogosultak. Ez egy 2 kg-os 

egyszeri csomag lehet, ami vegyes 

zöldségekből áll. Kiemelendő, hogy 

ez a készlet erejéig szól, nem min-

denkinek jár, hanem adható a jelent-

kezés sorrendjében.

– Az október 29-ei nyilvános ülésen 

napirendek között szerepelt a 

Mezőtúri Rendőrkapitányság kapi-

tányvezetői feladatainak 2015. 

október 1. napjától történő ellátá-

sáról szóló előterjesztés.

H.Zs.: – Mezőtúron új rendőrka-

pitány, Bajári Attila ezredes úr 

kezdte meg a munkáját október 

elsejétől. Az ő kinevezése kapcsán 

a képviselő-testületnek az erre 

vonatkozó jóváhagyását meg kellett 

tennie. Természetesen ez így is tör-

tént, a testület jóváhagyta kapitány 

úr kinevezését. Ezen ülés alkalmá-

val kapitány úr beszélt a céljairól, 

néhány képviselő felvetette az aktu-

ális problémákat, szó esett Mezőtúr 

közbiztonságáról. Kapitány úr arról 

biztosított bennünket, hogy min-

dent megpróbál elkövetni annak 

érdekében, hogy a statisztikák 

javuljanak, a településen élők szub-

jektív biztonság érzete minél 

nagyobb mértékben javuljon. Mi az 

önkormányzat részéről megadjuk 

azt a segítséget, amelyet az elmúlt 

években is megadtunk a rendőrka-

pitányságunk részére. Közös érde-

künk az, hogy a közbiztonság 

magas szintű legyen. 

– Az előterjesztések között szere-

pelt a 2015. évi Túri Vásár beszá-

molója. Mit tartalmaz ez?

B.A.V.: – Úgy gon-

dolom, hogy az idei 

évben is sikeresen 

zajlott le az ArTúr 

Fesztivál és a Túri 

Vásár. Bordács László a Mezőtúri 

Közművelődési és Sport KN Kft. ügy-

vezetője beszámolt arról, hogy 

milyen problémák, kérdések vetődtek 

fel a rendezvényekkel kapcsolatosan. 

Újdonságként szerepelt a Túri Vásár 

napján a városnéző kisvonat. A ren-

dezvényen idén is több helyszínen 

zajlottak a programok. A Túri Vásár 

helyszíne napi szintű téma, erről volt 

több felvetés az ülésen. Az East Fest a 

rendezvényeket megelőző héten 

került megrendezésre, így a terület 

igen „lelakott” állapotba került, nagy 

volt a por. Szóba került annak a lehe-

tősége, hogy a Túri Vásárt a régi 

helyszínen (Dózsa György úton és a 

megújult tereinken) rendezzük meg, 

valamint időpontját tekintve a lampi-

onúsztatással és nemzeti ünnepünk-

kel, augusztus 20-ával együtt kerül-

jön megrendezésre.

Bodor Márti

Megkérdeztük...

A Mezőtúri Református 

Kollégium Széchy Tamás 

Tanmedencéjének átadó ünnepsé-

gére került sor október 22-én. 

Az ünnepi átadás hálaadó isten-

tisztelettel kezdődött a Belvárosi 

Református Nagytemplomban. Igét 

hirdetett nagytiszteletű Beszterczey 

András esperes, ezt követte a 

Mezőtúri Református Kollégium 10. 

osztályos tanulóinak 1956-os 

Forradalom és Szabadságharcra 

emlékező műsora. A műsorban 

közreműködtek az iskola gyermek-

kórusának szólistái, valamint a 

pedagógus énekkar is. 

Az eseményen részt vett Dr. 

Aradszki András a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium energeti-

káért felelős államtitkára. 

Beszédében elmondta, hogy az 

elkészült uszoda az egészséget szol-

gálja. Államtitkár urat Vasas István 

az intézmény főigazgatója követte 

ünnepi beszédének megtartásával. 

Köszönetet mondott mindenkinek, 

aki a Széchy Tamás tanmedence 

elkészülésében alkotó, támogató 

vagy tevékeny szerepet vállalt. Az 

eseményen emléktárgyakkal 

köszönték meg a beruházásban vál-

lalt szerepeket, ezeket Mihalina 

László a Református Egyházközség 

lelkészelnöke adta át.

A köszöntőket követően a meghí-

vott vendégek az iskola udvarán álló 

tanmedencéhez vonultak át, ahol 

Mihalina László ismertette az épület 

történetét. Egy régi műhelyet alakí-

tottak át, így egy kétpályás, 16 méte-

res fedett tanmedencét tartalmazó, 

öltözőkkel, zuhanyzókkal felszerelt 

új épületet kaptak. Kihangsúlyozta, 

hogy hitből építkeztek. Hiszen nem 

állt rendelkezésre az a 79 millió 

forint, amely az első árajánlatban 

szerepelt. Így jótékonysági bálat 

szerveztek, melyből 1,5-2 millió 

forint bevétel gyűlt össze. Kollégák 

és diákok kezdtek először neki a 

munkáknak. Később egy alapítvá-

nyi támogatásból a medencetestet 

betonozták le. Majd a Magyar 

Úszószövetség részéről érkezett 

támogatás, amely a gépészeti és 

légtechnika kialakításához volt 

szükséges. Hatalmas nagy segítség 

volt a Magyar Villamos Művek Zrt. 

által felajánlott napkollektor, amely 

a tanmedence fűtését teljes mérték-

ben kiváltja. A beruházást Széchy 

Tamás volt tanítványa, Czene Attila 

is támogatta. Elmondható, hogy 

hatalmas összefogás mellett készült 

el az új tanmedence. A felsorolt 

támogatók mellett helyi vállalko-

zók, magánszemélyek is segítették a 

kivitelezést.

Az épületet nagytiszteletű 

Beszterczey András esperes áldotta 

meg, majd Dr. Aradszki András 

államtitkárral együtt vágta át a 

nemzeti színű szalagot. 

Boldog István országgyűlési kép-

viselő öregdiákként szólt a jelenlé-

vőkhöz. Kihangsúlyozta, hogy az 

iskola folyamatosan megújul külső-

leg, de szellemisége a régi. Büszke 

arra, hogy ebben az intézményben 

tölthette diákéveit.

Mihalina László lelkészelnök 

elmondta, hogy a tanuszodában 

minden korosztály lehetőséget kap, 

óvódástól a középiskolás tanulókig; 

közel 970 diák veheti igénybe az 

uszoda szolgáltatásait. A tanuszoda 

megtekintése során az intézmény 

tanárainak, Tokács Anikó és Baukó 

Péter gyermekei adtak egy vízi 

bemutatót, ezzel is jelképezve az 

úszásoktatás sokszínűségét. 

Bodor Márti

Széchy Tamás tanmedence átadóünnepsége
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Október 10-én délután izgatott 

sürgés-forgás, táncosok, zenészek 

készülődése verte fel a Városháza 

amúgy hétvége táján kihalt folyosó-

inak csendjét: a Szivárvány citera-

zenekar 45., a kisebb testvér, a 

Tücskök 10. születésnapján népze-

nei gálaműsorra készült a túri cite-

rások apraja-nagyja és barátaik az 

ország különböző szegleteiből.

Felemelő pillanatokkal kezdődött 

az ünnepség, a Szivárvány hang-

szerein felcsendültek nemzeti 

imádságunk, a Himnusz harmóniái, 

melyet az ünneplő közösség tagjai 

éneklésükkel tettek teljessé. 

A polgármesteri köszöntő után 

szomorú kötelességnek tettünk ele-

get, egy percnyi néma tiszteletadás-

sal emlékeztünk meg a mezőtúri 

citeramozgalom már nem élő jeles 

képviselőiről. 

A tiszteletadás után megkezdő-

dött az ünnepi műsor, melynek első 

fellépője a Méhecske citerazenekar 

volt. A legkisebb túri citerások Túri 

szőttes-t terítettek a nagyérdemű 

közönség elé, őket az Iringó zene-

kar követte, akik két összeállítással 

mutatkoztak be. 

Törökbecsei barátaink, a Csutorás 

dalkör, Micsik Béla és a Csalogató 

néptánccsoport egy-egy műsor-

számmal köszöntötte a jubilálókat.

Utánuk következett a 10. születés-

napját ünneplő Tücsök citerazene-

kar. Az együttes 2005 májusában 

alakult a Bárdos Lajos Alapfokú 

Művészeti Iskola akkori első- és 

másodéves növendékeiből tanító-

mesterük, Csiderné Mikó Anna veze-

tésével. A Magyar Kórusok, 

Zenekarok és Népzenei Együttesek 

országos minősítőjén 4 arany fokoza-

tot és 4 ARANY PÁVA DÍJAT szerez-

tek. 2011-ben az Egri Népzenei Gálán 

majd 2013-ban Püspökladányban 

ARANY PÁVA NAGYDÍJJAL ismerte 

el munkájukat a zsűri. A zenekar 

művészeti vezetője Csider István. 

Előadásukban először Szerelmes 

dalok, párosítók, majd Dunántúli 

táncdallamok csendültek fel.

A soron következő együttes a 

megyeszékhelyről érkezett. A 

Szolnoki Népdalkör éneklésének 

különleges szép ízt ad a vonószene-

kari kíséret. Igyekeznek igényes, 

színvonalas munkát végezni, és a 

magyar népzenei kincs minél széle-

sebb skáláját megismerni, megőriz-

ni és továbbadni közönségüknek. 

Ők is ez évben ünnepelték fennállá-

suk 45. évfordulóját.

Különleges része következett a 

gálaműsornak: olyan hivatásos 

művészek köszöntötték a jubiláló 

zenekarokat, akiket a mezőtúri cite-

rásokkal több éves, évtizedes barát-

ság köt össze. Kovács Nóri a népze-

ne és világzene műfajának egyik 

legismertebb, szakmailag is elismert 

előadója, aki több, mit tíz éve van a 

profi előadói pályán. Kovács Judit, a 

fiatalabb testvér a Motiva zenekar-

ban együtt muzsikál és énekel nővé-

rével. A legemlékezetesebb a mező-

túriak számára az első, 1998-ban 

megrendezett citeragálán nyújtott 

közös szereplésük lehet, valamint a 

2013-as Motiva koncert, melynek 

szervezője szintén a népzenei egye-

sület volt.  Birinyi József: a mezőtú-

ri citerás műhely kiváló ismerője, 

támogatója. Nevét és személyét a 

túri népzenekedvelők már ismerhe-

tik, hiszen sok éve részt vesz a 

hagyományos Gyermek és Ifjúsági 

Citerazenekarok Túri Találkozóin. 

Több mint ezer darab hangszerből 

álló gyűjteményét a mezőtúri gyere-

kek már három alkalommal láthat-

ták a népzenei egyesület jóvoltából. 

Birinyi József hangszeres előadó-

művész, népzenekutató, hangszer-

készítő és zenepedagógus, televízi-

ós producer, és nem mellékesen a 

Magyar Kórusok és Zenekarok, 

Népzenei Együttesek Szövetségének 

társelnöke. Ők hárman a jubiláló 

zenekarokat közös műsorukkal 

köszöntötték!

A különleges élmény folytatódott 

a következő szereplők műsorával 

is: a Pannónia zenekar, akik 

Balatonkeneséről érkeztek, klasszi-

kus zenei és dzsessz átiratokat is 

játszanak a népzene mellett citerá-

jukon. Az általuk bemutatott dara-

bok méltán nyerték el a közönség 

vastapsát. 

S hogy a népművészetnek ne csak 

az énekelt vagy hangszeren előadott 

gyöngyszemeiben gyönyörködhes-

sünk, a műsor háziasszonya egy 

pajzán székely mesével szórakoztat-

ta a népi humor kedvelőit, megcsil-

lantva kivételes előadói képességeit.

Végezetül a 45 éves Szivárvány 

zenekar vonult a pódiumra. A zene-

kar 1970-ben alakult meg és azóta is 

meghatározó tényezője Mezőtúr nép-

zenei életének. Tizenkét európai 

országban öregbítették a magyar nép-

művészet jó hírét az elmúlt 45 évben. 

Eredményeik, kitüntetéseik, melyek-

re büszkék: a Kiváló Együttes cím, a 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díj, 

a Mezőtúr Városért Díj, a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 

Művészeti díja, a 9 Arany Páva Díj,  a 

2 Arany Páva Nagydíj, a KÓTA-díj és 

a 2007-ben elnyert Csokonai Vitéz 

Mihály KÖZÖSSÉGI DÍJ.

De a legbüszkébbek a közönsé-

gük szeretetére és tapsaira. Az 

együttes művészeti vezetője 40 éve 

Csider István. Ünnepi műsorukban 

egy kalotaszegi és egy délvidéki 

összeállítás szerepelt.

A köszöntések, ajándékok átadá-

sa után a két ünnepelt zenekar egy 

közös Szatmári hallgató, csárdás és 

friss előadásával búcsúzott az 

ünneplő közönségtől, de még a 

végső elköszönés előtt valamennyi 

résztvevőt megvendégeltek egy sze-

let születésnapi tortával. 

Csider István

Születésnap a Városházán

Fotó: Csider István Zoltán

A rendezvény támogatói:
Nemzeti Kulturális Alap, 

Nemzeti Együttműködési Alap, 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, 

Magyar Kórusok, Zenekarok és 

Népzenei Együttesek Szövetsége, 

Mezőtúr Város Önkormányzata, 

Mezőtúri Közművelődési és Sport 

KN Kft., Tóth Sándorné, Győrfi 

Istvánné.

Mezőtúri Horgász Egyesület 
Ragadozó Halfogó Verseny

2015. október .24.

Helyszín: Ligeti tó.

Induló:13 fő

1.hely: Veres Imre - 36cm, 33cm süllő

2.hely: Láposi Zoltán 27-27cm süllő

3.hely: Vásárhelyi Lajos 26,5cm  süllő

4.hely: Hajdú Róbert 23cm süllő,

5.hely: Kállai Sándor 23cm, süllő,

6.hely: Balogh István 22cm süllő,

Aranykalászos gazda OKJ 31 621 02 tanfolyam (E-000294/2014/A001)

Képzési helyszín: Gál Ferenc Főiskola, Mezőtúr (igény szerint megfelelő létszám esetén, külső helyszínen is) 

Képzésbe való belépés feltétele: 
Alapfokú iskolai végzettség

Mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély 

(T, illetve C+E kategória, vagy B kategória) 

Oktatott modulok
10997-12 Állattartás, 10998-12 Növénytermesztés, 10999-12 Kertészeti alapok, 11000-12 Mezőgazdasági géptan, 

11001-12 Agrárkereskedelem, vállalkozás és ügyvitel. 

Képzés intenzitása: Heti két nap péntek délután és szombat délelőtt (6 hónap) 

Képzési költség: 160 000 Ft vizsgadíjjal (részletfizetés biztosított) 

Jegyzeteket és a kidolgozott tételeket elektronikusan biztosítjuk

Érdeklődni: Medve Krisztina (06/20-321-9015), és Ilyés Mária (06/20-595-9950) 

E-mail: felnottkepzes@tiszakalman.hu
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Kimagasló sikerek a JUDO csapatnál!
Két korosztályos magyar bajnok!  

További három korosztályos magyar bajnok második helyezet! 
Ismételten remekeltek a Judosok, 

Juhász Attila vezető edző munkája és 

rendíthetetlen kitartása meglátszó-

dott tanítványain és eredményeiken 

is, hiszen az elmúlt 3 hétvégén az 

Ászok Judo Csapatából 5 versenyző 

mérethette meg tudását különböző 

korosztályos magyar bajnoki döntők-

ben. Mind az öt versenyző döntő 

mérkőzést vívott, amire mindannyi-

an büszkék vagyunk. 

Ebben a kemény kiélezett sport-

ágban egy bajnoki éremnek is lehet 

örülni, de ezt a Mezőtúri Judosok 

lényegesen túlszárnyalták, két 

magyar bajnoki címet és három OB- 

ezüstérmet is szereztek.

A Serdülő B országos bajnoksá-

gon, Cegléden Karsai Bence a -48 

kg-os súlycsoportban képviselte a 

klubot, aki a napnak úgy vágott 

neki, ahogy azt az edzője is várta. A 

magabiztosság olvasható volt Bence 

arcáról, ami az eredményén is meg-

látszódott, hiszen Bence a 4 mérkő-

zése közül az első mérkőzését kivé-

ve mindegyiket ippon értékű tech-

nikával nyerte. A negyedik mindent 

eldöntő mérkőzésen egy földharc 

helyzetben karfeszítéssel nyerni is 

tudott és ezzel megszerezte a ser-

dülő magyar bajnoki címet, és az 

Ászok JC idei második korosztályos 

aranyérmét! 

Mindössze két héttel korábban a 

DIÁK-A Országos bajnokságon, 

Tatán is magyar bajnokot avatott az 

Ászok Judo a +66 kg-os súlycso-

portban. Kókai Ádám sem talált 

legyőzőre. Az első két mérkőzését 

ippon győzelemmel zárta így nem 

is volt kérdéses a döntő mérkőzés.

A döntőben azonban Ádámmal 

szemben egykori nagy riválisa állt 

fel a tatamira, de ő sem tudta meg-

állítani, így a dobogó legfelső fokára 

állhatott, hogy átvegye a bajnoknak 

járó aranyérmet.

A Diák-B Országos Judo bajnok-

ságon, ami szintén Tatán került 

megrendezésre három versenyzőnk 

Tóth Richárd, Sőrés Áron és Bíró 

Nóra képviselte az Ászokat.

A -32. kg-os súlycsoportban Tóth 

Richárd igen jó felkészülést tudha-

tott maga mögött, így teljes erővel 

vágott neki a versenynek. Ricsi első 

három ellenfelét ippon értékű tech-

nikával győzte le. 

A döntő mérkőzésen nagy riváli-

sával kellett megküzdenie, ahol 

nem sikerült az ellenfele fölé kere-

kednie, így a dobogó második foká-

ra álhatott Ricsi, aki súlycsoportjá-

nak egyik legügyesebb versenyzője.

A -45 kg-os súlycsoportban Sőrés 

Áron nagy meglepetést okozott 

ellenfeleinek, hiszen 3 ellenfelét 

ugyancsak ippon értékű techniká-

val dobta a tatamira, így Áron is a 

döntő mérkőzésig verekedte be 

magát, ahol ezüstérmet szerzett.

A +49 kg-os súlycsoportban Bíró 

Nóra állhatott tatamira a szerencsés 

sorsolásnak köszönhetően 2 győz-

tes mérkőzéssel neki is sikerült a 

fiúk után a döntő mérkőzésig jut-

nia. A döntő mérkőzésen elkerülhe-

tetlen volt a súlycsoportjában lévő 

nagy riválisa, akin Nóra sajnos nem 

tudott túllépni, így neki is csak a 2. 

helyezést sikerült megszereznie.

A Club idei teljesítménye kima-

gasló, hiszen utánpótlásban 2015-

évben, az összes kiemelt magyar 

versenyen érmet szereztek az 

Ászok. 

A Korosztályos Magyar bajnok-

ság 2 db aranyérmet, és 3 db ezüst-

érmet, az Országos Diákolimpiai 

Bajnokságban 2 db aranyérmet, 3 

db ezüst, és egy 5 helyezést értek 

el, valamint a Magyar Kupán 1 db 

arany, 1 db ezüst és 2 db bronzérmet.

A klub fejlődését is bizonyítja, 

hogy az iskolai testnevelési prog-

ramban három iskolában tanóra 

keretén belül judo sport oktatás kez-

dődik. Az egyesület taglétszáma és a 

továbblépés érdekében Juhász Attila 

vezető edző felkérésére a jövőben a 

munkáját egy új edző is segíti.

Köszöntő

Városunk szülötte 

KARA MIHÁLY,
aki 1925. október 28-án született 
Mezőtúron, múlt héten ünnepelte 

90.
 születésnapját szűk családi körben. 

Szeretettel köszöntjük, jó erőt és 

egészséget kívánunk neki!

A család: 

felesége Kara Mihályné,

fia Misi és felesége Rózsika, 

lánya Magdi és fia Joci, barátnője 

Anita. 

„Születésnapodon, nem kívánunk egyebet, csendes lépteidet kísérje szeretet.
Szívedben béke, lelkedben nyugalom, légy nagyon boldog ezen a szép napon.
 Szívünk szeret, ezt ne feledd, a legtöbb mit adhatunk; A családi szeretet.”

Keressék Adventi Programfüzetünket
a város több pontján november második felétől. 

Decemberi programok városunk intézményeitől! 
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kesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Bodor Márta. 

Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 Mezőtúr, 

Dózsa György út 42-44.       ISSN 0864-7607
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

2015. márciusában gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!
Minden szombaton délelőtt 9-12 óráig a Kamilla Gyógyszertár nyitva tart. 

A mindenkori ügyeletes gyógyszertár ügyel: szombat délután 16-18 óráig, vala-
mint vasárnap és ünnepnapokon 8-10 és 16-18 óráig. Hétköznapokon az aktuális 

ügyeletes gyógyszertár a zárásától 19 óráig tart ügyeletet.

Dávid Gábor
(Gábor Andrea)

Kelemen Roland Szebasztián
(Kelemen Mónika)

ELHUNYTAK
Nádházi Andrásné Kiss Jolán élt 84 évet, 
Bíró Jánosné, Birkás Anna élt 82 évet, 

Murányi Ferenc Dezső élt 62 évet, 
Perei Katalin Julianna élt 72 évet, 

Varga János élt 90 évet, 
Szilágyi Lajos élt 83 évet. 

 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
November 6-12-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11-
Tel.: 550-445
November 13-19-ig
Vasúti gyógyszertár
Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
November 7-8-án
Dr. Lázár József
Mezőtúr, Petőfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209
November 14-15-én
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

Ü G Y E L E T E K

A Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja a lakosság figyel-

mét, hogy a fűtési szezon beköszöntével, az égéstermék-elvezetők és a 

fűtőberendezések biztonságos működésére kiemelt figyelmet fordítson. 

Településünkön is előfordulnak kéménytüzek, szén-monoxid mérgezések, 

melyek tapasztalatunk szerint megelőzhetőek lennének a felülvizsgálatok 

elvégeztetésével. Fontos, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltató 

(Filantrop Kft.) szakembereivel a kémények ellenőrzését, szükség szerinti 

tisztítását a vonatkozó jogszabály alapján évente egy alkalommal szüksé-

ges elvégeztetni. 

A szén-monoxid (vegyjele: CO) mérgezéssel kapcsolatban szeretnénk 

hangsúlyozni, hogy a „csendes gyilkosnak” is nevezett szén-monoxid korai 

észlelése mennyire fontos egy tragédia megelőzésének érdekében.

A CO érzékelők egy része azonban nem megfelelő működése miatt sok-

szor téves jelzést ad, vagy szükség esetén nem jelzi a CO jelenlétét a helyi-

ségben. A készülék megvásárlásánál fontos a megfelelően működő típus 

kiválasztása. 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által elvégzett vizsgálatokon meg-

felelt, ill. nem megfelelt szén-monoxid érzékelők listája megtalálható a 

Hatóság internetes oldalán a www.nfh.hu honlapon.

Összegezve:
Gondoskodjon arról, hogy a kéményseprők a rendszeres ellenőrzést 

elvégezhessék, a feltárt hiányosságok megszüntetésével együtt járó költsé-

geket ne tekintse feleslegesnek, az a biztonság alapfeltétele!

Rendszeres időközönként vizsgáltassa meg, hogy tüzelőberendezései 

megfelelőek!

Körültekintően üzemeltesse tüzelőberendezéseit, mindig gondoskodjon 

megfelelő levegő-utánpótlásról!

Használjon szén-monoxid-érzékelőt, válasszon megfelelő típust és tartsa 

be a gyártó előírásait!

A Katasztrófavédelem segélyhívó számai: 105, 112
Filantrop Kft. elérhetősége: +36-70/411-07-34

Figyelemfelhívás!

MEGHÍVÓ
 Tisztelt Sporttársnő/Sporttárs!

 

Tisztelettel meghívom Önt a Mezőtúri Horgászegyesület éves közgyűlésére.

Időpont:                     2015. november 15. 08 óra 30 perc

Helyszín:                    Katolikus Általános Iskola Tornacsarnok

                                   Mezőtúr, Petőfi út

 Napirendi pontok:
1. Elnöki megnyitó és tájékoztató, bejelentések

2. Tájékoztatás az egyesület vizein történt halászati felmérés eredményeiről

3. Területi jegyekkel kapcsolatos változások bejelentése, megvitatása

4. Hozzászólások, válasz

 Amennyiben a Közgyűlés a megjelentek létszáma miatt határozat-
képtelen, (a résztvevők száma nem éri el a szervezet létszámának több 
mint felét) ugyanezen a napon és helyszínen, azonos napirendi pontok-
kal, megismételt Közgyűlést hívok össze, melynek során az előzőekben 
részletezett napirendi pontok tárgyalhatók.

A megismételt közgyűlés időpontja:          2015. november 15. 9 óra

Helyszín:                                           Katolikus Általános Iskola Tornacsarnok

A megismételt közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes!

Kérem az esemény fontosságára való tekintettel tiszteljen meg bennün-

ket személyes jelenlétével.

Tisztelettel:  Pongrácz Zoltán
elnök

Tájékoztató
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő 

komp 2015. november 1-jétől új menetrenddel üzemel.

HÉTFŐTŐL VASÁRNAPIG 07:00-16:00-ig.

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft.


