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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

East Fest

2015-ben, immáron negyedik
alkalommal került megrendezésre Mezőtúr zenei fesztiválja, az East Fest. Soós Péterrel
az East Festet szervező East
Fest Event Kft. ügyvezetőjével
beszélgettünk:

pozitív mérleggel zárta az
Intézményellátó Kft. a rendezvényt.
Ez azt jelenti, hogy az East Fest
hozzájárul a Mezőtúri Strandfürdő
fenntarthatóságához.
Városi szinten elmondhatjuk,
hogy az East Fest látogatói kétszáz-

zett területek, stb. A fesztiválterület
bejáratánál éktelenkedő, szakadt
drótkerítés helyett pedig szép, új
nagykapu épült idén. Tudomásunk
szerint ez utóbbi szintén az East
Festből származó plusz nyereségből finanszírozva.

millió forint körüli plusz forgalmat
generáltak a helyi vállalkozásoknak, ideértve a boltokat, szálláshelyeket, vendéglátó egységeket vagy
benzinkutakat. Ezen túlmenően
milliós nagyságrendet fizetett ki az
East Fest Event Kft. is helyi vállalkozásoknak, és áttételesen több száz
helybélinek adtunk munkát erre a
pár napra. A fentieknek köszönhető
iparűzési adónövekmény – amely
Mezőtúr város bevételét növelte szintén több milliós nagyságrend.
Összességében tehát igen jó befektetésnek bizonyul az East Fest
Mezőtúr város számára.
Hozzátenném persze, hogy
nagyon sok pozitív dolog valósul
meg párhuzamosan városi támogatással. Talán a legnagyobb ezek
közül a közel négyszáz méter
zúzottköves sétány a fesztivál területén, vagy a hatszáz négyzetméteres térkövezett terület, melyhez a
térkövet az East Fest Event Kft. adományozta. Nem lehet nem észrevenni, hogy az Intézményellátó Kft.
irányítása alatt a strand területe is
folyamatosan szépül: új szemetesek, felújított büfék, fedett, térköve-

Összességében tehát, ahogy azt
már említettem, példaértékű az
együttműködés Mezőtúr várossal,
ami nagyon jó alap ahhoz, hogy
2016-ban tovább fejlődjön a fesztivál.

– Hogyan értékeli a 2015-ös évet?
– Azt gondolom, hogy az East
Fest történetének legsikeresebb
évét tudhatjuk magunk mögött. A
fesztivál négy napja alatt több mint
negyvenezer látogató érkezett
Mezőtúrra. A szponzoraink legnagyobb megelégedésére szinte minden elvárást túlteljesített a rendezvény, és ami a legfontosabb, úgy
érezzük, hogy a látogatóink is elégedetten tértek haza. Hatalmas
segítséget jelent a fesztiválnak,
hogy Mezőtúr város vezetésével
példaértékű az együttműködés és
külön öröm számunkra az, hogy
2015-ben már a számok is azt
mutatták, hogy nemcsak nekünk és
alvállalkozóinknak, de Mezőtúr
városnak is jövedelmező „beruházás” az East Fest.
– Ezek szerint külön vizsgálták a
Mezőtúr várost érintő számokat?
–
Igen, természetesen. Első
lépésben részletesen elemeztük a
Mezőtúri Városi Strandot üzemeltető Mezőtúri Intézményellátó Kft.
vezetőségével azt, hogy milyen
egyenleggel zárult számukra az
East Fest. Jó hír, hogy a büfék forgalomnövekedésének és a teltházas
szálláshelyeknek köszönhetően

–
Ezek szerint 2016-ban még
nagyobb fesztiválra számíthatunk?
– Teljes biztonsággal természetesen nem állíthatjuk ezt, hiszen ez
rengeteg általunk nem befolyásolható tényezőtől is függ. Például az
időjárástól, csak hogy a legfontosabbat említsem. Amit biztosan
ígérhetünk azonban, hogy mind a
programkínálat, mind a fesztivált
övező infrastruktúra túl fogja szárnyalni a 2015-ös szintet. Szóval
optimisták vagyunk.
– Ha jól tudjuk november 7-én
fákat is ültettek az Erzsébet-liget és
a strand területén. Mesélne erről?
– Így igaz. Az elmúlt évek során
közel ötven fa száradt ki az
Erzsébet-ligetben, melyeket biztonsági okokból ki kellett vágni. Úgy
gondoltuk, hogy szép dolog lenne
ezeket a fákat pótolni, hogy az East
Festnek helyet adó Erzsébet-liget és

strand sokáig szép maradhasson.
Az East Fest Event Kft. adományozta a közel negyven facsemetét, amelyeket önkéntesek segítségével
ültettünk el. Nagyon felemelő volt
látni, hogy milyen sokan eljöttek
segíteni, a nem kimondottan szép
időjárás ellenére is. Igazán szép,
emlékezetes nap marad ez számunkra. Ezen a fórumon is szeretnék köszönetet mondani minden
kedves segítőnknek. Név szerint
Dankó Zsuzsanna és Hajdú Tamás
(a gyerekekkel együtt), Takács
Alexa,
Kun
Péter,
Tamási
Annamária, Nenov Péter, Murányi
István, Szilágyi Attila, Malkócs
Sándor, Lévai Krisztián, Gulyás
Diána, Pál Henrik. Külön köszönet
kertészeinknek: Patkósné Gonda
Ágotának és Kiss Dánielnek, valamint Tamási Zoltánnak (Ticsának)
a finom Ticsa-burgerekért, illetve
az Intézményellátó Kft. vezetőségének és dolgozóinak az előkészületi
munkákért és egyéb területrendezésért.
– Végezetül: lehet-e már konkrétumot tudni a 2016-os East Festről?
– Egyelőre még csak a dátum
végleges: 2016. július 27-30. A program még szervezés alatt áll, de
ahogy említettem, a tavalyi évnél is
erősebb felhozatallal készülünk.
Szeretnénk, ha az East Fest 2016ban országosan a három legerősebb
hazai programkínálatot nyújtó fesztivál között lenne. Nem mellékes,
hogy emellett a bérletárakkal a
2015-ös árszint közelében kívánunk
maradni. Reméljük, ez már több
mint biztató kezdés látogatóinknak
a jövő évet illetően.
– Mindenképpen az. Köszönöm
szépen a beszélgetést.
– Én köszönöm a lehetőséget.

Vár a zeneszoba					

3. old.

A Parlamentben jártunk				

6. old.

„Az a fekete folt”					

4. old.

Kitűnő eredményt ért el a Tourinform Iroda		

7. old.

Minősített referenciaintézmény lett a Kossuth iskola

5. old.

Advent 2015.					

7. old.
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mezőtúr és vidéke
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 legkésőbb 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 szükséges, ezek hiányában nem lehet az utalványokat kiadni!

Véradás
2015. november 25-én, 8.00-13.00-ig véradás lesz a
Közösségi Házban. Szükséges iratok: Személyi igazolvány, Lakcímkártya, TAJ kártya.

Magyar Vöröskereszt

Itt járt Aladdin!

dr. Szűcs Attila sk. jegyző

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2015. október 29-ei soros nyilvános
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
- Mezőtúr Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló
19/2015.(IX.29.) rendelettel módosított 2/2015.(III.06.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Kabinet és Szervezési Irodánál, valamint a városi könyvtárban.
A rendeletekről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.

dr. Szűcs Attila jegyző

Karácsonyi Jótékonysági Adománygyűjtés
A Fidelitas Mezőtúri Szervezete KARÁCSONYI JÓTÉKONYSÁGI
GYŰJTÉST SZERVEZ a mezőtúri hátrányos helyzetű gyermekek részére.
A felajánlásokban gyermekruhákat, játékokat, könyveket és tartós élelmiszereket várunk!
Az adományok leadására 2015. december 11-ig van lehetőség az alábbi helyszíneken:
Városi Oktatási Centrum (Petőfi tér 1.) hétköznap 8-18 óráig,
Közösségi Ház (Szabadság tér 17.) hétköznap 8-20 óráig,
Fidesz Iroda (Szabadság tér) hétköznap 8-16 óráig.
Információ: Szűcs Dániel 06/20 5588-364, Pete Lajos 06/20 3629-619

2015. november 4-én tiszteletét
tette nálunk a Szabad Ötletek
Színházának társulata és elhozta a
már sok-sok alkalommal előadott
darabját, az Aladdint. A zenés
mesejáték – mint ahogyan a társulat
vezetője, Bor Viktor elmondta – a
legelső mesés darab a repertoárjukban, még édesapja rendezte. Így
szép emlék ez a társulat részére is.

Az előadások az előzőekhez
hasonlóan délelőtt 10 és délután 14
órakor kezdődtek a Közösségi Ház
nagytermében. Az ovisok, kisiskolások és a pedagógusok egyaránt jól
szórakoztak.
Köszönjük a részvételt!
Találkozzunk a következő színház alkalmával is!

Orosz A.

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek
bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
• november 22., december 20., január 17., február 21., március 20., április 17. Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától -10 óráig.
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

2015. november 20.
VÁR A ZENESZOBA
Könyvtárunk azon intézmények
közé
tartozik,
ahol
különgyűjteményként zenei részleg
működik,
amely
egyben
E-Magyarország pont, NAVA-pont és
tanfolyami- felnőttképzést szolgáló terem is egyben, könyvtári, TIOPpályázatos eszközparkkal, valamint
a település egyetlen nyilvános
internet elérésére itt nyílik lehetőség.
Ebben az egységben helyeztük el
hangzó dokumentumainkat (CD-k,
magnókazetták, bakelit lemezek, s
itt férhetnek hozzá könyvtárunk
zenével foglalkozó szak- és szépirodalmának nagy részéhez is. A
komolyzenei, népzenei, irodalmi
felvételeken kívül igyekszünk minél
bővebb kóstolót nyújtani a szórakoztató zene világából. Ugyanezen
alapelv vonatkozik video- és DVDfilmjeink körének kialakítására,
melyeket szintén a zenei könyvtárban tettünk hozzáférhetővé. Külön
hangsúlyt fektetünk gazdag hangoskönyv-állományunk folyamatos fejlesztésére. A könyvek és a folyóiratok helyben használhatók, a hangzó
anyag nagy része beiratkozási díj
ellenében kölcsönözhető. A könyvtár számítógépes katalógusa tartal-
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Kattints rá! - Netre fel!

mazza a zenei könyvtár gyűjteményébe tartozó dokumentumokat is.
Ízelítő újdonságainkból:
Bizek Emi: Álomszép 5.
(zene az egész családnak)
Kövi Szabolcs: Aludj szépen
Tanuljunk
játszva
Gyermekdalok angolul és magyarul
Lackfi János: Radírmocsok,
Szemhunyásnyi mesék
Szalóki Ági: Cipity Lőrinc
Világhírű
rajzfilmslágerek
magyarul
Szinetár Dóra: Árnyacska, szörnyecske –Féleleműző mesék és
dalok
Budapest Bár: Délutáni csókok,
Szerdán tavasz lesz
Csepregi Éva: Neoton swing,
Párizsi lány
Robbie Williams: Swings Both
Ways
Zalatnay Sarolta: 50 jubileumi
kiadvány
Internet használati lehetőség:
100,- Ft / félóra
Nyitva tartás
hétfőtől péntekig
du.: 13.00 – 17.00 óráig
Várjuk Önöket részlegünkben!

Törökbecsén jártunk

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár kezdő számítógépes tanfolyamot
tartott a tanulni vágyó, szépkorú, mezőtúri lakosok részére, amelynek
keretében kezdő számítógép-kezelési ismereteket, az internetezés és az
elektronikus levelezés csínját-bínját sajátíthatták el.
A tanfolyam résztvevői sikeres vizsgát tettek. Gratulálunk!

Tanfolyam oktató: Bordács Judit
Tanulók: Martin György, Martin Györgyné, Csikós Sándor, Varga Zoltán, Fazekas
Jánosné, Bach Hedda

Ligeti Tó Kupa
Páros, finom szerelékes horgászverseny.
Időpont: 2015.október 18.
A versenyen 17 felnőtt- és 5 gyerekcsapat indult.

A Jókai Mór Magyar Művelődési
Egyesület szervezésében 2015.
november 6-8. között immáron
tizenkettedik alkalommal rendezték meg a RICSAJ népművészeti
fesztivált vajdasági testvérvárosunkban Törökbecsén.
A mezőtúri küldöttség mellett a
Petőfi Dalkör képviselte városunkat
a találkozón, ahol sok-sok kedves

ismerős, barát társaságában, élményekben gazdag hétvégét töltöttünk
a vendégszerető településen,
melyekre mindannyian örömmel
emlékezünk vissza.
A rendezvényen a Petőfi Dalkör
is fellépett, színvonalas műsorukkal öregbítették Mezőtúr hírnevét
és ez által hozzájárultak a magyar
rendezvény sikeréhez, melyet
ezúton is nagyon köszönök.
Köszönöm az Egyesület meghívását és közreműködését, mellyel
elősegítik a településeink közötti
testvérvárosi együttműködés folyamatos megújulását.

Herczeg Zsolt
polgármester

Gyerek helyezettek:
1.hely: Rácz Dávid és Nagy Szilveszter, 0,78 kg.
2.hely: Gugyel Nándor és Kádas Soma, 0,68 kg.
3.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos és Eszes Szilárd, 0,56 kg.
4.hely: Kovács Patrik és Herceg Richard, 0,56 kg.
Felnőtt helyezettek:
1.hely: Veres Gábor és Zubor Ferenc, 8,28 kg.
2.hely: Hodos Sándor és Kádár Zoltán, 2,84 kg.
3.hely: Malavolti Andrea és Malavolti Claudio, 2,72 kg.
4.hely: Láposi Zoltán és Papp István, 2,56 kg.
5.hely: Balaskó László és Veres Imre, 2,36 kg.
Legnagyobb hal: 6,48 kg nyurga ponty, Veres Gábor fogása.
Összfogás: 31,12 kg.
Köszönjük a csapatok részvételét és gratulálunk a helyezetteknek!
Köszönjük a támogatást a Mezőtúri Horgász Egyesületnek és a Pinki
Horgász és Kisállateledel Boltnak, FILM Kft, valamint a finom ebédet Ifj.
Blaha Ferencnek!
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Világ Gyalogló Nap 2015

„Az a fekete folt”
Miért villog be a végtelen idő
jelenébe oly gyakran a cím Mikszáth
Kálmán híres regényéből? Miért
csap le villámként hiszen érettségim óta (1958.) nemrég idéződött
csak fel rejtekéből? Okok sorozata
fonja be napjainkat és ez természetes. A baj ott kezdődik, amikor
tudatosan igazságtalanul ítélkezünk, amikor saját fekete foltjainkat
úgy fehérítjük, hogy mások lelkére
feketét pecsételünk.
Nem prófétaként, csupán mint
helytörténettel is foglalkozó tanárként írom e sorokat. Immár 10 kötet
könyvem és sok tucatnyi cikkem
megjelenése után érzem, hogy a
Jóisten vezette a tollamat. Még
most is azt súgja egy belső hang:
Szólj! Csendüljön még fel a pacsirtadal a tavasszal is hervadozó
mezőkön akkor is hogyha halknak
tűnik, mint lágy szellők suttogása a
sárguló, őszi lombok között!
Barátaim, tanítványaim, kedves
ismerőseim itt és szerte a világban!
Ti, akik megbecsüléssel és szeretettel vesztek körül, akik velem együtt
énekeltetek a kispacsirta hangján
könyveimben, kérem továbbra is
segítségeteket; emlékeitek felidézésével, mai, tanulságos eseményekkel, különleges, egyedi történetekkel. Gondoljátok át, mit szeretnétek
szívetekből kikiáltani, legyen az
öröm, vagy bánat, mely túri értéket,
netalán hamis vádat hordoz. Lehet
az akár a vércse vijjogása is, csak
igazságot hordozzon, mert akkor azt
a kispacsirta éneke úgyis túl harsogja. Írjunk, cselekedjünk! Tiszta
erkölcsökben,
humanitásban,
jogtiszta tudatformákban mindig
egy elvet vallottunk, hiszen él bennünk a láthatatlan lelki kötőanyag.

2015. november 20.

Emlékeztek még? Gyöngybetűkkel – úgy 13 éves korunkban
– azt írta egyik fiú az emlékkönyvembe: „Legyen a lelked mindörökre kislányos, tiszta, hófehér!” Az
idő mit igazolt? Óh, sok-sok mindent. Írjunk hát, mint ahogyan az
egykori Telekis diáklány Görgényi
Manyi tette, teszi. Kötetek vigyázzák kézírását és fényképeit.
Arra emlékeztek e sok-sok ezer
kedves tanítványaim, amikor szalagavatón előadtuk a nagyszínpadon: „Tudjátok e, hogy mi az
ember?” (Juhász Gyula verse alapján). És mi? A por és a Végtelen fia!
S a műsor végén visszhangzott a
teremben, a lelkekben Beethoven
„Örömódája”. Sajnos ma már
sokakban ez is hamisan hangzik…
Visszatérve Mikszáth regényéhez, melynek életképe úgy indul,
mint egy nyugodt, emberhű tengeröböl illúziója. A kisbojtár, a nyáj, az
akol és a hófehérre meszelt kis
kunyhó a boldogság szigete a maga
természetes egyszerűségével. Aztán
ráborul s fekete folt, a bűnös bélyegző, s helye kopár marad örökre.
Hiszem, hogy a mi igaz történeteinkben kivilágosodik az emberi
lélek és kívánom, hogy az esetleges
fekete foltok helyén is zöldüljön ki
a fű és bontsa ki szirmait egy szál
piros rózsa.
Mi
még
tudjuk,
hogy:
„Valamennyien felelősek vagyunk
saját tetteinkért. A következmények
visszahullanak ránk.” (Betty
Leverdure, Ojibway)
Az én nyájam ezt is becsülettel
vállalja!

2 015 . o k t ó b e r
03-án a Kossuth
iskolából egy lelkes, vidám csapat
indult útnak az
őszi napfényben
reggel 9 órakor,
hogy újból felfedezze lakhelye szépségeit.
Minden évben október a gyaloglás hónapja, október első hétvégéjén tartják meg országszerte a Világ
Gyalogló Napot. Iskolánk immár 3.
éve október első szombatján szervezi meg a gyaloglás napját.
Reggel fél 9-től gyülekeztünk a
Szász iskola udvarán, regisztráltunk és vidám kutyaugatás mellett /
sokan házi kedvenceiket is hozták/
indultunk a 6-8 km-es túránkra.
Első megállónk a Flóra –kútnál
volt, ahol megtudtuk, hogy a szobor eredetileg a Városháza előtti
téren állt. Innen a Múzeumhoz
vezetett utunk, majd a zeneiskola
mellett haladtunk el, igazat adva a
falán található idézetnek. A Petőfi
úton megtekintettük a mentőállomás régi épületét, majd a hajókikötő mellett jutottunk fel a gátra.

Tóthné Terike (Ibi)
A címem tudjátok!

Október 30-án rendezte meg az
Idősek Világnapjával egybekötött
Szüreti Mulatságát a Városi
Nyugdíjas Klub Mezőtúron a Városi
Oktatási Centrum ebédlőjében. Az
ünnepi alkalomra a szervező klub
tagjain kívül több mezőtúri civil
szervezet is meghívást kapott, valamint érkeztek klubok környékbeli
településekről is. Az esemény Bacsa
Miklósné, klubvezető megnyitó
beszédével
kezdődött,
majd
Herczeg Zsolt, Mezőtúr város polgármestere és Bordács László, a
Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntötte a szépkorúakat. A
rendezvényt megtisztelte jelenlété-

Csodálatos őszi táj tárult a szemünk elé, vidáman lépkedtünk a
vasúti átjáróig, ahol megtartottuk
első pihenőnket.
A tízórai elfogyasztása és pár
lépés megtétele után csapatunk kettévált. Katona Tibor vezetésével a
nagyobb távot teljesítők a Sóstanya felé vették útjukat, míg a
velem tartók a gáton haladtak az
ártéri erdő végéig. Útközben megfigyeltük lelkes kis csapatommal,
hogy mekkorát ugranak a sáskák/
ők is tudnak, nemcsak a szöcskék/,
miről ismerjük fel az olaszsáskát. A
vakondtúrást látva néhányan arról
érdeklődtek, láttam-e már a készítőjét. A vízpartra is lekukkantottunk,
csigaházakat vizsgáltunk meg.
Találgattuk, hogy a zöld szín hány
árnyalatát fedezhetjük fel a tájat
figyelve.
Míg mi a természetben gyönyörködtünk, addig szorgos kezek kenték a finom kenyereket, készítették
a teát számunkra. Szükségünk is
volt a kalória pótlására, így jóízű
falatozással zártuk a délelőttöt.
138-an vettek részt a gyaloglásban.

Bánkiné Czikkely Zsuzsanna

Idősek Világnapjával egybekötött Szüreti Mulatság
vel Boldog István országgyűlési
képviselő és Berec Zsolt Miklós, a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Közgyűlés alelnöke is. A köszöntőket követően színes műsorral kedveskedtek a klubok a résztvevőknek, majd az ebédet követően estig
tartó mulatságot tartottak.

Veres Nikoletta
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Minősített referenciaintézmény lett
a Kossuth iskola
A Kossuth Lajos Magyar - Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
a 2015. augusztus 12-én megtartott
minősítő ülésen a minősítő bizottság határozata alapján minősített
referenciaintézménnyé
vált.
Minősített referenciaintézményként
jogosulttá vált arra, hogy az Educatio
Nkft. által biztosított „Minősített
referenciaintézmény” logót hivatalos kommunikációjukban használja.
Néhány szó arról, hogyan válhatott az iskolánk a magas szintű
nevelő-oktató munkája alapján
referenciaintézménnyé:
2010-ben szerezte meg az iskola
helyszíni szemlén az előminősítést
két jó gyakorlatával, majd a TÁMOP
3.1.7. nyertes pályázat keretében
két tanéven keresztül a nevelőtestület továbbképzéseken sikeresen felkészült a referenciaintézményi szerepre. Így újabb pályázatot nyújthattunk be 2014 őszén a minősítés
záró szakaszára.
A
2014/2015-ös
tanévben
Ökoiskolai
jó gyakorlatával
Mentoráló intézményi címet kapott
iskolánk,
melynek keretében
havonta szakmai műhelyfoglalkozás, Workshop keretében mutattuk
be a környezettudatos nevelés iskolai lehetőségeit az érdeklődőknek. A
folyamatos kiemelkedő pedagógiai

munka eredményeként
2014.
december 6-án Örökös Ökoiskolai
cím birtokosává váltunk.
A következő 5 tanéven keresztül
az iskolánk mintaértékű jó gyakorlatával szakmai , módszertani központként működik majd a térségben. Jelenleg minősített referencia
intézmény a Jász- NagykunSzolnok megyében 4 található.
Nagy öröm , hogy ebből 3 mezőtúri.
A Kossuth iskola mellett a Csodavár
Óvoda és a Gyermek-kert óvoda ,
valamint az újszászi óvoda rendelkezik ezzel az elismerő címmel.
Az évek óta tartó mintaértékű
mindennapi pedagógia gyakorlatunk elismerése ez a kitüntető cím,
melynek aktív részesei a kollégák,
diákok és az iskolát önzetlenül
támogató szülők, Mezőtúr Város
Önkormányzata, a KLIK Mezőtúri
Tankerülete és valamennyi közvetett és közvetlen partnerünk.
Támogatásukat ezúton is köszönjük, együttműködésükre, segítségükre a továbbiakban is számítunk.

Tar Anikó
tagintézmény-vezető

Osztálytalálkozó
Október 17-én a Kossuth Téri Általános Iskola 1970-ben végzett diákjai
tartottak 45 éves osztálytalálkozót. Az osztályfőnök Baranyiné Jutka néni
sajnos már nem lehetett közöttük, ezért az osztályfőnöki órát Veres
Rózsika tanító néni tartotta. Az órát a már elhunytak megemlékezésével és
egy szál gyertya gyújtásával kezdték, majd névsorolvasás következett, ahol
a jelenlévők elmondták életük történetét és kiről mit tudnak.
Az osztályfőnöki óra után egy kellemes ebéd elfogyasztásával és közös
emlékek felelevenítésével töltötték a délutánt a jelenlevők.

KEDVES OLVASÓ!
Az Új Széchényi Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program keretében a Mezőtúri Kórház
és Rendelőintézet a TÁMOP 6.1.2-11/3-2012-0015 „Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmódprogramok a mezőtúri kistérségben” című
projektjének fizikai megvalósulását 2015. június 30-án a lezárta, azonban az Egészségfejlesztési Iroda továbbra is folytatja tevékenységét, az
eddig megszokott és kibővült programokkal.
Az iroda működésében továbbra is prioritás az egyénnek a saját egészsége
iránti felelősségvállalás fontosságának hangsúlyozása és segítése. Célunk a
mezőtúri járás – Mezőtúr, Túrkeve, Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék- lakosságának bevonása az Egészségfejlesztési Iroda által kínált életmódváltó programokba, ezáltal a térség epidemiológiai mutatóinak és az Önök életmódjának
a javítása. Komplex programjaink lehetőséget kínálnak minden lakos számára az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés és a prevenció területén.
Azzal a céllal, hogy az Önök egészséggel kapcsolatos ismereteit növeljük, szakorvosaink és konzulenseink a jövőben szeretnének minden
hónapban az egészséges életmód teljes vertikumában hasznos információkat adni, amelyek támogatják az egészségmegőrzésnek, betegségek megelőzésének és korai felismerésének a lehetőségét.
Amennyiben valóban fontos Önöknek a test és a lélek harmóniája, keressék az irodánk aktuális felvilágosító és tájékoztató cikkeit!
Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Fényképen:
Első sor balról jobbra: Papp Magdolna, Szabó Ilona, Veres Rózsika, Bathó Imre,
Oláh Magdolna, Gyalog Erzsébet
Hátsó sor balról jobbra: Pályi József, Németh István, Kálnai Imre, Papp Sándor,
Huszár Irénke, Polgár Erzsébet, Cser József, Nagy Tibor

Az iroda programjairól további információ kérhető:
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr, Kossuth L. u. 9-11.
Tel: 06-56-550-427
efi.mezotur@gmail.com
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A Parlamentben jártunk

Ebben az évben már harmadik
alkalommal nyílt lehetősége iskolánk
20 tanulójának a Parlamentbe utazni
és részt venni a Gyermek- és Ifjúsági
Országgyűlés ülésén. Az elmúlt tanévben pályáztunk erre, és a kedvező
elbírálás után izgatottan készültünk
mind a diákok, mind mi kísérő nevelők az utazásra. Az utazók közé
olyan tanulók kerülhettek be, akik
tanulmányi munkájukkal illetve
magatartásukkal kiérdemelték ezt.

ták Simicskó István honvédelmi
minisztert, Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkárt is.
Több kérdést tettek fel a gyerekek a
környezetvédelemre, a kábítószerekre, a menzai étkezésre vonatkozóan. Iskolánkból Tömösközi
Panna Petra Fónagy Jánostól az NFI
parlamenti államtitkárától kérdezte,
hogy hogyan próbálják az iskolákat
bekapcsolni a szelektív hulladékgyűjtésbe, Benke Laura pedig Dr.

2015. október 14-én kora reggel
indultunk és 9 óra előtt érkeztünk
meg Budapestre, az Alkotmány
utcába. Ott már várt bennünket a
Parlamenti Őrség egy tagja, aki
egész nap velünk volt, és segített
nekünk mindenben. A nap programját előre megkaptuk, így már tudtuk,
hogy az adott időpontban mit kell
tennünk. Érkezésünk után tízórai
várt bennünket, majd a gyerekek
elfoglalták helyüket az ülésteremben. Már előzőleg értesítettek bennünket, hogy két tanulónknak lesz
lehetősége kérdést feltenni az illetékes államtitkárnak illetve miniszternek. A kérdező gyerekek külön
sorokban foglalták el helyüket. Az
ülés megkezdése előtt Dr. Edvi Péter
a Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat ügyvezető igazgatója
köszöntötte a gyerekeket és elmagyarázta a szavazógép használatát,
melyet aztán sikeresen ki is próbáltak. 10 órakor megérkezett Dr. Kövér
László az Országgyűlés elnöke, aki
köszöntötte a gyermekparlament
„képviselőit” és megnyitotta az
ülést. A kérdések elhangzása után a
kormány jelenlevő tagjai válaszoltak, majd a képviselők szavaztak
arról, hogy elfogadják-e a választ.
Több kérdést is kapott Czunyiné
Bertalan Judit köznevelésért felelős
államtitkár, Orbán Viktor miniszterelnök, akit Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár
képviselt és olvasta fel a miniszterelnök úr válaszát a hozzá feltett
kérdésekre. De többször interpellál-

Pintér Sándor belügyminiszter számára tette fel azt a kérdést, hogy
miért lehet könnyen kábítószert
kapni az iskolák környékén. A belügyminiszter úr távolléte miatt,
válaszát Dr. Kontrát Károly parlamenti államtitkár mondta el.
Nagyon jó volt látni, hogy mennyire
komolyan vették a jelenlevő felnőttek a feltett kérdéseket és igyekeztek
nagyon kimerítő és a gyerekek számára is érthető válaszokat adni.
Az ülés 12 órakor ért véget, és
azután finom ebéddel vártak bennünket, melynek külön érdekessége
az volt, hogy a jelenlevő kormánytagokkal (13-an tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel) a fehér asztalnál is folytathattuk a beszélgetést.
Ebéd után még megnézhettük a
Parlament egy-egy érdekes helyét, a
Szent Koronát, majd a parlamenti
őrség díszbemutatója következett.
Itt az önkéntes „újoncok” megtanulhatták a szabályos vigyázzállást,
a legfontosabb alaki mozdulatokat.
Ezután a kísérőnk egészen az
autóbuszig kísért bennünket, majd
az érdekes és mozgalmas nap után
hazaindultunk.
A gyerekek nagyon jól érezték
magukat, sok élménnyel gazdagodtak, élvezték a „felnőtt szerepet”.
Ebben a tanévben ismét pályázunk,
és reméljük, hogy jövőre résztvevői
lehetünk a VI. Gyermek és Ifjúsági
Országgyűlés ülésének.

Kelemen Sándorné
a delegáció vezetője

Klubvezetők találkozója a Közösségi Házban
2015. november 16-án klubvezetői találkozóra invitáltam a
Közösségi Házban működő művelődési közösségek, klubok vezetőit. A
több mint húsz vezető részvételével
megvalósult rendezvényre azért volt
szükség és igény, mert nagyon fontosnak tartom, hogy a városunk életéhez munkájukkal, programjaikkal
tevékenyen hozzájáruló klubvezetőkkel kötetlen formában tudjak
beszélgetni. Megismerjük egymás
terveit, elképzeléseit, és a formális
munkamegbeszélések (időpont,
terem egyeztetés, segítségnyújtás
mikéntje) mellett kicsit közelebbről
is megismerjük egymást.

Ezúton is tolmácsolom a klubvezetők meghívását, hogy aki úgy
érzi, hogy érdeklődik a közösségek
tevékenysége iránt, bátran jöjjön el
a foglalkozásokra, ahol betekintést
nyerhet a mindennapi életbe, és ha
hasznosnak ítéli, amit ott lát, hall,
akkor a továbbiakban tagként is
vegyen részt a munkában.
A
találkozóra
meghívtam
Herczeg Zsolt polgármester valamint Batta Attila Viktor alpolgármester urakat is, hogy osszák meg
velünk városunk aktualitásait. A
polgármester úr megköszönte a
klubvezetők valamint a tagok munkáját, majd hangsúlyozta, hogy
ezen közösségek léte és közösségért végzett tevékenysége kiemelkedő fontosságú városunk lakossága
és Mezőtúr Város Önkormányzata
számára, amely munkát az önkormányzat lehetősége szerint évről-

évre támogat. Ezt követően több
témakört érintve beszámolt a városunkat érintő aktuális ügyekről és
jövőbeni tervekről. Herczeg Zsolt
polgármester után Batta Attila
Viktor alpolgármester elismerő szavakkal szólt a klubok munkájáról,
kiemelve a hagyományok ápolása
és egészségmegőrzés terén végzett
és elért eredményeket.
Az alpolgármester úr megköszönte klubjainknak, hogy vidéki
fellépések alkalmával, programokon történő részvétellel öregbítik
városunk hírnevét, majd áttekintést
nyújtott városunk oktatási-nevelési
intézményeinek jelenlegi helyzetéről, valamint az egészségügy, szociális támogatások, és közmunka
témakörökről beszélt. A találkozón
a meghívott klubvezetők is tettek fel
kérdéseket, amelyekre vendégeink
válaszoltak.

Bízom benne, hogy jövőre is
mind a klubvezetők, mind vendégeink elfogadják a meghívásom, és
újra együtt tölthetünk néhány órát.
Végül de nem utolsósorban a
Mezőtúri Közművelődési és Sport KN
Kft. munkatársai és a magam nevében köszönetet mondok a klubvezetőknek és a tagoknak a folyamatos,
fáradságot, időt, energiát nem kímélő
szervezőmunkáért, együttműködésért, fellépésekért a városi programokban. Munkájukhoz további sok
sikert és jó egészséget kívánunk!

Köszönettel: Bordács László
ügyvezető

Meghívó
A Mezőtúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015.12.03-án, csütörtökön 16 órától Mikulás Ünnepséget rendez a Közösségi Ház Jurta termében
(Szabadság tér 24.). A műsort az Újvárosi Általános Iskola gyermekei adják.
Mindenkit szeretettel várunk!		
Rafael István

elnök

MEGHÍVÓ
Mezőtúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2015. november 25-én (szerdán) 8 órakor
közmeghallgatást tart, amelyre ezúton meghívom.
A közmeghallgatás helye: Mezőtúri Roma Nemzetiségi Önkormányzat
irodája (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1., Déli porta felől 10. terem )

Rafael István elnök
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Kitűnő eredményt ért el a Tourinform Iroda

A korábbi évekhez hasonlóan
a mezőtúri Tourinform iroda
a tavalyi évet is elismeréssel
zárta. Kitűnő irodaként az
őszi Tournform találkozóhoz
kapcsolódóan az iroda vezetője, Kalán Hajnalka study
touron vesz részt, amelyről a
következő számunkban
bővebben is beszámolunk.
- A 2014-es évben az iroda kitűnő
eredménnyel zárt. Elmondanád,
hogy ez pontosan mit jelent?
- Ez azt jelenti, hogy az iroda

100%-os teljesítménnyel zárta a
2014-es évet, minden felmerülő feladatot pontosan, időben elvégzett,
illetve a személyes ellenőrzés során
is elismerő jellemzést kaptunk.
- Hogyan lehet ezt elérni?
- A Turizmus Zrt. által meghatározott elvek és kötelességek alapján az
iroda teljesíti a rá rótt munkát, megfelelően és időben elvégzi a központi feladatokat. Ezen kívül az irodának megfelelő mennyiségű kiadvánnyal kell rendelkeznie, hogy el

tudja látni az alapvető feladatát,
vagyis információt tudjon szolgáltatni a belföldi turisztikával kapcsolatban. Komoly háttérmunkával jár,
hogy az iroda tökéletesen működjön
és így tökéletesen illeszkedjen a
többi Tourinform iroda rendszerébe.
- Tehát ha eléritek a megfelelő
eredményeket, akkor a Turizmus
Zrt. jutalmazza a kitűnő irodákat.
- Igen, ez pontosan így működik.
A kitűnő eredményt elérő irodákat
az őszi Tourinform találkozó kerete-

in belül egy 2 napos programra
viszik el, motivációként és természetesen jutalomként. Idén Budapesten
töltjük majd el ezt a két napot.
Nagyon színes és érdekes programokat állítottak össze nekünk.
- Ez évre milyen célkitűzése van az
irodának?
- Természetesen az elkövetkező
években is szeretnénk ilyen eredményekkel zárni az évet és aktívan részt
venni a helyi és országos turizmusban.
- SZERK. -

Advent 2015.
“Százszorszép Hímzőverseny”
Közösségi Ház, 2015. november 27. (péntek), 16 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Csíder Irén 06/70 606-4809
A „Százszorszép Hímzőverseny” ez évben negyedik alkalommal került
megrendezésre Mezőtúron. A Mezőtúri Népi Díszítőművészeti Szakkör
szeretettel várja Önöket kiállítására és hímző találkozójára. A kiállítás ezúttal Erdély hímzésvilágát szeretné bemutatni az érdeklődő közönségnek.
Szervező: Mezőtúri Népi Díszítőművészeti Szakkör
A Vivace Kamarakórus adventi hangversenye
Katolikus Templom, 2015. november 28. 18 óra
Kapcsolattartó: Csiderné Csizi Magdolna
“Mindenik embernek a lelkében dal van és a saját lelkét hallja minden
dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is
szépnek.” Babits Mihály
Szeretettel köszöntjük a kedves olvasót az adventi műsorfüzeten keresztül is. A Vivace Kamarakórus ez év végén is több alkalommal kedveskedik
zeneszóval a város lakosságának és minden érdeklődőnek. Elsőként,
immáron 5. alkalommal adunk az advent elején önálló koncertet – ez évben
a katolikus templom falai között várjuk Önöket.
Szervező: Vivace Kamarakórus
I. Adventi gyertyagyújtás
Városháza díszterme, 2015. november 29. 17 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Karsainé Szabó Judit 06/56 551-902
Az adventi programsorozat mezőtúri hagyományaihoz híven az első
gyertyagyújtás helyszíne idén is a Városháza díszterme. Az ökumenikus
koszorúszentelést követően Herczeg Zsolt polgármester gyújtja meg az első
gyertyát, majd Juhászné Szigeti Erzsébet az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel kitüntetettje mondja el
adventi gondolatait.
A műsort a ll. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 7.a osztályos tanulói adják.
Zenés, verses összeállítással köszöntik a résztvevőket s a tél legszebb ünnepét. Felkészítő tanár: Gergely Éva (elérhetőség: faragoeva71@freemail.hu)
Szervező: Mezőtúr Város Önkormányzata, ll. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola, Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.,

Mikulás napi előadás
A Mikulás szánja – Szandi ünnepi fellépése
Városi Oktatási Centrum (volt főiskola), Sportcsarnok, Petőfi tér 1.
2015. december 4. (péntek) 10 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség: Orosz Annamária (06/56 350-075)
Szandi egy zenés Mikulás napi műsorral látogat el hozzánk Mezőtúrra.
A műsor az adventi ünnepkörhöz kapcsolódóan igyekszik ráhangolódni a
december, a tél csodáira.
Az előadás, mint minden évben a Közösségi Ház és természetesen a
Mikulás ajándéka a mezőtúri gyerekeknek. A belépés ingyenes!
Szervező: Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.
Sono Felici Énekegyüttes hangversenye
Városi Galéria, 2015. december 5.
A Sono felici énekegyüttes hosszú évek óta működik városunkban előbb
Pusztai Katalin, majd Lázár Zoltánné karnagyok irányításával. Olyan zeneszerető, különféle foglalkozású felnőttekből verbuválódott, akiket az éneklésen túl a közös kirándulások, torockói hegymászások, évadzáró főzések
emléke is összeköt. Legutóbb a megyei jubileumi kórustalálkozón szerepeltek Kisújszálláson nagy sikerrel. Repertoárjukat a klasszikus kórusműveken túl zenés versfeldolgozások, könnyűzenei átiratok, népdalfeldolgozások is gazdagítják.
II. Adventi gyertyagyújtás
Közösségi Ház, nagyterem, 2015. december 6. (vasárnap) 17 óra
Kapcsolattartó: Orosz Annamária, 06/56 350-075
A második vasárnapon a helyszín a Közösségi Ház nagyterme. Az adventi koszorú második gyertyáját Batta Attila Viktor alpolgármester gyújtja
meg. Az emlékező gondolatokat dr. Keresztes Károly nyugalmazott háziorvos, Mezőtúr Városért díj 2015. évi kitüntetettje mondja el. Az est hátralévő
részében a kiváló zenéről a Dalvarázs Együttes gondoskodik.
A DALVARÁZS EGYÜTTES szeretettel várja a tisztelt érdeklődő közönséget kará-csonyi hangversenyére. Műsoruk tartalma műfajokon és korokon
átívelő. Az énekes szólistákat zenekar kíséri. A szólisták között elismert
énekesek és ifjú tehetségek állnak színpadra.
Szervező: Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.

VÁROSI BALESETMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE - KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI AKCIÓ
Az ősz beálltával, a tél közeledtével gyakrabban változnak az időjárásinap 09.00-12.00 óra közötti időben Mezőtúron a Piac területén.
és útviszonyok, mely megfelelően felkészített járművet és a nyári vezetésA közlekedésbiztonsági program keretében várunk minden érdeklődőt.
től gyakran eltérő, óvatosabb vezetéstechnikát kíván a járművezetőktől.
A járművezetők részére lehetőséget biztosítunk a KRESZ tudásuk felméréA téli közlekedésre való felkészülés részeként a Mezőtúr Városi
sére, illetve szeretettel várjuk a kerékpárral érkező felnőtteket, gyermekeket
Balesetmegelőzési Bizottság „Közlekedésbiztonsági Nap az őszi-téli átál- is, hiszen részükre ingyenes kerékpáros átvizsgálást szervezünk. A résztvelás jegyében” címmel nyílt napot szervez 2015. november 22-én, vasár- vők kisebb ajándéktárgyakat vehetnek át.
Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!

2015. november 06.

ELHUNYTAK
Szabó Anita élt 30 évet,
Kovács Istvánné Tóth Etelka Irén
élt 77 évet,
Molnár Jánosné Dézsi Róza élt 75 évet,
Máté Sándor élt 85 évet,
Kovács József élt 83 évet,
Papp Jánosné Oláh Róza élt 96 évet,
Juhász Józsefné Tóth Ilona élt 72 évet,
Fodor Imre élt 64 évet,
Vida Lajosné Lévai Erzsébet élt 79 évet.

Nyugodjanak békében.

Megnyílt a Közösségi Házban a Virág Büfé
Nyitva tartás:

H-P: 8-20 ó
Szo: 9-13 ó
Vas: zárva,
(Illetve a rendezvényekhez igazodva. )
Várunk minden régi és új vendéget, kedves kiszolgálással, kulturált környezetben!

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
November 20-26-ig
Újvárosi Gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
November 27- december 3-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

közéleti lap

mezőtúr és vidéke

Állatorvosi ügyelet
November 21-22-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936
November 28-29-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073

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, valamint vasárnap és ünnepnapokon 8-10 és 16-18 óráig. Hétköznapokon az aktuális
ügyeletes gyógyszertár a zárásától 19 óráig tart ügyeletet.
Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu. Felelős szerkesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Bodor Márta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 Mezőtúr,
Dózsa György út 42-44. 		
ISSN 0864-7607

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

Fehér Tifani Fedra
(Fehér Noémi)

Hegedűs Luca
(Takács Orsolya)

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 (06/20595-9950)
E-mail: felnottkepzes@tiszakalman.hu
A Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és a Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN Kft ebben az évben is meghirdeti a

„Legszebb Adventi koszorú készítő” versenyt,
gyermek, felnőtt ( amatőr) és profi
kategóriákban.
Lehet hagyományos, de akár extravagáns térkompozíció is.
Törekedjünk a természetességre és kerüljük a műanyagot.
A versenymunkák leadási helye, ideje:
gyermekkönyvtár, december 9.
A kiállítás december 11-13 között kerül megrendezésre a Közösségi Ház
124-es termében.
Ünnepélyes eredményhirdetésre
december 13-án 16 órakor kerül sor.

IV. Országos Wing Chun
Bajnokság
2015. november 21. kezdés: 9:00
Városi Sportcentrum, Sportcsarnok (Mezőtúr, Szolnoki út 15. )
A rendezvényre a belépés díjtalan.
Lapzárta: 2015. november 25. (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.

