
Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes

LXXXVIII. évfolyam 23. szám 2016. november 18.

Az október havi képviselő-
testületi ülések döntéseiről 
számolt be a sajtónak 
Herczeg Zsolt Mezőtúr város 
polgármestere és Batta Attila 
Viktor alpolgármester.

– Ismét a napirendek között tár-

gyalták az Italiagro Kft. kérelmét. 

Született-e döntés?

H.Zs.:  – Városunk szélén néhány 

évvel ezelőtt megépült a bivalyte-

lep, döntésünk értelmében az e 

melletti 72 hektáros legelő fűtermé-

sét értékesítjük az Italiagro Kft. 

részére. A Kft. közös tulajdonban 

van, az önkormányzatunk 18%-os 

mértékben tulajdonosa a társaság-

nak. Ebben az esetben kizárólag a 

fűtermést értékesítjük. 

– Az egészségügyi alapellátások 

körzeteinek megállapításáról 

szóló önkormányzati rendelet 

módosításra került. Mi indokolta 

ezt?

B.A.V.: – Ez a Csellár és Társa 

Egészségügyi Szolgáltató Bt. kérel-

me volt, melyet finanszírozási 

szempontból az új szeptemberi 

beiskolázási létszámok indokoltak. 

Lényege, hogy a 3 iskola védőnői 

körzet átszervezésével a létszám 

kiegyenlítés megtörtént, ez által a 

kielégítő finanszírozás biztosítottá 

vált. 

– A soros képviselő-testületi ülésen 

döntés született a Damjanich utca 

48. szám alatti önkormányzati 

ingatlan, Mezőtúri II. Rákóczi 

Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola részére 

történő ingyenes használatba adá-

sáról.

B.A.V.:  – A lényege, hogy a zene-

iskola melletti, volt iskolaorvosi 

épületet az önkormányzat ingyenes 

használatba adja át a Mezőtúri 

Általános Iskolának, ezt követően, 

január 1-től a karcagi KLIK-nek, 

mellyel több feladatellátás is megol-

dott lesz. 

– Értékelte a testület Mezőtúr 

Város 2016. évi nyári rendezvénye-

it.

B.A.V.:  – Több fontos rendez-

vény volt, melyekről összességében 

elmondható, hogy nagyon magas 

színvonalon zajlottak le. Úgy gon-

dolom, hogy majdnem minden hét-

végére jut egy program, így nem 

mondható, hogy Mezőtúron nem 

történik semmi.

– A Városi Közbeszerzési Bizottság 

is ülésezett, mit lehet kiemelni a 

témái közül?

H.Zs.: – Október 13-án ülésezett 

először a bizottság, ahol a Frankel 

Leo utca útalap építés engedélyezé-

si tervének elkészítéséről hozott 

döntést. A bizottság kiválasztotta a 

tervezőt. A Hermann Kft. keresett 

meg bennünket azzal, hogy a 

Nagycsapat kert utca felől szeretné 

a bejárását megoldani. Így 2017-ben 

az útalap elkészülhet, most a terve-

zést kezdjük el. 

A Városi Strand és Fedett 

Uszodával kapcsolatban is döntés 

született. Egy tanulmányterv 

készül, amely az uszoda fejleszté-

sének második ütemét tartalmazza. 

Az első ütem most van bírálat alatt, 

ez az uszoda részbeni felújítását, a 

szellőzési rendszer újraépítését és a 

vízgépészet jelentős részének meg-

újítását foglalja magában. A máso-

dik ütemről van szó, amely alapján 

egy új medence épülne, új szociális 

helységek és egy büfé kerülne elhe-

lyezésre. Ennek a mértéke több 

száz millió forint, amelyet főként a 

TAO-ból kívánunk finanszírozni. 

Most elkészül egy tanulmányterv 

és ha kialakul a végleges megoldás, 

akkor a Magyar Vízilabda 

Szövetséghez fogjuk ezt a pályáza-

tunkat benyújtani.

Bodor Márti

Megkérdeztük

Juhász-Nagy Pál Emlékérmet vehetett át Dr. Krizsán Józsefné
Dr. Krizsán Józsefné október 29-én az ELTE Természettudományi Karán 

a 25 éves Természet -és Környezetvédő Tanárok Egyesülete jubileumi ren-

dezvényén az „ökológiai kultúra terjesztéséért” Juhász-Nagy Pál 

Emlékérmet vehetett át.

Krizsán Józsefné Piroska mozgató rugója volt a magyar erdőtörvények 

atyjának, Kálnoki Bedő Albertnek szervezett emlékkiállításoknak, a kálnoki 

iskola névadó ünnepségének és az épület homlokfalán elhelyezett Bedő 

Albert emléktábla állításnak. Tenni akarása révén született meg az árkosi 

iskola névadója, a zoológus és akadémikus Árkosi Gellei József dombor-

műves emléktáblája.

Piroska ezentúl oszlopos tagja az 1993 óta működő Kaán Károly 

Országos Természet és Környezetismereti Verseny és Egyesületnek. 

Napjainkig közel 230.000 gyerek 

vett részt a háromszintű versenyen.

Kiemelt volt az 5. 10. és a 20. évfor-

duló, amelyen Kaán Károly emlék-

oszlopot, Kaán Károly mellszobrot 

és emléktáblát avattak. 

Kérdésünkre elmondta, hogy 

nagy megtiszteltetésnek tartja a 

kitüntetést és  azt, hogy az emlékpla-

kettet Dr. Juhász-Nagy Pálné adta át 

számára .

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

Erzsébet utalvánnyal kapcsolatos tájékoztatás!  2. old.

Ricsajoztunk Törökbecsén    4. old.

Halloween party     5. old.

Modern Vállalkozások Programja   6. old.

Advent 2016     7. old.

Az úszás jelentős pozíciót foglal el városunkban  9. old.
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5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: 56/550-637 Tel./Fax: 56/350-901
E-mail: mezotur@tourinform.hu
Honlap: www.tourinform.hu

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek 

bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon: 

•	 november 20., december 18.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.

Mindennapos fogadóóra: email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
tel: 20/380-0709    

Boldog István Országgyűlési Képviselő

Véradás

2016. november 30-án Véradás lesz a 
Közösségi Házban 8-13 óráig.

Szükséges iratok:
Személyi igazolvány, lakcím-kártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt

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, 

2016. november 1-jén részesülőknek, az Erzsébet utalvány kiosztása 2016. 

november 28. és 2016. december 01. napja között történik. A kiosztás helye 

a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal épületének déli szárnya (Postával 

szembeni bejárat). Az utalványok átvétele ABC sorrendben történik a 

következő beosztás alapján:

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

2016. november 28.

A jogosult vezetéknevének „K” kezdőbetűjétől az „P” kezdőbetűig 

2016. november 29.

A jogosult vezetéknevének „R” kezdőbetűjétől az „ZS” kezdőbetűig 

2016. november 30.

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 veheti át az utalványokat.

Azon jogosultak, akik kijelölt napon nem tudnak valamilyen okból megje-

lenni 2016. december 01-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 2016. december 02-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!

Mezőtúr, 2016. október 28.

dr. Enyedi Mihály   sk.
         jegyző

Pályázati kiírás

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet

a Mezőtúri Városfejlesztési Kft. ügyvezető tisztségének betöltésére

A meghirdetett munkahely: Mezőtúri Városfejlesztési Kft.

5400 Mezőtúr Kossuth Lajos tér1.

A pályázó feladata:
• a Kft. tulajdonában lévő  vagyonnal való gazdálkodás

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság

• büntetlen előélet

• cselekvőképesség

• felsőfokú végzettség, 

• felhasználói szintű számítógépes ismeretek

• jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása

Az elbírálásnál előnyt jelent: 
• építőiparban szerzett gyakorlat,

• pályázatírói- és projektmenedzseri gyakorlat

• vezetői gyakorlat

A pályázathoz csatolni kell:
• önéletrajz

• iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

• szakmai tapasztalat igazolása

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány/igazolás az erkölcsi 

bizonyítvány igénylésről

• vezetői, szakmai program

• nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásá-

ban részt vevők a pályázatba betekinthetnek

• a pályázó nyilatkozata a Ptk 3:115 §-ban meghatározott összeférhetet-

lenségi feltételre vonatkozóan

A pályázat benyújtási határideje:    2016. december 12. 16.00 óra

A pályázat elbírálási határideje:      2016. december 16.

A pályázatokat zárt borítékban a bérigény megjelölésével az alábbi 
címen kell benyújtani:

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal 5400 Mezőtúr Kossuth Lajos tér 1.

A borítékon fel kell tüntetni: „Mezőtúri Városfejlesztési Kft. pályázat” 

A megbízás időtartama: a 2013. évi V. tv. ( Ptk) 3:114 §-a alapján a veze-

tő tisztségviselő megbízatása 5 évre szól , a Munka Törvénykönyv hatálya 

alá tartozik

Próbaidő tartama: 3 hónap

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást ad: 

Herczeg Zsolt polgármester

dr. Enyedi Mihály jegyző

T: 56/551-902

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
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Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

a Mezőtúri Család- és Gyermekjóléti Központ és 
Szolgálat Intézményvezető (magasabb vezető) 

beosztás betöltésére

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 

évig terjedő időtartamra szól.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2017. január 1. 

A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2022. 

december 31.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok Megye, 5400 Mezőtúr 

Kossuth Lajos tér 1.

A magasabb vezetői megbízással járó közalkalmazotti munkaköre és a 

munkakörbe tartozó lényeges feladatok a pályázó iskolai végzettségének, 

szakképesítésének függvényében kerülnek megállapításra.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:

Feladata az intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak 

ellátása, a felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intéz-

ményi működtetés, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattar-

tás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. Döntés az intézmény 

működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály a 

hatáskörébe utal. Az intézményben dolgozók munkájának irányítása, 

ellenőrzése. A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos 

jogszabályokban biztosított, hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlá-

sa. A fenntartó felé beszámoló készítése az intézmény működéséről, tevé-

kenységéről.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogál-

lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint  a közalkal-

mazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjó-

léti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000.

(XII.26.) kormányrendelet rendelkezései, valamint a Képviselő-testület 

által az adott magasabb vezetői beosztásra megállapított határozott időre 

szóló kereset kiegészítés rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;

• cselekvőképesség;

• büntetlen előélet;

• felsőfokú iskolai végzettség;

• Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvé-

delmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és műkö-

désük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellék-

let I/1. pontja 1. vagy 7. pontjában előírt felsőfokú végzettség, vagy a sze-

mélyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú 

melléklet 3. vagy 6.1. vagy 6.4. vagy 8. pontjában az intézményvezetői 

munkakörben előírt felsőfokú végzettség,

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésben foglaltak szerin-

ti szakmai gyakorlat,

• a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kap-

hat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a meg-

bízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

• szociális szakvizsga megléte, vagy a vezetői megbízást követő két éven 

belül a pályázó vállalja, hogy leteszi a szociális szakvizsgát,

• pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyám-

ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében 

foglalt valamely kizáró ok.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz;

• az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;

• nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védel-

méről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) 

bekezdésében foglalt valamely kizáró ok;

• végzettséget tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot igazoló 

okiratok, másolatai;

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a 

Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és 

vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben fog-

lalt kizáró okok;

• nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

• hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak 

megismerhetik;

• nyilatkozat a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről;

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő 

gondnokság alatt;

• nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes 

vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvény-

ben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását;

• nyilatkozat, hogy – pályázatával kapcsolatban – az elbíráló üléseken 

kívánja-e zárt ülés megtartását

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogvi-

szony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogvi-

szony esetén – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján - 3 hónap próbaidő 

kikötésével.

A munkakör/beosztás betölthetőségének időpontja: 2017. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Enyedi 

Mihály jegyző nyújt, a 56/551-902-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr Kossuth Lajos tér 

1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás elnevezését: Mezőtúri Család- 

és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése 

és a Vhr. 1/A. § (10) bekezdésében megjelölt tagokkal bővített szakmai 

bizottság véleményezi, majd ezt követően a Képviselő-testület első ülésén 

bírálja el. 

A pályázat elbírálásából érvénytelenség miatt kizárásra kerül azon pályá-

zó pályázata, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem 

csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy 

aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát.

Folyt. 4. old.
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Tisztelt Lakosok!

Képviselői fogadóórára várom Önöket november 23-án  (szerdán) 16 

órára. Hely: MSZP képviselői irodája (Dózsa Gy. u. 1.)

Tisztelettel: Rózsa Endre önkormányzati képviselő

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: A véleményezési határidő 

lejártát követő első képviselő-testü-

leti ülés.

A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: 

A pályázat kiírója fenntartja a 

jogot, hogy a pályázatot eredmény-

telennek nyilváníthassa. A pályázat 

beadásával a pályázó egyúttal min-

den, az előbbiekben meghatározott 

feltételt magára nézve kötelezőnek 

elfogad.

A pályázati kiírás további köz-
zétételének helye, ideje: 
• Mezőtúr Város Önkormány-

zatának honlapja – 2016. novem-

ber 10.

• Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal hirdetőtábláján való 

kifüggesztés – 2016. november 10. 

A munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a www.
mezotur.hu honlapon szerezhet.

Hagyomány már, hogy az ünne-

pek közeledtével évértékelést tarta-

nak a Vasutasok Szakszervezete 

Országos Nyugdíjas Szervezete 

(VSZONYSZ) területi egységei, az 

alapszervezetek. Nem volt ez más-

ként a szegedi régióban ebben az 

évben sem: sorra látogatta a területi 

képviselet (TK) vezetősége – élü-

kön Rácz Sándorral, a TK vezetőjé-

vel  – a 21 alapszervezet beszámoló 

taggyűléseit, beszélgetni, társalogni 

a tagsággal. Ám 2016. november 

7-én egy különleges ünnepi ese-

mény miatt kettőzött figyelem irá-

nyult a Mezőtúron működő – 

Ivanov György elnök által vezetett 

– alapszervezetre.

Ünnepi taggyűlésre készültek, 

melyre hivatalos volt Herczeg Zsolt 

polgármester és Sárvári Attila 

Mezőtúr állomásfőnöke is. A MÁV 

Zrt.-t Cseh Attila, a szegedi forgalmi 

osztály vezetője képviselte. 

Megjelent a rendezvényen a VSZ és 

a VSZONYSZ szinte teljes „vezérka-

ra: Meleg János VSZ elnök, Horváth 

Csaba alelnök, Simon Dezső 

VSZONYSZ elnök, Győri István 

ügyvezető elnök is.

A Himnusz elhangzása és G.Tóth 

András levezető elnök köszöntője 

után Ivanov György alapszervezeti 

elnök ismertette az 50 fős alapszer-

vezet 2016. évi munkáját, majd a 

gazdasági-pénzügyi beszámoló 

következett. Rácz Sándor TK vezető 

hozzászólása után Herczeg Zsolt 

polgármester elmondta: a városban 

61 civil szervezet működik. A veze-

tés kiemelt figyelmet fordít az idős-

korúak támogatására és „odafigyel” 

a vasutas település nyugdíjasaira is. 

Meleg János és Simon Dezső orszá-

gos kitekintést adott a szakszerveze-

tek és az időskorúak helyzetéről, 

kiemelve a város és a MÁV Zrt. anya-

gi és erkölcsi segítségét, támogatá-

sát. Sárvári Attila biztosította hozzá-

szólásában a tagságot: ez után is 

minden segítséget megad a nyugodt, 

kiegyensúlyozott működéshez. 

Az ünnepi taggyűlés végén Simon 

Dezső és Ivanov György a Vasutasok 

Szakszervezete által alapított 

„Elismerő Oklevelet” nyújtotta át 

Herczeg Zsolt polgármesternek és 

Sárvári Attila állomásfőnöknek a 

szakszervezeti 

mozgalom támo-

gatásáért, az 

időskorúak fel-

karolásáért vég-

zett eredményes 

és odaadó tevé-

kenységük elis-

meréseként. 

Az ünnepi 

program hivata-

los része Túróczi 

Zoltán: Tanács című versének 

elhangzásával ért véget. A vendé-

gek és a szép létszámmal megjelent 

tagság fehér asztal mellett is meg-

ünnepelte a különleges alkalmat és 

köszöntötte a kitüntetetteket. 

Értékes és hasznos társalgással, jó 

hangulatban ért véget a VSZONYSZ 

Mezőtúri Alapszervezetének évzá-

ró-évértékelő ünnepi taggyűlése a 

helyi Közösségi Ház dísztermében.

Szentes Bíró Ferenc 
Szeged

 Évzáró, ünnepi szakszervezeti taggyűlés
kitüntetésekkel Mezőtúron

A kitüntetettek (középen Ivanov György, 
jobbról Herczeg Zsolt, balról Sárvári 
Attila)

Az elnökség

www.mkskft.hu

2016. november 5-6-án 

Törökbecsén, városunk szerbiai 

testvértelepülésénél járt a Vivace 

kamarakórus. Mint már oly sok 

mezőtúri kulturális csoport, a 

mezőtúri delegációval közösen mi 

is részt vehettünk a „Ricsaj” nevű 

rangos rendezvényen.

A vendéglátók meleg szeretettel 

fogadtak bennünket, mi pedig 

énekszóval köszöntöttünk minden-

kit. Így, a zene segítségével azonna-

li barátságok köttettek. Többször is 

hangoztatták, hogy milyen nagy 

kár, hogy nincs már Törökbecsén 

vegyeskar.

Szombaton este kezdődött a ren-

dezvény, ahol főleg néptáncos pro-

dukciókban gyönyörködhettünk. 

Mi is leginkább magyar népdalfel-

dolgozásokat énekeltünk. Úgy érzé-

keltük, hogy kis műsorunkkal 

kivívtuk a közönség tetszését. 

Az előadás után közös vacsorán 

vehettünk részt, ahol a talpalávalót 

a korábban Mezőtúron is vendéges-

kedő Sápi István együttese adta.

Vasárnap délelőtt a kellemes idő-

ben elsétáltunk a Tájházba, ahol 

megtekintettük az igen érdekes 

helyi gyűjteményt is. Ebéd után 

élményekkel gazdagon indultunk 

haza.

Ezúton is köszönjük a törökbe-

csei szervezőknek a szeretetteljes 

vendéglátást, Mezőtúr Város 

Önkormányzatának pedig a lehető-

séget, hogy részt vehettünk ezen a 

rendezvényen.

Csiderné Csizi Magdolna
(karnagy)

Mezőtúr, 2016. november 8. 

Ricsajoztunk Törökbecsén

Tisztelt Mezőtúriak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kossuth Lajos téri szökőkút ez évi 

üzemeltetése a téli időszakra való tekintettel befejeződött.

Főterünk ékköve tavasztól pompázik újra.

Megértésüket köszönjük!

 Mezőtúr, 2016. november 11.
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Újra Halloween Partyval várta a 

Közösségi Ház városunk lakosait 

október 28-án. A halloween ősi 

kelta hagyományokból kialakult 

ünnep, amit elsősorban az angol-

szász országokban tartanak, bár 

mára már az egész világon elterjedt. 

A programok között szerepelt 

természetesen a tökfaragás, amely-

ből a szervezők versenyt is hirdet-

tek. A tökök versenye két kategóriá-

ban került meghirdetésre: otthon és 

helyben faragott tökalkotások vias-

kodtak. A zsűri dolga nem volt egy-

szerű, hiszen a tök alkotások mel-

lett a jelmezeket is szemügyre kel-

lett venniük a Légy ijesztő! című 

jelmezversenyen. Vékony 

Erzsébetnek, Molnár Nórának és 

Veres Nikolettának az ijesztőbbnél-

ijesztőbb és kreatív maskarák felvo-

nultatása után ki kellett választani 

azokat, amelyek az est folyamán 

díjazásra kerültek. Amíg a zsűri 

elvonult tanácskozni, a nagyterem-

ben tovább folyt a móka. A kézmű-

ves asztalnál halloween ünnepéhez 

kapcsolódó alkotásokat készíthet-

ték el a gyermekek, így tojástartó-

ból készült denevér, falevélből, 

papírból szellem, valamint szín-

pompás zsenília pókok is napvilá-

got láttak. A szomjúságot pedig 

mindenki kedvére csillapíthatta a 

halloween éji teaházban.

18 óra után a Közösségi Ház előtt 

a felsorakoztatott  töklámpások 

fényei igazán jó hangulatot terem-

tettek az eredményhirdetéshez. Így 

a zsűri kint ismertette a díjazottak 

neveit, hogy közben mindenki meg-

csodálhassa az elkészült tökkreáci-

ókat.

Díjazottak:
Tökfaragó verseny, otthon 

készült tökök:
I. Muzsai Tamás

II. Pete Gvendolin Enikő

III. Békefi Flóra

Különdíj: Varga Flórián

Tökfaragó verseny, helyben 
faragott tökök:

I. Nagy Martin

II. Urbán Soma

III. Nagy Botond, Nagy Kristóf

Különdíj: Szűcs Petra

Jelmezverseny:
I. „Sírontúliak Társasága”

II. Bányai Nóra, Bányai Bercel

III. Busi Lilien

Különdíj: Cser Noémi,

Tóth Sándor Henrik

Az eredményhirdetés után sem 

ért véget a délután, a nagyobbak a 

Libabőr című amerikai 

horrorvígjátékot tekinthették meg.

Ezúton is köszönjük a zsűri mun-

káját, valamint köszönjük minden-

kinek a részvételt.

Bodor Márti

Halloween party

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő 

komp 2016. november 1-től új menetrenddel üzemel:

hétfőtől vasárnapig 07:00 - 16:00 óráig

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú 
Nonprofit Kft.

Nem mindegy, hogy az éveinket 

milyen minőségben éljük le.

Minden életkorban figyelembe 

kell vennünk a testünk adta fizikai 

tulajdonságokat. A rendszeres moz-

gás és az  életkornak megfelelő fizi-

ológiás testedzés kedvező hatású a 

szervezetünkre.

Biztos emlékeznek arra a szlo-

genre: EGY KICSI MOZGÁS 

MINDENKINEK KELL.....

Sokan most biztosan azt gondol-

ják, hogy: ”dolgozok én eleget”. 

Felmerül a kérdés hogy ez a kijelen-

tés egyenértékű e azzal, hogy torná-

zok-e eleget? A kérdésre a válasz: 

nem. 

A hétköznapi munkavégzés és 

önkiszolgálás csak egy bizonyos 

izomcsoportot mozgat meg és álta-

lában a tartásért felelős izmok kar-

bantartását nem fedi le. Az ízületek 

terhelését tekintve szintén elmond-

ható, hogy az egyirányú munkavég-

zés az ízületi felszínre nyíróerővel 

hat és a túlterhelése gyulladásra 

hajlamosíthat.

A statikus tartásért  a csontoza-

tunk,  a dinamikus tartásért pedig 

az izmaink a felelősek. 

A dinamikus tartásért felelős 

izmok megfelelő karbantartásához 

rendszeres gyógytorna szükséges, 

azonban nem elhanyagolható a 

helyesen kialakított életmód sem. A 

monoton egyoldali mozgás hatásá-

ra egyes izmaink zsugorodásra haj-

lamosak és idővel előre haladva fáj-

dalom jelentkezik, ezért célszerű a 

tevékenységeinket megfelelő ergo-

nómiai szempontoknak megfelelő-

en végezni.

Fontos tanácsok:
• A napi munkavégzésünket ará-

nyosan osszuk be!

• Ne emeljünk nehezet! (ha mégis: 

rövid teherkarral, törzshöz közel 

történjen az emelés,  

egyenes törzzsel, térd és csípő 

hajlítással végezzük)

• Kényelmes lábbelit viseljünk!

• Csökkentsük a megbotlás lehető-

ségét. Legyünk óvatosak csúszós 

felületen (fürdőszobában,  j á r-

daszegélynél vagy küszöbnél)!

• Ülőmunkánál óránként álljunk 

fel és mozogjunk, nyújtózzunk 

párszor!

• Ajánlott szabadidő és sport fog-

lalkozások: úszás, séta, kerékpá-

rozás, tánc, (gyógy)torna

A fent említett mozgásokhoz 

segítséget, illetve (gyógy)tornákat a 

Mezőtúri Egészségfejlesztési Iroda 

keretén belül ingyenesen tudjuk 

biztosítani. Kérem, további infor-

mációért keresse munkatársainkat!

Nagy Anikó gyógytornász
Mezőtúri Kórház és 

Rendelőintézet
Egészségfejlesztési Iroda

5400 Mezőtúr, Kossuth L. u. 9-11

Tel: 06-56-550-427

efi.mezotur@gmail.com

Vitalitás korhatár nélkül

A Városi Nyugdíjas Klub 2016. 

október 28-án rendezte meg az 

Idősek Világnapi ünnepségét.

A rendezvényünket a Városi 

Oktatási Centrum ebédlőjében tar-

tottuk. Ünnepségünkön hét vidéki 

és kilenc helybeli nyugdíjas klub 

mintegy 170 fő részvételével tisztel-

te meg rendezvényünket. 

A megnyitó után Herzceg Zsolt 

polgármester úr és Bordács László a 

Mezőtúri Közművelődési és Sport 

KN Kft. ügyvezetője köszöntötte a 

szépkorúakat. 

A vendégként meghívott klubve-

zetők is köszöntötték a résztvevő-

ket. Kedves színfoltja volt az ünnep-

ségnek a 80. életévüket betöltött 

nyugdíjas klubtagjaink köszöntése. 

Ezt követte a klubok műsora, majd 

az ebéd.

Ebéd után közös zenés szórako-

zás vette kezdetét. A talpalávalót a 

Molnár duó szolgáltatta, mindenki 

megelégedésére. Rendezvényünk a 

késő esti órákban ért véget.

Itt szeretnék köszönetet mondani 

Polgármester úrnak a támogatásért, 

a Közművelődési és Sport KN Kft-

nek, az Ipari Park Kft-nek a segítsé-

gért. Megköszönöm a Nyugdíjas 

Klub tagjainak a segítséget, akik 

sokat fáradoztak rendezvényünk 

sikeréért, hiszen egy ekkora nagy 

létszámú rendezvényt csak összefo-

gással, közösen lehet megvalósíta-

ni. Még egyszer köszönöm!

Bacsa Miklósné

Idősek Világnapja



6 m e z ő t ú r  é s  v i d é k e 2016. november 18.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Modern Vállalkozások Programjának 

második járási tájékoztató napja 2016. november 8-án, Mezőtúron került 

megrendezésre. 

Az információs napot Dr. Enyedi Mihály, Mezőtúr város jegyzője nyitot-

ta meg. Nyitóbeszédében kiemelte az információ-technológia fejlődésének 

jelentőségét és hasznát, valamint az alkalmazkodás és a szükséges fejlő-

dés/fejlesztés fontosságát. 

A rendezvényen 6 előadó tartott tájékoztató előadást saját szakterületé-

ről. Elsőként Pankucsi Szilárd, IKT tanácsadó beszélt a Modern 

Vállalkozások Programjáról, a tanácsadói hálózat működéséről, a GINOP 

3.2.1 és a GINOP 3.2.2 pályázat nyújtotta lehetőségekről. Őt követte 

Papadimitropulosz Alexander a Via IT Számítástechnikai Bt. ügyvezető 

igazgatója, aki „Ipar 4.0” című előadásában a napjainkban oly aktuális 

témát, a 4. ipari forradalom jeleit és hatásait mutatta be a hazai gazdaság 

szereplőinek vonatkozásában. Tájékoztató előadásában nemcsak ismertet-

te ezeket a hatásokat, hanem meg is jelölte, hogy a gazdaság mely szerep-

lői és miként lehetnek a legújabb ipari forradalom nyertesei. 

Az előző előadás gondolatmenetét 

követve, Márkus Dávid, az ML 

Global Systems Informatikai Kft. 

értékesítési menedzsere konkrét pél-

dával mutatta be miként is működik 

egy több szereplős, több informati-

kai eszköz összekötéséből álló 

modern, járműkövetési rendszer. 

Miként kommunikálnak az egyes 

eszközök, miként tárolódik és továbbítódik a begyűjtött adatok halmaza, és 

ez milyen előnyökkel vagy hátrányokkal járhat a felhasználó vállalkozások-

ra nézve. 

A kávészünetet követően a kis-, és középvállalatokra szabott vállalatirá-

nyítási rendszerek témakörét járták körbe az előadók. Első körben Dánfy 

László, a ProCons Kft. vezető konzulense beszélt a vállalatirányítási rend-

szerek előnyeiről, hátrányairól és a bevezetésükhöz szükséges IT stratégia 

fontosságáról. Frappáns képsorral szemléltette, hogy melyek lehetnek egy 

projekt megvalósítása során a legfőbb buktatók és ezeket, miként lehet 

megelőzni, a vállalat működésének szabályozásával. 

Őt követte Márton Gergely a Commit Kft. ügyvezető igazgatója, aki rész-

letesen bemutatta, hogy miként tudja segíteni a vállalkozás működését egy 

nyílt vállalatirányítási rendszer. Az ő előadásában főként a vállalatirányítá-

si rendszerek felépítéséről, kialakításának és üzemeltetésének menetéről 

hallhattak hasznos információt a jelenlevők. 

Végül, az előző két előadás méltó zárásaként Polgár József, a Polgár Kft. 

ügyvezető igazgatója, a vállalatirányítási rendszerekről szerzett saját 

tapasztalatait, konkrét példákon keresztül osztotta meg a hallgatósággal.

Az ebédszünetben a felfrissülés mellett minden résztvevő tüzetesebben 

is szemügyre vehette a szakmai kiállítást Az előadók közül többen kiállító-

ként is részt vettek a programon, így a felmerülő kérdések tisztázására és a 

személyes konzultációra is lehetőség nyílt. A résztvevők az alábbi kiállítók-

kal, az alábbi témákban értekezhettek. 

Bartolák és Társai Kft. - irodatechnika

Szitár-Net Kft. – vállalatirányítási rendszerek

ProCons Kft. – informatikai biztonság

ML Global Systems Informatikai Kft. – vezetéstámogató és járműköve-

tő rendszerek

Armamenta Kft. – számítástechnikai eszközök

Polgár Kft. - szervezetfejlesztés

IKT tanácsadó – Modern Vállalkozások Programja

A nap zárásaként, fórumbeszélgetés keretében főként a kis-, és középvál-

lalkozók részére javasolt vállalatirányítási rendszermegoldásokról, felhő 

technológiáról és az adatvédelem fontosságáról és megoldási lehetőségeiről 

esett szó.

A látogatók érdeklődéssel figyelték az előadásokat és a fórum beszélge-

tés során értékelték a nap eseménye-

it. Az elégedettségi kérdőívet kitöltő 

résztvevők között kisorsolásra került 

egy darab tablet is. A szerencsés 

nyertes nevét (Hernyákné Meczner 

Erzsébet Anikó – Túrgép-2000 Kft.) 

Dánfy László (ProCons Kft.) húzta ki.

Modern Vállalkozások Programja - Vállalkozz digitálisan
Mezőtúr információs nap

November 1-je óta a korábbinál 

is nagyobb területen végzik a 

katasztrófavédelem kéményseprői 

a lakossági kémények tisztítását, 

ellenőrzését. Jelenleg 17 megye 

2499 települése tartozik a kataszt-

rófavédelem ellátási területéhez. A 

gazdálkodó szervezetek tulajdoná-

ban lévő kémények ellenőrzését és 

tisztítását változatlanul a kémény-

seprőcégek végzik megrendelésre. 

Az, hogy milyen gyakran érkezik 

valakihez a kéményseprő, attól 

függ, hogy az adott háztartásban 

milyen tüzelőberendezéssel fűte-

nek, nem pedig attól, hogy fűtési 

időszak van-e. Gázüzemű és zárt 

égésterű tüzelőeszköz esetén két-

évente, minden egyéb fűtőberende-

zés esetében évente érkezik a 

kéményseprő. 

A kötelező lakossági sormunka 

az egész országban ingyenes. A 

kéményseprő 15 nappal az ellenőr-

zés előtt írásos értesítőt dob a pos-

taládába. Ha a kéményseprő az 

értesítésben megadott időpontban 

nem találja otthon a kéménytulaj-

donost, újabb időpontról hagy 

értesítést. Ha a sormunkát a 

kéményseprő a második időpont-

ban sem tudja elvégezni, akkor a 

kéménytulajdonosnak 30 napon 

belül egyeztetnie kell egy új, közös 

időpontot, amikor elvégezhető a 

sormunka. A harmadik, közösen 

egyeztetett időpontban elvégzett 

munkáért már ki kell fizetni a 

kiszállási díjat (körülbelül 500 

forint), de nem készpénzben, 

hanem csekken, vagy átutalással.

A kötelező és ingyenes lakossági 

sormunka magában foglalja a 

kémény és az összekötő elem ellen-

őrzését, tisztítását, a levegő-után-

pótlás ellenőrzését és az ezt befo-

lyásoló műszaki berendezések 

okozta hatások vizsgálatát, továbbá 

az égéstermék paramétereinek 

ellenőrzését, illetve ahol elő van 

írva, ott a szén-monoxid-érzékelő 

működőképességének ellenőrzését 

is. A sormunkába nem tartozó tevé-

kenységekért változatlanul fizetni 

kell.

Természetesen lehetőség van 

arra is, hogy valaki az ingyenes 

sormunkán túli kéményellenőrzést 

vagy tisztítást rendeljen meg. Ezt a 

1818-as telefonszámon, azon belül 

a 9-es, majd az 1-es menüpont 

kiválasztásával elérhető ügyfél-

szolgálaton teheti meg. A két köte-

lező sormunka között megrendelt 

ellenőrzés és a sormunkába nem 

tartozó munkák elvégzése költség-

térítés terhére történik. A kémény-

sepréssel kapcsolatos információk 

elérhetők a kemenysepres.

katasztrofavedelem.hu webolda-

lon. 

Tájékoztató
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Advent 2016
Tisztelt Olvasó!

Év vége felé közeledve örömmel mondhatjuk, hogy a Mezőtúri 

Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai szervezé-

sében idén is számos színvonalas, értékes és érdekes sporteseménnyel, 

kulturális csemegével, nívós kiállítással vártuk látogatóinkat. 

Az adventi időszakban sem hagyjuk Önt pihenni. Az elkövetkező négy 

hét, és tulajdonképpen december 31-el bezárólag a 2016-os év még számos 

eseményt tartogat.

Az advent nemcsak vallási ünnepi mivoltából fakadóan köt össze ben-

nünket, hanem a szeretet ünnepeként városunk polgárainak identitását is 

erősíti, hiszen vasárnaponként 

mezőtúri közösségek mutatkoznak 

be. A megjelent Adventi 

Programfüzetben csokorba szedve 

kínáljuk a megrendezésre kerülő 

programokat, amelyek jelentőség-

gel bírnak városunk életében.

Jöjjön el a rendezvényekre, tölt-

sük együtt az ünnepi perceket.

A hímzés ezer arca
Program helyszíne: Közösségi Ház

Program időpontja: 2016. november 26. (szombat), 15 óra

Kapcsolattartó, elérhetőség: Csíder Irén 06/70 606-4809

A Mezőtúri Népi Díszítőművészeti Szakkör ezúttal a Magyarországon leg-

inkább kedvelt hímzéstechnikákkal készített alkotásokkal kívánja bemutatni 

a hímzés sokoldalúságát a kiállításra ellátogatóknak. A gyűjtemény kellemes 

feltöltődést ígér színekkel, szépséggel, fantáziával az adventi időszakra.

Szervező: Mezőtúri Népi Díszítőművészeti Szakkör

I. Adventi gyertyagyújtás
Program helyszíne: Városháza díszterme

Program időpontja: 2016. november 27. (vasárnap) 17 óra

Kapcsolattartó, elérhetőség: Bordács László 06/56 350 075

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 Dr. Csellár Zsuzsanna a Mezőtúri Kórház főigazgatója, 

„Mezőtúr Városért” díj 2016. évi kitüntetettje mondja el adventi gondolatait.

A műsort a Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola diákjai adják. Zenei összeállítással 

köszöntik a résztvevőket s a tél legszebb ünnepét.

Szervező: Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúri Közművelődési és 

Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

II. Adventi gyertyagyújtás
Program helyszíne: Közösségi Ház, nagyterem

Program időpontja: 2016. december 4. (vasárnap) 17 óra

Kapcsolattartó, elérhetőség: Bodor Márta 06/56 350-075

A második vasárnapon a helyszín a Közösségi Ház nagyterme. Az ünne-

pi koszorú második gyertyáját Batta Attila Viktor alpolgármester gyújtja 

meg. Az adventi gondolatokat Fülöp Mónika evangélikus lelkész mondja 

el. Ezt követően az arTúr Fesztiválon nagy sikerrel fellépett Líria Társulat 

- helyi előadók - műsora következik.

A Líria 2015 januárjában alakult baráti társaság. A társulat legfontosabb 

elve, hogy mindenki csak olyan dalt énekel, amit igazán szeret, amiben ott-

hon érzi magát. A társulat kifejezetten alkalmakra készül, felkéréstől füg-

gően. Több mint 50 számot tartalmazó repertoárukból bőven jut minden-

kinek kedvére való.

Előadók: Kiss Viktória, Lajter Dorina, Papp Veronika, Uhljár Bettina, 

Varga Erzsébet, Geszti Viktor, Pete Gergely

Szervező: Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.

Kézműves portékák vására
 Tisztelettel hívunk és várunk mindenkit a Túri Fazekas Múzeum által 

szervezett kézműves vásárba, ahová a helyi alkotók mellett a környékbéli 

jó kezű mesterek is elhozzák portékájukat. Az elmúlt évekhez képest vál-

tozott a helyszín: nem a múzeum épületében lesz a vásár, hanem a Petőfi 

út 56. alatt található Kézműves Házban. A vásár időpontja: 2016. december 

4. (vasárnap), 10 és 17 óra között.

Mikulás napi előadás
Szinetár Dóra ünnepi műsora

gyerekeknek
Városi Oktatási Centrum, Sportcsarnok

2016. december 5. 10 óra

Bejelentkezés feltétlen szükséges, az aláb-

bi telefonszámokon: Orosz Annamária, 

56/350-075, 20/243-5808. Jelentkezéseket a 

sportcsarnok befogadóképességéig áll 

módunkban elfogadni. Kérjük megértésüket!

A belépés ingyenes!

Kuckó Matiné a Gyermekkönyvtárban

November21. (hétfő) 17 óra

December 5. (hétfő) 17 óra

December 19. (hétfő) 17 óra

Vetítünk, mesélünk

Szeretettel vár mindenkit a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár Gyermekkönyvtára

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

www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
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A központi orvosi ügyeleti szol-
gáltatást az Országos Orvosi 
Ügyelet Nonprofit Kft. végzi tele-
pülésükön. Az orvosi ügyelet irá-
nyítása, a telefonhívások fogadása 
a következők szerint történik:

2016. december 01-től a sürgős-

ségi betegellátás hatékonyságának 

fokozása, a párhuzamos hívások 

számának csökkentése, valamint az 

azonnali elérhetőség biztonságának 

javítása érdekében az ügyelet irá-

nyítására DISZPÉCSER-
SZOLGÁLATOT MŰKÖDTET.

A Diszpécserszolgálat működé-
sének előnyei:
• A kórkép súlyossági fokozata 

szerint biztosítja az ellátást (az 

esettől függően küld ügyeletet 

vagy akár azonnal mentőt ill. biz-

tosít szakszerű tanácsadást)

• Közvetlen kapcsolatot biztosít a 

szolgáltatón belüli és szolgálta-

tók közötti hatékony együttmű-

ködéshez (OMSZ, Rendőrség, 

Katasztrófavédelem stb.)

Az egységes, gyorsan elérhető 

sürgősségi hívószámon a lakosság 

segítséget hívhat. Egy hívás kezde-

ményezésével az ügyelet és a disz-

pécserszolgálat egy időben elérhe-

tő. Így a beteg egy belépési ponton 

keresztül kerül kapcsolatba az ellá-

tókkal és egyértelmű beteg utakon 

át jut ellátáshoz.

2016. DECEMBER 01-TŐL
az alapellátási ügyelet a

következő számokon hívható:
ÜGYELETI HÍVÓSZÁM:

06/70 3 703 104
Mentőszolgálat /mentési

hívószám:104

Bejelentéskor a diszpécserszolgálat 

egységes kérdezési és szakmai elvek 

figyelembevételével dönt a riasztandó 

sürgősségi egységről (kivonuló ügye-

leti szolgálat, orvos, mentőtiszt, 

kiemelt mentőegység, esetkocsi, 

rohamkocsi). A szolgálatirányító a 

rendelkezésre álló információk alap-

ján a beteg feltalálási helyéhez legkö-

zelebbi és a legfelkészültebb egységet 

küldi a beteg segítségére.

Amennyiben a bejelentéskor 

egészségügyi tanácsadásra van 

szüksége az irányítás ebben is a 

segélyhívó rendelkezésére áll.

A bejelentőnek, amennyiben 

panaszai megengedik, az irányítás 

felajánlja az ügyeleti ambulancia 

felkeresését. Az ügyeleti körzetha-

tárokon belül működő ügyeleti 

AMBULANCIA (felnőtt és gyerme-

kek számára) igénybe vehető.

A sürgősségi ellátás láncszemei 
/ teendői :

1, Beteg:
- fel kell ismernie az életveszé-

lyes állapotot,

- döntését meghozva értesítenie 

kell az egységes számon elérhető 

sürgősségi rendszert és a kérdések-

re pontos válaszokat kell adnia,

- elsősegélyt kell nyújtania illetve 

az orvos megérkezéséig a mentésirá-

nyító tanácsai alapján kell eljárnia.

2, Diszpécser:
- a beteg vagy a hozzátartozó 

bejelentését a sürgősségi telefon-

számon fogadja,

- tanácsot adhat a kiérkezésig 

elvégzendő beavatkozásokról,

- helyszínre irányíthatja a leg-

megfelelőbb , a helyszínt leghama-

rabb elérő sürgősségi egységet.

3, Sürgősségi egységek
-KÖZPONTI ÜGYELETI 

AMBULANCIA,

- ORVOSI ÜGYELETI KOCSI – 

szakorvos ill. mentőtiszt/szükséges 

életmentő eszközökkel,

-KIEMELT MENTŐEGYSÉG - 

mentőszakápoló,

-ESETKOCSI - mentőorvossal /

mentőtiszttel,

-ROHAMKOCSI-sürgősségi szak-

orvossal (oxyologus).

Tisztelt Lakosok!

TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a közvilágítási hibák bejelenté-

se az üzemeltetést végző KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálatán tehetők meg, 

amelynek elérhetőségei:

e-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu, 
telefon: 06- 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. 

Számtalanszor hallja az ember 

kiskorában ezeket a mondatokat: 

Kapcsold le a villanyt, ha kimész a 

szobából! Zárd el a csapot, ne foly-

jon fölöslegesen! Csukd be az ajtót, 

ne fűtsük az udvart! Ennél többször 

már csak mondja a saját gyermeké-

nek, gyermekeinek, osztályába járó 

diákoknak… Ezt a ma is 

örökZÖLDnek számító témát, 

vagyis az energiaforrások környe-

zettudatos felhasználását állította a 

középpontba az idei előadáson a 

Zöldjárat, amely Fizibusz néven 

járt eddig iskolánkban az előző 

években.

A 2016. október 12-én megrende-

zett programra a Teleki tornatermé-

ben került sor, amelyen ismét szép 

számmal vettek részt a városi általá-

nos iskolák 7-8. osztályos tanulói, 

valamint a 9-es telekisek is. Tóth Pál 

humoros, könnyed, ugyanakkor 

oktató jellegű közel két órás előadá-

sa az idén is lefoglalta a tanulókat. 

Az igazi titka talán az interaktivitás 

volt: bevonta a gyerekeket napjaink 

egyik legkritikusabb témájának 

megbeszélésébe. Az energiával való 

takarékoskodást „természetesen” 

látványos kísérletekkel is alátá-

masztotta, így a talán hosszúnak 

tűnő program még élvezetesebb, 

didaktikusabb volt. Szinte egyálta-

lán nem is jutott az ember eszébe, 

hogy ez bizony fizika.

A tanulságos délelőtt befejezése-

ként forró vizet engedett az előadó 

cseppfolyós nitrogénbe, a reakciók 

hatására hatalmas ködoszlop emel-

kedett a magasba. Azért reméljük, 

nemcsak ezt a ködöt oszlatta el a 

végén a Zöldjárat, hanem a téves 

beidegződéseket, a lustaságból 

fakadó, energiapocsékló szokások-

kal kapcsolatos vélekedéseket is!

Tóth Anikó

Zöldjárat – nem csak fradistáknak!



Az úszás egy alapsport. Az egyik leghatékonyabb mozgásforma, ami a 

létező összes izomcsoportot tökéletesen megmozgatja tetőtől talpig, a túl-

terhelés veszélye nélkül, plusz javul a tüdő, a szív, a keringés szervrendsze-

rének teljesítőképessége. Már az ókori görögöknél is a műveltség fokmérő-

je volt. Nem beszélve az ókori római fürdőkultúráról, Napóleon seregében 

pedig a kiképzés része volt. Ezt felismerve, manapság szinte mindenhol 

benne van a kötelező testnevelésben az úszásoktatás. Ez egy egyéni, kész-

ség sport, ahol a szorgalom, a kitartás és a monotónia tűrés nagyon fontos 

szerepet játszik. Megmutatkozik az iskolai eredményekben, a későbbiek-

ben majd a munkahelyeken. Ebben a közösségben fejlődő gyerekek nem 

fognak lógni, táppénzre menni.

A szakosztály a hetvenes évek végén alakult, Tóth Károly a mindenki 

Karcsi bácsija vezetésével, akkor még fedett uszoda nélkül. Úgy edzettünk 

november végéig, hogy egy olajkályhával fűtött kisbuszban öltöztünk át és 

irány a medence. Télen, hét közben szárazföldi edzések, hétvégén 

Szolnokra vagy Békéscsabára jártunk át úszni.

Tóth Károly 1917. 09. 25 - 2000. 04. 05.
- Edzői munka Mezőtúr 1978-1994.

- Edzői diploma 1967. Testnevelési Főiskola

-1981. Országos versenybíró 

-1983. Társadalmi munkáért arany fokozat

-1986. Kiváló munkáért Miniszter Tanácsi kitüntetés

-1987. Szolnok Megyei Úszó Szakszövetség Elnökségi tag

- A budapesti MAFC-nál kezdett el versenyszerűen úszni, de közbeszólt 

a II. világháború.

Öt év kiesés után edzőként folytatta. Jó barátság fűzte Kovács István egy-

kori sportfelügyelőhöz, ezért vállalta el Tóth Károly, hogy összehozza 

Mezőtúron az úszószakosztályt.

A mezőtúri úszószakosztály 1978. 05. 01-től működik
A városban addig nem volt hagyománya az úszósportnak. Uszoda nem 

volt. Nyáron, a strandon edzettek, télen a nagyobbik langyos vízű kisme-

dencében, hétvégeken pedig a szolnoki Damjanich uszodában. Az akkori 

lemorzsolódás okai főleg a szülők részéről, hogy hideg a víz és féltették a 

gyerekeket a megfázástól. Mára sokat javult a helyzet, hiszen 1989 óta 

fedett uszoda van Mezőtúron. Általában 50 gyerekkel foglalkozott, akik 

közül többen országos versenyeken döntős úszók voltak. A hét öt napján 

utazott Tiszaföldvárról a városunkba az edzések miatt. 

- Vallja, hogy heti 3-4 edzés csak szinten tartásra elég, 5-6-al már jelen-

tős eredmények is felmutathatók és az úszószakosztály fejlesztésénél a ver-

senyzési lehetőségek megteremtését kell biztosítani!

- Az akkori gyerekeknél a csapatmunka jó, egyéniben nagy tündöklések 

nincsenek.  

A rendelkezésre álló anyagi lehetőségek biztosították a versenyzők fejlő-

déséhez szükséges versenyeken való részvételt.

Karcsi bácsi után Baukó Péter, Zalán Csaba, Dévay László és jelenleg én 

(Csipes Andor) látom el a vezetőedzői szerepet.

-1978.04.15-tól MAFC

-1988-tól Honvéd Szabó Lajos SE.

-1992-tól Városi Sportiskola

-2010-től Mezőtúri Közművelődési és Sport KN. Kft.

Szakosztályunk 2016. június 1-től Invictus Úszó- és Vízilabda SC. Kft. 

keretein belül működik. Az úszásoktatásért Baukó Péter felel, az utánpót-

lás és a versenyzők edzője Csipes Andor.

Az új egyesület új lehetőséget kínál az úszó- és a vízilabda sportélet fej-

lesztésére. 2016-ban megalakult egyesületünk - a régiek szellemi örököse-

ként - ezt a folyamatot szervezi és menedzseli, a mai kor lehetőségeinek 

megfelelően.

Az egyik legfontosabb célkitűzésünk, hogy városi és kistérségi utánpót-

lás nevelési szerepet töltsünk be. Ennek érdekében edzési, edzőtáborozási, 

versenyzési és menedzselési lehetőséget kívánunk biztosítani a sportoló 

gyerekek számára úszás- és vízilabda sportágakban.

Az oktatás Baukó Péter felügyeletével, Kéki Dorottyával kiegészülve több 

csoportban folyik hétfő, szerda, péntek és hétvégén. Majd fölkerülve hoz-

zám 2 csoportban folyik a fitnesz, utánpótlás, kicsik és a versenyzők felké-

szítése. Igény még lenne a szülők részéről, de sem az időpont (16 óra előtt 

nem engedik ki a gyerekeket az iskolából), sem az uszoda délutáni leterhelt-

sége nem engedi meg, hogy több csoportban foglalkozzam a gyerekekkel.

A nevelés során célunk a közösségépítés, az egyén tehetségének kibon-

takoztatása, és az egészséges életmód propagálása és elterjesztése, de 

lényeges az országos versenyeken való eredményes szerepelés is. 

Feladatunknak tartjuk úszóversenyek és vízilabda tornák szervezését, és a 

tehetségkutatás-gondozás koordinálását is.

Fontos, hogy úszóink igazi közösséget alkotva rendszeresen látogassák az 

edzéseket, ezzel elősegítvén folyamatos és töretlen fejlődésüket, mely elen-

gedhetetlen a versenyeken való részvételhez, illetve az azokon való jó sze-

repléshez. Kiemelnénk, hogy nem csak a sikeres gyereksportolók nevelése a 

célunk! El szeretnénk érni úszóinknál a sportos életvitelt, a sport szeretetét, 

a küzdeni akarást, illetve, hogy a számítógép és az elhízás helyett az uszodát 

válasszák. A gyerekek mindezekből felnőtt korukra sokat profitálhatnak!

Nálunk az uszodában a gyerekek megkapják azt a kellő útravalót, hogy 

az iskolában és a civil életben is megállják a helyüket. Nem tudok olyan 

úszót, aki elkallódott volna. 

Fontos tudni, hogy szép és gyors úszótechnikát csak meghatározott heti 

edzésszám és szorgalmas gyakorlás eredményezhet 2-3 év alatt. Más edzé-

sek melletti heti 1-2 úszóedzéssel nem lehet meg tanulni szépen úszni. 

Vallom, hogy nyitottnak kell lenni, és odafigyelni az új edzésmódszerek-

re, technikákra. A legfontosabb azonban az, hogy az alapoktól kell mindent 

megtanulni, gondolok itt arra, hogy a kicsi, 4-5-6 éves gyerekek oktatásával 

kell kezdeni, mert ha velük nincs meg ez a tapasztalat, akkor a nagyok 

hibáit is sokkal nehezebb kijavítani.

Úgy gondolom, hogy a világbéke és a téridő kontinuum stabilitásának 

megőrzése érdekében az úszás ne csak a lemondásról, szenvedésről, önfe-

gyelemről szóljon, hanem, hogy a fiatalok a sporton keresztül eljussanak 

odáig, hogy testük és lelkük harmonikus együttműködése majd a társada-

lom javát szolgálja a későbbiekben.

Csipes Andor úszóedző
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Mezőtúri Horgász Egyesület, Ragadozóhal fogó 
Horgászverseny

2016.november 06.  Ligeti Tó

1.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos, 30cm, 34cm, 35cm, 36cm, süllő.

2.hely: Láposi Zoltán, 60cm, 28cm, süllő.

3.hely: Veres Imre, 28cm, süllő.

Legnagyobb hal: Láposi Zoltán, 60cm, süllő.  Össz létszám: 10 fő.

Peresi Évzáró Finomszerelékes Páros 
Horgászverseny

2016. november 13.

1.hely: Hodos Sándor, Hodos Marcell 1,68kg.

2.hely: Csikós Attila, Ónodi Lajos 0,90kg.

3.hely: Brana György, Perlaki Attila 0,87kg.

4.hely: Gulyás Norbert, Ádám Tibor 0,87kg.

5.hely: Jóni Barna, Veres Imre 0,74kg.

6.hely: Aranyi Sándor, Patkós Zsolt Füles 0,60kg.

7.hely: Malavolti Claudio, Malavolti Andrea 0,56kg.

8.hely: Katona László, Török Gyula 0,53kg.

9.hely: Herceg Lajos, Gulliver 0,49kg.

10.hely: Kovács Ferenc, Bozsó József 0,47kg.

Össz induló: 22 fő. Össz fogás: 7,71kg.

Köszönjük a támogatást: F.I.L.M. KFT, Pinki Horgász és Kisállateledel 

Bolt. Köszönjük a finom ebéd elkészítését: Veres Imréné Kati és Veres Imre.

Az úszás jelentős pozíciót foglal el városunkban
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

Tóth Gellért
(Szonda Brigitta)

ELHUNYTAK
Farkas Antal élt 56 évet,

Csuth Antalné Török Erzsébet élt 85 évet, 
Antalic Imréné Selymes Ilona élt 72 évet,
Barta Károlyné Csete Piroska élt 78 évet,

Szabó Gyuláné Szűcs Magdolna
élt 84 évet, 

Oláh Istvánné Székely Katalin élt 76 évet, 
Veres Gyula élt 81 évet, 
Illés Dezső élt 88 évet,

Muzsnyai Dezső élt 63 évet,
Kőszegi Andrásné Kónya Teréz

élt 103 évet. 
 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár: 
 November 18-24-ig:
Városháza gyógyszertár:
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5
Tel: 06/56-350-044
November 25-December 01-ig:
Pink Patika:
Mezőtúr, Kossuth út 9-11
Tel: 06/56-550-445

Állatorvosi ügyelet: 
 November 19-20-án:
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget út.
Tel: 06/20-975-1073
November 26-27-én: 
Dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Dugovics út 4. 
Tel: 06/70-323-4843

Ü G Y E L E T E K

Horváth Liána
(Rácz Edina)

Kádár Milán
(Lengyel Gabriella)

Máté Bence
(Fekete Fruzsina)

MELEGSZENDVICS AKCIÓ A Virág Büfében!

Az év végéig minden melegszendvics akciós áron kapható!
Vajas alapú melegszendvics már 300 Ft-tól,

húskrémes melegszendvics már 350 Ft-tól!

Virág Büfé a Közösségi Ház földszintjén!

Szeretnénk, ha közelebb állnánk egymáshoz

Ebből a célból egy vadonatúj okostelefon-alkalmazást fejlesztettünk ki: 

egy mostanában oly divatos „App“ -ot! És ez mire jó? Arra, hogy napraké-

szen értesüljetek arról, hogy milyen rendezvényeink vannak/lesznek a 

Közösségi Házban. Hogyan működik? Az App-on azonnal megtalálod 

programjainkat, az elérhetőségeinket, és szinte “percre készen” értesít az 

éppen aktuális rezdezvenyeinkről. 

Máris letöltheted! Szkenneld le okostelefonoddal a cikkünk végén talál-

ható “QR kódot”*, vagy lépj be a Google Play Store-ba és keresd meg a 

“Közösségi Ház Mezőtúr” App-ot.

Miért?  Mert szeretnénk minél pon-

tosabban értesíteni, aktualizálni benne-

teket azokról az eseményekről és ren-

dezvényekről, amik a legjobban érde-

kelhetnek titeket. Szeretnénk továbbá, 

hogy emlekeztetőt kapjatok, hogy vélet-

lenül se hagyjátok ki valamely kedvenc 

programotokat (koncertet, tanfolyamot, 

előadást, konferenciát, stb.).

*Az alkalmazás (egyelőre) az 

Android operációs rendszerrel ellátott telefonokon fut.

A Vivace Kamarakórus adventi hangversenye
Program helyszíne: Katolikus Templom

Program időpontja: 2016. november 27. (vasárnap) 15:30 óra

Kapcsolattartó: Csiderné Csizi Magdolna

Szervező: Vivace Kamarakórus


