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2016. december 16.

Advent a Líria Társulattal

Gyertyagyújtás advent harmadik vasárnapján

2016. december 4-én Mezőtúr
Város Önkormányzata és a Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN Kft.
advent második vasárnapján a
Közösségi Ház nagytermébe várta
az érdeklődőket.

Az ünnepi koszorú második
gyertyáját Batta Attila Viktor
Mezőtúr Város alpolgármestere
gyújtotta meg, majd Fülöp Mónika
evangélikus lelkész mondta el
adventi gondolatait.
A műsort a 2015-ben alakult Líria
Társulat adta. A mezőtúri előadókból alakult csapat már több ízben

Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

A Közösségi Ház nagyterme
adott otthont a harmadik adventi
gyertyagyújtásnak december 11-én.
Az ünnepi koszorú harmadik gyertyáját dr. Enyedi Mihály Mezőtúr
város jegyzője gyújtotta meg és
áldott ünnepet kívánt a megjelenteknek.
szerepelt városi rendezvényeken,
valamint több vidéki eseményen is
sikereket értek el. A társulat tagjai:
Kiss Viktória, Lajter Dorina, Papp
Veronika, Varga Erzsébet, Geszti
Viktor és Pete Gergely, az ünnepi
műsorban gitáron közreműködött
Cseh Zsolt. Az előadást a teltházas
közönség visszatapssal köszönte
meg, amelyet az előadók örömmel
fogadtak.
Az esemény végén Batta Attila
Viktor alpolgármester úr köszönte
meg a színvonalas produkciót a társulatnak.

Ezután Szabó András a Bodoki
Fodor Helytörténeti Egyesület elnöke, a „Mezőtúr Városért” díj 2016.
évi kitüntetettje osztotta meg karácsonyi gondolatait a szép számú
közönséggel.
A program a Dalvarázs Együttes

hangversenyével
folytatódott.
Műsorukban karácsonyi dallamok
csendültek fel elismert énekesek és
ifjú tehetségek előadásában.
Az esemény végén Mezőtúr
Város Önkormányzata nevében dr.
Enyedi Mihály Mezőtúr város jegyzője és Patkós Éva városi képviselő
fejezte ki köszönetét az est közreműködőinek.

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

Bodor Márti

Mikulás Party Szinetár Dórával
December 5-én délelőtt Mikulás
napi előadással örvendeztette meg a
gyermekeket a Közösségi Ház. A
Városi Oktatási Centrum sportcsarnokába érkezett Szinetár Dóra énekes-, színésznő és természetesen
maga a Mikulás is, aki szaloncukorral várta a gyermekeket. A teltházas
fellépésen jól ismert slágerek mellett
karácsonyi dalok csendültek fel a
gyermekek és kísérőik nagy örömére.
Köszönjük Mezőtúr Város
Önkormányzata, a Mezőtúri Ipari

Park Kft. és a Mezőtúri Wing Chun
Kung
Fu
Harcművészeti
Sportegyesület támogatását.

Orosz A.

Kiemelkedő a civil szervezetek szerepe		

2. old.

Deák Ferenc és a népi cserépedények			

7. old.

„A legszebb konyhakertek”				

4. old.

Világbajnoki ezüst					

9. old.

Legszebb adventi koszorúkészítő verseny		

5. old.

Sportévzáró 2016					

10. old.
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mezőtúr és vidéke
Kedves Olvasónk!

Ezúton is köszönöm, hogy ebben az évben is olvasója volt lapunknak.
Az év vége felé közeledve visszatekintünk az elvégzett munkára, tevékenységünkre.
Köszönöm a magánszemélyeknek, hogy színvonalas
írásaikkal, fotóikkal gazdagították olvasói kínálatunkat.
Mezőtúr Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal
az oktatási-nevelési intézmények, civil szervezetek,
városi cégek naprakész, folyamatos tájékoztatást adtak
eseményeikről, híreikről, ezzel is segítve munkánkat. A
lap összeállítása, szerkesztése során törekedtünk arra,
hogy a beérkezett anyagokat mihamarabb megjelentessük, és az olvasói igényeket a lehető legteljesebb mértékben kiszolgáljuk.
E folyamat során természetesen helyet kaptak a
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit
Kft. által szervezett programok, rendezvények. Hogy
csak az általunk szervezett nagyobb programokat
említsem, mint a Városi Majális, Városi Gyermeknap,
ArTúr Fesztivál, Túri Vásár, Adventi Programsorozat.
Tevékenységi köreinkből adódóan a felsoroltak mellett
a Városi Sportcentrumban folyamatosan helyet biztosítottunk a verseny – és szabadidősportolóknak edzések,
mérkőzések lebonylításához. A Túri Fazekas Múzeum
szervezésében kiállító tereinkben az állandó tárlatok
mellett időszakos kiállítások is megtekinthetőek voltak.
A Mezőtúr és Vidéke mellett városunk eseményein

jelent voltak a Mezőtúri Városi Televízió munkatársai
is, így több információs csatornán juttattuk el híreinket
a nézőkhöz.
2017-ben is folytatjuk munkánkat, eleget téve az Ön
olvasói igényeinek.
Bízom benne, hogy jövőre is együtt forgatjuk a
Mezőtúr és Vidékét, amelynek szalagcímét id. Badár
Balázs rajzolta.
A lap megjelenését 2016-ban is támogatta Mezőtúr
Város Önkormányzata.
Következő számunk megjelenése: 2017. január 13.,
lapzárta: 2017. január 06.
Ezúton is köszönöm minden munkatársamnak az
egész évben hétköznap és hétvégén végzett színvonalas, magas szakmai szinten végzett munkáját, elhivatottságát és tettrekészségét, valamint a jó ötleteket és a
kritikus szemléletet.
A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonproft Kft. munkatársai nevében Áldott Karácsonyt
és eredményekben gazdag, Boldog Új Esztendőt kívánok minden kedves olvasónknak!

Tisztelettel:
Bordács László
felelős szerkesztő

2016. december 16.
Mikulás a Kézműves
Ház udvarán
Városunk
gyermekeit
a
Kézműves Ház udvarába várta a
szervező Mezőtúri Közművelődési
és Sport KN Kft. 2016. december
9-én.

Az eseményen fellépett a
Ramazuri Zenekar, akik a gyerekeket bevonva énekeltek Mikulásváró
és adventi dalokat. A délután folyamán Batta Attila Viktor alpolgármester úr köszöntötte a résztvevőket, majd az újra felcsendülő dalok
előcsalogatták a Mikulást is.
Természetesen nem érkezett üres
kézzel, így minden gyermek ajándékkal térhetett haza a jó hangulatú
délutánról.

A rendezvényt támogatta Boldog
István országgyűlési képviselő,
valamint
Mezőtúr
Város
Önkormányzata.

Bodor Márti

Kiemelkedő a civil szervezetek szerepe
Mezőtúr városának igen fontos a kulturális öröksége,
mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a hagyományaink
ápolását több városi szervezet, klub szolgálja.
2016. november 29-én a Közösségi Házban működő
klubok vezetőit egy kötetlen beszélgetésre invitálta
Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere, Batta
Attila Viktor alpolgármester és Bordács László a
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetője. A beszélgetés keretében polgármester
úr tájékoztatta a jelenlévőket a város gazdasági helyzetéről és az aktuális
eseményekről,
majd alpolgármester úr az oktatási
helyzetről beszélt,
valamint ügyvezető úr megköszönte

az eredményes együttműködést. A délután folyamán
lehetőség nyílt kérdések feltevésére, gondolatok megfogalmazására. A találkozó végén városunk vezetői
Hornok Ernő Körös menti ízek című kiadványával
köszönték meg a klubok egész éves kitartó munkáját.
December 2-án a bejegyzett civil szervezeteket is
vendégül látta polgármester úr és alpolgármester úr a
Városháza Andrea-termében, ahol szintén köszönetüket fejezték ki a színvonalas működésükért, a város
érdekében tett tevékenységükért és további támogatásukról biztosították a szervezetek
vezetőit.

Bodor Márti

Véradás

2016. december 21-én Véradás
lesz a Közösségi Házban 8-13
óráig.
Szükséges iratok:
Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt

2016. december 16.

Óvodások díszítették a Szabadság téri fenyőt
November 29-én a Közösségi Ház
Jurta termében, ezúttal a Csoda-vár
Óvoda Nyuszi csoportja díszítette
fel az ottani fenyőfát.
A kisgyermekek jó hangulatban,
vidáman táncoltak az illatozó fa
körül, miközben karácsonyi dallamok kíséretében helyezték el az
általuk készített szebbnél szebb
díszeket. Az ovisok verseket mondtak, énekeltek, valamint csenget�-
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mezőtúr és vidéke
tyűkkel játszották el a Hull a pelyhes fehér hó című dalt, Polgármester
úr és az Alpolgármester úr tiszteletére, akik köszönetképpen szaloncukorral jutalmazták a szorgos kis
kezeket.
Köszönjük szépen a Csoda-vár
Óvoda Nyuszi csoportjának és felkészítő pedagógusainak a segítséget, és a szép adventi műsort.

- Szerk. -

Te (Ön) elhozod (elhozza)!
Mi célba juttatjuk!
Az MSZP helyi szervezete
karácsonyi gyűjtési akciót
szervez, ezzel kapcsolatban
Rózsa Endre önkormányzati
képviselőt kérdeztük:
– A Magyar Szocialista Párt helyi
és országos szervezete gyűjtési
akciót szervez. Ennek keretén belül
várjuk az adományokat: tartós élelmiszert, tisztítószert, tisztálkodási
eszközöket, gyermekjátékokat és
ruhaneműt. Kérem, ha tud segítsen!
– Milyen időpontban és hol zajlik
majd a gyűjtés?

Advent IV.
Program helyszíne: Közösségi
Ház, nagyterem
Program időpontja: 2016.
december 18. (vasárnap) 17 óra
Kapcsolattartó, elérhetőség:
Orosz Annamária 06/56 350 075
Már csak néhányat kell aludni és
itt a szenteste. A karácsonyvárás
utolsó vasárnapján újra a Közösségi
Ház nagytermébe várjuk Önöket.
Az adventi koszorú utolsó, negyedik gyertyáját dr. Farkasinszki Fanni
aljegyző gyújtja meg, majd Kiss
Imréné Mikes Éva nyugdíjas tanár
adventi gondolatait hallgatjuk meg.

Egy igazán hangulatos, az adventi programsorozatot méltóképpen
záró koncertre várjuk Önöket, ahol
Pákai Petra és zenekara ünnepi
műsorát hallgathatjuk meg.
A Patché - Pákai Petra és Cséry
Zoltán zenekara - 2014-ben alakult,
alig két év alatt 5 videoklipet is elkészített. Legfrissebb videójuk és daluk
- a Fülledt - 2016 nyáran debütált.
Pákai Petra és Cséry Zoltán saját
dalaikon keresztül elrepítik hallgatóikat egy másik világba, ahol teret kap
a különböző zenei stílusok fúziója, a
pop, olykor a jazz-es elemek és a
pszichedelikus elszállások. Petra hangja olykor
szárnyal, olykor pedig
hatalmas
energiával
letaglóz. Modern hangzás, egyedi hangszerelés
öleli körbe a csapatot.
Szervező: Mezőtúri
Közművelődési és Sport
KN. Kft.

– A gyűjtés 2016. december 15-20ig mindennap 16-17 óráig zajlik.
Kérem azokat, akik megengedhetik
maguknak, illetve ilyen formában
segíteni akarnak, hogy ezt a gyűjtési akciót támogassák. Várjuk ebben
az órában, hozza el adományát. Mi

eljuttatjuk a rászorulóknak, valamint azoknak, akik nagyon várják
az Önök küldeményüket.
– Hol adhatják le az érdelődök az
adományokat?
– A Szocialista Párt képviselői
irodájában, Mezőtúron a Dózsa
György út 1. szám alatt.
– Ezen felül milyen segítségre számítanak még?
– A segítségnél nem csak az adományokat várjuk, hanem olyan személyek jelentkezését is, akik az
adományokat eljuttatják a célszemélyekhez. Kérem, ha tehetik segítsék akciónkat. Segítő szándékukat
ezúton is köszönöm. Köszönettel:
Rózsa Endre önkormányzati képviselő.

Bodor Márti

Mikulásváró a Mezőtúri Óvodákban
A „Leg a Láb” Alapfokú
Művészeti Iskola néptáncoktatói,
Szakálos Kitti és Szugyiczki Julietta
idén is felkeresték a Mezőtúri
Városi Óvodák valamennyi intézményét. A gyermekek most is
nagyon várták már őket, s szívesen
vettek részt a remek hangulatú
táncházban, mellyel a Mikulást is

megpróbálták egy kicsit közelebb
csalogatni. Az alkalomhoz illően a
néptánc, népzene mellett természetesen
a
hagyományos
Mikulásváró dalok is felcsendültek.
A program végén Kitti és Julietta
átadták az óvodásoknak a Mikulás
kis ajándékát is.

„Leg a láb” A.M.I.

Mikulás Ünnepség

Közterületi fogadóóra

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek
bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
• 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

A
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében,
2016. december 06 – án, a Közösségi
Ház Jurta termében került megrendezésre a Mikulás Ünnepség.
Az Újvárosi Általános Iskola
tanulói egy kis műsorral készültek,
a rendezvény után pedig a Mikulás

ajándékozta meg a gyerekeket.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
Tóthné Kara Judit igazgatónőnek,
illetve a pedagógusoknak a gyerekek felkészítésben nyújtott segítségüket.

Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
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mezőtúr és vidéke
„A legszebb konyhakertek” - Magyarország
legszebb konyhakertjei
országos programzáró ünnepség

2016.
november
29-én,
Budapesten, „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb
konyhakertjei” országos programzáró ünnepségen, büszkén képviseltem Intézményünket, a Mezőtúri
Városi Óvodát, a mezőtúri verseny
résztvevőit, városunk lakóit. A
mezőtúri zsűri döntése alapján
országos díjra jelöltek lettek:
Uzsoki János mini 50 m2-ig kategóriában, Fehér András zártkert
vegyes kategóriában, akik mindketten országos díjat vehettek át az
idei esztendőben.

Elismerő szavakkal értékelte a programban résztvevők munkáját, a
kertművelés fontosságát, néhány
személyes példával az elért eredményeket, majd kiemelte a programhoz csatlakozók számának folyamatos emelkedését.
Tóth Istvánné karcagi mesemondó, két felnőtteknek szóló mesével
tette színesebbé a délutánt, amely
óvodapedagógusként, a népmesék
világának tisztelőjeként, szívet
melengető volt számomra.
Ezt követően a „Magyarország
legszebb konyhakertje” országos

Továbbá Veres Ágnes – balkon
kategóriában, a Szent István
Katolikus Általános Iskola Kert
Szakköre és nagy megtiszteltetésünkre a Mezőtúri Városi Intézmény
– Csoda - Vár Központi Óvodája
közösségi kategóriában.
Az ünnepség a témához illő környezetben, a Herman Ottó Intézet
– Rózsakert - Üvegházban került
megrendezésre. A program kezdete
előtt a kivetítőn, a pályázaton résztvevő kertek fényképeit tekinthettük
meg, ahol nagy örömömre felfedeztem az országos díjra jelölt mezőtúri kertekről készült képeket is.
Az impozáns program Kovács
Szilvia programigazgató, Karcag
város alpolgármesterének köszöntőjével indult, aki Dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter elismerő, köszöntő szavait is tolmácsolta.
Lantos Gergely, a Földművelésügyi
Minisztérium
Főosztályvezetője
beszédében kiemelte, hogy a program
2012 óta figyelemfelkeltő, példát
mutat mindenki számára, értéket képvisel. A programban résztvevők szeretettel, tisztelettel és megbecsüléssel
fordulnak az életet nyújtó föld felé.
Kovács Szilvia, a program ötletgazdája összefoglalójában, értékelésében emlékeztetett a program
célkitűzésére. „Legyen zöldséges
kert Magyarország minden balkonján, udvarán és kertjében!”

díjra jelöltjeit, települési-, szervezeti vezetőit és koordinátorait emléklappal, Kerti Kalendáriummal,
határidő naplóval jutalmazták.
A program zárásaként Kovács
Szilvia programigazgató, hatodik
alkalommal hirdette meg a
Magyarország legszebb konyhakertjei programot. A 2017-es év
kiemelt témája, a „Hasznos rovarok
a kertben” elnevezést kapta.
Természetesen
óvodánk
a
Mezőtúri Városi Intézmény – Csodavár Központi Óvoda a következő
évben is csatlakozik a felhíváshoz.
Nagyon fontosnak tartom ezt a
kezdeményezést, hisz gyermekként,
mindennapjaim része volt a zöldséggyümölcstermesztés, kertművelés,
melyet nagymamámtól, szüleimtől
tanultam. Mindezt édesanyaként, én
is próbáltam továbbadni gyermekeimnek. Óvodapedagógusként, munkatársaimmal kiemelt figyelmet fordítunk erre a területre, megismertetjük, megszerettetjük a gyermekekkel
a kertművelés alapfeladatait, örömét, melynek eredménye a tapasztalatszerzés mellett, a közösen megtermelt zöldségfélék elfogyasztása.
A sikeres megvalósításhoz, a
következő években segítségünkre
lesz az ünnepségen hallott sok
pozitív példa és az ajándékba
kapott Kerti Kalendárium.

Andrási Ilona

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Mezőhék, 2016. december 7.
MEGÚJULT A 4628-AS JELŰ TISZAFÖLDVÁR–MEZŐTÚR ÖSSZEKÖTŐ
ÚT MINTEGY 6,4 KILOMÉTERES SZAKASZA.
A Komplex Útfelújítási Program keretein belül Jász-NagykunSzolnok megyében jelentős mértékben javult a közlekedés színvonala
mind forgalombiztonsági szempontból, mind pedig az utazási idő hos�szát tekintve.
A megújult a 4628-as jelű Tiszaföldvár–Mezőtúr összekötő út 11+955–
17+570 km szelvények közötti külterületi szakasza.
A munkálatok során a már meglévő, de elöregedett kopóréteg marását
követően, a szükséges vastagságú aszfaltréteg terítésére került sor. A beruházás keretein belül, további munkálatok is történtek, így például az autóbuszmegállók felújítása, az árkok, padkák, átereszek javítása. Több szakaszon burkolatprizmákat telepítettek, megújultak a jelzőtáblák és a szalagkorlátok.
A felújítás bruttó 622.000.280 forint hazai forrásból valósult meg.
A kivitelezési munkákat a vállalkozó – HK Konzorcium vezető tagjaként
a HÓDÚT Kft. – műszaki ütemterv alapján határidőre befejezte.
A teljes felújítási szakaszon a meglévő szikkasztó árok tisztítása és profilrendezése megvalósult, a teljes beavatkozási hosszon földpadka épült. A
beruházás keretein belül az autóbuszöblöket és autóbuszperonokat teljes
körűen felújították. Ezen kívül megtörtént a KRESZ-táblák és a jelzőtáblák
cseréje, illetve a burkolati jelek felfestése. A szükséges helyeken, így a
4627-es jelű Öcsöd-Martfű összekötő út csomópontjában útburkolati prizmák segítik a közlekedőket.
Az ünnepélyes átadáson Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-SzolnokMegyei Közgyűlés elnöke és Vántsa Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Jász-Nagykun-Szolnok megyei igazgatójának köszöntője után Boldog
István országgyűlési képviselő, majd Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár (Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium) ünnepi beszéde következett.

Balról: Nicoara Miklós, Vántsa Zoltán, Boldog István, Szabó Zsolt, Kovács
Sándor. Fotó: Mészáros János

További információ:
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs osztály
E-mail: kommunikacio@kozut.hu
Weboldal: www.kozut.hu
Facebook: www.facebook.com/MagyarKozut

Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!
Tájékoztatom Önöket, hogy a
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek nyilvánított 18 év
alatti gyermekeknek a téli szünet
munkanapjain az önkormányzat
ingyenes étkeztetést biztosít.

02. - 11 és 13 óra között.
Helye: A Mezőtúri II. Rákóczi
Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola (Mezőtúr, Rákóczi
u. 40.) ebédlője.

Azok a gyermekek étkezhetnek,
akiknek szülei, vagy törvényes képviselői az igényüket benyújtották a
családsegítő szolgálatnál.
Az étkeztetés ideje:
2016. december 22. - 2017. január

Az étel saját ételhordóban elvihető, illetve helyben is elfogyasztható.

Tisztelettel:
dr. Enyedi Mihály
jegyző

2016. december 16.

VÁRJUK A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
KUNMADARASI CSAPATÁBA!
Olyan 18. életévüket betöltött,
büntetlen előéletű, fizikai és pszichikai, valamint egészségi alkalmassági vizsgálaton megfelelő,
érettségivel rendelkező majdani
kollégák felvétele történik meg,
akik lakóhelyük közelében képzelik el jövőjüket.
Ehhez a büntetés-végrehajtási
szervezet:
• tervezhető életpályát,
• versenyképes – minimum
bruttó 220.000,- Ft-os havi jövedelmet,
• bruttó 200.000,- Ft-os évi
cafetéria-juttatást,
• szociális gondoskodást, lakhatási támogatásokat,
• hosszú távú munkalehetőséget,
• megbecsülést és előmeneteli
lehetőséget kínál.

szükséges gyakorlatot, amelyet egy
hatékonyan működő instruktori
rendszer is támogat. A felvettek már
a kiképzés ideje alatt teljes fizetésre, utazási költségtérítésre és térítésmentes szállásra, valamint kedvezményes étkezésre jogosultak.

Mindehhez a büntetés-végrehajtás egy 27 hetes alapkiképzést biztosít. Az újonnan felvett kollégák az
elméleti ismeretek elsajátítása után,
elsősorban a régióban működő bv.
intézetekben szerezhetik meg a

A jelentkezéseket, fényképes
önéletrajzokat
a
kunmadarastoborzas@bv.gov.hu
e-mail címre várjuk.
Legyen Ön is munkatársunk!
Várjuk sorainkba!

Keresse munkatársainkat a
Büntetés-végrehajtás Kunmadarasi Toborzóirodájában:
Cím: 5321, Kunmadaras, Karcagi
u. 15.
Telefon:
06-59/ 300- 375
06-30-792-3119
Ügyfélfogadás:
Hétfő:
730-18
Kedd: 		 730-16
Szerda
730-18
Csütörtök:
730-16
Péntek:
730-1330

Kiállítás Kecelen
Ritka alkalmak egyike, hogy a
Mezőtúri
Képzőművészeti
Alkotótelep művészeti vezetőjének,
Györfi Sándor szobrászművésznek
önálló kiállítása nyílt december
02-án
Kecelen
(Bács-Kiskun
megye).
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latot Imre Károly, a Bács-Kiskun
Megyei Közművelődési Intézet
nyugalmazott igazgatója nyitotta
meg, nagy tisztelettel fogadva a
művészt és alkotásait Kecelen.
Ugyanezen a hétvégén került sor
a Művelődési Házban a XXX. Flora

Legszebb adventi koszorúkészítő verseny
Elérkezett és elmúlt advent harmadik vasárnapja és, mint az lenni
szokott, a Mezőtúri Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár kihirdette az immár nyolcadik alkalommal
megrendezett koszorúkészítő verseny eredményeit. A családias hangulatú eseményen a Varázsparaván
bábcsoport adott elő egy kedves
karácsonyi történetet, ezzel kívánva boldog ünnepeket mindenkinek.

Díjazottak:
Gyerek kategória:
I. Mezőtúri Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola 4.b osztály, Dankó Andor Péter
II.
Porubcsászki
Panna és Ádám
III. Hanzel Lara és
anyukája
Különdíj: Szent István
Katolikus
Általános
Iskola 2. osztálya
Különdíj:
Patkós
Miléna és Patkós Linett
Mezőtúr
Vá r o s
Önkormányzatának különdíja:
Mezőtúri Általános Iskola és

Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola 3.b osztály,
Dankó Kende
Mezőtúri Közművelődéi és Sport
KN Kft különdíja:
Mezőtúri Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth
Lajos Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola 4. osztály,
Hajdú Szabolcs
Felnőtt kategória:
I. Farkas Anikó
II. Törjék Lászlóné
III. Tóth Mariann
Különdíj: Sőrés Erzsébet Hedvig
Profi kategória:
I. Balogh Móni
II. Cseri Anita
Gratulálunk a helyezetteknek!
Köszönjük:
Mezőtúr
Vá r o s
Önkormányzatának,
Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN Kft.nek, a Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő
Közhasznú
Nonprofit Kft.-nek, Kovács Gáborné
Soltész
Máriának,
Orosz
Annamáriának, Pályi Mihálynak,
valamint a Varázsparaván bábcsoport összes tagjának.

Szép ünnepet kívánunk mindenkinek!

Vékony Erzsébet

MEGHÍVÓ
Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt
és kedves hozzátartozóit a
A Városi Könyvtár és Művelődési
Házban megrendezésre kerülő tár-

Virágfesztiválra és a XIV. Keceli
Országos Fazekas Kiállításra is.

Túri Kalendárium
Ajándékozzon szeretteinek karácsonyra évkönyvet! Néhány nap és
megjelenik a Túri Kalendárium 2017 - mezőtúri embereknek, mezőtúri
emberekről. Megvásárolható a kiadónál: Príma Nyomda és Reklám
Stúdióban, felelős szerkesztő: Berczeliné Boldog Mária - Mezőtúr, Dózsa
György út

Doni Áttörés Emléknapja
alkalmából a Kossuth Lajos téren található II. Világháborús Emlékműnél
2017. január 12-én 15,00 órakor kezdődő városi megemlékezésre.
Beszédet mond: Csipes Ádám a Karcagi SZC, Teleki Blanka
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma történelemtanára, a
műsorban közreműködnek az iskola diákjai.

Herczeg Zsolt
polgármester
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Máté Ferenc emlékére

2016. november 29-én – életének
71. évében- elhunyt Máté Ferenc a
Mezőtúri
AFC
Spartacus
Sportegyesület technikai vezetője,
aki közel 40 évig töretlen odaadással szolgálta városunk sportéletét.
1980-ban került a Honvéd Szabó
Lajos Sportegyesület labdarúgó
szakosztályához intézői munkakörbe, majd technikai vezető lett.
Munkáját nagy odafigyeléssel és
szorgalommal végezte. A 80-as
évek labdarúgó sportéletére jellemző, hogy katonaként több kiemelkedő képességű játékos került a
szakosztályhoz, akik közül többen
lettek később NB I-es játékosok,
illetve felnőtt válogatottak. Az új
játékosoknak sokat segített a beilleszkedésben, a katona élet elviselésében. Jó kapcsolatot alakított ki a
mezőtúri katonai ezred parancsnokságával, helyi vállalatokkal, sportegyesületekkel és a szurkolókkal.
Szervezőmunkája által több neves
labdarúgó csapatot láthatott a hazai
közönség Mezőtúron játszani.
A Mezőtúri Honvéd Sportegyesület
megszűnése után 1992-ben a Városi

Sportiskolához került ügyintézői
munkakörbe. Feladata a szakosztályok hazai és vidéki sporteseményeinek sportszervezői munkájának az
ellátása volt, melynek maradéktalanul eleget tett.
1993-ban vonult nyugdíjba.
Nyugdíjba vonulása óta a MAFC
„mindenese”. Felelős volt a hazai
sportrendezvények sikeres lebonyolításáért, vidéki mérkőzésekre a
sportolók utaztatásáért és egyéb
sportszervezői
feladatokért.
Szívéhez a legközelebb a labdarúgó
sportág állt, de a sportegyesület
többi szakosztályának a gondjait is
a nyakába vette. Vezette a sportegyesület házipénztárát, segítette a
szakosztályvezetők munkáját a versenyengedélyek elkészítésénél,
sportorvosi engedélyek beszerzésénél. A sikeres szereplés érdekében
minden segítséget megadott a szakosztályvezetőknek. A sportegyesület edzői és a sportvezetők gyakran
kikérték véleményét tapasztalatairól.
Máté Ferenc személyében olyan
embert vesztettünk, akinek a sporttal való törődés betöltötte a mindennapjait, a sportsikerek elérése érdekében minden áldozatvállalásra
képes volt. Munkája nélkül sokkal
szegényebb lett a mezőtúri sportélet.
Mezőtúr Város Képviselő Testülete
2016. október 23-án „Mezőtúr város
sportjáért„ díjat adományozott munkája elismeréseként.
Nyugodj békében Feri bácsi!

MAFC Sportegyesület
elnöksége

OP 12 Bajnokság

2016. évi Serdülő TOP 12
Bajnokság- Nyírbátor nov. 26-27. Az

évenkénti rangos asztalitenisz tornán az ország legjobb 12 serdülőkorú játékosa mérte össze tudását. A
versenyre Galáth Ferkó a Mezőtúri
AFC asztaliteniszezője is meghívást
kapott. Ferkó a két napos megmérettetés végére 11 mérkőzésből 4
győzelmet könyvelhetett el és ezzel
a 8.helyen végzett. A remek teljesítményének köszönhetően jövőre az
országos serdülő ranglista 6. helyéről folytathatja küzdelmeit.
Gratulálunk!
Hajrá Mezőtúr!

2016. december 16.
Rendőrségi felhívás

Az adventi időszak utolsó heteiben a vásárokban, üzletekben, bevásárló központokban nézelődő tömeg, illetve a parkoló autókban
hagyott értéktárgyak, az üresen maradt lakások könnyű zsákmányt
ígérhetnek a bűnözőknek.
Zseblopás
A zseblopások leggyakrabban zsúfolt bevásárlóközpontokban, tömegközlekedési eszközökön, a figyelmetlenségüket kihasználva értékeik eltulajdonításával történnek.
Megelőzése érdekében fokozottan figyeljen értékeire, főként az üzletekben, üzletközpontokban történő vásárlások és a tömegközlekedési
eszközökön való közlekedések során!
Ajánlott a válltáskát maguk előtt tartani, behúzott zsebekkel és zsebekkel befelé fordítva!
Ne tegye ugyanarra a helyre pénztárcáját, hitelkártyáját, okmányait,
mobiltelefonját, ne tartsa bankkártyája PIN kódját a kártya közelében!
Bevásárlóközpontban történő vásárláskor ne hagyja táskáját a bevásárlókocsiban, hiszen könnyen szemet szúrhat az elkövetőknek, fogja
kezében, vagy viselje vállán!
Lakáskulcsait is mélyen helyezze el táskájában, amennyiben eltulajdonítják, azonnal cseréltesse le lakása zárait, ha bankkártyáját vitték
el, mihamarabb tiltassa le!
Gépjármű feltörés
Az ünnepek alatti nagy rohanások során sokan hagyják járműveikben látható helyen értékeiket (mobiltelefon, táska, pénztárca). Az elkövetőknek akár pár
másodperc is elég, hogy e figyelmetlenséget kihasználva feltörjék a járművet.
Ezért fontos, hogy tegyen mindent járműve csomagterébe! Minden
esetben zárja le autóját, ablakait soha ne hagyja lehúzott állapotban!
Az utastérben semmit se hagyjon elől, az értéktelennek tűnő tárgyak az
elkövetőknek értéket képviselhetnek!
Adománygyűjtők - Trükkös lopások
Az ünnepek közeledtével egyre gyakrabban találkozhatunk adománygyűjtőkkel az utcákon és lakókörnyezetünkben. Azonban sok esetben az
„adománygyűjtők” valamilyen nemes célra hivatkozva próbálják megszerezni a pénzünket saját maguk számára. Az „adománygyűjtők” célja lehet
az is, hogy a figyelmet elterelve bejussanak otthonukba és megszerezzék
pénzüket, értékeiket.
A valóban adománygyűjtéssel foglalkozó szervezetek soha nem kérnek
készpénzt, minden esetben csekk befizetésével lehet őket támogatni!
Lakásbetörés
Az ünnepek alatt sokan döntenek úgy, hogy elutaznak otthonról, akár
hosszabb időre is. Ezen időszak alatt a legtöbben „őrizetlenül” hagyják otthonukat.
Utazási szándékáról ne beszéljen idegenek előtt, csak a közvetlen
családtagok vagy megbízható barátok tudjanak elutazása időpontjáról!
Amennyiben módjában áll, használjon elektronikai védelmi eszközöket!
Kérjen meg egy megbízható személyt arra, hogy távolléte alatt nézzen körül a házban, húzza fel a redőnyöket, ürítse a postaládát, seperje el a havat vagy a lehulló faleveleket, ezzel azt a látszatot keltve, hogy
a lakás nem lakatlan.
Elutazás előtt az ajtókat, ablakokat mindenhol gondosan zárja be!
A rendőrség idén is az Önök segítségét kéri annak érdekében, hogy
együttes összefogással biztosítsuk az év végi időszak nyugalmát!
Kellemes Ünnepeket és balesetmentes közlekedést kíván Önöknek a
Mezőtúri Rendőrkapitányság!

2016. december 16.
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Deák Ferenc és a népi cserépedények

A Draskovits Kerámiagyűjtemény gyarapodásáról egy különleges tárgy apropóján
II.rész
A néprajzi anyag gyarapodásának bemutatásakor ki kell emelnünk, hogy a gyűjteményben túlsúlyban vannak az egykoron egyedi
megrendelésre készült mívesebb
használati tárgyak, illetve kis számban találunk olyan kerámiákat is,
melyek már kifejezetten dísztárgyként kerültek tulajdonosához.
Az első csoportba tartozó kerámiatípusok közül talán a legjellemzőbbek a butellák, melyek mindegyike valaha alkalmas volt pálinka
tárolására, más kérdés, hogy a gyűjteménybe az utóbbi időszakban
bekerült 9 darab nagyobb része már
valószínűleg csak dísztárgyként,
féltve őrzött családi emlékként állt
egy üveges szekrényben. A zöldmázasok közül a legrégebbi egy 1856ban valószínűleg Szegeden készült
darab, míg a legérdekesebb egy
híres békési mester, Hadi Gábor
munkája. A sárga színűek közül
mezőtúriakat találunk a jellegzetes,
lendületes
írókás
díszekkel.
Ugyanez a helyzet az 5 darab
kulaccsal: egy-egy darab kopásán
látható, hogy valaha funkciójában
használva, bőrszíjon lógatva hordozták, de több esetében már feltételezhető, hogy fontosabb volt
annak díszítő szerepe. A korai sárga
engóbos szegediek mellett egy
mezőtúri rátétes, színes írókás a
legszebb darab, de ritkaságnak szá-

(A Mezőtúr és Vidéke előző számában megkezdett cikk folytatása.)
mít az a barna karcolt, magyar csó. A tálas edények között találunk
címeres nagybányai darab, mely
egy a 19. század legvégén készült
egy budapesti aukción tűnt fel,
sárga
alapszínű,
bravúrosan
onnan került a Petőfi útra.
írókázott, feliratos, 65 cm átmérőjű
ún.: kétfüles nagytálat. Ebből az
edénytípusból, a mezőtúri anyagban ennél tökéletesebb darabot
nem ismerünk jelenleg.
Veres Sándor újvárosi fazekas
munkásságáról tudtunk, egy-egy
töredékes kerámiája fellelhető volt,
de
a
Draskovits
Kerámiagyűjteménybe egy olyan nagyméretű dísztányérja került be, amely jól
bizonyítja, hogy Badár Balázson
kívül más kortárs mesterek is igen
magas színvonalon vettek részt a
régi stílusú kerámia megújításában
a 19. század utolsó évtizedétől.
Tudományos értéke talán ennek a
tárgynak a legjelentősebb.
Hadi Gábor butellájának feliratos
oldala

A már meglévő négy kalamárishoz időközben másik kettő társult,
valószínűsíthető, hogy a zöld
mázas darab lehet az eddigi legrégebbi, az 1840-es évek végéről.
A gyorsan gyarapodó mezőtúri
anyagból még néhány darabot feltétlen említenünk kell: párban fedeles-rátétes kanták, a dudi sárga időszak legszebb munkái közé sorolható nagyméretű szilkék, bödönök,
egy egészen ritka fehér alapon
mázakkal színesre írókázott kan-

nálatra szánta készítője azt a szép
arányú, mázatlan révi (Rév község,
Erdély-Románia) korsót, melyet az
1900-as évek elején már egy gyűjtő
vásárolt meg, így teljesen épen
került most elő. Ugyanez történt
azzal a salánki (Salánk község,
Kárpátalja-Ukrajna) korsóval, mely
igen ritka ilyen épségben és ilyen
kiforrott metszett díszítéssel.
Az erdélyi kerámiaművességet
székelyföldi bokályok jelenítik
meg, de rokon fazekasközpontok
munkáiból, a Mezőségből és a
tordai nagy központból is igen szép
darabok kerültek Mezőtúrra.
Gömörből a 20. század legelejére
tehető lapokból ragasztott, préselt
díszű sótartó, dohánytartó került
kiállításra.
A dísztárgyak közé sorolhatók a
hódmezővásárhelyi műhelyek
(pl. Csenki, Vékony stb.), valamint az egykori Majolika Gyár
figurás díszei, illetve vázái.
Ezekből az elmúlt hónapokban
4db ritka és ép darab került a
tárlókba.

Pusztai Zsolt muzeológus
(A Draskovits
Kerámiagyűjtemény gyarapodásának bemutatását a
Mezőtúr és Vidéke következő
számában folytatjuk.)

Veres Sándor dísztányérja

Egykoron egészen biztosan hasz-

Nemzetközi fazekas szimpózium és szeminárium Litvániában
Utenos tartomány Leliunia nevű
településén, mely az egyik legfontosabb fazekasközpontja Litvániának.
Itt tartottak nemzetközi előadássorozatot és szimpóziumot 2016.
augusztus 18-23. között, melyen
Hornyákné Sila Katalin és Hornyák
István képviselte a mezőtúri fazekasokat.
Az élő műhelyekkel is rendelkező falu, melynek komoly kerámiagyűjteménye is van, évről évre szervezi meg a Vilniuszi Nemzeti
Kulturális Központtal közösen azt
az összejövetelt, melyhez idén a
magyar Népművészeti Egyesületek
Szövetsége is csatlakozott, így lehetőség nyílt magyar szakemberek
kiutazására is.
Az idei téma a Magyarországon

is ismert és a mai napig is készített
ún.: feketekerámia volt. Az alkotás
mellett elméleti képzés, kiállítás és
a műhelyek, gyárak és a múzeum,
galéria látogatása szerepelt, mint
program. A szemináriumok előadásain a különböző területről érkezett
szakemberek saját ismereteiket,
tapasztalataikat osztották meg a
szaktársakkal és az érdeklődőkkel.
A litván és magyar mestereken
kívül érkeztek Belorussziából,
Grúziából, Ukrajnából résztvevők.
A saját műhelyében majd ötven
éve dolgozó, illetve a nemzetközi
szinten is jelentős kerámiaanyagot
összegyűjtő Vytautas Valiušis népi
iparművész, aki komolyan érdeklődik a magyar és ezen belül a mezőtúri fazekasság iránt, szándékát

kapcsolatot a mezőtúri múzeummal, illetve a városunkban működő
műhelyekkel. Utenos tartomány
elnöke pedig örömmel venné fel a
kapcsolatot a mezőtúri városvezetéssel.
A Túri Fazekas Múzeumnak
szándékában áll a litván kapcsolat
megerősítése. Kiadványokat küldtünk a litván gyűjteménynek, illetve
szeretnénk a mezőtúri anyagot a
következő években e nemzetközi
szimpózium keretében bemutatni,
valamint a túri rendezvényekre a
szervezőket meghívni.
Hornyákné Sila Katalin (jobbra)és litván kolléganője

fejezte ki, hogy szívesen építene

Pusztai Zsolt
muzeológus
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Szezonális depresszió: A téli depresszió

A depresszió bármelyik évszakban jelentkezhet. Sokaknál már
novemberben romlik a kedélyállapot az esős, hideg idő és a fényhiány miatt. Az érintett kedvetlen,
levert, kimerült, gyakran farkas
éhesnek érzi magát, különösen az
édességet kívánja. A tartósan rossz
hangulat miatt a szociális kapcsolatok korlátozódnak. A korábban kedvelt elfoglaltságok a depresszív hangulat miatt már nem szereznek örömet. Jelentkezhetnek testi panaszok, amelyek hátterében nincs
szervi eltérés, így sok beteg fejfájásra, gyomor-bélrendszeri problémákra panaszkodik.
A téli depresszió okai nagyon
sokrétűek. Ide tartozik például az
állandó stressz és a nyomasztó
emlékek. Közvetlen kiváltója rendszerint a fényhiány az őszi, téli
hónapokban, ami a hormonokat és
az agyi ingerület-átvivő anyagokat
kibillenti egyensúlyukból. A téli
depresszió legjellemzőbb.
Tünetei a következők: borús hangulat, negatív gondolatok, sötét
jövőkép, megnövekedett alvásigény, állandó fáradtságérzet, fokozott szénhidrát bevitel, érdeklődés
beszűkülése, visszahúzódás a társas- és párkapcsolatokból, szexuális aktivitás csökkenése, csökkenő
koncentrációs készség és munkateljesítmény, feszültségek, érzelmi
zavarok, mozgásszervi panaszok,
pszichoszomatikus betegségek,
immunrendszer gyengesége.
Megelőzés: A sok szabadban töltött idő és mozgás segít, ha elegendő fényhez jut a szervezete, akkor
sok boldogsághormon, szerotonin
fog termelődni, ez pedig csökkenti
a depresszív hangulatot. Az elmúlt

évszázad falusi, paraszti életmódja
a természet lecsendesedésével egy
időben az emberek is többet aludtak,
kevesebbet
mozogtak.
Szervezetük felkészült a következő
év megterheléseire. A világítás általánossá válása, a városi életmód
elterjedése radikális változáshoz
vezetett. A nappalok tetszőleges
mértékben meghosszabbíthatóvá
váltak. Ma már a téli aktivitás alig
különbözik a nyáron tapasztalhatótól, mindenki szabadon élhet, - és
visszaélhet – szervezete energiatartalékaival. Sportoláskor a felszabaduló endorfin ellensúlyozza a kedvezőtlen biokémiai változásokat.
Törekedjünk az egészséges táplálkozásra. Fontos a vitaminok és
ásványi anyagok, a fehérje bevitele,
a szénhidrátok és zsír mértékének
csökkentése. Igyekezzünk napi ritmusunkat szabályozni, biztosítsunk időt a sport mellett a
megnövekedett alvásigény kielégítésére. Természetes alapú feszültségoldó a citromfű, orbáncfű,
gyömbér, stb. Fényterápia rendszeresítése is jótékonyan hathat. Fel is
lehet készülni a tünetek megjelenésére, el lehet kerülni, vagy mérsékelni lehet.Ha a tünetek kínzóvá
válnak, és önerőből nem sikerül
változást elérni, szakember segítségét érdemes kérni.
Várjuk szeretettel a mezőtúri
Egészségfejlesztési Irodánkban.

Almási Kinga
Mentálhigiénés szakember
Mezőtúri Kórház és
Rendelőintézet
Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr, Kossuth L. u. 9-11
Tel: 06-56-550-427
efi.mezotur@gmail.com

„Házhoz megyünk!” információs pont, „BikeSafe”
kerékpár regisztráció és
Határvadász járőrtárs toborzás:
Időpont:
2017. január 23-án 10-12 óra
2017. január 24-én 13-15 óra
2017. január 25-én 10-12 óra
2017. január 26-án 13-15 óra
2017. január 27-én 10-12 óra között
Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Közösségi Ház aulája, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Kedves Mezőtúriak!

Egyesületünk már harmadik éve
támogat olyan gyermekeket, akik
számára egy finom étel a téli szünetben olyan támogatás, ami több
mint gondoskodás. Az elmúlt években olyan rendszert alakítottunk ki,
amely sok embernek ad lehetőséget
a segítésre, összefogásra.
Az akció 20 gyermek téli étkezési
támogatásáról szól, melyet a Szőlőfürt
Vendéglővel valósítunk meg az Önök
segítségével. A téli szünet 2016.
december 22-től 2017. január 2-ig tart,
ez 10 étkezési napot jelent 20 gyermeknek, ami 200 háromfogásos
menü. Ahogyan az elmúlt években is
500 Ft-ért tudunk háromfogásos
meleg ételt juttatni a gyermekeknek a

téli szünet ideje alatt. Támogatni a
Szőlőfürt Vendéglőben befizetett
összeggel lehet nyitvatartási időn
belül a kiszolgáló pultnál egész nap,
vagy a konyhai részen ebédeltetési
időben. A tavalyi évben többen kértek tőlünk vidékiek és külföldön élő
mezőtúriak számlaszámot így ebben
az évben is van lehetőség utalásra:
Mezőtúri Lokálpatrióta Egyesület
HU73 6980011911030740-00000000
Kód: TAKBHUHB és a közlemény
rovatba kérem, írják bele: Karácsony
Kérem Önöket, hogy segítsenek,
abban, hogy néhány gyermek
részesülhessen ebben az összefogásban és jöjjenek el, mi szeretettel
várjuk Önöket ételosztáskor a
Szőlőfürt Vendéglőben.
Érdeklődni lehet: 06-70-334-6820
telefonszámon vagy a Szőlőfürt
Vendéglőben
Köszönjük a támogatását és békés
karácsonyt kívánunk mindenkinek!

Metzker Krisztina

V. Tóth Károly meghívásos úszóverseny
Mezőtúr, 2017. január 14.
A verseny célja: Versenylehetőség
a Szolnok és Békés megyei egyesületek, szakosztályok versenyzői részére. Versenyzési, felkészülési lehetőség biztosítása, kapcsolatok ápolása.
A mezőtúri uszoda népszerűsítése.
A verseny rendezője: Invictus
Úszó és Vízilabda SC. Kft.
A verseny támogatói: Mezőtúr
Város Polgármesteri Hivatal,
Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft, Mezőtúri
Intézményellátó és Ingatlankezelő
Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Kft., és a SZÜLŐK
A verseny helye: Mezőtúr Városi
Strandfürdő és Fedett Uszoda
(Erzsébet liget)
25m-es, 5 pályás feszített víztükrű medence, vízhőfok: 28°C
A verseny ideje: 2017. január
14.(szombat) 10 óra, bemelegítés 9

órától
Nevezési határidő: 2017. január
11-ig (szerda estig)
A nevezések csak a megadott
határidőig törölhetők, vagy módosíthatók, helyszíni nevezés nem
lehetséges!
Nevezési díj: Versenyszám: 500
Ft / fő / versenyszám
Pille-párbaj: 500 Ft / csapat,
melyet a verseny kezdete előtt 1 órával a versenyirodán kérjük befizetni.
A versennyel kapcsolatban információ kérhető:
Csipes Andor (edző)
tel.: +36-30-2609937
Baukó Péter (oktató-edző)
tel.: +36-70-3339851
Mindenkinek eredményes versenyzést kívánunk!

Csipes Andor
Edző

Karácsony a menhelyen...
Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2016. december
18-án, vasárnap 10 órától a menhelyre!
Segíts, hogy árva kutyáink könnyebben átvészeljék a
hideg téli napokat. Örömmel fogadunk számukra minden adományt. (plédet, takarítót, ágyneműt, szőnyeget, konzervet, tápot, kutya szalámit).
A látogatókat meleg itallal, pogácsával várjuk!

2016. december 16.

Tömegeket mozgatott meg a Teleki
Hatalmas érdeklődés a Karcagi SZC Teleki Blanka
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium nyílt napján
November 11-én bemutató
órákkal, iskolabejárással tettük
átélhetővé és megfoghatóvá,
milyen is telekis diáknak lenni.
Az egyes ágazatok megismerése
mellett az ide látogatók tanulóink mindennapjaiba is betekintést nyerhettek.
Egy évvel ezelőtt vegyes érzelmek kavarogtak bennünk, nyolcadikos diákokban, mikor a továbbtanulás számunkra legmegfelelőbb
intézményét kutatva, mi álltunk a
Teleki Blanka Gimnázium kapujában a nyílt napon. Izgultunk és egyben örültünk is, hiszen egy új lehetőség, egy új kezdet várt ránk, s a
döntés, hogy hol szeretnénk tovább
bontogatni szárnyainkat, a mi
kezünkben volt. Ugyanakkor féltünk is kicsit, mert úgy éreztük, életünk egy korszaka lezárult, ezzel
együtt kezdetét vette felnőtté válásunk első állomása.
Ahogy egyre többet láttunk az
iskolából, az itteni emberekből, úgy
lettünk egyre biztosabbak abban,
hogy itt a helyünk. Sosem felejtjük
el azt az emberközeli, nyitott és
barátságos hangulatot, ami nemcsak a diákság egymáshoz való kapcsolatát jellemezte, de a tanár-diák
viszonyokat is tükrözte. Bár sokkal
többen voltuk az iskola falai között,
mint azt az általánosban megszoktuk, mégis úgy éreztük, mindenki
egy nagy család része. Itt a generációs különbségeket félretéve, a legfiatalabbak is a telekis diákság tagjaként verődtek egybe az érettségi
előtt állókkal a szünetekben egyegy jó beszélgetésért, kikapcsolódásért. A gimnázium látogatása során
mindvégig egy dolog cikázott a
fejünkben: ez mennyivel felnőttesebb, mint az általános iskola volt.
Azóta eltelt egy év. Idén mi, kilencedikesek kísértük az iskolánkba
látogatókat. Mosolyogtunk, ahogy
láttuk a döbbenetet, a csodálkozást
a nyolcadikos tanulók arcán. Épp
ilyen meglepett báránykák voltunk
tavaly, akik a kisiskolák ajtaján
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kilépve, megérkeztek egy egészen
más világba.
A rendelkezésünkre álló rövid
idő alatt, mi navigátorok megpróbáltuk a lehetetlent, igyekeztünk
átadni egy picit a mindennapok
hangulatából, a telekis csapatszellemből. Mindezek mellett természetesen szerettünk volna egy általános képet mutatni intézményünk
fizikai valójáról. Elvezettük az
érdeklődőket a közösségi élet egyik
legfontosabb színteréhez, a büféhez, a számunkra varázslatos nyolcas teremhez, melynek falai között
kísérletezéseink megfoghatóvá
teszik számunkra a fizika és kémia
elvont világát. Mindezek mellett
látogatóink betekintést nyerhettek a
rejtélyes második emeletre is, ahol
vidéki tanulóink számára már
készülőben van egy teljesen felújított kollégiumi részleg. Az volt a
célunk, hogy a gyerekek és a szülők, akik velünk tartottak e napon,
sok pozitív emlékkel, gyakorlati
tapasztalattal és élményekkel térjenek haza. Reméljük, senkiben sem
maradtak nyitott kérdések, s amit
tőlünk haza vittek magukkal, elegendő információ lesz ahhoz, hogy
jó döntést hozzanak a pályaválasztás küszöbén.
Örömmel fogadtuk, hogy rengetegen érdeklődtek iskolánk és az itt
megtalálható igen széles képzési
rendszer iránt. A nyílt órákon vendégeink minden ágazatba betekintést nyerhettek. Számos pozitív
visszajelzést kaptunk a nap folyamán. Sokan e néhány óra leforgása
alatt is észrevették és kiemelték az
intézményünkben érezhető összetartó hangulatot. Valóban, nálunk
alapvető magatartás, hogy segítünk
egymásnak és barátságosan közeledünk társainkhoz, itt ezt tapasztaltuk, ezt kaptuk az idősebbektől, és
mi is ezt kívánjuk tovább adni az
újonnan érkezőknek. Számunkra
ez is a Telekis-szellemiség része.

Sárközi Fanni 9.A
Sebestyén Szonja 9.A

www.mkskft.hu
Keressenek minket a facebookon is!

Köszönjük „gyerekek”

Szeptember 16-án készült ez a fotó az Újvárosi iskola udvarán, az 50.
éves osztálytalálkozó emlékére. A nagyon kedves, őszinte együttlétet és
emlékezést, ezúton is mindnyájatóknak hálás szívvel köszönjük, az iskola
és volt tanárok nevében.				
KMÉ

Világbajnoki ezüst
A mezőtúri származású Szabó
Szilvia ezüst éremmel tért haza a
Miamiban megrendezett Judo
Veterán Világbajnokságról. Az
élményekről, eredményről és az
előzményekről a Mezőtúri Városi
Televízió kérdezte.

Szilvi elmondta, hogy küzdősport pályafutását karatéval kezdte
Mezőtúron, majd a főiskolai tanulmányai miatt Egerbe költözött, ahol
nem volt karate, ezért kezdett el
judozni. Így 20 éves korában kezdte ezt a sportot, mondhatni a semmiből küzdötte fel magát az 1 danos mesterfokozatig. Immáron két
éve a Magyar Judo Mesterek
Klubjának tagja. Az egyesület a felnőtt korosztályból „kiöregedetteket” – a 30 éven felülieket – versenyezteti. Masters versenyeket, minden évben országos bajnokságokat
tartanak határainkon belül és kívül
is, valamint évente egyszer Európa
Bajnokságot és Világbajnokságot is.
Szilvi eleinte amatőr főiskolás bajnokságokon vett részt, ezek után
indult országos rangsor versenyeken,
bajnokságokon. Első osztályú bajnokságon 2003-ban III. helyezett lett,
később másod- és harmadosztályú
bajnokságokat nyert. A masters kategóriába lépését követően részt vett
Masters Országos Bajnokságokon,

ahol I., II., III. helyezéseket ért el.
Indult Európa Bajnokságokon is, ahol
háromszoros bronzérmes lett. A
budapesti Világbajnokságon V. helyet
ért el és most 2016-ban a Miamiban
megrendezett
Világbajnokságon
ezüstérmet szerzett.
A VB 2016. november 17-21-ig tartott, több kor- és súlycsoportban,
több mint 500 fő részvételével. Szilvi
kiemelte, hogy ő a felkészülést
tekintve szerencsésnek mondhatja
magát, mert testnevelő tiszti beosztásban katona, így van lehetősége
arra, hogy a napi sport keretein belül
megcsinálja a futó, vagy az erőnléti
edzéseit. Az ő csoportja november
21-én versenyzett, a mezőtúri sportoló ezüst éremmel zárta a megmérettetést, az aranyérmes egy francia
származású versenyző lett.
– Nagyon boldog voltam, nagyon
szerettem volna egy érmet hozni a
világbajnokságról.
Rengeteget
készültem erre a versenyre.
Valójában mindenki a legfényesebb
érmet szeretné elhozni egy ilyen eseményről. Ez most nem sikerült, de a
következő 1-2 év célkitűzése, hogy
elérjem az aranyérmet. Ennek ellenére rettentően örültem az ezüstéremnek. Mindenképp köszönetet
szeretnék
mondani
Herczeg
Zsoltnak Mezőtúr város polgármesterének, Zuppán Zoltánnak, Nehéz
Dezsőnek és Balogh Sándornak, akik
anyagilag is támogattak, valamint az
Ászok Judo Klubnak az edzésekért.
– mondta Szabó Szilvia a Mezőtúri
Városi Televízió riporterének.
Az eredményhez szerkesztőségünk is szívből gratulál és további
sok sikert kíván!

Bodor Márti
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„A legfontosabb, amit a győzelemből megtanulhatunk, hogy képesek vagyunk rá.”
(Dave Weinbaum)

Sportévzáró 2016
A hagyományoknak megfelelően Mezőtúr Város Önkormányzata minden évben megrendezi a Sportévzárót, amelyre idén december 8-án, 16 órakor került sor a Városháza Dísztermében. Az esemény alkalmával az év
tehetséges sportolói kapnak elismerést kimagasló sportteljesítményükért,
illetve az őket támogató edzők és szüleik munkáját, támogatását köszöni
meg a városvezetés.
Herczeg Zsolt polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, jó tanácsokkal ellátva a sportolókat. Ezt követően a Mezőtúri Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola diákjai
adták elő műsorukat szintetizátoron, zongorán, valamint énekszóval emelték az ünnepség színvonalát.
Szűcs Dániel, a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság elnöke az esemény házigazdájaként olvasta fel a méltatásokat, míg a polgármester úr
átadta a díjazottak számára készült dísztokban elhelyezett tollakat és
emléklapokat.
Díjazottak:
MAFC sportegyesület:
• Labdarúgó szakosztály
Papp Erik, Bagdán Fábián, Bíró
Patrik, Molnár Bence, Kun Csaba,
Újlakány Roland
Edzők: Juhász Mihály, Lázár
Miklós, Erdősi Gyula
• Mezőtúri AFC Férfi Kézilabda Szakosztály
Ádám Bence, Lázár Rajmund, Badar Bence, Kovács Tamás, Kósa Attila,
Máté Gábor Márk
Edzők: Tokács Anikó, Bánkiné Czikkely Zsuzsanna
• Mezőtúri AFC női kézilabda szakosztály
Patkós Petra, Tóth Renáta, Patkós Klaudia, Makarov Dorina
Edzők: Szűcsné Merza Andrea, Mester Lajos
• Teke szakosztály
ifj. Rácz Sándor
Edző: Fodor István
• Úszó szakosztály
Nagy Zoltán

Edző: Csipes Andor
• Atlétika szakosztály
Aranyi Ferenc, Uzsoki Virág, Rivasz Martin, Pető Antónia
Edző: Uzsoki János
Kick és Thai-Boksz Klub
Ádám Sándor, Lajter Dorina, Bíró Dániel, Varga Zsolt, Benkó Sándor
Edzők: Hajós Sándor és Bíró László
Mezőtúri Wing Chun Kung Fu Harcművészeti Sportegyesület
Patkós Imre, Márki Réka
Edzők: Márki Károly, Nagy József, Pápai Bernadett
Ászok Judo Club
Karsai Bence, Tóth Richárd, Bodnár Emese, Lénárt István, Magyar Gréta,
Nádudvari Emese, Oláh Flóri, Sőrés Áron, Kókai Ádám
Edzők: id. Juhász Attila, Juhász Dávid
KNER Tánc-Sport Egyesület
Lakatos Ádám-Tömösközi Kata, Sólyom Petra-Hajdú
Viktor, Muzsai Anna-Kotymán Arnold
Edzők: Jenei Éva, Márki Norbert
Túri Lovas Klub
Molnár Laura, Jakucs Petra Mercédes, Trinyik Anikó
Edző: Gyarmatiné Laskai Anikó
Emléklapokat vehettek át:
Kiss Patrik, Rivasz Martin, Tóth Richárd, Puskás
Lujza, Mészáros Vivien, Kiss Dávid, Haszon Laura, Máté István, Gombás
Sándor, Horváth-Gaudi Károly, Komlós Dávid, Ádám Bence
Kézilabda: III kcs. fiú 2. hely, IV. kcs fiú 2. hely
Középiskola: 2. hely fiú, 3. hely lány, 3. hely fiú amatőr csapat
A díjazottaknak szívből gratulálunk, további sport sikereket kívánunk!
Mezőtúr Város Önkormányzata nevében ezúton is szeretnék köszönetet
mondani a rendezvény színvonalas lebonyolításához nyújtott segítségéért:
a Mezőtúri Közművelődési és Sport KKN Kft-nek, a Mezőtúr Város
Sportjáért Alapítványnak, az Intézményellátó Kft-nek, a Príma Nyomda és
Reklámstúdió Kft-nek és nem utolsó sorban Pályi Nórának.

Szabó Sára

Ütős Európa Kupa
2016. november 19-én Európa Kupa került megrendezésre a WOMAA
(World Organization of Martial Arts Athletes) világszervezet magyarországi képviseletében Budapesten az Aterem komplexumban. A szlovák,
román, ukrán csapatokat is soraiban tudó versenyen számos hazai egyesület is megmérettette magát hai-box és low-kick light versenyszámban. Az
egész napos rendezvény parázs csatákat, látványos és sportszerű küzdelmeket foglalt magába. Reggel 09 órától este 22 óráig zajlottak a küzdelmek
mintegy 200 versenyző részvételével, melyből a kick & thai-box szakosztályunk 6 fővel képviseltette magát. A fizikai és pszichikai megterhelést az
este végére kompenzálta az a tény, hogy csapatunk remek szereplést tudhatott maga mögött, és sikeres napot zárva ismételten sikerült jópár helyezést begyűjteni komolyabb sérülés nélkül. Az éves szakmai munkánk eredménye, hogy a nemzetközi mezőnyt is felsorakoztató versenyen, versenyzőink ismét letették névjegyüket a küzdősport asztalára, öregbítve városunk és szakosztályunk hírnevét.
Eredmények:
Ádám
Sándor thai-box kategória 2.
hely, Benkó Sándor thai-box
kategória 2. hely, Kurgyis
Csaba low-kick light kategó-

ria 2. hely, Tóth Károly low-kick light kategória 2. hely, Varga Zsolt thai-box
kategória 1. hely, Lajter Dorina low-kick light kategória 1. hely

Hajós Sándor szakosztályvezető

Futók- kocogók figyelmébe!
A Mezőtúri Közművelődési és Sport KN. Kft. és a Mezőtúr Sportiskola
SE 2016. december 30-án 16 órától „Óévbúcsúztató futóverseny” -t
rendez a Ligeti-tó körül.
Gyülekező 15,00 órától a Városi Sportcentrumban. (Szolnoki út 15.)
Versenytávok:
2006-ban és később születettek: 2.000 m
2005 és 2003 között születettek: 2.000 m
2002 és 1998 között születettek: 4.000 m
1997 és korábban születettek: 4.000 m
Díjazás: A korosztályok győztesei 1-1 üveg pezsgőt nyernek, illetve 1-3.
helyezett versenyző érem díjazásban részesül. Minden célba érkező pólót
kap ajándékba. Külön díjazásban részesül a legidősebb férfi és női induló.
Azok, akik a kocogást nem választják, lehetőségük lesz közös sétára a
fáklyákkal körbevilágított tó körül. A rendezők forró teával várják a célba
érkezőket.
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ELHUNYTAK
Szűcs Sándorné Juhász Erzsébet
élt 89 évet,
Hoprik Mihály élt 87 évet,
Molnár Gábor élt 62 évet,
Varsányi Géza élt 74 évet,
Számoly Zoltánné Felföldi Mária
élt 63 évet,
Barta Károly élt 83 évet,
Balogh János élt 75 évet,
Özv. Fekete Mihályné Keresztes Terézia
élt 84 évet,
Rózsa Ferenc élt 84 évig,
Máté Ferenc élt 70 évet.

Nyugodjanak békében.
Jóga!
Minden csütörtökön, 18.30-20-ig,
Mezőtúri Közösségi Ház.
Kiknek ajánlott:
-nyaki-, háti-, deréktájéki fájdalmaknál
- ülő életmódnál
- mozgáshiány esetén
- stresszes életmódot folytatóknak,
- gerincproblémáknál.
Milyen eredmények érhetők el:

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

Beke Boglárka
(Kovács Marietta)

Beregszászi Marcell
(Pályi Anita)

Bilibócz Abigél
(Mészáros Zsanett)

Bíró Petra
(Fási Eszter)

Busi Alexandra Erika
(Enyedi Beáta)

Hegyi Boglárka
(Juhász Erzsébet)

Sánta Szofi
(Polgár Lola)

Szalai Máté Roland
(Ádám Éva)

- gerinc problémák enyhülése
- mozgékonyság növelése
- energiával való feltöltöttség
- lelki, testi, szellemi harmónia
megteremtése
- öregedési folyamatok lassítása.
Az órákat tartja: Hegyi Gyöngyi
rekreációs sportoktató, jógaoktató, természetgyógyász, aviva oktató
www.fagyongystudio.hu
06/70-398-59-96

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
December 16-22-ig
Kamilla patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993
December 23-29-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044
December 30- 2017. január 5-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 550-445
2017. január 6-12-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
December 17-18-án
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2,
Tel.: 06/20/941-5217
December 24-25-26-án
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-256; 06/30/977-0936
December 31 – 2017. január 1-én
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073
2017. január 7-8-án
dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Dugovics u. 4.
Tel.: 06/70/323-4843
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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő
komp 2016. december 18-ig üzemel!

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú
Nonprofit Kft.
Lapzárta: 2017. január 06. (péntek) 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.

