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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap
Adventi gyertyagyújtás

Karácsonyi Hangverseny

Az adventi időszak utolsó vasárnapján ismét a Közösségi Ház nagyterme adott otthon a karácsonyi
hangulatnak.

- zenekar koronázta meg.
A koncerten bemutatásra került a
formáció első nagylemeze, amely a
Szívhang címet viseli. A zenekar

2016. december 18-án a városi
adventi koszorú negyedik gyertyáját dr. Farkasinszki Fanni aljegyző
gyújtotta meg és kívánt mindenki
számára békés karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet. Majd
Kiss Imréné Mikes Éva nyugdíjas
tanár adventi gondolatait hallgathatta meg a közönség.
Az adventi programsorozatot a
Patché - Pákai Petra és Cséry Zoltán

elmondása szerint a Szívhang egy
közös szerzői lemez, amelyen a két
előadó saját dalai, szövegei jelennek meg. A műsorukban felcsendültek karácsonyi dalok, valamint
egyéb feldolgozások is, meglepetésként
a
mezőtúri
Vivace
Kamarakórussal kiegészülve adták
elő Edward Cohen Hallelujah című
dalát.

Bodor Márti

MEGHÍVÓ
Mezőtúr város Képviselő-testülete
2017. január 26-án (csütörtökön) 13.30 órakor
közmeghallgatást tart, amelyre ezúton meghívom.
A közmeghallgatás helye: Városháza Díszterme
(5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. I. emelet 9.)

Herczeg Zsolt
polgármester

A Bárdos Lajos Alapfokú
Művészeti Iskola idén is Karácsonyi
Hangversennyel tette meghittebbé
az adventi készülődést.
A hangverseny különlegessége az
adventi várakozás ihlette műsorban
rejlik, melyet szóló- és kamara összeállítások előadásában hallhattak a
részvevők. Az estet balett és társastánccsoportok bemutatói tarkították.

lépőket
hívnak
meg,
akik
Mezőtúron még kevésbé ismertek
és érdekes produkciót nyújtanak. A
trió magas szintű technikai tudása a
gyermekek előtt példaként szolgálhat, valamint inspiratív hatása lehet
minden érdeklődő számára.
Az InFusion Trió az ország egyetlen looper zenekara, a tagok képzett zenészek, akik a komoly- és a

Az eseményen részt vett Herczeg
Zsolt Mezőtúr Város polgármestere,
aki elmondta, hogy a fiatalok művészeti nevelése nagyon fontos.
Karapancsevné Jász Ildikó az
intézmény vezetője elmondta, hogy
e hangverseny alkalmával törekednek arra, hogy minden tanszak
sajátjának érezze a rendezvényt. A
hangversenyek alkalmával meglepetésvendégek is szórakoztatják a
közönséget, ez alkalomból az
InFusion Trió látogatott el városunkba. Intézményvezető asszony a
Mezőtúri Városi Televízió kérdésére
elmondta, hogy általában olyan fel-

könnyűzenében egyaránt jártasak.
Műsorukban feldolgozások, népdalok, mashup-ok, saját dalok egyaránt hallhatóak, amelyben megszólal elektronikus hegedű, elektronikus cselló, elektronikus dob,
valamint különböző effekt pedálok,
torzítók és looperek. A közönség a
hangversenyen nyújtott koncertjüket visszatapssal köszönte meg.
Záróprodukcióként az iskola
növendékei a trióval kiegészülve
két dallal kívántak mindenkinek
kellemes karácsonyt és boldog új
évet.

Bodor Márti

Véradás
2017. január 25-én Véradás lesz a Közösségi
Házban 8-13 óráig.
Szükséges iratok:
Személyi igazolvány, lakcím-kártya, TAJ kártya
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Hirdetmény

Adventi Gála
2016. december 20-án került sor
a Dalma Dance Club Adventi gálaműsorára a Közösségi Ház nagytermében.

Portugáliában vehetett részt a tiszafüredi zenekarral a szolnoki
mazsorett csoporthoz csatlakozva.
2017-re is kapott a csoport meghí-

Mezőtúr Város Önkormányzata 2016. november 24-én elbírálta a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
„ A” típusú pályázat:
Összesen 23 db pályázat érkezett.
Az ösztöndíjat 15 fő nyerte el. A hallgatóknál az ösztöndíj folyósításának
időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő félév, összege 5000 Ft /fő/hó.
„B” típusú pályázat:
Nem érkezett.
Érvénytelen pályázat:
Nem volt.

Herczeg Zsolt sk.
A kiadmány hiteléül: Nagy Kálmán
irodavezető

Karácsonyi adomány

Fotó: Soltész István

Győrfi Dalma a Club vezetője
elmondta, hogy mára már hagyományként rendezik meg ezt a gálát,
az idei a 18. a sorban. Városunkban
jelenleg két tánccsoport működik –
két tánc és mazsorett csoport – a
gálán bemutatásra került a 2016-os
repertoár, amelyet karácsonyi
műsorszámokkal tarkítottak.
Idén a mezőtúri tagozat

vást
Bulgáriába,
valamint
Litvániába, melynek örömmel tesznek eleget. A csoportokról elmondható, hogy minden versenyről
éremmel térnek haza. Januártól
várják a jelentkezőket a mezőtúri
tagozatba is, minden kedd délután
a Közösségi Házban lehet velük
találkozni.

Bodor Márti

Minden évben karácsonyhoz
közeledve Boldog István országgyűlési képviselő, Herczeg Zsolt
Mezőtúr város polgármestere és
Herceg Antal a Hercsip-Coop Kft.
ügyvezetője adományaikkal, mint

Szünidei étkeztetés
A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény értelmében a települési önkormányzatoknak a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetek
munkanapjain – a nyári szünetben
legalább 43 napig - a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetűnek nyilvánított gyermekeknek
ingyenes, déli meleg főétkezést kell
biztosítania, ha a szülő, vagy törvényes képviselő ezt igényli. Ez alapján városunk is megszervezte az
étkeztetést a téli szünetre, ami
2016. december 22-től 2017. január
02-ig tartott. A lebonyolításban
Mezőtúr Város Önkormányzata és a
Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő
Közhasznú
Nonprofit Kft. vett részt. A helyszín
a Rákóczi úti Általános Iskola ebéd-

lője volt. Az ebédet helyben lehetett
elfogyasztani, illetve a saját ételhordóban történő hazavitelre is lehetőség volt.
213 gyermek szülője, illetve törvényes képviselője igényelt a téli
szünetben meleg ételt, azonban
jelentősen kevesebben jelentkeztek
az ebédért. December 22-én 34,
23-án 45, 27-én 55, 28-án 66, 29-én
69, 30-án 69, január 02-án 73 adag
étel fogyott el. A szülők, törvényes
képviselők sajnos nem jelezték,
hogy nem tartanak igényt az étkeztetésre, ezért minden munkanapra
megrendelésre került az igényelt
213 adag ebéd. A fentiekből kitűnik,
hogy jelentős veszteség érte az
önkormányzatot.

Mezőtúr Város Önkormányzata

Tisztelt Lakosok!
Képviselői fogadóórára várom Önöket január 25-én
órára. Hely: MSZP képviselői irodája (Dózsa Gy. u. 1.)

(szerdán) 16

Tisztelettel: Rózsa Endre önkormányzati képviselő

magánember próbálnak segíteni

rászoruló családoknak.
A kezdeményezőkhöz az elmúlt
évekhez hasonlóan civil támogatóként adományaikkal csatlakoztak
Harmat Mihályné, Patkós Lajos és
Zuppán Zoltán is.
Az összefogásnak köszönhetően
tavaly is több rászoruló család karácsonya válhatott szebbé, akik tartós
élelmiszert, tűzifát és ajándékcsomagot vehettek át a Városháza
Andrea termében december 22-én.

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

Karácsony a menhelyen

A Kóborka Túri Állatvédők
Közhasznú Egyesülete idén is megrendezte hagyományos adománygyűjtését december 18-án. Plédet,
takarót, ágyneműt, szőnyeget, konzervet, tápot és kutyaszalámit várt
az egyesület a gyűjtés során.
Mezőtúr Város Önkormányzata
idén is több alkalommal támogatásáról biztosította a Kóborkát. Ezen a
napon Herczeg Zsolt polgármester
úr látogatott el a menhelyre és szá-

raz kutyaeledellel lepte meg az
egyesületet. Ezentúl több magánszemély és szervezet is támogatta a
kezdeményezést, többek között
decemberben a Pinki Horgász és
Kisállateledel Bolt három alkalommal látogatott el a Kóborkához, száraztápot, konzerveket, meleg takarót és szőnyeget adományoztak.

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió
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„Ülni az ablak előtt és várni valakit...
Alkonyodik.
Tudom: a volt volna már sohasem lehet.
Ma sem jön, holnap sem.
Már sohasem jöhet.”
- Marsall László -

Dr. Pap Sándor emlékére
Ismét elment egy nagy gyógyító, akinek személyéhez Mezőtúron megannyi család kötődik: Dr. Pap Sándor sebész Tanár Úr 2016. december
utolsó napjaiban távozott közülünk, hatalmas űrt hagyva a család, a barátok, ismerősök, és a betegek körében.
Dr. Pap Sándor már fiatalon, 1953. augusztus 1-jén segédorvosként kezdett dolgozni a mezőtúri kórház sebészeti osztályán, ahonnan 1957. június
17-én kitűnő eredménnyel sebész szakvizsgát tett. Ezt követte 1960. június
19-én urológia szakvizsgája, amikor már a szolnoki Hetényi Kórház urológiáján gyógyította a betegeket.
1961-70-ig a zalaegerszegi megyei kórház sebészeti osztályán dolgozott
adjunktusként.
Ezt a kitérőt követően 1970. február 16-án szakmai munkássága újra a
mezőtúri kórházba vezette vissza, ahol sebész főorvosi állását nyerte el, és
vezette az osztályt nyugdíjazásáig, 1994. december 28-ig. Ezen időszak
alatt az osztályvezetői munka és az igen nagy számú napi hasi és baleseti
műtét, és urológiai eset mellett 1970 októberétől 1975 júniusáig a kórházigazgatói feladatokat is ellátta.
Az osztályon 30 évet dolgozott összesen, és szakmai életét mezőtúriként
élte le.
Nyugdíjba vonulása után további osztályvezetést követően a Sebészeti
szakrendelés szakorvosi teendőit látta el 2005. május 15-ig, és emellett
besegített a kórház ügyeleti ellátásába is.
Számos teendője mellett tudományos tevékenységet is végzett, melynek
eredményeként 1985. december 1-én az „Orvostudomány kandidátusa”
tudományos fokozatot szerzett.
Dr. Pap Sándor Tanár Úr gyógyító tevékenységét mindvégig kimagasló
szakértelem, precizitás, lelkiismeretesség, alázat, nagyfokú empátia és
emberszeretet jellemezte.
Rendkívüli munkabírással rendelkezett.
Munkatársaival, közvetlen kollégáival mindig kedves, segítőkész és tisztelettudó volt. Fokozatosan nyomon követte az osztály munkáját, mindig
biztosította elérhetőségét.
Maximális odaadással mentorálta az osztályon dolgozó fiatal szakorvosokat. Mindenki bizalommal fordulhatott hozzá, számíthatott a megértésére és a segítségére.
Az Ő szótárában is ismeretlen volt a „nem” szó. Az Őt megkeresők
problémáját előtérbe helyezve mindig megoldást keresett, még akkor is, ha
ehhez áldozatokat kellett hoznia.
Munkája során nagy türelemmel gyógyította a hozzá forduló beteg
embereket, hiszen a sebészeti osztályon és szakrendelőben sok-sok ezer
ember fordult hozzá bizalommal. Évtizedekig stabil orvoscsoport dolgozott
az általa vezetett osztályon. Több tanítványa más kórházakban jelenleg is
osztályvezetőként dolgozik.
Gyógyító munkája során Tanár Úr mindig szem előtt tartotta a
Hippokratészi eskü elveit, etikus magatartást tanúsított minden kollégájával szemben. Hivatástudata mindannyiunk számára példaértékű.
Szakmai munkásságnak elismeréseként 1975-ben az „Egészségügy kiváló dolgozója” kitüntetést, 2003-ban Mezőtúr Városért, 2016-ban pedig
Életmű díjat kapott.
Dr. Pap Sándor Tanár Úr családi élete szintén példaértékű lehet mindenkinek: felesége, Dr. Bede Julianna jelenleg is praktizáló bőrgyógyász kolléga. Kettejük egymás iránt táplált szeretete meghatározta életüket, egymás kezét fogva, tevékenyen élték nyugdíjas éveiket is.
Mezőtúr lakossága, gyermekek, szülők, nagyszülők, dédszülők egyaránt
tisztelettel és szeretettel gondolnak rá.
Emlékét örökké megőrizzük.
Dr. Csellár Zsuzsanna

mezőtúri kórház
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Deák Ferenc és a népi cserépedények
A Draskovits Kerámiagyűjtemény gyarapodásáról egy különleges tárgy apropóján
III. rész
(A Mezőtúr és Vidéke előző számában megkezdett cikk folytatása.)
A Draskovits Kerámiagyűjtemény
a Badár Balázshoz és családjához,
valamint annak tanítványaihoz köthető kerámiaanyag tekintetében
már a megnyitásakor is a legnagyobb volt az országban. Az ide tartozó majd 280 darab tárgy száma ez
utóbbi hónapokban további 34
darabbal egészült ki.
Igen ritka az a majd másfél méter
magas virágtartó oszlop, mely valaha – valószínűleg az 1920-as évektől
– egy előszoba vagy nagyszoba napsütötte sarkában állhatott. Az
írókával gazdagon díszített posztamenshez tartozott valaha egy
hasonló stílusú kaspó is, ez valószínűleg összetört az elmúlt száz év
során, pótlására akkor van remény
rá, ha esetleg felbukkan majd a
műtárgypiacon.
Mint az előbbi tárgynak, úgy a
szász és habán korsókat idéző formájú ivókorsónak is Badár Balázs
volt a készítője. Ez utóbbi tárgy
érdekessége és ritkasága abban rejlik, hogy díszítményei a badáros stílust idézik, ám azok kompozíciója
és a teljes forma kifejezetten az
erdélyi kerámiák megoldásait veszi
át - keretes, kazettás beosztás, öblén
és a szájrészén is díszítve. Ráadásul
egészen nagy, 35 cm magasságú,
teljesen ép, mint ilyen, jelenleg ez
az egyetlen ilyen ismert darab. Az
idősebb mestertől újabb, majd 70
cm nagyságú koronás korsó is kiállításra került, valamint több koronás
váza, lopóváza, zsiráfnyakú kancsó
(írókás és metszett), továbbá több
kisebb dísztárgy, tányér.
Az ifjabb Badár Balázstól most
nem is a bekerült kerámiákat emelnénk ki, hanem azt a 13 darabból
álló oklevélgyűjteményt, melyet egy
budapesti gyűjtőtől sikerült megvásárolni. Az 1910-es évek közepétől,

ifj. Badár Balázs egyik oklevele.jpg

különböző kiállításokon, megmérettetéseken elnyert oklevelek nem
csak a Badár-történelemhez jó adalékok, de ipartörténeti, valamint
míves grafikai munkáik okán művészettörténeti értékkel is bírnak. A
kiállításban másolatokat helyeztünk
el, az eredetiek a Túri Fazekas
Múzeumba kerültek.
Badár Erzsébettől több, igen
különböző stílusú fali tányér került
kihelyezésre, valamint igen értékes
az a hármas, írókás vázacsoport,
mely 1939-ben készült.
Erzsébet mellett Badár Balázs
másik lánya, Eszter is kitanulta a
fazekas mesterséget, igen jó kezű
alkotónak számított, ám korai halála
miatt, és mert elkészült munkáit
sosem ő szignózta-pecsételte, hanem
a műhelytulajdonos édesapja, tevékenységéről nagyon keveset tudunk.
Néhány hónapja a múzeumi archívumban található néhány tervrajzról
kiderült, hogy azokat 1909-ben Badár
Eszter készítette. Ezeket a rajzokat
összevetve a gyűjtemény, a múzeum
és a Badár Ház, valamint a Kun
Zsigmond Néprajzi Gyűjteményben
található modern, geometrikus díszítésű vázákkal, kancsókkal, szinte

bizonyossá vált, hogy ezek korongozásában, díszítésében részt vett
Eszter, még ha a pecséten Badár
Balázs neve is szerepel. Mindezek
ismeretében Draskovits Dénes még
kettő hasonló vázát vásárolt a gyűjteménybe az interneten elérhető galériák oldalairól.

Badár Eszter egyik vázája

Említettük a tanítványokat is. A
legismertebbtől, Bozsik Kálmán
kunszentmártoni fazekasmestertől
több, kiváló állapotú dísztárgy bővítette a látnivalók sorát, ezek közül a
tipikus bozsikos stílusú gyümölcstartó mellett két atipikus darabra is
sikerült rálelni: az egyik egy zöld
mázas kisebb méretű, gazdag rátéttel díszített váza, míg a másik az
erdélyi száz díszítményvilágból dol-

gozó, egyébként a porcelán mélytányérok formájára utaló darab.
A gyűjtemény leltározása folyamatos feladatokat ad a gyűjtőnek és
a Túri Fazekas Múzeum dolgozóinak. E munkában a következő lépés,
egy remélhetőleg 2017-ben megjelenő katalógus elkészítése lesz.
Hogyan tovább a gyarapításban?
Az bizonyos, hogy a jelenlegi kiállítóterek befogadóképessége véges.
Az is bizonyos, hogy a Badár családhoz kötődő kerámiákból csak
azokat érdemes ezek után a gyűjteménybe felvenni, megvásárolni,
melyek esetlegesen még nem láthatók a tárlókban – nem sok ilyen van,
talán 2-3 forma. Egyes gyűjteményrészeket érdemes kiemelten gyűjteni, pl. a nagyméretű koronás vázából, amiből 20 darab van jelenleg,
valószínűleg míves, ép, az eddigiektől eltérő darabok is előkerülhetnek. A néprajzi anyag terén cél
lehet az, hogy az összes magyar
egykori és mostani fazekasközpont
legalább egy kortárs vagy néprajzi
darabbal képviselve legyen – e koncepciót tekintve pl. a dunántúli rész
még hiányos, illetve az erdélyi terület is gazdagítható.
A koncepciókba illeszkedő darabok megszerzése mellett persze azt
sem szabad kizárni, hogy a magánygyűjteményekben, árveréseken feltűnő egy-egy fontos darabot valahogy
beleillesszük a mostani anyagba,
valamint a gyűjtemény tudományos
értékét növelheti, ha az alkotókhoz
kapcsolódó relikviák, dokumentumok is a gyűjtés célterületévé válnak.
A gyűjtemény 2017-es új szerzeményeiről folyamatosan tájékoztatást adunk majd a Mezőtúr és
Vidéke oldalain, illetve a Túri
Fazekas Múzeum Facebook oldalán.

Pusztai Zsolt muzeológus

Közterületi fogadóóra

Fogadóóra

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
• január 22., február 19., március 19., április 23., május 21., június 25., július 16.,
augusztus 27., szeptember 17., október 15., november 19., december 17.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
tel: 20/380-0709			
Boldog István Országgyűlési Képviselő

Várom Önöket képviselői fogadóórámra
2017. január 27-én 16-18 óráig
a Jobbik Magyarország Mozgalom irodájába (Mezőtúr,
Bajcsy-Zsilinszky út 2).

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

Kötél János
városi képviselő

2017. január 13.
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Elindult a Lokalista, Mezőtúr hír- és
információs portálja
A Lokalista célja az, hogy felületet
biztosítson azok számára, akik a
nagyvilág és az ország hírein túl
kíváncsiak arra is, mi történik közvetlen környezetükben: a városukban.
Mi is pontosan ez a Lokalista?
Nevezzük mondjuk hírportálnak:
napi rendszerességgel szolgáltat
híreket Mezőtúrról, a szomszédos
városokról és a megyéről, illetve
olykor kijjebb is tekint a nagyvilágba. De a Lokalista nemcsak hírportál. Nevezhetjük cégregiszternek is,
ahol a helyi üzlettulajdonosok,
szolgáltatók, szakemberek kialakíthatnak magukról egy profilt, információkat tehetnek közzé a termékeikről, akcióikról és egyebekről.
És nevezhetjük még közösségi
médiának is, mert felületet ad események, programok, videók, fényképek megosztására, és ügyes-bajos
dolgainkhoz kapcsolódó kérdéseket is feltehetünk a fórumban.
Bár a cikkek jó részét a szerkesztőségünk szolgáltatja, szívesen
nevezzük magunkat egyfajta városi
Facebooknak, azaz olyan közösségi
médiának, ami dedikáltan egyetlen
város, jelesül Mezőtúr mindennapjait tükrözi vissza. A hangsúly a
közösségen van: mindenkit arra
szeretnénk buzdítani, hogy közvetlenül az oldalon írja meg gondolatait, véleményét, észrevételeit a város
ügyeiről. Épp mintha a Facebookon
tenne közzé bejegyzést: tönkrement az út X utcában? Tanulmányi
versenyt rendeztek Y iskolában?
Kisbabája született Z-nek és szívesen eldicsekedne a róla készült
fényképpel? Gondoljanak arra,

hogy a Lokalista felületén éppen az
ilyen híreket olvassák a legtöbben,
tegye hát közzé! Írjuk együtt ezt az
online újságot!
Továbbmenve: a Lokalista egy
kicsit olyan is, mint egy piactér. Az
Üzletek menüpontban megtudhatjuk például, ha új áru érkezett valamelyik ruhaboltba, és akár végig is
nézhetjük az új termékek listáját és
árait, mintha csak egy katalógust
lapozgatnánk (ugyanis az üzletek
fel tudják tölteni a termékeiket).
Lehetőség van a nyomtatott hirdetéseknél olcsóbb, de hatékonyabb reklámelhelyezésre is, ami
ráadásul nagyon jól mérhető is. A
reklámozó megadhatja, pontosan
hány forintot szeretne a reklámra
költeni, utána pedig nyomon követheti, hogy hányan látták a hirdetést
és hányan kattintottak rá.
Miért érdemes tehát a Lokalistát
olvasgatni? Mert közvetlenül a saját
kis világunkról, Mezőtúrról olvashatunk benne.
Miért érdemes hirdetni benne?
Mert olcsó és pontosan nyomon
követhető.
Miért érdemes regisztrálni az
oldalra? Mert úgy működik, mint
egy közösségi oldal: bárki közzéteheti a saját tartalmait és
kommentelhet is.
Legyél az olvasónk és a szerzőnk, alakítsuk együtt a mezőtúri
közéletet!
mezotur.lokalista.hu

Év végi támogatás a Mezőtúri Kórház és
Rendelőintézet részére
A
Mezőtúri
Kórház
és
Rendelőintézet az év végi konszolidáció részeként pályázatot nyújtott
be az egészségügyi szakellátást
nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló
388/2016. (XII.2.) Kormányrendelet
alapján a fenntartható működést
célzó szakmai, gazdasági és strukturális intézkedései támogatására.
A 15 milliárd forintnyi összegű
támogatásra egy-egy intézmény
több pályázattal is tudott indulni –
amelyek az adott kórház működését hatékonyabbá tudják tenni (pld.
struktúraváltás, integráció, betegellátás racionalizálása, energiahatékonyság) – és ezen pályázatokat
prioritási sorrendet megjelölve
nyújthatott be.
A
Mezőtúri
Kórház
és
Rendelőintézet a pályázat eredményeként a sorrendben 4. helyen
megjelölt, „Napkollektor telepítése a B és D épület tetejére” beruházásának
támogatására
12.870.654.- Ft összegű támogatást
nyert, melyet az OEP 2016. december 21. napjáig utalványozott az
intézmény részére. A támogatást a
kórház 2017. június 30-ig használhatja fel, és a felhasználás kapcsán
elszámolni köteles.
A
Mezőtúri
Kórház
és
Rendelőintézetben jelenleg a melegvíz ellátást az intézmény fűtését is
biztosító gázkazán rendszer végzi.
Az alapproblémát az a speciális
helyzet adja, hogy a gázkazán és az
intézmény aktív és krónikus osztályai – ahol a legnagyobb melegvíz
felhasználás történik – közötti sza-

energia felhasználást, mivel a nyári
hónapokban havonta közel 5.000
m3 földgázt fogyaszt a rendszer
kizárólag a használati melegvíz előállítására. Ezekben a hónapokban a
gázfogyasztás díja átlagosan
3.000.000 Ft, mely a napkollektoros
rendszer telepítésével szinte nullára
csökkenne, és ugyancsak jelentősen csökkenne a felhasznált fosszilis energia mennyisége.
A tervezett napkollektoros használati melegvíz-előállító rendszer
teljes mértékben képes ellátni a
kórház használati melegvíz igényét
a tavasztól őszig tartó időszakban,
és kiegészítést biztosít a téli időszakban is.
A napkollektoros rendszer közvetlenül illeszthető a kórház meglévő használati melegvíz rendszeréhez, így, ha esetlegesen ezen időszakban mégsem elegendő a használati melegvíz előállításához szükséges napsütéses órák száma, az
intézmény gázkazán-rendszere
automatikusan bekapcsol, és zavartalanul biztosítja ezt a szolgáltatást.
A rendszerek közötti technikai
átjárhatóság teljes mértékben biztosított, a rendszerről-rendszerre történő átváltásból a betegek semmit
nem érzékelnek.
A napkollektorok telepítésével az
intézmény környezetvédelmi, és
energiatakarékos szemléletét is hirdeti, amivel a lakosság energiatudatos magatartásának kialakítását, fejlesztését is ösztönzi.
A beruházás leghasznosabb
eredménye, hogy az energiaköltség
csökkenésével megtakarított össze-

kasz hosszúsága miatt sok „fölösleges” utat tesz meg az előállított
melegvíz, ami miatt a kazán folyamatosan plusz működésre kényszerül.
A használati melegvíz rendszer
napkollektoros rendszerrel történő
kiegészítése jelentősen javítja az

get a betegellátás egyéb területeinek fejlesztésére tudja fordítani az
intézmény, egyes eszközök, gépműszer beszerzésekre.

Dr. Csellár Zsuzsanna
főigazgató

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Mezőtúri Református Egyházközség
Isten iránti hálaadással megköszöni mindazoknak a segítségét,
akik az orgonafelújításért szervezett jótékonysági rendezvényünket
támogatták.

MRE Presbitériuma
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Kassza Ászai a Telekiben
November 23-án kiderült, kik
mozognak a legmagabiztosabban a
pénzügyek világában, s kik tudhatják magukénak 2016-ban a Kassza
Ásza címet.

A Teleki Blanka Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium vetélkedőt szervezett az általános iskolák felsős tanulói számára, azzal a
céllal, hogy a diákok játékosan,
élményszerűen ismerkedhessenek
a mindennapi pénzügyekkel, valamint betekintést nyerhessenek a
kereskedelmi, vendéglátói és közgazdasági területek világába.
A verseny napján nyolc csapat
mérte össze tudását. Négy csoport
érkezett a Mezőtúri Rákóczi úti iskolából, egy a Kossuth útiból, kettő a
Katolikus Általános Iskolából, de a
helyieken kívül öcsödi diákok is képviseltették magukat a döntőben. Előzetes feladatként a résztvevőknek
létre kellett hozniuk egy háromfős
csapatot, majd ki kellett találniuk egy

ötletes csapatnevet. Meg kellett alkotniuk egy logót, végül írniuk kellett
egy motivációs levelet, melyben megfogalmazták, miért szeretnének részt
venni e megmérettetésen - mondta a
verseny egyik szervezője,
Fábián Ildikó tanárnő. A
beküldött pályázati anyagokból a zsűri kiválasztotta
azt a nyolc csapatot, akik
összemérhették tudásukat
a Kassza Ásza címért. A
versenyzőknek sokféle feladattal kellett megbirkózniuk. Némelyek megfigyelőképességüket tették próbára, mások az általános
műveltségre építettek, vagy
épp a tanulók szemmértékét tesztelték bizonyos tárgyak súly és hosszmeghatározásának formájában. Mindezek mellett a vetélkedő
végére az is kiderült, kik a legkreatívabb és leggyorsabb szendvics falatka készítők. Ebben az évben ezeket a
kihívásokat a Kossuth úti iskolából
érkezett Valuta Császárai nevű csapat teljesítette a legsikeresebben.
A játék élménye mellett a diákok
megismerkedhettek a Telekiben
indított szakmákkal és az intézmény által kínált képzésekkel is.
Előfordulhat, hogy a szakma iránt
igazán elhivatott résztvevők a
következő tanévben már házigazdaként fogadják a lelkes „Kassza
Ásza” címre pályázó nebulókat.

Karsai Zita

Szeretnénk, ha közelebb állnánk egymáshoz

Bababörze

2017. január 14. (szombat) 8-12 óráig a Közösségi Ház nagytermében.
Gyerekruha, játék, eszközök...
A programon a részvétel ingyenes!

Ebből a célból egy vadonatúj okostelefon-alkalmazást fejlesztettünk ki:
egy mostanában oly divatos „App“ -ot! És ez mire jó? Arra, hogy naprakészen 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 található “QR kódot”*, vagy lépj be a Google Play Store-ba és keresd meg a
“Közösségi Ház Mezőtúr” App-ot.
Miért? Mert szeretnénk minél pontosabban értesíteni, aktualizálni benneteket azokról az eseményekről és rendezvényekről, amik a legjobban érdekelhetnek titeket. Szeretnénk továbbá,
hogy emlekeztetőt kapjatok, hogy
véletlenül se hagyjátok ki valamely kedvenc programotokat (koncertet, tanfolyamot, előadást, konferenciát, stb.).
*Az alkalmazás (egyelőre) az
Android operációs rendszerrel ellátott telefonokon fut.

2017. január 13.

„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.
LOKSI and DIÓ és a Pinki
Horgászbolt Csocsóversenye
Helyszíne: LOKSI and Dió.
2017.január 07.
Nevezett 7 csapat, 14 fő.
1.: Nemtudom
2.: No Fear
3.: Semmi
4.: Puma
5.: Utolsók
6.: Apjafia
7.: Nevünk
Köszönjük a részvételt a csapatoknak.
A következő verseny a LOKSI
and DIÓ-ban 2017.március 18-án.
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LOKSI and DIÓ és a Pinki
Horgászbolt Darts versenye
Helyszíne: LOKSI and Dió.
2017. január 07.
Nevezett 14 fő.
1.: Tóth Máté
2.: Tar László (Kabos)
3.. Ungi István
4.: Buzafi József
5.: Debreceni József
6.: Veres Imre
Köszönjük a támogatást a LOKSI
and DIÓ- nak.
A következő verseny Bull
Master a LOKSI and DIÓ-ban 2017.
március 18-án.

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
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: 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

Különleges kirándulás - különlegeseknek
Kicsit japán turistás módon megközelítve ugyan, de vannak olyan
helyek, épületek, városok, amelyet
az ember életében egyszer meg szeretne
vagy
akar
nézni
Magyarországon, kipipálva a listán,
hogy ez is megvolt. Ilyen alkalomra
nyújtott lehetőséget a Teleki Blanka
Gimnázium 2016. november 30-án,
szerdán azoknak a diákoknak, akiket az osztályfőnökük jutalmazni
szeretett volna egyéni eredményükért, eddigi teljesítményeikért. A
kirándulás célja Budapest volt, méghozzá a Parlament – ide azért nem
olyan egyszerű bejutni, mint mondjuk megnézni egy várat vagy múzeumot hazánkban. Összesen 28 tanulóval
és
két
kísérőtanárral
(Pechácsekné Seres Edit, Csipes
Ádám) indult útnak két busz kora

államiság egyik jelképét, a Szent
Koronát (Európa egyik legrégebben
használt és mai napig épségben
megmaradt beavató koronáját
egyébként tilos fényképezni), a díszlépcsőházat, valamint a költségvetési bizottság üléstermében egy kiselőadást is meghallgathattak diákjaink. Déli harangszóra már a
Parlament épülete előtt, a nemzeti
lobogó alatt nézhették meg az igen
látványos őrségváltást. A délutáni
program a Sugár Moziban folytatódott, ahol egy fantasyra ültek be a
telekisek, Vándorsólyom kisasszony
különleges gyermekeivel ismerkedhettek a filmvásznon keresztül.
Délután négy körül pedig indult
haza a csapat, hiszen másnapra még
fel kellett készülni a diákoknak, így
este hétkor már a mezőtúri levegő

reggel, hogy 10-re már az Országház
bejáratánál várhassanak a bebocsáttatásra. A közel két órás idegenvezetés alatt megnézhették a magyar

frissíthette egy kicsit az egész nap
Pesten tartózkodókat. Egy jó kirándulás nem maradhat malőrök nélkül
– bizony volt, aki megtanulta, hogy
személyi igazolvány nélkül nincs belépés a
Kossuth Lajos téri épületbe. Igazán jó lenne, ha
minél többször jutnánk
olyan alkalmakhoz, amikor ilyen különleges
helyre is beteheti a lábát
a hétköznapi ember!

T. A.
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közéleti lap
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Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

Ajtai Denisz Aurél
(Pályi Vivien)

Barta Sándor
(Székely Boglárka)

Csekő Bernadett
(Vig Melinda)

Gábor Zsófia
(Gyalogh Erika)

Hornok Krisztina
(Katona Krisztina)

Jakab Kasszandra
(Jakab Olívia)

Kálnai Lajos Dániel
(Veres Nikolett)

Rafael Anasztázia Leila
(Rafael Lementina)

Rafael Tamás Viktor
(Mazsar Andrea)

Szabó Tibor Áron
(Kecse Anikó)

Szilágyi Mátyás
(Nagy Ilona)

Tisztelt Televíziónézők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúri Városi Televízió adása adókarbantartás miatt időnként átmenetileg leáll.
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket.

Tisztelettel: Bordács László felelős szerkesztő

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:
Január 13-19-ig
Újvárosi gyógyszertár:
Mezőtúr, VII. út 13.
Tel: 06/56-350-111
Január 20-26-ig:
Kamilla patika:
Mezőtúr, Dózsa Gy út 22.
Tel: 06/56-350-993

Állatorvosi ügyelet:
Január 14-15-e:
Dr. Fodor Sándor
Mezőtúr, Dugovics út 4.
Tel: 06/70-323-4843

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu. Felelős szerkesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Bodor Márta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 Mezőtúr,
Dózsa György út 42-44. 		
ISSN 0864-7607

ELHUNYTAK
Takács Endre élt 76 évet,
Molnár Sándor élt 74 évet,
Varga Albertné Beregszászi Róza élt 75 évet,
Fási Lajos élt 63 évet,
Ádám Lajos élt 63 évet,
Fazekas Lajosné Tokai Katalin élt 65 évet,
Herceg István élt 70 évet,
Id. Dávid János élt 62 évet,
Szabó Gáborné Mikes Julianna
élt 87 évet.

Nyugodjanak békében.
Lapzárta: 2017. január 18. (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.

