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Mezőtúr Város 
Önkormányzata és a 

Mezőtúri Közművelődési 
és Sport KN Kft. 

tisztelettel meghívja
Önt és családját

Jakucs János festőművész
Érzékelés határán 

című önálló kiállításnak 
megnyitójára.

A megnyitó helyszíne, időpontja:
Városi Galéria (Zsinagóga), 

Mezőtúr, Múzeum tér 1.
2017. október 23. 13 óra.

A vendégeket köszönti:
Szűcs Dániel városi képviselő, a 
Művelődési, Oktatási és Sport 

Bizottság elnöke

A kiállítást megnyitja:
Révi Norbert szobrászművész

Közreműködik Sárvári Tamás 
Attila és Domoki Soma Levente 

ütőshangszereken.

További információk:
 www.jakucsjanos.hu;

www.facebook.com/Túri Fazekas 
Múzeum

A kiállítás 2017. december 9-ig
látogatható.

Véradás
2017. október 25-én 

Véradás lesz a Közösségi 
Házban
8-16 óráig. 

Szükséges iratok: 
Személyi igazolvány, lakcím-

kártya, TAJ kártya

Magyar 
Vöröskereszt

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

www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi foga-
dóóráimon:
•	 november 19.,  december 17. 
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.

Mindennapos fogadóóra: 
e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 20/380-0709
 Boldog István
 Országgyűlési Képviselő

Mezőtúr Város Önkormányzata a 
20/2011. (XI.15.) önkormányzati 
rendelet 1.§ (5) bekezdése alapján 
pályázatot ír ki az alábbi ingatlanok 
bérleti jogára 2017. december 15-től 
5 évre:

1. 2232/20 hrsz-ú Mezőtúr, 
Földvári út 61. 1 épület fsz. 4. szám 
alatti 1 szoba, konyha, fürdőszoba, 
WC, előszoba helyiségekből álló, 
komfortos komfortfokozatú 53 
m2-es lakás,

2. 4338/A/6 hrsz-ú, Mezőtúr, 
Kossuth Lajos tér 9. I/3. ajtó alatti 2 
szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, 
WC helyiségekből álló, komfortos 
komfortfokozatú 75 m2-es lakás.

A lakások lakbére a 20/2011.
(XI.15.) önkormányzati rendelet 
14.§ (1) bekezdése szerint 200 Ft/
m2/hó.

A kijelölt bérlő köteles az épület-
ben lévő lépcsőházat szükség sze-
rint takarítani, az épülethez tartozó 
járdák téli csúszás-mentesítését 
biztosítani.

A 20/2011.(XI.15.) önkormány-
zati rendelet 4.§ (1) bekezdése sze-
rint önkormányzati tulajdonú bér-
lakásra szociális helyzet alapján 
bérleti szerződés azzal köthető, 
akinek nincs és nem volt saját tulaj-
donú lakása, és

a) akinek a közös háztartásban 
élő családtagok jövedelmét is figye-
lembe véve számított 1 főre jutó 
jövedelme a mindenkori munkabér 
minimumot nem haladja meg, vagy

b) aki egyedülálló és jövedelme 
nem haladja meg a mindenkori 
minimálbér minimum 1,5-szeresét, 
valamint, a vele együtt költözők 
együttesen nem rendelkeznek 
összesen 500.000 Ft forgalmi érté-
kű mobilizálható ingó és ingatlan 
vagyonnal. E rendelet alkalmazásá-
ban ingó vagyon az 50.000 Ft for-
galmi értéket meghaladó vagyon.

A pályázatnak tartalmazni 
kell:

a) a megpályázott bérlemény 
címét,

b) a pályázó (és vele együtt köl-
tözni kívánó családtagok) nevét, 
születési idejét, foglalkozását, hiva-
talos igazolás alapján jövedelmét, a 
munkahely javaslatát, lakás- és 
életkörülményeinek bemutatását,

c) a pályázati kiírásban szereplő 
feltételek elfogadását,

d) a hivatalos jövedelemigazo-
lást,

e) eltartott gyermekek számát,
f) jelenlegi lakhatási körülmé-

nyeket,
g) mióta van nyilvántartott lakás-

igénylése.

Az ingatlanok az alábbi idő-
pontokban tekinthetők meg:

1. Földvári út 61. 1 épület fsz. 4. 
szám

2017. október 24. kedd      9,00  -   
9,30 óra

2. Kossuth Lajos tér 9. 1/3. szám
2017. október 24. kedd      9,45  - 

10,15 óra

A pályázat benyújtásának 
határideje: 

2017. október 27. (péntek) 12.00 
óra 

A pályázat benyújtásának 
helye:

Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatal Hatósági Osztály

Mezőtúr, Kossuth tér 1. mfszt. 2.

A benyújtott pályázatokat a kép-
viselő-testület a 2017. novemberi 
soros ülésén bírálja el.

A képviselő-testület fenntartja a 
jogot, hogy a pályázatot eredmény-
telennek nyilvánítsa.

Mezőtúr, 2017. október 16.

Herczeg Zsolt
polgármester

 H I R D E T M É N Y Megkérdeztük...

Szeptember hónapban soron 
kívüli ülést tartott Mezőtúr 
város képviselő-testülete, 
majd 2017. szeptember 28-án 
megtartotta soros nyilvános 
és zárt ülését is. Az ülések 
témáiról Herczeg Zsolt pol-
gármester és Batta Attila 
Viktor alpolgármester tartott 
sajtótájékoztatót.

– Szeptember 12-én soron kívüli 
ülést tartott a testület. Milyen 
téma indokolta az ülés összehívá-
sát?

H.Zs.: – Ez alkalommal két napi-
rendi pontot tárgyalt meg a képvise-
lő-testület. Az egyik fontos téma 
volt a Tiszamenti Regionális 
Vízművek (TRV) Zrt.-vel megkö-
tendő víziközmű üzemeltetési szer-
ződés módosítása. Jelenleg is váro-
sunkban a TRV Zrt. látja el az ivóvíz 
és szennyvíz közműszolgáltatáso-
kat. Ezzel kapcsolatban egy üze-
meltetési szerződése van az önkor-
mányzatnak a szolgáltatóval. 
Ennek a módosításáról tárgyaltunk. 
A módosítás a közkifolyókról szól. 
Abban állapodtunk meg, hogy a 
településen található 32 darab köz-
kifolyó vonatkozásában október 
1-jétől számlázni fog a szolgáltató 
az önkormányzatunk részére egy 
általánydíjat, közkifolyónként 5 
m3/hó mértékű lesz ez a vízdíj. 
Valamint néhány helyen a közkifo-
lyókba olyan szerelvényeket szerel-
nénk be, amelyek csökkentik a víz-
hozamot. Ezzel senkit nem szeret-
nénk magunkra haragítani, csupán 
arról van szó, hogy jó néhány köz-
kifolyónál nagy mennyiségben 
vételezik a vizet nem háztartási 
célokra. Célunk, hogy az „illegális” 
vízvételezést megszüntessük. Ezzel 
kapcsolatban még folynak az 
egyeztetések, amikor megszületik a 
végleges döntés, akkor az erre sza-
kosodott kivitelezőt megbízzuk 
ezekkel a munkálatokkal. 

A képviselő-testület zárt ülésen 
tárgyalt a Kossuth Lajos tér, illetve a 
Kossuth Lajos utcai járda és parko-
lók kialakításáról. Tulajdonképpen 
a kivitelező kiválasztása történt 
meg és ahogy már látni lehet a kivi-
telezési munkák folyamatban van-
nak. Reményeink szerint a rosszidő 
beállta előtt elkészül a kivitelezés 
és akkor elmondhatjuk, hogy a főte-
rünket teljes egészében befejeztük. 
A szálloda előtt és a Református 
Általános Iskola előtt a járda elké-
szül, ezzel párhuzamosan egy par-
koló is megvalósul, a Kossuth Lajos 
utcában pedig szintén parkoló épül 

az útszélén. Azt reméljük ettől a 
beruházástól, hogy enyhülnek a 
parkolási problémák a kórháznál. 
Ezúton is elnézést kérünk az esetle-
ges kellemetlenségekért. A munká-
latok vége várhatóan december 
eleje lesz.

– A soros ülésen napirendi pontok 
között szerepelt a forgalmi rend 
módosításáról szóló előterjesztés. 
Mezőtúr mely pontját érinti ez a 
változás?

H.Zs.: – Településünk három 
helyszínét érinti. Első a Fóti úton 
lévő nagy kanyar, ahogy a Rákóczi 
útról rákanyarodunk a Fóti útra, 
ettől a kereszteződéstől durván 200 
méterre. Lakossági megkeresés 
érkezett hozzánk, mert már két 
alkalommal is történt ott baleset. A 
képviselő-testület úgy döntött, 
hogy egy záróvonal kerül felfestésre 
az útburkolatra. Tekintve, hogy ez 
az út önkormányzati fenntartásban 
van, így jogosultak vagyunk a köz-
lekedési szabályokat illetően intéz-
kedni. A korábban érvényben lévő 
40 km/h-s sebességkorlátozást 30 
km/h-ra csökkentettük le. A másik 
terület a fent említett keresztező-
dést érinti, a Fóti útra egy gyalogát-
kelőhely létesítését fogadta el a tes-
tület. Szintén lakossági megkeresés 
alapján merült fel ennek a szüksé-
gessége azért, hogy aki a Sugár 
útról, vagy a Rákóczi út felől érke-
zik az szabályosan gyalogátkelő 
helyen tudjon átkelni a másik oldal-
ba. Azt szeretném hangsúlyozni, 
hogy ennek a kivitelezése nem csu-
pán annyi, hogy a „zebrát” felfest-
jük az útburkolatra, ennél sokkal 
bonyolultabb. Műszaki tervezés, 
engedélyezési eljárás kell, hogy 
megelőzze a kivitelezést, gondos-
kodni kell a megvilágításáról és be 
kell tartani számos szabályt. A dön-
tés alapján az idei esztendőben a 
tervezést elindítjuk és a megvalósí-
tás 2018 első félévében várható. A 
harmadik helyszín a város főterét 
érinti, a Kossuth téren a házi orvosi 
rendelők előtt probléma merült fel, 
hogy a mentősök nem tudnak meg-
állni, ha szükséges. Ezért hozta 
meg a képviselő-testület azt a dön-
tését, amelynek értelmében egy 
várakozni tilos táblát helyezünk ki, 
azzal a kiegészítéssel, hogy ez alól 
kivételt képeznek a mentők és az 
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egészségügyi dolgozók gépjárrműi.

– Tárgyaltak a Vidékháló 
Telekommunikációs Kft. kérelmé-
ről is. Mit takart ez a pont?

B.A.V.: – A Kormány meghirdet-
te, hogy minden háztartásba el kell, 
hogy jusson a nagy sávszélességű 
internet (30 mbit/s). Ezzel kapcso-
latban keresett meg bennünket a 
Vidékháló Telekommunikációs Kft. 
A Városháza padlásterében szeret-
né az ehhez szükséges technikai 
berendezéseket elhelyezni. A testü-
let döntése alapján a déli szárnyban 
kapnak erre lehetőséget. Ez fontos 
és támogatandó kezdeményezés, 
hiszen nem lehet mindenhova a 
kábelt elvezetni.

– Zárt ülésen a helyi kitüntetések 
adományázásáról is döntöttek. 
Milyen elismerések kerülnek 

kiosztásra? 

B.A.V.: – Több kitüntetésről is 
szólt ez a napirend, amelyeket az 
október 23-án tartandó ünnepségen 
adunk át. A kitüntetett személyeket 
egyelőre még nem lepleznénk le, de 
átadásra kerül a „Mezőtúr város 
díszpolgára” elismerés, a „Mezőtúr 
városért” díj, „Mezőtúr város szol-
gálatáért” díj, „Az év mezőtúri vál-
lalkozója”, „Mezőtúr város kultúrá-
jáért” elismerés, valamint tanulmá-
nyi és sport díjakat is adunk majd 
át, melyek a következőek „Mezőtúr 
város sportjáért”, „Mezőtúr város jó 
tanulója, jó sportolója”, valamint 
„Az év mezőtúri sportolója”. 
Emellett a Művelődési, Oktatási és 
Sport Bizottság javasolt több nevet, 
akik polgármesteri elismerő okleve-
let vehetnek át.

Bodor Márti

MEGHÍVÓ

Mezőtúr város Képviselő-testülete
2017. október 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.)

Napirend: A várost érintő fejlesztések témakörében

Mezőtúr, 2017. október 13.
Herczeg Zsolt
 polgármester

Pályázatot kiíró szervezet:  Mezőtúri Közművelődési és Sport 
Közhasznú Nonprofit Kft., 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Meghirdetett munkakör: szerkesztő-újságíró
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)
Képesítés és egyéb feltételek:
- szakirányú végzettség;
- számítógép felhasználói szintű ismerete, valamint az InDesign, 

Photoshop programok ismerete előnyt jelent.
Juttatások: bérezés megegyezés szerint.
A pályázat részeként kötelező benyújtani:
-iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai;
-hatósági erkölcsi bizonyítvány
-amerikai típusú, fényképpel ellátott önéletrajz.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.
A pályázat benyújtásának módja: 
postai úton, vagy személyesen az intézmény titkárságán.
Levélcím:Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. 5400 Mezőtúr,
Szabadság tér 17.
Pályázatok elbírálásának módja: 
Állásinterjú – személyes elbeszélgetés.

A jelzett határidőn túl beérkező, illetve hiányosan beadott pályázatokat 
nem áll módunkban elfogadni. Hiánypótlásra lehetőség nincs.

Mezőtúr, 2017. október 05.
Bordács László

ügyvezető

Pályázati felhívás
- szerkesztő-újságíró -

START ZÖLDSÉGBOLT KÍNÁLATA

Mezőtúr, Pétery Károly u. 4-6
Nyitva tartás:  hétfő-csütörtök 8:00-16:30
            péntek 8:00 - 14:00

Őrölt paprika csemege 4000 Ft/kg
Lila hagyma   180 Ft/kg
Vörös hagyma   100 Ft/kg,  80 Ft/kg
Sütőtök   120 Ft/kg
Burgonya   100 Ft/kg,  120 Ft/kg
Fokhagyma   1200 Ft/kg
Zeller   100 Ft/db
Paprika   100 Ft/kg
Kelkáposzta   200 Ft/kg
Linzer 25dkg   450 Ft
Zabfalat 20 dkg   360 Ft
Sósperec 20 dkg   400 Ft
Túri perec 20 dkg  400 Ft
Száraz tészták 25 dkg 300 Ft
                       50 dkg 450 Ft

Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Tisztelt Lakosok!

A zöldhulladékok elszállítása, az ingatlanokra vonatkozó szelektív hul-
ladékgyűjtő kukák (sárga kuka) ürítési napjain történik.

A zöldhulladékokat kizárólag az Intézményellátó Kft. által forgalmazott 
zöld zsákokban áll módunkban elszállítani. 

A műanyag zsákok értékesítésének helyszínei: 
- Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
 5400 Mezőtúr, Kávási Sándor u. 25.
 felőli Porta
- Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
START Zöldségbolt
5400 Mezőtúr, Pétery Károly út 4.-6.

1 db zsák ára: 200 Ft

Kérjük a fentiek tudomásul vételét.
    

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft.

FELHÍVÁS

Tisztelt olvasók!

A Települési Értéktár Bizottság ez év májusi ülésén az értéktár elemei 
közé felvette a II. világháború eseményei következtében Mezőtúr területén 
elhunyt áldozatok síremlékeit a pusztabánrévei sírhellyel együtt. 

Az Önök segítségét kérjük a teljesebb lista összeállításához. Akinek vala-
mely hozzátartozója a mezőtúri események következtében vált áldozattá, 
és sírhelye jelenleg is fellelhető a temetők valamelyikében, kérjük, jelezze 
felénk az alábbi elérhetőségeken, telefonon vagy személyesen. Sok segítsé-
get jelentene a haláleset rövid leírása, illetve a sír pontos helye egy róla 
készült fotóval.

Elérhetőségek: 
• Szabó András: 06 20/214-47-56
• Pusztai Zsolt - Túri Fazekas Múzeum: 06 56/350-174
• Patkós Éva városi képviselő

Köszönettel: Szabó András
Bizottsági elnök 
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Közlemény

Ápoljuk nagyszüleink hagyatékát

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület, az Újvárosi Hagyományőrző 
Klub és a Mongol-Agrár Népdalkör közös szervezésében bemutatja a 

csigatészta készítésének hagyományait felelevenítő folyamatot 
- immár harmadik alkalommal -, amely folyamat Mezőtúr város értéktár 
eleme. A rendezvény nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
Helye: Közösségi Ház nagyterme
Ideje: 2017. november 17. (péntek) 10 órától - 15 óráig
Akinek van csigatészta készítő eszköze, hozza el – akár többet is – és 

elkészítheti a hétvégi adagját.
Tésztakészítés bemutatása, régi eszközök használata, citeraszó, nótázás, 

vidámság, ahogyan régen „vót”.
A meghívott résztvevők részére „csigalevest” kínálunk kóstolóba.

A szervezők nevében:
Kádár Istvánné  Szabó András  Herceg Antal
klubvezető  Egyesületi elnök szervező titkár

Mezőtúr Város Önkormányzata 
az Aradi Vértanúk Emléknapja 
alkalmából városi megemlékezést 
tartott 2017. október 6-án az 1848-
1849-es forradalom és szabadság-
harc emlékművénél.

A megemlékezés a himnusz 
eléneklésével kezdődött, majd a 
Kossuth Lajos Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
diákjai elevenítették fel a múlt tör-
ténéseit. Az aradi vértanúk az a 12 
magyar tábornok és egy ezredes 
voltak, akiket az 1848-49-es szabad-
ságharc leverése után az abban ját-
szott szerepük miatt Aradon kivé-
geztek. Az osztrákok a tábornoko-
kat megillető lőpor és golyó általi 
halál helyett, kötél általi halált írtak 
elő a magyar parancsnokok részére. 

Gyakran használt a tizenhárom 
aradi vértanú, illetve az aradi tizen-
hármak elnevezés is. Az aradi vér-
tanúk: Knezić Károly, Nagysándor 
József, Damjanich János, Aulich 
Lajos, Lahner György, Poeltenberg 

Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, 
Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss 
Ernő, Schweidel József, Dessewffy 
Arisztid, Lázár Vilmos.

A diákokat Kelemen Sándorné 
pedagógus készítette fel. Majd 
Bodorik Sándor könyvtáros emléke-
ző beszédét hallgathatták meg a 
jelenlévők. 

A történelmi egyházak képvisele-
tében Égerné Tamás Annamária lel-
kész, vallástanár mondott imát. 

Az esemény a kegyelet, az emlé-
kezés koszorúinak, virágainak elhe-
lyezésével zárult. 

Bodor Márti

Aradi Vértanúk Emléknapja

A Mezőtúri Rendőrkapitányság 
kezdeményezésére Település-
biztonsági Fórum került meghirde-
tésre 2017. október 4-én a mezőtúri 
Közösségi Házban.

Az érdeklődő lakosok a telepü-
lésbiztonság témakörében előadást 
hallgathattak meg, majd bemuta-
tásra kerültek különböző bizton-
ságtechnikai eszközök. Az esemé-

nyen az érdeklődő lakosok kérdése-
ket fogalmazhattak meg a jelen lévő 
Dr. Sipos Sándor r. alezredes 
(Mezőtúri Rendőrkapitányság 
Rendészeti Osztályvezető) és Szűcs 
Norbert r. százados (Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztály) urak felé. 

A Mezőtúri Rendőrkapitányság 
illetékességi területén található 
Túrkeve településen is hasonló 
fórumra várták a lakosokat, így 
ismét széles körben tudták felhívni 
a figyelmet a településbiztonság és 
a vagyonvédelem fontosságára. 

Bodor Márta

Ismét a településbiztonságra hívták fel a figyelmet

Közeleg a Mindenszentek és Halottak Napja, amikor a temetőkben 
meglátogatjuk elhunyt szeretteink sírját, elhelyezzük a kegyelet virágait, 
meggyújtjuk az emlékezés lángját.

Sajnálatos azonban, hogy a bűnözők is tudják ezt és amíg Önök a teme-
tőkben szeretteikre emlékeznek, veszélybe kerülhetnek az őrizetlenül, fel-
ügyelet nélkül hagyott értékeik.

A Mezőtúri Rendőrkapitányság munkatársai ebben az évben 
is kiemelt figyelmet fordítanak ezekre a kegyeleti napokra!

Javasoljuk, hogy fokozottan figyeljenek értékeikre, fogadják meg a rend-
őrség tanácsait!

• Járműveiket forgalmas, kivilágított részen állítsák le, és abban látható 
helyen ne hagyjanak értékeket (táska, mobiltelefon, pénztárca, kabát, stb.), 
valamint a járművet kivétel nélkül minden esetben zárják le!

• Fordítsanak fokozottabb figyelmet értékeikre! Ne helyezzék táskájuk 
külső zsebeibe pénztárcájukat, mobiltelefonjaikat, irataikat! Azokat biz-
tonságosabbnak mondható helyekre, pl. a táska, a ruházhat belső zsebeibe 
helyezzék el. A bankkártya mellett PIN kódot SOHA NE tároljanak!

• A kerékpárjaikon, a sírokon még pillanatokra se hagyják ott táskáju-
kat, mert az emiatt lesben álló tolvajok biztosan ki fogják ezt a néhány pil-
lanatot használni, és eltulajdonítják értékeiket.

Ha hosszabb időn keresztül gyanúsan viselkedő személyt látnak környe-
zetükben, ellenőrizzék értékeik meglétét! Ha pedig esetlegesen észlelik, 
tetten érik a tolvajt, kérjenek segítséget és értesítsék a rendőrséget a díj-
mentesen hívható 112-es vagy 107-es segélyhívó telefonszámokon! 

• A temetők környékén számoljanak a megnövekvő gyalogos és gépjár-
műforgalommal! Akár gépkocsival, akár gyalogosan közlekednek, tegyék 
ezt még nagyobb körültekintéssel! 

• Ne „megszokásból” közlekedjenek, figyeljék az aktuális közlekedési 
jelzéseket, már elindulás előtt tájékozódjanak a várható változásokról. 

• Mindig használják a kötelezően előírt passzív biztonsági eszközöket, 
mert azok életet menthetnek!
Meghitt megemlékezést és balesetmentes közlekedést kíván a 

Mezőtúri Rendőrkapitányság! 

A Mezőtúri Rendőrkapitányság felhívása

A nyár és a vénasszonyok nyara 
a fesztiválok ideje. Ezek már meg-
szokott kísérő programja valami-
lyen gasztronómiai, főzőverseny. 

Az ingyenes felnőttoktatásban 
tanuló szakácsaink július 29-én 
részt vettek a törökszentmiklósi 

Baromfi fesztiválon. A főzőverse-
nyen elindult negyvenkilenc csapat 
közül a 2. helyet hoztuk el az elké-
szített hagyományos és újszerű 
szárnyas ételünkkel. A mezőtúri 

Szakközépiskolások gasztronómiai versenyeken

Folyt. az 5. old.



 2017. október 20. m e z ő t ú r  é s  v i d é k e   5

Közösségi Ház által szervezett 
Őszülő rendezvényen is megmutat-
ták magukat vendéglátós szakma-
csoportos tanulóink. A 10. osztá-
lyos szakácsok, Bori János szakok-
tató irányításával különdíjasok let-
tek a tökös csŐsz lecsójukkal. Itt is 
szeretnénk felhívni az általános 
iskolák 7-8. osztályos tanulóinak és 

osztályfőnökeiknek figyelmét, hogy 
recept versenyt hirdetünk a 
Mezőtúri Kis Kukta címért! 
Figyeljétek a novemberben megje-
lenő hirdetésünket! 

Szabó Zsigmond és Rácz Lajos
szakoktatók

Karcagi SZC Mezőtúri 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

Míg a Karcagi SZC Mezőtúri 
Szakközépiskolájának diákjai az 
összefüggő gyakorlatukat töltötték, 
majd a jól megérdemelt nyári pihe-
nésüket, addig több mint 12 millió 
forint értékű eszközbeszerzést és 
felújítást igyekeztünk megvalósíta-
ni az iskola főépületében és tanmű-
helyeiben. 

A tankonyhában sikerült a beren-
dezést egy modernebb rozsdamen-
tes bútorra kicserélni és egy sokko-
ló hűtővel gazdagítani a konyha-
technológiát. A Rákóczi úti tanétte-
remben a pincérek gyakorlati isme-
reteiket bővíthetik a beszerzett 
melegen-tartó berendezésekkel, és 
a vendégek minél színvonalasabb 
kiszolgálását biztosító eszközökkel.

A fémipari tanműhelybe több 
hegesztő berendezés, füst- és porel-
választó, plazmavágó, gépi fémfű-

rész és egy hőkezelő kemence érke-
zett. Az asztalos tanműhelyben 
frissítésre kerül a számítógép vezé-
relt marógép, és a kollégium ebéd-
lője is megújult az étkező székek 
cseréjével.

A júniusban átadott műfüves 
pálya megközelíthetőségén és élet-
tartamának növelésén sokat javí-
tott, hogy elkészült az odavezető 
járda. Köszönet az önkormányzat-
nak! Még folyik a női öltöző vizes-
blokkjának felújítása, de már befe-
jeződött a földszinti mellékhelyisé-
geké. Minden tanteremben kerá-
miafelületű táblák váltják a kissé 
viseltes falitáblákat.

Reméljük ezek a rövid és 
hosszútávú befektetések is segítik 
diákjaink sikeres és eredményes 
oktatását.
Király Imre igazgatóhelyettes

Szakképzési hírek

A magyarországi középiskolák 
mindegyikében kötelező az érettsé-
gi vizsga megkezdése előtt 50 óra 
közösségi szolgálatot elvégezni. Így 
van ez az én sulimban, a Telekiben 
is. Az idei nyár egy részét arra hasz-
náltam, hogy letudtam ezt a köte-
lességemet, vagy nevezzük inkább 
lehetőségnek. Némi gondolkodás 
után úgy döntöttem, hogy az egyik 
helyi óvodát fogom meglátogatni, 
napi három órában. Velem tartott 
osztálytársam is, Lénárt Márk, aki-
vel végül a katolikus ovit választot-
tuk ki, és próbáltunk szerencsét – 
szerintem sikerrel.

2017. június 26-án, reggel nyolc 
órakor kezdtük el első „munkana-
punkat”. Ancsa néni körbevitt ben-
nünket, majd az udvaron megis-
merkedhettünk a többi óvó nénivel 
is. A feszültségoldó beszélgetés 
után bemerészkedtünk a gyerekek 
közé, akik hamar elfogadtak ben-
nünket.

A napok ettől kezdve hasonlóan, 
de mégis mindig egyedülállóan tel-
tek. A labdajáték, homokozás, vár-
építés, fogócska-bújócska, aszfalt-
rajzolás mellett sokszor énekeltünk 
vagy épp mesét meséltünk. Az 
apróságok a játék mellett pakoltak, 
ebédeltek, délután aludtak – ez 
utóbbi jelentette a pihenést 
Márknak és nekem is. 

Már az első nap különös pillana-
tot élhettem át: egy nagy csoportos 
kislány, Ildi, a nevemen szólított, 
akivel az első perctől különösen 
erős kötődést éreztem. Ajándékot is 
kaptam tőle: egy szívecske alakú 
radírt és egy szép rajzot. Miközben 
megöleltem, egészen meghatód-
tam. Úgy éreztem, nem mindenna-
pi dolog, ami most történt velem.

A törpék országában így töltöt-
tük a napokat – egyik sem volt unal-
mas. Számomra hatalmas öröm 
volt ennyi apró gyermekkel játsza-
ni, és lefoglalni nem csak őket, 
hanem magamat is. Még ha komo-
rabb idő is volt, akkor sem éreztem 
rosszul magam az oviban. 
Különböző játékokat találtunk ki a 
kicsiknek, bunkert építettünk, 
gyorsasági versenyt rendeztünk, 
élvezettel figyeltük a kis „csatákat”. 
Gyorsan eltelt ez a pár hét – felejt-
hetetlen emlékeket hagyva maga 
után. Miután teljesítettük a kötele-
ző órákat, még visszalátogattunk 
közéjük néha.

Azért választottam az óvodát, 
mert ezen a téren szeretnék elin-
dulni az életben. Több kistestvérem 
is van, s az elmúlt időszakban rájöt-
tem, hogy imádok gyerekek közt 
lenni. Ebben lelem a legnagyobb 
örömöm, ez az, ami őszintén, szív-
ből érdekel. Felejthetetlen volt ez a 
pár hét, és elmondhatatlanul jó 
érzés volt egy kialakult közösség 
részese lenni. Szeretem ezt a mun-
kát, ahol nem csak „el kell játszani” 
a gyerekekkel, hanem teljes mér-
tékben felelősséget kell vállalni 
mindenért. 

Van még mit tanulnom, hiszen 
csak 17 éves vagyok, de mindent 
megteszek a jövőben, hogy a lehető 
legjobb óvónő legyek. Érettségi 
után egyértelműen erre a pályára 
szeretnék jelentkezni. Ez után a pár 
hét után már egészen biztos vagyok 
benne, hogy kicsikkel akarok fog-
lalkozni nap mint nap. Remélem, 
sikerül mindezt megvalósítanom. 

Csurgó Boglárka Anett
11. A

Teleki Blanka Gimnázium

Egy nyár a törpék országában

Közösségi szolgálat – kicsit másként

Szeptember végén telekis diákok 
vették birtokba a tiszafüredi kaland-
park kihívásokkal teli pályáit. A 
kirándulás az öregdiákok számára 
is lehetőséget teremtett a nosztalgi-
ára. Az előző tanévben végzett, a 
diákönkormányzat munkájába aktí-
van bekapcsolódó tanulók is része-
sei lehettek a nem mindennapi 
élménynek. 

A Karcagi Szakképzési Centrum 
minden tanévben szervez olyan 
diákprogramokat, melyeken az 
összes tagintézménye képviselteti 
magát. A programoknak időszako-
san más és más iskola ad otthont, 
így a tanulók lehetőséget kapnak 
arra, hogy megismerjék egymást és 
a centrum oktatási intézményeit. A 
rendezvények legfontosabb célja, 
hogy közelebb hozza egymáshoz 
az intézményegységek tanulócso-

portjait. A Teleki diákönkormány-
zatának tanulóit a 2017. június 2-án 
megrendezett Tisza-parti portya 
napon elért második helyezésért 
jutalmazták kalandsziget belépők-
kel a szervezők. A gyerekeket 
Tiszafüreden páratlan erdei kör-
nyezetben, mintegy 18 hektár 
mászótornyokkal, akadály – és 
csúszópályákkal tarkított szórakoz-

tató központ várta. 
A Teleki diákönkormányzatának 

csapata élményekkel teli napot tud-
hatott maga mögött, ahol az adre-
naliné volt a főszerepet. A kaland-
pálya-rendszer akadályainak teljesí-
tése közben mindenki megküzdött 
saját félelmeivel és korlátaival, 
ugyanakkor a nebulók egy csapat-
ként szurkoltak társaikért földön és 
levegőben egyaránt.

K.Z.

Kalandpályákon ügyeskedtek a Teleki tanulói

1966. évben a mezőtúri Rákóczi 
Ferenc Általános Iskolában végzett 
A és B osztály találkozója alkalmá-
ból készült fotó. Első sorban balról 
jobbra Máté Mária, Juhász Margit, 
Kegyes Mária, Kun Mária. Második 
sorban Hegyi Erzsébet, Fási Rozália, 
Kozák Ilona, Murányi Edit, Gutyán 

János tanár, Angyal Eleonóra, 
Szabó Katalin tanár, Varga Károly, 
Köteles Sándor, Rómer Pál, Farkas 
Sándor, Nagy Mihály. Harmadik 
sorban Tordai István, Bíró Péter, 
Podmaniczky Erzsébet, dr. Papp 
Róza, Juhász Gábor, Sándor Mihály, 
dr. Zsolnai János, Varga Zoltán.

Osztálytalálkozó
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Önkéntes Területvédelmi 
Tartalékos (ÖTT) katonákat 
toboroz a Magyar Honvédség. 
A szolgálat részleteiről, a 
jelentkezés feltételeiről és a 
hozzá kapcsolódó képzésről 
Kovács Imre alezredes, az 
előkészítő részleg részlegve-
zetője beszélt július 26-án 
(szerdán) a Karcagi Járás öt 
településének képviselőinek.

Katasztrófahelyzetek kezelésére, 
megoldására, valamint helyi proto-
kolláris feladatok ellátására keres 
jelentkezőket a Magyar Honvédség. 
A területi elven szervezett önkéntes 
tartalékos századok célja, hogy 
szükséghelyzetben rendelkezésre 
álljon egy kiképzett, felkészített, 
alkalmazható erő. Önkéntes 
terültvédelmi tartalékos lehet min-
den 18. életévét betöltött magyar 
állampolgár egészen 65 éves korá-
ig, amennyiben az egészségi, pszi-
chikai vizsgálaton alkalmasnak 
bizonyul. - Nincs konkrét jelentke-
zési határidő, de azt kérjük, hogy 
akik ehhez a rendszerhez kívánnak 
csatlakozni, mihamarabb tegyék 
meg. Ez egy egészen 2026-ig tartó 
folyamat, amely idő alatt ezt a rend-
szert fogjuk kiépíteni – mondta 
Kovács Imre alezredes, az előkészí-
tő részleg részlegvezetője. Az alkal-
masnak talált jelentkezőkkel a 
Magyar Honvédség szerződést köt 
katonai szolgálatra, majd megkez-
dődik a tartalékosok kiképzése, 
amelyre modulonként több alka-
lommal is lehetőség lesz. - A mottó-
ja a programnak: helyi embereket, 
helyi feladatra! A helyben kialakuló 
katasztrófahelyzetekre – akár árvíz-
re, belvízre, tűzesetre, közlekedési 
balesetre – képezzük ezeket az 

embereket – árulta el Kovács Imre, 
aki azt is hangsúlyozta, hogy az 
önkéntes szolgálatot vállaló embe-
reknek a főállásukat sem kell elha-
nyagolniuk, tényleges szolgálatuk 
behívással, értesítéssel történik. - 
Amikor szerződést kötünk a mun-
kavállalókkal, akkor a munkáltató-
val is aláírunk egy megállapodást. A 
kieső időszakra a munkáltató kom-
penzációt fog kapni. Tehát, minden-
képpen anyagi ellenszolgáltatást 
kap arra az időszakra, amíg a mun-
kavállalója a honvédségnél katonás-
kodik – hangsúlyozta az alezredes, 
aki beszélt az önkéntes területvé-
delmi tartalékos katonák járandósá-
gáról is. - Teljesített szolgálati éven-
ként utólag rendelkezésre állási 
díjra jogosultak, míg a tényleges 
szolgálatteljesítés idejére a szerző-
désben foglalt rendszeresített 
beosztáshoz előírt rendfokozat sze-
rinti alapilletményt kapják – tudtuk 
meg Kovács Imrétől. Emellett a 
tényleges szolgálatteljesítés időtar-
tamára laktanyai elhelyezésre, térí-
tésmentes élelmezési és hadiruhá-
zat ellátásra, valamint egyéb szociá-
lis támogatásokra, például utazási 
költségtérítésre is jogosultak.

A szolgálatra folyamatosan lehet 
jelentkezni a kormányablakokban 
és a megyei toborzóirodában kihe-
lyezett jelentkezési lapok kitöltésé-
vel és leadásával a polgármesteri 
hivatalokban kijelölt ügyintézőnél, a 
kormányablakokban, illetve 
emailben (szolnok.toborzo@mil.
hu) vagy postai úton (MH KIKNYP 
1. KIÉK 5000 Szolnok, Táncsics 
Mihály út 5-7.). Az önkéntes terület-
védelmi tartalékos szolgálatról 
további információkat a www.
iranyasereg.hu oldalon találhatnak.

Kapás Mónika

Önkéntes területvédelmi tartalékosokat keres a 
Honvédség

„Felemelkedik minden szív a 
népdal madarával, mely örökké 

énekel” /Andersen/ 
Legyen ez a nap örökre felejthe-

tetlen és a következő évek tartogas-
sanak új sikereket, új örömöket, új 
reményeket. Hiszen ez a nap csak 
tietek volt, az ég összes madara 
csak nektek dalolt! Csodálatos 
délelőttöt, és boldogságot szerezte-
tek nekünk, nóta és zene szerető 
embereknek.

Gratulálunk Seresné Jutkának, 
Kun Péternek, az énekkar minden 
tagjának, a Hagyományőrző Klub 
citerásainak, Bíróné Pöszikének, 
Balogh Lacinak és Herceg Lacinak. 
Még nagyon sokáig pengessék a 

citerát. Továbbá gratulálunk Bíró 
Lászlónak és mindenkinek, aki sze-
repelt ezen a szép napon. 
Természetesen Fűzfa Noémit is 
dicséret illeti, aki igazán szívén 
viseli az énekkar múltját és jövőjét. 
Köszönjük Birinyi Józsefnek a 
közös éneklést, jó dolog hogy min-
dig megénekelteti a közönséget. 
Igaza van, énekelni kell, ha van 
hangunk, ha nincs „akkor csakis 
saját magunknak” Ezt én mondom 
nem Birinyi József. 

További sikeretekhez jó erőt, 
egészséget és sok-sok boldog ének-
lést kíván:           Ádámné

és a zene szerető
hálás közönség 

A Mongol-Agrár Zrt. népdalkörének 45. születésnapja
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I. Mezőtúri Őszi Sütiparádé díjazott recepjei

Az Ősz-Ülő rendezvényünkön első alkalommal hirdettük meg a Mezőtúri Őszi Sütiparádét, ahova 29 nevezés érkezett. A zsűri által (Herbályné 
Rózsika, Bacsa Miklósné és Szerencsés Zsuzsanna) első, második, harmadik, valamint különdíjban részesített sütemények receptjeit tesszük közzé:

Szilvalekváros kifli darabolt 
dióval a tetején

1 kg liszthez, fél liter tej meglan-
gyosítva, 10 dkg cukorral, amibe 
beleteszem az egy csomag élesztőt. 
Hagyom, hogy felfusson. A lisztet 
előkészítem, 1 tojást, 25 dkg marga-
rint vagy zsírt, egy pohár tejfölt, egy 
csipet sót, és a felfuttatott élesztőt 
beleteszem. A tésztát addig dagasz-
tom, amíg a kezemtől és az edény 
falától el nem válik. Az állaga puha, 
lágy selymes legyen, ne kemény. 1 
órát kelesztjük. Utána deszkára 
borítjuk, ismét átdagasztjuk, majd 
kinyújtjuk, és négyzet alakúra vág-
juk. Házi szilvalekvárt rakunk bele, 
kiflinek feltekerjük. Felvert tojással 
megkenjük, a darabos kristálycuk-
ros dióban megmártjuk. Kizsírozott 
tepsibe nem túl szorososan rakjuk. 
10 percig várunk, hogy keljen a tész-
ta. Előmelegített sütőbe szép pirosra 
sütjük. 

Mindenki jóízűen és örömmel 
fogyassza.!

Lévai Jánosné 
KÜLÖNDÍJ

Pisztáciás krémes bodzavirág 
zselével  és mascarponés 

fügegolyóval
Tészta:
8 db tojásfehérje,
8 ek. kristálycukor,
10 dkg megtisztított, durvára 

aprított pisztácia,
2 ek. liszt,
1 cs. sütőpor.
A tojásfehérjékből és a kristály-

cukorból kemény habot készítünk. 
Ezután a habba apránként belefor-
gatjuk a pisztáciából, lisztből és 
sütőporból álló keveréket úgy, hogy 
a habot minél kevésbé törjük. Az 
így kapott tésztát közepes méretű 
sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük, 
majd előmelegített sütőben köze-
pes lángon 15-20 perc alatt világos-
barnára sütjük.

Vaníliás krém:
6 dl tej,
8 db tojássárgája,
3 evőkanál liszt,
20 dkg margarin/vaj,
6-9 ek porcukor (ízlés szerint),
vanília aroma.
A tejet, tojássárgákat és a lisztet 

simára keverjük, majd sűrű krémet 
főzünk belőle. Miután készen van 
robotgéppel habosra keverjük, 
mindaddig, hogy a krém kihűljön. 
A margarint/vajat, a porcukorral és 
a vanília aromával habosra keverjük 

és a főzött krémbe dolgozzuk.
Bodzazselé:
7 dl házi bodzaszörp 
2 csomag vaníliás puding
reszelt citrom/lime-héj
A házi szörpből és a pudingpor-

ból sűrű krémet/zselét főzünk, 
majd hozzákeverünk ízlés szerint 
egy kis citrom/lime-héjat.

Mascarponés füge golyó:
250 g mascarpone,
4-5 db friss füge,
cukor,
vaníliás cukor,
5 dkg margarin/vaj,
rumaroma,
daráltkeksz.
A fent leírt hozzávalókból a 

kókuszgolyó tésztájához hasonló 
masszát kell gyúrnunk, melyhez 
annyi daráltkekszet  öntünk, hogy 
kicsivel lágyabb tésztát kapjunk, 
mint a kókuszgolyó esetében. A 
tésztát egy fél órát pihentetjük a 
hűtőben, hogy egy könnyebben for-
mázható masszát kapjunk. Ezután 
tetszőleges méretű golyókat készí-
tünk belőle, amiket aprított pisztá-
ciába forgatunk.

Sütemény összeállítása:
A kihűlt tésztalapon egyenlete-

sen eloszlatjuk a vanília krémet, 
majd erre kerül a még langyos-
meleg zselé. (Fontos, hogy a bodza-
zselé még langyos legyen, mert úgy 
tudjuk szépen elkenni a sütemény 
tetején.) Ahhoz, hogy a sütemény 
kellőképpen összeálljon, egy éjsza-
kát pihentessük a hűtőben.

Az így kapott süteményt tetszés 
szerint szeletelhetjük, és a fügego-
lyóval díszíthetjük.

Mészáros Réka
és Patkós Renáta

III. helyezés

Citromos-szilvalekváros süti
Tészta: 
65 dkg liszt, 2 egész tojás, 2,5 

dkg élesztő, 20 dkg porcukor, 25 
dkg vaj vagy margarin, 1/2 cs sütő-
por, 1/2 citrom leve és 1 citrom 
reszelt héja, pici só.

Krém: 
5dl tej, 1 cs vaníliáscukor, 20 dkg 

porcukor, 2 egész tojás, 5 dkg liszt, 
1 cs. vaníliás puding, 35 dkg teavaj 
vagy margarin, 0,82 kg-os üveg házi 
szilvalekvár, 1 kicsi mascarpone, 1 
citrom leve héja, ha nem elég 
kemény 1 cs. zselatin tejben felold-
va. 

Máz: 
1 citrom leve kb. 25-30 dkg por-

cukorral kikavarva, tetejére kenve, 
csokival megcsurgatom és villa 
hegyével márványozom. 

Tészta: 
A tésztának valókat összegyú-

rom, 4 cipót csinálok, kinyújtok 
1-et megkenem a szilvalekvár felé-
vel és egy másik lapot nyújtok rá, 
megszurkálom villával és megsü-
töm. (nagy tepsi). A másik két lapot 
ugyan így megsütöm. Kihűtöm és a 
krémmel megtöltöm. 

Krém: 
Tojás, liszt, pudig, cukor egy 

része, a tejből  főzött krémet készí-
tünk 1 citrom levét, héját hozzáke-
verem.

Margarin, cukormaradék, citrom-
lé kikeverem, apránként hozzáke-
verem a mascarponét és a kihűlt 
főzött krémet. Nagyon habosra 
keverem. Ha a citromlétől híg lenne 
,akkor pici tejben feloldva hozzáke-
verek egy zselatint. A két kisütött 
lap közé keverem. 

Tetejére: 
A citromlét porcukorral kikeve-

rem, megkenem csokival itt-ott 
megcsurgatom majd egy evő villá-
val márványosítom. 

Varga Zoltánné
II. helyezés

Fordított szilvás süti, csokis 
alappal, rumos tejszínhabbal

Hozzávalók a tésztához: 
15 dkg liszt, 13 dkg barna nádcu-

kor, 10 dkg vaj, 8 dkg étcsokoládé, 
min. 50 % kakaóvaj tartalmú, 4 db 
tojás + 2 tojásfehérje, 1/2 csomag 
sütőpor, 1 teáskanál vanília kivonat, 
1 ek. rum. 

A tetejére:
10-12 db szilva, 10 dkg cukor, 8 

dkg vaj, 1,2 citrom leve, 1 kiskanál 
őrölt fahéj. 

Tálaláshoz: 
3 dl habtejszín, 1 evőkanál cukor, 

2 evőkanál rum. 
Amiben készül: 
27 cm átmérőjű, 5 cm magas, 

sütőbe is tehető, tapadásmentes 
serpenyő. 

Elkészítés: 
A szilvákat megmossuk, félbe-

vesszük, kimagozzuk és felszeletel-
jük. A serpenyőbe teszünk 10 dkg 
cukrot és 8 dkg vajat, hozzáadjuk a 
fél citrom levét és az egészet addig 
sütjük, néhányszor megkeverve, 
míg a cukor szépen megpirul, ekkor 
lekapcsoljuk alatta a tüzet. Az így 
elkészült karamellben elhelyezzük 
a szilva szeleteket, a tetejüket meg-

hintjük őrölt fahéjjal, és így hagyjuk 
hűlni, amíg a tésztát elkészítjük. A 
tésztához a csokoládét és a vajat gőz 
fölött felolvasztjuk és kihűtjük. A 
tojásokat kettéválasztjuk, a sárgájá-
hoz hozzáadjuk a cukrot, vaníliát, 
rumot és az egészet habosra kever-
jük egy gépi habverő segítségével, 
majd apránként hozzáadjuk a sütő-
porral elkevert, átszitált lisztet és a 
langyos, vajas csokoládét. Ezek 
után, lazán hozzá keverjük a csipet 
sóval, kemény habbá vert tojásfe-
hérjét. A tésztamasszát rásimítjuk a 
karamellás, fahéjas szilva rétegre. 
Előmelegített sütőbe tesszük és 190 
fokon 35-40 percig sütjük, tűpróbá-
val ellenőrizzük. Miután megsült, 
hagyjuk hűlni egy-két percig, majd 
kifordítjuk egy tálra, amit előzőleg 
megszórunk egy kevés porcukorral, 
majd szeletelve tálaljuk. Tálaláshoz 
a tejszínt verjük kemény habbá a 
cukorral és a rummal, ezzel kínál-
juk a szilvatortát. 

Ádám Jánosné
I. helyezés

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Mezőtúri Lakosok, 

Tisztelt Közlekedők!
 
A volt főiskolai tangazdasághoz, 

Takács - tanyához vezető „Belán” 
út kritikus állapotban lévő szaka-
szának javítása hamarosan meg-
kezdődik.

A munkálatok az út gázüzemi 
leágazás előtti, a város felé eső 
szakaszát érintik.

A kivitelezés időpontja 2017. 
november 2-től  2017. november 
20-ig terjedő időszak.

A forgalom folyamatos biztosí-
tása érdekében a kivitelezést fél-
pályás útlezárással fogják elvé-
gezni.

A munkálatok ideje alatt a köz-
lekedők megértését és türelmét 
kérjük.

Mezőtúr Város Önkormányzata

MAFC LABDARÚGÓ 
SZAKOSZTÁLY 

Megyei I. osztály
2017. évi

hazai mérkőzései
2017.10.28. 13:30    

MAFC – TÖRÖKSZENTMIKLÓSI FC

2017.11.11. 13:00  

MAFC – JÁSZÁROKSZÁLLÁSI VSE
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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség, mint főszervező több mint egy 
évtizede sokféle hagyományt követve, de tartalmában mindig megújulva 
igyekszik ráirányítani a lakosság figyelmét a könyvtárakra.

Ebben az évben is csatlakoztunk és megrendeztük az Országos Könyvtári 
Napok programsorozatot. 

Az idei őszi könyvtári napokon 15 rendezvényünkön közel 800 látogató 
vett részt.

Egész héten színes programokkal, előadásokkal (író-olvasó, közönségta-

lálkozó, kézműves foglalkozás, számítógépes tanfolyam, könyvtárhaszná-
lati óra, …) vártuk az érdeklődőket. Október 8-án a program zárásaként 
pedig ismét Könyves Vasárnapra került sor, amelyre a könyvtárunk is rend-
hagyó programokkal, rendkívüli könyvtár nyitva tartással, meglepetéssel 
vártuk a kedves olvasókat. A vasárnapi ingyenes beiratkozást nagy érdek-
lődéssel fogadták látogatóink.

Képes beszámoló az eseménydús hétről.
Könyvtárosok

Országos Könyvtári Napok 2017. október 2-8.

dr. Benda Judit előadása az egészséges életmódról

 Höcögtető Baba-mama klub

 Alkalomadtán - Könyvbemutató és közönségtalálkozó Hegyi Barbarával

 Könyvforrás Kovács Ferenc előadása a Közép-Tisza-Vidék vízrajzi története

Régi mesterségek története Pusztai Zsolt múzeumigazgató előadása Út a tudás forrásához - könyvtár használati óra alsó diákoknak

Mesegála

Nagy sikerrel rendezzük meg immár évről évre Benedek Elek születés-
napján mesemondó versenyünket, melynek helyezettjeit meghívjuk egy 
mesegálára, mely mintegy megkoronázása az Országos Könyvtári 
Napoknak.

Az idei évben is, nagy örömünkre sokan eljöttek, hogy immár kötetlen 
hangulatban hallgassák meg a gyerekek meséit és a mesélők is felszabadul-
tan, a versenyhelyzet nélkül 
adhatják elő a család, és a bará-
tok előtt, azt a mesét, amellyel a 
helyezésüket elérték.

A jó hangulatot nem csak a 
vidám és sokszor huncut mesék 
alapozták meg, de fellépett 

Papp Andrea és Tóth István is, akik gyermekdalokkal kedveskedtek a 
fellépő gyerekeknek és a közönségnek.

A mesehallgatás, vidám együtt éneklés és a teázgatás végén a fellépő 
gyerekek átvehették Mezőtúr Város Önkormányzatának külön ajándékait is.

Könyvtárosok

Gyomaendrődi irodánk végez 
magánszemélyek, társaságok
és társasházak, egyesületek, 

alapítványok részére
teljes körű könyvviteli,
ügyviteli és tanácsadói

szolgáltatást.

Várjuk leendő ügyfeleinket!
Irodánkat Gyomaendrődön a 

Kossuth Lajos út 33. szám alatt 
találja!

Telefon: 06-66/789-322 vagy 
06-70/327-47-07
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A Mezőtúri Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár szervezésében 
2017. október 5-én Kovács Ferenc 
vízügyi szakember előadásán tör-
tént a címben szereplő csodák meg-
ismerése. A termet teljesen megtöl-
tő hallgatóság az első perctől nagy 
figyelemmel kísérte a kiváló ember-
szeretettel, és hatalmas szakmai fel-
készültséggel rendelkező előadó 
minden szavát. Lépésről-lépésre 
ismertük meg élő környezetünk 
értékeit, eredeti dokumentumok és 
kiválóan elkészített vetített képek 
sorával. Városunk környezetének 
vízügyi értékei, városunk szépsége 
és épített értékei, történelmi isme-
retek tényeinek átadásával hihetet-
len erővel érintett meg mindenkit. 
Az előadás során elhangzott a 
Mezőtúri Kubikosok történelmi 
munkájának jelentősége is. 
Megtudtuk, hogy Pikó Pál (1852-
1910), a Mezőtúri Belvízszabályzó 
Társulat első igazgató főmérnö-
kének lakóháza a Rákóczi Ferenc út 
10-es számú ház, ma is eredeti álla-
potában áll. Az előadó egy tábla 
elhelyezésének szükségességét is 
felvetette az épületen. Ezt a hozzá-
szólásomban én is támogattam, 
kiegészítve azzal, hogy az épület 
mindenképpen megőrzendő, sőt, 

ott egy Mezőtúri Kubikos Múzeum 
létesítésére is tettem javaslatot. 
Örömömre Kovács Ferenc úr azon-
nal támogatta a javaslatot. 
Természetesen tovább lehet gon-
dolni, és a Mezőtúr és a Közép-
Tisza vidék vízrajzi történetét is be 
lehetne ott mutatni, hiszen a 
Mezőtúri Kubikosok munkája szo-
rosan összefügg a vízrajzi helyze-
tek alakulásával. Figyelem, 
Egyesületek ,  Klubok , 
Önkormányzat, és még sokan 
mások. A lehetőség adva van, a 
pótolhatatlan szaktudású Kovács 
Ferenc személyében pedig adva van 
egy olyan támogató, aki ezt az 
Intézményt emberileg és szakmai-
lag is vezetni tudná. A megoldás a 
Városi Önkormányzat és a szakem-
berek kezében van. Most még nem 
késő, még vannak dokumentumok, 
tárgyak, emlékezők!

Köszönjük a kiváló előadást, a 
számos hozzászólást, a szakmai és 
emberi csodáját Kovács Ferenc 
úrnak. 

Köszönjük Ács Erika könyvtárve-
zetőnek, hogy ezt a csodát meg-
szervezte nekünk, Mezőtúriaknak.

Mezőtúr, 2017. október. 06.  
Dr. Keresztes Károly 

ny. háziorvos

Csodát láttunk, csodát hallottunk

Berettyó hídon

Berettyó hídon álldogálva
Visszatérnek a tegnapok
Berettyó vízén csónakázva
Újra kelnek a sóhajok.

Látom a lápot,
Látom az ívet,
Akkor még nem volt, 
Akkor még fénylett
Az ifjúságom csillaga,
És nádból készült
Tutaj vitt át a 
Boldog partról
Mégboldogabbra. 

Berettyó hídon álldogálva
Szél borzolja deres hajam
Kabátom egyre összébb
Húzva
Tudom, boldognak 
Érezhettem 
Egykor önmagam. 

Gyermekkorom csengő
Kacaja, az első
Csók és kézfogás,
Pergő eső, hulló cseppek,
Aranyfényt adó csillagok.

Egymáshoz simult
Sóhajtások
Ez mind Te voltál, 
És én vagyok.

Rózsadomb fái, 
Bennünk élő tüzek,
Berettyó gátjain
Sétálgató lelkek, 
Fogjátok meg egymást
Evezzetek csendben,
Vissza-vissza nézve
A szép messzeségébe
A múlt
Arany ködébe. 

Dr. Keresztes Károly

Ahhoz, hogy szabályosan tud-
junk közlekedni két fontos dologra  
van szükség. Egyik a közlekedési 
szabályok megfelelő ismerete, a 
másik pedig a szabályok betartása. 
A szabályok megismerésében sze-
retnénk segítséget nyújtani annyi-
ban, hogy a megjelenő újságban 
minden alkalommal újabb szabá-
lyokat ismertetnénk a 67.§-ból, 
amelyben benne lesz a KRESZ vál-
tozás is. Hivatalosan 1929-ben a 
Magyar Királyi Belügyminisztérium 
kiadta az első közlekedési szabály-
zatokat tartalmazó könyvet, mely-
nek címe: „A közúti közlekedési 
rend és közrend egységes szabály-
zata„ E címből keletkezett a 
„KRESZ„ mint mozaikszó és vált a 
közúti közlekedés jogszabályainak 
megnevezésévé. Önöknek ebből 
jelenleg is érvényes jogszabályok-
ból fogunk egy-egy fejezetet ismer-
tetni, adott esetben megmagyaráz-
ni, amikorra a végére érünk akkorra 
egy jogszabály gyűjtemény fog 

összeállni, és ha módszeresen 
követik, akkor meg fogják ismerni 
újból a jelenleg is érvényes KRESZ 
szabályokat.
Ehhez kívánunk Önöknek kelle-

mes és hasznos időtöltést. 
Elsőként az alapfogalmak közül 

az út fogalmával kezdjük:
Az út a gyalogosok és a közúti 

járművek közlekedésére szolgáló 
közterület (közút).

Magánterület: a közforgalom elől 
el nem zárt magánút.

Az útnak részei: 
- úttest: az útnak a közúti jármű-

vek közlekedésére szolgáló része. 
- Járda: az útnak a gyalogosok 

közlekedésére szolgáló, az úttestől 
szintkülönbséggel, vagy más 
módon elhatárolt része. 

- kerékpárút: jelzőtáblával 
kerékpárútként megjelölt út, amely 
az úttestől szintkülönbséggel, vagy 
más módon elhatárolt rész. Csak 
kétkerekű kerékpárral lehet rajta 
közlekedni. Szigorúan tilos sze-
mélygépkocsival, motorkerékpár-
ral, és lakott területen belül segéd-
motor kerékpárral, valamint gyalo-
gosoknak a kivételektől eltekintve 
azon közlekedni.

Molnár Sándor
KRESZ Szakoktató 

Közlekedjünk szabályosan

Tisztelt Lakosok!
Képviselői fogadóórára várom Önöket

október 25-én (szerdán) 16 órára.
Hely: MSZP képviselői irodája (Dózsa Gy. u. 1.)

Tisztelettel:                    Rózsa Endre
önkormányzati képviselő
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Fizetett hirdetés
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Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
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ELHUNYTAK
Ádám Károlyné Hajdú Margit

élt 90 évet,
Nagy József élt 68 évet,

Busi Gáborné S. Tóth Etelka élt 88 évet,
Török Sára élt 78 évet

Varga Antalné Nagy Zsuzsanna

élt 84 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Október 20-26-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, Újváros VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

Október 27- november 2-ig
Kamilla patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993

Állatorvosi ügyelet
Október 21-22-23-án
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

Október 28-29-én
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265; 06/30/977-0936

November 1-jén
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073

Ü G Y E L E T E K

TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 1. Telefon: 06-56/350-149

Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33

Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

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

Major Zétény
(Szabó Dóra)

Révész Dorina
(Iglódi Regina)

Nagy Mira Réka
(Sipos Zita)

Varga Ádám
(Medgyesi Szilvia)

Zsónai Mercédesz
(Papp Edina)


