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Megjelenik kéthetente

Ingyenes

Október 23.
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.
szeptember 28-i ülésén döntött az
október 23-i ünnepi ülésen átadásra
kerülő városi kitüntetésekről.

Az ünnepi megemlékezésre a
Városháza Dísztermében került sor,
mely során Patkós Éva képviselő
asszony, az Ügyrendi Bizottság
elnöke mondott beszédet, a műsort
pedig a békéscsabai Jókai Színház
két művésze: Liszi Melinda és Nagy
Róbert szolgáltatták.
A díjak átadására ünnepélyes

keretek között került sor: „Mezőtúr
Város Díszpolgára” kitüntetésben
részesült Kiss Imréné Mikes Éva;
„Mezőtúr Városért” díjat kapott
Fejes Bálint és Dr. Gáll Károly;
„Mezőtúr Város Szolgálatáért” díjban részesült Felkai István; „Az Év
Mezőtúri Vállalkozója” kitüntetést
a Rédei Fém Kft. kapta; a „Mezőtúr
Sportjáért” díjat Dávid Tibor; a
„Mezőtúr Kultúrájáért” díjat Papp
Erika érdemelte ki; a „Mezőtúr
város jó tanulója, jó sportolója”
díjat Tóth Richárd nyerte el; „Az év

mezőtúri sportolója” pedig Aranyi
Ferenc lett.

kitartó, fáradhatatlan munkájuk
eredményeként egy városnyi gyer-

Kiemelkedő
munkájáért
Polgármesteri Elismerő Oklevélben
részesült Biró László, Veres Imre és
Molnár Sándor.
Polgármesteri
Elismerő
Oklevélben részesültek azok a szülésznők, akik több évtizeden
keresztül a Mezőtúri Kórház és
Rendelőintézetben dolgoztak, s

meket segítettek világra: Bagdánné
Simon Gabriella, Juhász Lászlóné,
Lénárt Ibolya, Papp Ferencné,
Tanács Károlyné, Gecser Istvánné,
Búzás Mihályné, Köteles Imréné,
Kecse Andrásné.
Szívből gratulálunk a kitüntetetteknek!

Évszakok üzenete

Mezőtúri adomány Árkosnak
A
Mezőtúri
Református
Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és
Óvoda sportcsarnokában a közelmúltban világításkorszerűsítést hajtottak végre, melynek eredményeképpen LED világítás került felszerelésre. A leszerelt világítótesteket a
Mezőtúri Református Egyházközség
Mezőtúr város testvértelepülésének, Árkosnak adományozta,
melyet az önkormányzati küldöttség október 20-án szállított testvér-

Árvai Nikoletta

településünkre. Máthé Árpád,
Árkos község polgármestere az
átadás alkalmával őszinte köszönetét fejezte ki az Egyházközség
nagylelkűségéért, s én magam is
őszinte köszönetemet fejezem ki a
testvértelepülésünknek nyújtott
ajándékért, mely bizonyára jó szolgálatot fog tenni.

Herczeg Zsolt

Véradás
2017. november 29-én Véradás lesz a
Kossuht Lajos Általános Iskolában
9-15 óráig.

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

Magyar Vöröskereszt

Tél

Ősz

A tél mesékről regél,
A fehér fény messzire repít,
Hópihék csillogásán szállsz fel az
égre,
Hol Jézuskával találkozol,
szeretve, átölelve.

Az ősz az elmúlásról mesél,
De ami múlik, nem szűnik meg,
Új élet kél az avarból, a lehullt
levél
Reményt, hitet ad az újuló életnek.

…..ÉS MIND EZ….

Tavasz
A tavasz vizek áradása,
A szívek szerelmes dobbanása,
Új ruhába öltözött fák, nyíló virágok,
Szerelmes kézfogások, álmok,
megvalósulások.

Nyár

Együtt az évszakok, hárfák,
És dallamok,
Boldog apák, anyák, gyerekek,
Csendülő dalok, énekek,
Tél, tavasz, nyár, ősz,
Az unoka mindent legyőz,
Évszakok adják az
Éveket,
Így lesz boldog az életed.

A nyár az utazások ideje,
Messze kalandozó mosolyok sikere,
Átváltozások, színváltások,
búzából ember kenyere,
A végén a tűzijáték, szépség, jóság,
mi világlik.

Dr. Keresztes Károly
ny. háziorvos

Ajánlások a téli közlekedés során
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HIRDETMÉNY

Mezőtúr Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.) egyfordulós pályázati eljárás keretében értékesítésre meghirdeti az alábbi
ingatlanokat:
- Mezőtúr, belterületi 6302/1 hrsz-ú, 9716 m2 nagyságú „kivett, beépítetlen terület”
- Mezőtúr, belterületi 6302/2 hrsz-ú, 9790 m2 nagyságú „kivett, beépítetlen terület”
- Mezőtúr, belterületi 6302/3 hrsz-ú, 8598 m2 nagyságú „kivett, beépítetlen terület”
- Mezőtúr, belterületi 6302/8 hrsz-ú, 9917 m2 nagyságú „kivett, beépítetlen terület”
- Mezőtúr, belterületi 6302/9 hrsz-ú, 9652 m2 nagyságú „kivett, beépítetlen terület”.

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2017. október 26-ai soros nyilvános
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
- az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló
30/2006.(XII.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

A pályázati kiírás átvehető:
2017. november 6-9-ig
naponta 8.00-16.00 h-ig ( ingyenesen )
Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr, Kossuth tér 1. I. em.
7. szoba
A pályázati kiírás megtekinthető:

www.mezotur.hu honlapon

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2017. november 13. (hétfő) 12.00 h-ig
A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának a helye:
Személyesen: Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr,
Kossuth tér 1. I. em. 7. szoba
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Ajánlatok elbírálása: Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselőtestülete az ajánlatokat a 2017. november 30-i soros ülésén bírálja el.
Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell
benyújtani.
Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes
ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.
Bővebb felvilágosítás az 56/551-921-es telefonszámon, valamint az ajánlat benyújtásának helyén kapható.

Herczeg Zsolt
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a közvilágítási hibák bejelentése az
üzemeltetést végzõ KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálatán tehetõk meg, amelynek
elérhetõségei:
e-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu, telefon: 06- 40 / 200-817
A bejelentéshez a hiba pontos címének (esetleg oszlopszám) megadása
szükséges. Egész körzetet, utcát érintõ hibák közvetlenül az E.ON
hibabejelentõ részére is jelezhetõek, hivatkozva a szakaszhiba jellegére.
Telefon: + 36 80 / 210-310.

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

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

A rendeletek teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályánál, valamint a
városi könyvtárban.
A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.
Mezőtúr, 2017. október 30.

dr. Enyedi Mihály
jegyző

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
valamely 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
segítséget 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

Házhoz megyünk!” információs pont, „BikeSafe”
kerékpár regisztráció és Határvadász járőrtárs toborzás:
Időpont:
2017. november 08-án 14-16 óra
Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Közösségi Ház, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
2017. november 22-én 13-15 óra között
Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Közösségi Ház, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Köszönetnyilvánítás
A Mezőtúri Református Egyházközség Isten iránti hálaadással megköszöni mindazoknak a támogatását, akik segítették a Belvárosi Nagytemplom
orgonájának felújítását.

MRE Presbitériuma
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Ajánlások a téli közlekedés során
A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel.
Megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és a
járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk kell.
A gépjárműveket - főleg hosszabb autóút előtt - ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálni minden biztonsági berendezését és tartozékát.
Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése. A téli közlekedés kapcsán ezek mellett a gépkocsival
történő közlekedés fontos kelléke a jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, a
jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő.
A téli időszakban a látási viszonyok gyakran rosszak, korán sötétedik,
hosszabb ideig kell használni a gépjármű világítóberendezéseit - ezért is
nagyon fontos, hogy azok megfelelően működjenek.
A csúszós, jeges utakon való biztonságos közlekedéshez téli gumikra
van szükség. Még akkor is téli abroncsokkal induljunk útnak, ha éppen
nincs hó. A nyári gumi már +7 fok alatt csúszni kezd, fagypont körüli
hőmérsékleten megmerevedik, nagyon kis tapadással rendelkezik, így
használata veszélyes lehet. A téli gumit ezzel szemben úgy fejlesztették ki,
hogy alacsony hőmérsékleten megnő a tapadási értéke.
Heves hóesés vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot tehet a
hólánc, melyet érdemes a hajtott tengelyen lévő kerékre rakni, így kormányozható marad az autó. A hólánc feltételét és levételét érdemes még otthon kipróbálni, hogy a gyakorlatlanság ne okozzon problémát a hidegben.
Aki hosszabb téli autóútra indul, a fentieken kívül érdemes figyelnie
az alábbiakra is:
Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, téli ruhadarabokra,
lapátra (autó hóból való kiszabadítása esetén), rugalmas vontatókötélre,
fagymentesítő zárolajozóra, elegendő mennyiségű élelmiszerre és italra is.
Hosszabb utak előtt érdemes tájékozódni az Útinformnál az út - és időjárási viszonyokról. Előfordulhatnak olyan helyzetek is, amikor nem érdemes kockáztatni, és biztonságosabb, ha vonattal indulunk útnak.
Az országos médiumokon kívül érdemes figyelemmel kísérni a helyi
sajtó, rádió és televízió híradásait, beszámolóit, hiszen ezeken keresztül is
fontos és hasznos információkat szerezhetünk a közlekedéssel és közlekedésbiztonsággal kapcsolatban.
Kisgyerekeket és időskorúakat hosszabb útra lehetőség szerint ne vigyenek.
A mobiltelefonok legyenek feltöltött állapotban.

Pályázati felhívás

- szerkesztő-újságíró 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. november 30.
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.
Bordács László
ügyvezető

Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és
Gimnázium, Gyomaendrőd
(korábban Kner Imre Gimnázium)
A 2018/2019-es tanévben induló osztályaink:
• emelt óraszámú idegen nyelvi osztály (német/angol),
• általános tantervű gimnáziumi osztály (belügyi rendészeti ismeretek/
utazás és turizmus),
• sportosztály ÚJ!!!
weboldalunk: www.szentgellert.hu
facebook: www.facebook.com/szentgellert2
tel: 0666/386-046
címünk: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39.

Látogass el nyílt napunkra 2017. november 22. szerda 8.50-től!

Szüreti bál

Az Újvárosi Hagyományőrző Klub
ismét Szüreti bált tartott a Közösségi
Ház nagytermében október 13-án.
Az esemény a csőszpárok bevonulásával kezdődött, majd Mezőtúr
Város Önkormányzata nevében
Batta Attila Viktor alpolgármester
úr köszöntötte a megjelenteket.
Kiemelte, hogy a civilszervezetek
rendezvényei kiemelt fontosságúak
Mezőtúr város életében, hiszen
ezek összetartják városunk lakóit.
Boldog István országgyűlési képviselő úr nevében Szabó Ferenc szólt
a résztvevőkhöz.
Herceg Antal a Hagyományőrző
Klub szervező titkára a Mezőtúri
Városi Televízió kérdésére elmond-

ta, hogy e rendezvény alkalmával is
főszempont a hagyományőrzés,
fontos lenne a fiatalokat is biztatni
hagyományaink ápolására.
A köszöntések után műsor kezdődött, szavalatot és nótaszót is
hallhattak a résztvevők, majd
Oroszné Szamos Margóval kezdetét
vette a kora estig tartó tánc.
A Hagyományőrző Klub tisztelettel sorai közé fogadná azokat a nyugdíjasokat és nyugdíj előtt állókat,
akik úgy érzik tenni tudnak a hagyományok felkutatásában, illetve azok
tovább éltetésében. Jelentkezni a
klub szervező titkáránál, Herceg
Antalnál (06/30 326-0044).

Bodor Márti
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„Mit ér az ünnep? Mondd, meddig tart?”
2017. október 4-én, szerdán,
14:00 órakor vette kezdetét az a
programsorozat, amely a Teleki
Blanka Gimnázium 120. éves fennállását ünnepli. A délután folyamán
a jelenlévők meghallgathatták egykori igazgatók múltidéző gondolatatit. Volt telekis diákok zenés fellépése után az iskola mostani kapcsolatai kerültek a középpontba. Az
ünnepi beszéd egyes részei között
az iskola énekkarát hallhattuk. A
már hetekkel korábban meghirdetett logó-verseny győzteseinek az
intézmény művészeti oktatással
foglalkozó tanárai adták át a díjakat.
Az első helyezett (Hegyi Andrea 9.
A) munkája fogja díszíteni az
ünnepséggel kapcsolatos emléktárgyakat. Mit jelent telekisnek lenni?
- hangzott el többször is a kérdés.
Mitől Teleki a Teleki? Többen többféleképpen közelítették meg a kérdést. A választ valószínűleg csak az
sejtheti, aki érintett, aki valamilyen
szálon kötődik a gimnáziumhoz.
A programsorozat október második hetében folytatódott. A diákok
egy projekthét keretében ismerkedhettek meg alaposabban iskolánk
címadójának életével, munkásságával, magával a korszakkal, amely-

ben élt. A témahét utolsó napján,
péntek délelőtt egy vetélkedő várta
a tanulókat, ahol a Rákóczi úti általános iskola 7. és 8. osztályos tanulói is képviseltették magukat. A
napsütéses októberi délelőtt tartogatott meglepetéseket is: már kora
reggel maga Teleki Blanka köszöntötte az iskolába érkezőket. A vetélkedő 12 állomásán furfangos feladatokat kellett megoldani, és az
íjászkodást is kipróbálhatták az
érdeklődők. Az eredményhirdetésre délben került sor. Az öreg épület
falai között bolyongó, menetlevelet
szorongató diákok így kötötték
össze a múltat a jelennel. Aki szemfüles volt, még szelfizhetett is egyet
Blankával.
Mi teszi az ünnepet ünneppé? Ha
méltó módon közelítünk tárgyához, témájához. Ha átéljük a pillanat adta hangulatot. Ha engedjük,
hogy hasson ránk. A decemberig
tartó ünnepségsorozat számtalan
lehetőséget ad erre – reméljük,
minél többen élnek vele. Mitől
Teleki a Teleki? Talán attól is, hogy
fontosnak tartja saját 120 éves múltját. Mert e nélkül nincs se jelene, se
jövője.

T. A.

Nyelvtanulás testvériskolai kapcsolattal

Fővárosi kiránduláson a Teleki kollégistái
Nem mindennapi élmény a
Lánchídon átsétálni egy napsütéses
októberi napon, a Duna hullámain
ringatózva gyönyörködni a főváros
szívének látképében, vagy épp
néhány méteres távolságból szemrevételezni államalapításunk egyik
jelképét a Szent Koronát.

Október 11-én kollégista tanulóinkkal
Budapesten
jártunk.
Kirándulásunk során megnéztük a
Cipők a Duna-parton holokausztemlékművet, bementünk a Szent
István Bazilikába, tárlatvezetésen
vettünk részt a Sziklakórház
Atombunker Múzeumban, ahol
visszarepültünk a múlt egy viszontagságos időszakába. Tizenhét
méterrel a felszín alatt ugyanis nem
hallgatott a mély. A világháborúk
idején kiépült, s a hidegháborús
időszakban is működő szükségkórház egy nem is olyan távoli múltat

idézett elénk, mikor embereket
mentetettek embertelen körülmények között. Utunk a budai Vár kultikus épületei között folytattuk,
megtekintettük a Mátyás –templomot, a Halászbástyát, melynek boltíves ablakaiból páratlan kilátás
tárult elénk a fővárosra. Az élmények ezzel még nem
értek véget, hajókázni
siettünk csoportunkkal.
A Batthyány tértől egészen a Nemzeti Színházig
élvezhettük a Dunáról
elénk táruló látványt. Kis
pihenőt tartva bejártuk a
Nemzeti Színház körül
elterülő kertet és szoborparkot, s akik még nem voltak elég
fáradtak felmentek a parktéren
található zikkuratba is. Késő délután érkeztünk a Parlamenthez,
ahol tárlatvezetéssel egybekötött
Országház-látogatáson vettünk
részt.
Múltunk értékeiről, áldozatkészségről, emberi méltóságról, s az
újrakezdésben való töretlen hitről
meséltek a főváros történelmi épületei, valamint a múzeumban viaszbábuk formájában megelevenedő
életképek is.

K.Z.

Weidai tanulók érkeztek a mezőtúri telekis diákokhoz
A tanévkezdés nemcsak a nehéz
iskolatáskát hozta magával a
telekisek számára. Mindjárt év elején a tanulóknak lehetőségük nyílt
a német nyelvet anyanyelvként
beszélő diákokkal gyakorolni a
huszonnégy éves múltra visszatekintő testvériskolai kapcsolatnak
köszönhetően.
Szeptember végén weidai tanulók
és tanárok érkeztek a Karcagi SZC
Teleki Blanka Gimnáziumába, Szakgimnáziumába és Kollégiumába.
Huszonnégy éve voltak itt először a
Georg–Samuel–Dörffel Gimnázium
tanárai Szabó Zsigmond tanár úr kezdeményezésére. A csere-diák program lehetőséget biztosít egymás kultúrájának, szokásainak megismerésére, nyelvgyakorlásra, a családok életébe való bepillantásra, valamint a
kollégista élettel való ismerkedésre is.
Huszonnégy évvel ezelőtt még
nem volt kérdés, hogy németül
tanuló diákok számára szervezik a
weidai csere-diák kapcsolatot. Az
idő viszont változásokat hozott
magával. Már évek óta lehetőséget
biztosítanak az angol nyelven tanuló diákoknak is, hogy bekapcsolódhassanak e programba. Sőt a kollégista tanulók is fogadhattak vendé-

geket, ahol egy egész lakóközösség
kipróbálhatta, hogyan tudja magát
megértetni idegen nyelven.
A német tanulócsoport négy
napot töltött Mezőtúron tizenkilenc
diák és három kísérőtanár részvételével. A vendégdiákokat budapesti
kirándulásra vitték a szervezők,
ahol megnézték a Budai Várat, a
Várnegyedet, majd Parlamentlátogatással zárták a napot.
Változatos programok színesítették
az együtt töltött időt. Közös éneklések, főzések, sportrendezvények,
valamint táncház biztosította a felszabadult hangulatot. – Kézműves
foglalkozáson vettünk részt a
Badár-házban Derecskei Magdolna
fazekasnál, valamint ellátogattunk
a polgármesteri hivatalba is, ahol
Herczeg Zsolt polgármester úr és
Batta Attila alpolgármester fogadta
vendégeinket – mondta Harmati
Veronika, a program fő szervezője.
A Teleki tanulói a tervek szerint
2018 tavaszán utaznak Weidába, s
látják viszont e rövid idő alatt megismert német barátaikat. Addig is
az internet számos csatornát biztosít a kapcsolattartásra, az idegen
nyelv gyakorlására.

K.Z
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A Városi Nyudíjas Klub bálja

Közlekedjünk szabályosan
A múlt alkalommal az út fogalmával kezdtük el az ismerkedést a
szabályokkal. Mégegyszer hangsúlyozom, hogy az úttest: járművek
közlekedésére, a járda: gyalogosok, a kerékpárút: kétkerekű
kerékpárok közlekedésére szolgál
a kivételektől eltekintve.

A Mezőtúri Városi Nyugdíjas
Klub 2017-ben is több klub részvételével tartotta meg Idősek Világnapi
bálját. A rendezvénynek a nagylétszámára való tekintettel idén is a
Városi Oktatási Centrum ebédlője
adott otthont október 20-án.
A Városi Nyugdíjas Klub több
mezőtúri társklubbal és vidéki
klubbal ápolja a jó kapcsolatot, kölcsönösen járnak egymás rendezvényeire. Így csaknem 150 fő töltötte
meg a volt főiskola ebédlőjét, 14
klub tagjai vettek részt a délutánon.
Az Idősek Világnapja alkalmából
rendezett ünnepség keretében a
klub vezetése köszöntötte a 80.,
85. és a 90. életévüket betöltött
klubtagokat is.
Az eseményen részt vett
Mezőtúr Város Önkormányzata
képviseletében Batta Attila
Viktor alpolgármester úr is, aki
kihangsúlyozta, hogy az idősek felhalmozott tudását, tapasztalatát
fontos megköszönnünk, mi abban
az országban élünk, amelyet ők
építettek fel. Boldog István országgyűlési képviselő úr nevében Fehér
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Petra köszöntötte a megjelenteket.
A műsorban több vidéki klub és
a Városi Nyugdíjas Klub Kultúrköre
is közreműködött. A köszöntések
és a produkciók sora a „Szeressük
egymást gyerekek” című dal közös
eléneklésével zárult. A finom ebéd
elfogyasztása utána kezdetét vette a
táncmulatság, ahol a zenét a Molnár
Duó szolgáltatta.
Bacsa Miklósné, a klub vezetője
meleg szeretettel köszönte meg
klubtársai segítségét, illetve minden meghívott vendég részvételét
és műsorát.

Említeném még: az egyirányú
utat. A nevében is benne van, hogy
csak egy irányban lehet közlekedni
rajta, arról amerről a kék alapon felfelé mutató fehér nyíl van, a másik
oldalról – ahol kör alakú piros tábla
középen fehér sáv van – még a
kerékpárosok sem hajthatnak be
(ha nincs kiegészítő tábla). Persze
van még több része az útnak, de a
fontosabbakat emeltem ki.

Elmondható, hogy egy vidám,
tánccal és nevetéssel teli délutánon
vehettek részt mindazok, akik elfogadták a Városi Nyugdíjas Klub
meghívását.

Bodor Márti

Pinki Horgászbolt Egyéni Parti Pergető
Horgászverseny
2017.október 08. - Hortobágy Berettyó
1.hely: Ványai Zoltán, csuka: 44cm, 41cm, 38cm, 33cm, 33cm, 30cm,
süllő: 39cm=258cm.
2.hely: Molnár Zsolt: csuka: 57cm, 46cm, 38,5cm=141,5cm.
3.hely: Tóth Péter: csuka: 94cm, 45cm=139cm.
4.hely: Veres Imre: csuka: 48cm, 44cm, 43,5cm= 135,5cm.
5.hely: Miskolci László: csuka: 53,5cm, 51cm, 26cm=130,5cm.
6.hely: Debreceni József: csuka: 74cm, 39cm=113cm.
7.hely: Nyeső Csaba: csuka: 41cm, 38cm=79cm.
8.hely: Ifj. Nyeső Csaba: csuka: 42cm,37cm:79cm.
9.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos: balin: 28cm, 23,5cm=51,5cm.
10.hely: Bakró Krisztián: csuka: 46cm.
11.hely: Földesi Zoltán: csuka: 45cm.
12.hely: Mochnács Tamás: csuka: 42cm.
13.hely: Roszik Pál: csuka: 41cm.
14.hely: Gergely Sándor: balin:23cm.
Legnagyobb hal: Tóth Péter: csuka:94cm.
Össz induló: 26 fő.
Össz fogás: csuka: 27db. Süllő: 1db. Balin: 3db.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt, Mfishing,
Metzker Krisztina, Pont Tv, Mezőtúr Városi Televízió.
Köszönjük a verseny előtt, a part kitisztítását végző, természetszerető
emberek munkáját és közreműködését!
Köszönjük az ebéd elkészítését: Veres Imréné Kati és Veres Imre.

Következő: járművek fogalmát
beszéljük meg.
Jármű: közúti szállító, vagy vontatóeszköz, ideértve az önjáró vagy
vontatott munkagépet is.
Nem minősül járműnek: gyermekkocsi, gyermekjátékok, roller,
gördeszka, szánkó, talicska (de a
kétkerekű kézikocsi jármű). A kerekes szék (vagy betegszállító kocsi),
ha kerekes széknek akár elektromos meghajtású, akár belső égésű
motor van beépítve és ez sík úton
önerejéből nem képes 10km/h
sebességnél gyorsabban haladni,
akkor marad ebben a fogalomban,
amennyiben gyorsabban képes
haladni, már járműnek minősül,
amelyre le kell vizsgázni.
Gépjárműnek minősül az a
jármű, amelyben beépített erőgép
van.
De nem minősül gépjárműnek
pedig beépített erőgép van: mezőgazdasági vontató, lassú jármű,

kerti traktor, segédmotorkerékpár:
(kétkerekű- háromkerekű- négykerekű- mopedautó) és a villamos.
Gépjárműből gépkocsinak minősül,
amelynek négy vagy több kereke
van. A négykerekű motorkerékpár
nem gépkocsi.
Személygépkocsi: személyszállítás vezetőüléssel, max. 9 állandó
ülőhelyes lehet.
Autóbusz: személyszállítás, de
9-nél több ülőhely van és nincs
fölső vezetékhez kötve.
Tehergépkocsi: nemcsak rakfelülettel rendelkező, hanem a különleges gépkocsik is tehergépkocsiknak minősülnek, vezető engedély
ugyanaz a, „C” kategória kell (ilyen
pl.: darus, létrás, tartály, tűzoltó,
hűtő, kukás kocsik stb.).
Újabban a gépkocsikat kategória
szerint is csoportosítják. Van az
„M” kategória személyszállító és
„N” kategória az árutovábbító.
M1= személygépkocsi, M2= legfeljebb 5t megengedett legnagyobb
össztömegű busz, M3= 5t-nál nehezebb autóbusz.
N1= legfeljebb 3,5 t –ig tehergépkocsik, vontatók, N2= 3,5t és 12t
megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik-vontatók,
N3=12t-nál nehezebb megengedett
legnagyobb össztömegű tehergépkocsik, vontatók.
Van még olyan fogalom is, hogy
„nehéz tehergépkocsi”, ebbe tartoznak tehergépkocsi, vontató, valamint e járművekből és pótkocsiból
álló járműszerelvény, amelynek a
megengedett legnagyobb össztömege a 7,5 tonnát meghaladja.
Külön jogszabályokban határozzák meg a motorkerékpárokat így:
van: L3e kétkerekű motorkerékpár, L4e oldalkocsis motorkerékpár,
L5e Motoros tricikli, L7e négykerekű motorkerékpár quad, L1e 2 kerekű motorkerékpár, L2e három kerekű segédmotorkerékpár, L6e négykerekű quad és mopedautó, mopedautó: könnyű négykerekű segéd
motorkerékpár.
Kerékpár: olyan legalább kétkerekű jármű, amelyet emberi erő
hajt és ezt legfeljebb 300 W teljesítményű motor segíti. Kerékpáron
személy is szállítható erre alkalmas
ülésen. Egy 16 év fölötti személy
egy 10 év alatti gyermeket szállíthat
a kétkerekű kerékpáron. Ha 17 évet
betöltötte, akkor felnőtt személyt is
szállíthat, de három vagy négykerekű kerékpáron és nem a kétkerekű
kerékpáron.

Molnár Sándor
KRESZ szakoktató
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Halloween Party a Közösségi Házban

A szabadtéri programok után,
október 27-én ismét megrendezte a
Közösségi Ház a Halloween Partyt.

kat. A zsűri szempontjait és az
eredményeket Veres Nikoletta
ismertette.

Az ősi kelta hagyományokból
kialakult ünnep, már az egész világban elterjedt. Bár Magyarországon
többen ódzkodnak a Halloweentól,
a gyermekek igen aktívak e program alkalmával is. Az évek során ez
a rendezvény is növekedésnek
indult, így az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva immár harmadik
alkalommal jelmezversennyel is
bővült a Halloween Party.
16 órától érkeztek a családok a
Közösségi Házba, ahol ingyenes
teaház várt mindenkit, illetve a kézműves asztalnál különböző denevérek, szellemek és papírtökök
készülhettek. Meghirdetésre került
a faragott tökök versenye is, voltak,
akik az otthon elkészített alkotásaikat hozták be zsűriztetésre, és voltak, akik helyben faragtak. Később
– 17 óra környékén – a Légy ijesztő!
elnevezésű jelmezversenyre vonultak fel a gyermekek. A három tagú
zsűrit ez évben sem kímélték jelmezeseink, hiszen idén is ijesztőbbnél-ijesztőbb maskarákba bújtak a kiírásnak megfelelően. Kozma
Rékának, Kalán Hajninak és Veres
Nikolettának nem csak a jelmezeket kellett megvizsgálniuk, hanem
a tökfaragás két kategóriájában –
otthon-, illetve helyben faragott
kategóriában – is döntés kellett hozniuk.

Díjazottak:
Tökfaragó verseny, otthon
készült tökök:
I. Krizsán Bendegúz
II. Czihat Dániel
III. Fadgyas Patrik
Különdíj: Gúth Bianka és Dúzs
Boglárka
Tökfaragó verseny, helyben
faragott tökök:
I. Nagy Botond - Nagy Kristóf
II. Szabó Bence
III. Nagy Martin
Különdíj: Garai Hajnal
Jelmezverseny:
I. Dúzs Boglárka és Gúth Bianka
II. Soltész Dóra
III. Pete Gvendolin Enikő
Különdíj: Szilágyi Szaniszló
Különdíj: Juhász Zoé Zsuzsanna
Az eredményhirdetéseket követően Halloween mozi vette kezdetét, a Hotel Transylvania 2 című
animációs vígjátékot vetítettük,
hiszen néhány évvel ezelőtt már
láthatták nálunk az első részt.
Ezúton is köszönjük a zsűri
munkáját, valamint köszönjük mindenkinek az aktív részvételt.

Bodor Márt

MAFC
LABDARÚGÓ
SZAKOSZTÁLY
Megyei I. osztály
2017. évi
hazai
mérkőzései
2017.11.11. 13:00
Az esőre való tekintettel az idei
évben nem a Közösségi Ház előtt,
hanem az aulában sorakoztattuk fel
a töklámpásokat, de így is mindenki megtudta csodálni az alkotáso-

MAFC –
JÁSZÁROKSZÁLLÁSI
VSE
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ELHUNYTAK
Szabó Bálint János élt 72 évet,
Kelemen Márton élt 69 évet,
Stipta Józsefné Karsai Róza élt 80 évet,
Varga Lajos élt 82 évet,
Szilágyi Sándorné Olajos Julianna élt
78 évet,
Tóth Kálmánné Fórizs Eszter
élt 89 évet,
Varga József élt 87 évet,
Magyar Béláné Varró Gizella
élt 81 évet.

Nyugodjanak békében.

közéleti lap

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

Baráth Levente
(Szabó Zita)

Dávid Balázs Zsombor
(Molnár Éva)

Finta Lilla
(Molnár Andrea)

Kócsa Kristóf
(Demeter Anett)

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.

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

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
November 3-9-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044
November 10-16-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 56/550-445

Állatorvosi ügyelet
November 4-5-én
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006;
06/30/664-8257
November 11-12-én
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

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

Tóth Blanka Brigitta
(Zámbó Brigitta)

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

Lapzárta: 2017. november 08. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

