XC. évfolyam 04. szám

2018. március 02.

Városi közéleti lap

Megjelenik kéthetente

Ingyenes

Farsang

Jelmezeseink egy része (fotó: Kelemen Márton)

A Mezőtúri Közművelődési és
Sport KN Kft. munkatársai ismét
farsangi mulatságra invitálták
Mezőtúr város lakóit
2018. február 23-án, délután a
Közösségi Ház nagyterme megtelt érdeklődőkkel. Volt, aki jelmezben, volt aki jelmez nélkül
vett részt a mulatságon, de
program mindenki számára
akadt. A délután folyamán a
kézműves asztalnál különböző
álarcok, ceruzatartók készültek,
a hidegről érkezők meleg teával fűthették fel magukat teaházunkban.
A várakozó gyermekeket Herbály
András bűvész szórakoztatta különböző kártyatrükkökkel, majd a
Mezőtúri Mazsorett Csoport mutatta be produkcióit. A táncos lányoknak egyfajta nyilvános próba is volt
a fellépés, hiszen másnap országos
mazsorett versenyen vettek részt.
Köszönjük felkészítőjüknek Szabó
Lászlóné Marikának és a táncos
lányoknak, hogy eljöttek hozzánk.
Mindezek után a jelmezesek felvonulása következett, az időjárás és a
sok betegség ellenére is közel 30
pompás,egyedi jelmez-kreálmányt
tekinthettünk meg. Farsang alkalmával képzeletünk nem ismer határt,
így –többek között – találkozhattunk
a délután folyamán kiscicákkal,
minionokkal, eljött hozzánk a tavasz,
az Igazmondó juhász történetébe
csöppenhettünk, de gondolatban
elkalandozhattunk Párizsba is. A
háromtagú zsűrinek ez alkalommal

sem volt könnyű dolga. Amíg ítészeink elvonultak meghozni a nehéz
döntést, addig Herbály András
bűvész tért vissza vendégeinkhez.

A zsűri tagjai – Gombás Judit,
Katona Mirjam, Teleki Orsi – nehéz
dolgát bizonyítja az is, hogy a
dobogós helyezések mellett két
különdíj is kiosztásra került. A nyereménytortákat ezúton is köszönjük a Tibi Cukrászdának, valamint
köszönjük a zsűri munkáját.
Eredmények a következőképpen
alakultak:
Különdíj: Nagy Martin, Nagy
Botond, Nagy Kristóf - Igazmondó
juhász, Feketebárány, Király
Különdíj: Soto-Tóth Marco - Pók
III. Néposz Boglárka - Minnie egér
II. Orbán Csilla - élő halott
I. Fadgyas Patrik - Eiffel torony
Az eredményhirdetést követően
farsangi fánkokat fogyaszthattunk
el közösen, majd a Szabadság téren
elégetésre került a kiszebáb, ezzel
is elűzve a telet. Bízunk abban,
hogy rendezvényünk sikerrel járt és
hamarosan megérkezik hozzánk a
várva várt tavasz.
Bodor Márti

Meghívó

Mezőtúr Művészeti Közalapítványa tisztelettel meghívja Önt,
családját és barátait a

„80-85 - ÜNNEPI TÁRLAT

A Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep jeles mestereinek köszöntése”
című kiállítására
A kiállító alkotóművészek:
Fazekas Magdolna festőművész
Lóránt János Demeter
festőművész
Szily Géza festőművész
Gáti Gábor szobrászművész
A kiállítás megnyitója:
2018. március 15. 12.30 óra
Helyszín:
Városi Galéria – Mezőtúr
(Múzeum tér 1.)

Köszöntőt mond:
Szűcs Dániel
városi képviselő,
a Művelődési, Oktatási és Sport
Bizottság Elnöke
A kiállítást megnyitja:
Prokai Gábor kuratóriumi tag
Közreműködik:
Vivace Kamarakórus
Művészeti vezető: Csiderné Csízi
Magdolna
Megtekinthető:
2018. április 30-ig
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mezőtúr és vidéke
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mezőtúr Város Önkormányzat
Képviselő-testülete pályázatot hirdet Mezőtúr VI. háziorvosi körzetének ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel jár. A háziorvosi
körzet ellátási kötelezettsége a felnőtt korúak ellátása. A körzet vállalkozási formában és közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony
keretében is ellátható.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: 2018. május 02. nap.
Munkahely:
• Mezőtúr VI. háziorvosi körzet
rendelő (Mezőtúr, Sugár út 25.)
Pályázati feltételek:
• a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII. 23.) kormányrendelet és az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásról
szóló
96/2003(VII.15.) kormányrendeletben előírt egyéb feltételek,
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
• saját személygépkocsi, „B”
kategóriás jogosítvány.
A pályázathoz csatolni kell:
- Részletes szakmai önéletrajzot,
amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- amennyiben vállalkozási formában kívánja működtetni a pályázó a
vállalkozói tevékenységet igazoló
okirat másolatát,
- nyilatkozat, hogy a pályázó
hozzájárul-e pályázata nyílt ülésen
történő tárgyalásához,
- nyilatkozatot arról, hogy a
pályázati anyagot az eljárásban
résztvevők megismerhetik.
Illetmény és juttatások:
Vállalkozási formában történő
ellátás esetén az feladat-ellátási
szerződés rendelkezései, közalkalmazotti jogviszony esetén a közal-

kalmazottak jogállásáról szóló
1992.évi XXXIII. törvény az irányadó.
A pályázat megjelenése a közszolgálati állásportálon: 2018.
március 05.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2018. április 13.
A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatokat a Képviselőtestület a pályázati határidő lejártát
követő első ülésén bírálja el.
A pályázat benyújtásának módjai: 2 példányban
- személyesen Mezőtúr Város
Önkormányzat Polgármesterénél
(5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér
1.) munkaidőben,
- postai úton: Mezőtúr Város
Önkormányzat Polgármesterének
címezve (5400 Mezőtúr, Kossuth
Lajos tér 1.)
A pályázati eljárás, a pályázat
elbírálásának módja, rendje: A
pályázókat
Mezőtúr
Város
Önkormányzatának
összevont
bizottsága hallgatja meg, a pályázatok elbírálásáról Mezőtúr Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt.
Egyéb információk:
• Vállalkozói formában történő
eredményes pályázat esetén az
önkormányzat határozatlan időre
szóló részletes szerződést köt,
amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
• Az önkormányzat ingyenesen
a háziorvos rendelkezésére bocsátja a háziorvosi rendelőt, valamint a
minimumfeltételek biztosításához
szükséges eszközöket.
• Az ellátandó körzet 1776 kártyaszámmal rendelkezik.
• Szolgálati lakás biztosítása
egyeztetés tárgyát képezi.
• A pályázókat a Képviselőtestület meg kívánja hallgatni. A
pályázat kiírója fenntartja a jogot az
eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdésekben a Mezőtúri
Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője ad tájékoztatást.

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
•
március 18., április 15., május 20.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.
com Tel.: 20/380-0709
Boldog István országgyűlési Képviselő
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Mezőtúr Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.) egyfordulós pályázati eljárás keretében értékesítésre meghirdeti a Mezőtúr,
belterületi 4331 hrsz-ú, Mezőtúr, Pétery Károly utca 4-6. szám alatti 5524
m2 nagyságú „üzem” megnevezésű ingatlant.
A pályázati kiírás átvehető:
		 2018. március 5-8-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: 2018. március 12. (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 2018. március 29-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

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. február 22-ei soros nyilvános
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
•
Mezőtúr Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről.
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályánál.
A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.
Mezőtúr, 2018. február 23.
dr. Enyedi Mihály
jegyző

Tisztelt mezőtúriak, kedves Olvasók!
A Bodoki Fodor Helytörténeti
Egyesület öt évvel ezelőtt létrehozta
a
Városi
Helytörténeti
Gyűjteménytárat, melynek anyagát
az egyesület tagjai alapozták meg,
és az eltelt években magánszemélyek adományai és vásárlások útján
tovább gyarapodott.
Azzal a kéréssel fordulunk
Önökhöz, hogy a családi hagyatékokban fellelhető régi iratokat,

fotókat, képeslapokat, könyveket, újságokat, használati
tárgyakat és eszközöket, régi
fényképezőgépeket stb., amen�-

nyiben nincs rájuk szükség, feleslegessé válnak, akkor ne dobják ki,
ne égessék el, hanem adományoz-

zák a gyűjteménytárnak. Ezt megtehetik a Petőfi Sándor utca 5. szám
alatti irodánkban hétköznap 9-12
óra között, illetve az alábbi telefonszámon jelezhetik adományozási
szándékukat: +36 20 214 47 56.
A gyűjteménytár gyarapítása és
megőrzése elsődleges szándékunk
és feladatunk. A cél, hogy a mezőtúri kötődésű anyagok itt maradjanak a városban, mert a legfontosabb, hogy múltunk emlékeit megőrizzük.
Tisztelettel az egyesület nevében:
Szabó András
egyesületi elnök
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„Karnevál Kupa”

Mezőtúr városa már több rangos
eseménynek adott otthont. Így volt
ez 2018. február 17-én is, amikor a
Dalma Dance Sportegyesület és a
Magyar Majorette Szervezetek
Szövetsége
társszervezésében
„Karnevál Kupa” Nemzetközi
Majorette versenyre került sor.
Az esemény a Mezőtúri
Református Kollégium sportcsarnokában zajlott. Több hazai és
határontúli csapat mérkőzött ez
alkalommal, így körülbelül 1000
nevezés érkezett a versenyre.

„Dalmásnak” magát.
Polgármester
úr
kiemelte, hogy a
sport bármely szakága a fiatalok életében meghatározó, így
csak biztatni tudja a
diákokat a mozgásra.
A Dalma Dance
Sportegyesület megalapítója Győrfi Dalma elmondta,
hogy egy ilyen kaliberű versenynek
meg kell felelnie egy nemzetközi
forgatókönyvnek, valamint ilyen
alkalmakkor nemzetközileg elismert szaktekintélyekből álló zsűri
figyeli a versenyszámokat Közel 30
településről érkeztek csapatok, a
magyarországi versenyzők mellett
Nagyváradról és Zentáról is. A
nagyon erős mezőnyben a mezőtúriak is igen aktívan részt vettek,
mind a három korosztály több
nevezéssel indult.

Az esemény fővédnöke Herczeg
Zsolt Mezőtúr város polgármestere
volt, aki a Mezőtúri Városi Televízió
kérdésére elmondta, hogy rendkívül nagy öröm Mezőtúr Város
Önkormányzatának az, hogy ilyen
rangos rendezvény házigazdái
lehetnek.
A Dalma Dance Klub 20 éve
működik településünkön, nagyon
sok mezőtúri lány és fiú vallhatja

A Dalma Dance SE sportolói
aktív versenyéletet élnek, számos
elismeréssel büszkélkedhetnek.
Eredményeikhez ezúton is gratulálunk, további sok sikert kívánunk.
Mezőtúri eredmények:
Óvodás korosztály 1 arany, iskolás korosztály 1 arany, 1 ezüst, csapat egy ezüst, duó nagy lányok 1
ezüst, 3 arany.
Bodor Márti

A Mezőtúri Rendőrkapitányság a lakásbetörések
megelőzése kapcsán az alábbiakra hívja fel a
lakosság figyelmét:
Nagyon fontos, hogy az ingatlan körüli kerítés jó állapotban legyen. A
kerítés akkor nyújt védelmet, ha minimum 160 centiméter magas.
Az udvari kaput mindig zárni kell, és nem szabad benne hagyni a kulcsot, ajánlatos azt biztonságos helyen tartani.
Minden irányból legyen zárt az udvar.
Vágja vissza a sövényeket, bokrokat, fákat! A növényzet ne legyen magasabb 90 centiméternél, a fák lombja ne lógjon le 180 centiméter alá.
Ha teheti, tartson házőrző ebet!
Nehezíti az elkövetők dolgát, ha az ingatlan nyílászárói jó állapotban
vannak, és a kültéri ajtót 5 pontos zárszerkezet, jó minőségű biztonsági zár
védi. Lehet rajta többféle zár, biztonsági lánc, nyitásjelző, kémlelő.
Az ingatlan ablakait is érdemes ellátni zárral, nyitásjelzővel, esetleg rác�csal. Persze ezek akkor jelentenek védelmet, ha mindig zárják őket, a kulcsokat pedig az ajtótól, az ablaktól távol tartják.
Meg kell említeni a különféle biztonsági berendezések, riasztók, az időzített kapcsolós világítás, a mozgásérzékelő, a biztonsági kamera, az udvari világítás fontosságát is. Emellett fontos, hogy a berendezések működését
is gyakran ellenőrizze, gondoskodjon a rendszeres karbantartásról! A
riasztó kültéri egységét, valamint az egyéb biztonsági eszközöket jól látható, de nehezen hozzáférhető helyre szereltesse. Az ingatlan bejáratánál
figyelmeztető jelzést lehet elhelyezni, azonban a biztonsági berendezések
aktiválását sem ajánlatos elfelejteni.
A melléképület, garázs biztonságáról is hasonlóképpen érdemes gondoskodni. A gépkocsit pedig mindig be kell zárni, akkor is, ha az udvaron, vagy
a garázsban áll és nem ajánlatos értéktárgyat benne hagyni.
Ne tartson otthon nagyobb mennyiségű készpénzt, értékeket! Ha mégis
otthon kívánja tartani, akkor ezekről érdemes listát vezetni és egyedi jelöléssel ellátni őket.

Ha mégis betörnek az otthonába, azonnal tegyen bejelentést a
rendőrségre a 112-es segélyhívó számon! A nyomok biztosítása érdekében ne változtasson meg semmit a lakásban, a házon
kívül várja meg a rendőrök kiérkezését!
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Télűző farsangi bál
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Főszerepben a média

A Kossuth iskola diákjai Debrecenben
A Mezőtúri Városi Nyugdíjas
Klub is megrendezte már hagyományosnak mondható télűző farsangi
rendezvényét 2018. február 23-án.

Jelmezes felvonulás

érkezett vidékről. Minden évben
törekednek arra, hogy színes
műsorral kedveskedjenek a meghívott vendégek számára. Így a Bárdos

Fotó: Molnár Andrea

A programnak idén is a Városi
Oktatási Centrum ebédlője adott
otthont. A szervező klub vezetője,
Bacsa Miklósné Ica néni köszöntötte elsőként a megjelenteket,
majd Batta Attila Viktor
Mezőtúr város alpolgármestere
szólt a résztvevőkhöz Mezőtúr
város Önkormányzata nevében. Elmondta, hogy nagyon
hálás a klubnak, hiszen értékteremtő munkájukkal szerves
részét képezik településünk
kulturális életének. Majd
Bordács László a Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN Kft.
ügyvezetője szólt a közönséghez.
Kiemelte, hogy a Közösségi Ház
örömmel ad otthont a civil szervezetek mindennapjainak.
Ica néni elmondta, hogy 14 klub
fogadta el a meghívást, ebből 6 klub

Lajos Alapfokú Művészeti Iskola
társastáncosai is színesítették a
programok sorát. Hallhattunk verseket, dalos produkciókat, valamint

Február 14-én a Mezőtúri
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Kossuth Lajos
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolájának harminckét
tanulója négy kísérő pedagógussal látogatott el Debrecenbe a
Bűvösvölgy Médiaértés-oktató
Központba. A debreceni központot 2017-ben a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság hozta létre,
hogy támogassa a gyerekeket a
média tudatos és biztonságos
használatában. Az utazás és a
program egy nyertes pályázatnak
köszönhetően valósult meg.

Az egész napos látogatás során
bepillantást nyerhettünk a média
világába. Bűvösvölgy élményközpontú foglalkozásain megismerkedtünk a média hatásmechanizmusaival, és elsajátítottuk a tudatos
médiahasználat alapjait különböző
foglalkozások keretében.

A hírekkel foglalkozó programon
megtanultuk, hogy milyen szempontok alapján kerülhet be egy hír
az esti hírműsorba, majd elkészítettük saját híradónkat.
A magazin szerkesztés során
megtudhattuk, hogy milyen tudatos
tervezés áll egy címlap megszerkesztése mögött, hogyan lesz egy
információból újságcikk, hogy mi
egy rovatfelelős, egy újságíró, egy
főszerkesztő, vagy egy lapkiadó feladata. Ezután elkészítettük saját
magazinunkat is.
A rádiózás sem maradhatott el a
látogatásunk
során,
ugyanis
Bűvösvölgy profi hangstúdiójában
találkoztunk azokkal az eszközökkel, amelyekkel az igazi rádiósok is
dolgoznak. Elkészítettük saját
rádióműsorunkat is.
A reklámkészítés is szerepet
kapott a tanulmányi kiránduláson,
megismerkedtünk a reklámgyártás
fortélyaival.
Ezentúl az egész napos program
során az internet előnyeire és
veszélyeire is felhívták a figyelmünket, ugyanis fontos hogy az előnyök

A filmkészítés során megtapasztalhattuk, hogyan áll össze egy film,
és kipróbálhattuk magunkat a legfontosabb szerepkörökben. A történetet mi találtuk ki, majd a szereposztás, a párbeszédek felvázolása és
a jelmezek kiválasztása után elkezdődhetett a forgatás. A vágópultnál
előre rögzített snittek beillesztésével és a zene kiválasztásával varázsoltuk teljessé a produkciót.

kihasználása mellett a biztonságos
használat feltételeivel, a kockázatokkal és veszélyekkel is tisztában
legyünk.
Az egész napos interaktív foglalkozások ideje alatt rengeteg új és érdekes információval gazdagodtunk.
Mindenki számára örök élmény
marad a debreceni kirándulás.
Veres Nikoletta
szervező

vidám szórakoztató előadásokat.
Az ebédet követően a délután fő
programja a jelmezes felvonulás
vette kezdetét, majd kora estig tartott a tánc a Molnár Duó közreműködésével.
Bodor Márti

Tisztelt Érdeklődők!
A Tourinform irodában megvásárolhatóak: kulcstartók, tollak,
hűtőmágnesek, képeslapok, apróbb kerámiák és könyvek, például a
Mezőtúr Képeskönyv, Dr. Gombás István - Egészségügy Mezőtúron 17142015 és a Lámpás. 				
Bordács László, ügyvezető

Felhívás
Ha Ön szereti a tartalmas beszélgetéseket, riportokat, ha érdeklődik a
városban élők sorsa, a városban történő események iránt keresse a Túri
Kalendárium 2018 évi kötetét.
Kapható a Príma Nyomdában - Mezőtúr, Dózsa György út 40-42
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Sítáborban a Teleki tanulói
Január 28-án 12 telekis tanuló
indult a szlovákiai
Liptószentmiklósra, hogy egy
hetet töltsön az Alacsony-Tátra
hófödte csúcsai között. A sítábor
lehetőséget nyújtott az alföldi gyerekeknek, hogy megismerkedjenek a tőlünk nyugatra óriási népszerűségnek örvendő téli sportág
alapjaival. Az élményekről a
tábor egyik szervezőjét Tuba
Ferenc tanár urat kérdeztem.
- Hogy jött az ötlet, hogy sítábort
szervezzetek a telekis gyerekeknek?
- 6 éve kezdtünk el Kozma Attila
testnevelés tanárral Szlovákiába
járni. Azóta közös barátainkkal akik csak ezért jöttek haza
Angliából- minden évben megjelentünk Donovalyn. Nyáron, a mezőtúri strandon Király Imrével, a
Karcagi
SZC
Mezőtúri
Szakközépiskolájának
és
Kollégiumának igazgatóhelyettesével és Baukó Péterrel, az Invictus
SC úszó és vízilabda szakosztályának oktatójával a 40 fokban elterveztük, hogy idén elvisszük a tanítványokat és megmutatjuk nekik
Szlovákia hófödte lejtőit. Szerettünk
volna ebből már korábban hagyományt teremteni. 3 éve pályázati
segítséggel közel 40 gyerek síelt.
Tavaly sajnos a veronai buszbaleset
keresztülhúzta számításainkat.
Indulás előtt egyre többen léptek
vissza. Így a végén lefújtuk a tábort.
Idén szerettük volna, ha a Karcagi

részünk minden este. Tanítványaink
bátran használták angoltudásukat,
amit nemcsak a pincérek, de a szép
szlovák lányok is nagyra értékelték.
Fiaink nem ijedtek meg a helyzettől, sőt. Az utazás is hatalmas
élmény volt. Csütörtökön megnéztük a Chopok-i síparadicsomot.
- Milyen lehetőségeik vannak
azoknak, akik nem síeltek még a
korábbiakban?
SZC Mezőtúri Szakközépiskolája és
Kollégiuma is csatlakozik hozzánk.
A promóció szeptemberben el is
kezdődött. Ebben segített Kozma
Attila és Király Imre is. A diákok
részéről azonban a várt érdeklődés
elmaradt. Így maradt a Teleki. Itt
szeretném megragadni a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak
Baukó Péternek, aki nélkül ez a
túra biztos nem sikerült volna.
Több mint 20 év tapasztalattal a
háta mögött szervezte a szállást, a
síbérletet, (ami a legnagyobb kiadás
általában) az étkeztetést, az utazást, és napokig oktatta a gyerekeket. Szerdára már mindenki önállóan síelt és használta a pályát.
- Milyen élményekkel gazdagodtatok? Milyen programokat szerveztetek?
- Már az első nap kinn voltunk a
hegy alatt. Külső szemlélőnek talán
egyszerűnek tűnik, de a felszerelés
felvétele
sem
könnyű.

Bakancskötés, léc, bot, sisak, kesztyű stb. mindennek helyén kell
lenni, mert a hegyen ezek nélkül
nem, hogy élvezhetetlen, hanem
elviselhetetlen a helyzet. Sítáborban
az ember egyetlen programot tervez: síel. Amennyit tud. Amennyi
élményt tud, annyit szív magába.
Ropogó havat, hófödte hegycsúcsot, sebességet, dinamikát, pirospozsgás arcot, mosolyt, bukást,
nevetést.
A nap fél hétkor kezdődött (mármint
nekünk,
tanároknak).
Teafőzés, reggeli (sült kolbász,
tükörtojás, virsli, bundáskenyér,
sajtok, bolognai spagetti, tejberizs
stb.) Fontos volt, hogy mindenki
megfelelő kalóriával induljon fel a
hegyre. Azután kosárba a termosz,
a szendvics vagy fánk és kb. 10
körül indulás. 4 órára általában a
szálláson voltunk. Zuhany és irány
az étterem. Meglepően igényes és
nagyvonalú kiszolgálásban volt

-Lesz folytatás?
- Szeretnénk. Ehhez mindenképen szükség lesz a résztvevő diákok támogatására is. Ők már jelezték, hogy jövőre mindenképpen
jönni akarnak, de jó lenne, ha még
többen lennénk. Az ő élménybeszámolóik a leghitelesebbek.
Ugyanakkor az is tény, hogy tanárként óriási a felelősségünk. A síelés
nem veszélytelen sport. Ezért igyekeztünk felkészíteni erre diákot és
szülőt egyaránt az indulás előtti
héten. Tanulóink önfegyelemből és
talpraesettségből ötösre vizsgáztak.
Karcagi SZC Teleki Blanka
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Kollégiuma

Hová lettek

Erdélybe látogattak a telekis diákok
Hová lettek a zeg-zugos
Utcák, hová lett a
Kisvasút,
Egyenes útja van
Már Túrnak, s
Nem nyikorog
Már a
Sarki kút.

A Határtalanul pályázati programnak köszönhetően 2018 februárjában 43 telekis tanuló utazott
Székelyföldre. A diákok öt napot
töltöttek Erdélyben, ahol megismerkedtek a székelyudvarhelyi
Tamási Áron Gimnázium tanulóival, betekintést nyertek a határon
túli magyarok mindennapjaiba,
valamint ízelítőt kaptak a farsangi
mulatság és jégkarnevál hangulatából. Székelyföld történelmi és
művelődéstörténeti központja a
kulturális programokon kívül aktív
kikapcsolódási lehetőségeket is biztosított a látogatók számára.
Szánkózások és túrázások tették

- A helyzet az, hogy egy tanítvány sem síelt korábban. Ezért jött
velünk Baukó Péter. A túra célja
nem az, hogy síelni tudókat válogatva eltöltsünk pár napot, hanem,
hogy minél többen tanuljanak meg
síelni. És ez történt. Megtanultak.

emlékezetessé a kint töltött napokat. - A Madarasi-Hargitára traktorral mentünk fel, majd gyalog másztuk meg a csúcsot. A havas táj leírhatatlan, hóban megmászni a csúcsot egy csoda – mesélt az élményekről Pápainé Juhász Ildikó a
kirándulás egyik szervezője. Ezek
az utazások lehetőséget nyújtanak
a diákoknak arra, hogy megismerkedhessenek, kapcsolatot ápoljanak a határainkon kívül élő magyarokkal, s bejárják a történelmi
Magyarország jelentős területeit.
K.Z.

Megvan még az
Öreg templom,
Hol boldogok
Voltunk,
Gyermekek,
És húztuk a harang
Kötelét, ha a
Harangozó, kérésünkre
Néha-néha
Engedett.
Reszketve mentünk
Fel a lépcsőn,
És féltük a baglyot,
Ha huhogott,
A harang szó
Fülünkbe zúgott,
És föntről kívánunk
Mindenkinek

Jónapot.
Láttuk a padot,
Ahol ültünk,
Tegnap még
Velünk volt
Katika,
Mindannyian szerettük
Volna a táskáját
Vinni, de ő nem
Velünk jött suliba.
Most már nem
Megyünk, csak nézünk
Fel-fel a magas
Toronyba,
És hiába szólna,
Hozd a táskám,
Nem járunk már a
Suliba.
Nincs már zeg-zug,
Nincs már kispad,
A harangszó is
Néha fáj,
Azért még szép,
S talán szebb lesz
Városunk Túr,
És e szép táj. Dr. Keresztes Károly
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Közlekedjünk szabályosan IX.
A tilalmi táblákkal folytatjuk.
- Ha a fehér alapú széles piros
keretes, köralakú táblán személygépkocsi jelkép látható, akkor itt
gépjárművekkel, vontatóval, mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel tilos behajtani, kivétel kétkerekű motorkerékpár.
- Ha tehergépkocsi jelkép látható
rajta, akkor tehergépkocsival, vontatóval, mg-i vontatóval és lassú járművel behajtani tilos. Kivétel a
3500kg-nál könnyebb zárt kocsi
szekrényű tehergépkocsi.
- Ha a tehergépkocsi jelkép alatt
Pl.: 10 t súlyhatárt is megjelöl,
akkor ennél nehezebb megengedett
legnagyobb össztömeggel rendelkező tehergépkocsival tilos a behajtás. Viszont a súlykorlátozás (pl.:
5,5 t) akkor ennél nehezebb
össztömeggel rendelkező járművek
behajtását tiltja.
- Jármű szerelvénnyel behajtani
tilos esetén az egytengelyes pótkocsi és félpótkocsi (nyergesvontató)
hajthat be, a többi összes nem hajthat be.
- Megemlítem a balra kanyarodni
tilos táblát, amely csak az útkereszteződésben tiltja a balra kanyaro-

dást, és megfordulást is.
- Megállni vagy várakozni tilos
tábla után, ha valaki szabálytalanul
megáll, onnan nem lehet elszállítani, ha nincs a tábla alatt a kiegészítő tábla, hogy elszállítják (darus jelkép). Ez nem azt jelenti, hogy bírságolni nem lehet, igenis meg lehet,
ha szabálytalanul áll vagy várakozik. Kivétel műszaki hiba vagy forgalmi ok. (A vészvillogót bekapcsolása nem mentesíti a felelősség alól,
sőt jobban felhívja magára a figyelmet, ha szabálytalanul áll.)
- Veszélyt jelző táblát lakott területen belül a veszélyes hely előtt
50-100 méterre kell elhelyezni,
lakott területen kívül 150-250
méterre és autópályán 250-500
méterre. Ha ettől eltér, akkor külön
kiegészítő táblán kell jelölni.
- Gyermekek jelzőtábla azt jelenti, hogy a gyermekeknek az úttestre
lépésével fokozottan számolni kell.
Amennyiben a tábla alatt kiegészítő
táblát alkalmaznak, és az távolságot jelöl meg pl. 100 m akkor az így
megjelölt útszakaszon, ha közúti
jelzésből más nem következik,
akkor legfeljebb 30 km/h sebességgel szabad közlekedni.

- Útburkolati jelek: A záróvonalat érinteni, átlépni tilos, ugyanígy
a járműforgalom elől elzárt területet a kivételektől eltekintve nem
hajthatok rá.
Kötelező megállás helyét jelző
vonal (a stop táblánál van felfestve)
előtt minden esetben meg kell állni,
csak azután haladhatok tovább.
Várakozóhely esetén a mozgáskorlátozottak részére fent tartott helyre
(akár aszfaltra festett, akár külön
kis táblán levő jelképen jelölt
helyen) más járművel nem lehet
odaállni.
- Menetrend szerint közlekedő
járművek megállóhelyét jelző tábla
előtt 15 méterre és tábla után 5
méterre szabad megállni, kivéve ha
sárga fűrész vonal van felfestve
mert akkor ezen tilos megállni.
- Tisztelt közlekedők! Ha nem
muszáj, akkor ne alakítsunk ki új
szabályt azon kívül, ami a KRESZ
szabályokban benne van. Ugyanis
újabban, ahol az útkereszteződésnél Petőfi út és
Bajcsy Zsilinszky
út kereszteződésnél a 46-os fő útra
felfestették a sárga

színű négyzet alakú útburkolati
jelet párhuzamosan az a „kerékpárút útkereszteződését” jelenti. Az
így megjelölt úttesten fokozottan
számolni kell kerékpárosok közlekedésével. Hangsúlyozom, itt nincs
elsőbbsége a kerékpárosoknak. A
kerékpárosoknak az úttest mindkét
oldalán van stoptábla és nekik kell
elsőbbséget adni az úttesten közlekedő járművek részére. Ugyanez a
helyzet a Szolnoki úton a fürdő
bejáratánál is, ahol már szemtanúja
voltam egy kerékpáros majdnem
bekövetkezett balesetének. Ha a
gépkocsi nem blokkol, akkor a
kerékpárost elütötte volna.
- Kerékpárral, ha kijelölt gyalogátkelőhelyen (zebrán) akar átmenni, ott csak tolni szabad a kerékpárt
(nem felülve). Viszont, ha a buszállomásnál a Lidl felé akar átmenni,
akkor felülve is átkelhet, mivel a
zebra mellett sárga négyzet alakú
útburkolati jel is fel van festve.
Viszont a Pennynél csak tolni szabad a kerékpárt a zebrán.
Mezőtúr Városi Baleset
megelőzési Bizottság
Molnár Sándor
KRESZ Szakoktató

Használja helyesen a települési közkifolyókat télen is

Védekezzen időben a vízóra és a belső hálózat elfagyása ellen
A közelgő, tartós rendkívüli
hideg időjárás miatt a térség vízi
közmű-szolgáltatójaként a TRV
Zrt. újra felhívja felhasználói
figyelmét arra, hogy a vízmérők, a
csövek és egyéb szerelvények
elfagyása bosszúságot és előre
nem várt jelentős költségeket
okozhatnak felhasználói számára. Mindezek azonban kellő odafigyeléssel megelőzhetőek!
Felhasználói teendők mérőelfagyás esetén
- Vízmérő-elfagyás észlelése esetén haladéktalanul értesítse a TRV
Zrt. munkatársait az ingyenesen
hívható műszaki hibabejelentő telefonszámon: +36 80/205-157!
- Ellenőrizze, hogy a vízmérő
előtti elzáró csap nyitva van-e.
Amennyiben igen, próbálja elzárni,
a további vízelfolyás megelőzése
érdekében.
A Vízmérők rendszeres ellenőrzése és a vízórán belüli hálózat
karbantartása, a hazai törvények
alapján a Felhasználó feladata. A
vízóra, illetve a belső rendszer
elfagyása, hibái miatt fellépő vízóracsere és vízelfolyás költsége a

Felhasználót terheli!
Hogyan védekezzen a vízi közművek elfagyása ellen?
1) Legfontosabb teendő az elfagyás megelőzése érdekében lakott
épületekben:
- Pótolja az esetlegesen sérült
vagy hiányzó vízóra akna fedőlapját.
- Szigetelje megfelelően az vízmérőakna oldalát, födémszerkezetét és a fedőlapját.
- Gondoskodjon az akna környékének feltöltéséről, a levegőáramlás
megakadályozásáról.
- Rendszeresen ellenőrizze –
különösen fagyos időszakban- a
vízóra és az akna állapotát.
2) Teljes körű víztelenítés nem
lakott épületekben:
- A télen nem lakott épületek,
üdülők vízvédelme érdekében zárja
el a vízóra előtti elzáró szelepet is.
A vízóra után lévő leürítő szelepet
- ha van beépítve- fordítsa megfelelő állásba, hogy a rendszerből
lefolyjon a benne lévő víz.
- Zárja el a kerti csapok téli fagyelzáróját teljes ütközésig és nyissa
ki a kerti csap csaptelepét. Ezzel a
fagyelzáró ürítőjén a kerti csap füg-

gőleges ágából leürül a benne lévő
víz. Ez a leürülés egy halkan hallható szivárgási zajjal jár, ami a kerti
csaphoz hajolva könnyen hallható.
A leürülés 1-2 percet vesz igénybe,
ezután a szivárgási zaj meg kell,
hogy szűnjön.
Kérjük, ezt ellenőrizze le, mert
ellenkező esetben a fagycsap folyamatos ürítő állásban maradhat, ami
további vízelfolyást eredményezhet.
- Víztelenítse az épületen belül
található berendezéseket (engedje
ki a vizet a bojlerből, WC tartályból,
esetleges egyéb berendezésekből).
- Télen rendszeresen, nagy
fagyok esetén különösen, ellenőrizze a használaton kívüli ingatlanokat, ezzel megelőzve az ivóvíz elfolyását, valamint az épület és berendezések esetleges elfagyását.
A vizes szakemberek tapasztalata, hogy a csőtörések száma a
téli időszakban 10-15%-kal magasabb, mint nyáron. Ne feledje, a
fagykár okozta káros vízelfolyás
megelőzése a Felhasználó és a
Szolgáltató közös érdeke!
Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt.

A közelgő, rendkívüli hideg időjárás miatt a térség vízi közműszolgáltatójaként a TRV Zrt. újra
felhívja felhasználói figyelmét arra,
hogy nemcsak a vízmérőkre, a csövekre és egyéb szerelvényekre
érdemes odafigyelni, hanem a közkifolyók helyes téli használatára is.
A közkifolyó szabályos és hosszú
távú működése érdekében figyeljen
arra, hogy a nyomókart minden esetben teljesen (ütközésig) nyomja le.
Lehetőség szerint minden alkalommal nagyobb mennyiségű vizet vételezzen egyszerre. Ha a közkifolyó
elfagyott, tilos azt tűzzel, gázlánggal,
egyéb módon kiolvasztani! Ez további
károkat okozhat, nehezíthetve, késleltetve a javítását. Amennyiben rendellenességet észlel a közkifolyó működésében és környékén, kérjük, jelezze
mielőbb az alábbi elérhetőségeinken:
- A TRV Zrt. éjjel-nappal hívható
ingyenes központi műszaki hibabejelentőjén: +36 80/205-157, e-mailben
az ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.
hu. címen, valamint a Call Centerünk
+36 40/180-124-es telefonszámán.
Ne feledje, az ivóvíz élelmiszer!
A települési közkifolyók rendeltetésszerű használata a téli időszakban is a szolgáltató és a felhasználó közös érdeke!
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Zsófi Franciaországban
Iskolánk 10. osztályos szakács
tanulója, Ferencz Zsófi hatalmas
lehetőséghez jutott.

Az Erassmus + pályázat keretében Franciaországban, Joigny nevű
városkában tölthet el négy hónapot.
A szakmai gyakorlatra és tanulmányútra január 8-án utazott ki.
Egy hónapos tapasztalatai után küldött beszámolója alapján nagyszerűen érzi magát! A város egyszerű-

en gyönyörű. Nagyon sok új dolgot
tanulhat és nem utolsósorban a
nyelvet is. A gyakorlati helye egy
három csillagos étterem, melynek
saját helikopter leszállója van.
Nagyon szép hely, neve La Rive
Gauche. Sok 100 fő feletti rendezvényt bonyolítanak le. Sokat kell
dolgoznia, munkaideje osztott egy
délelőtti és egy kora délutántól
estébe nyúló műszakból áll, mely
alatt az ételkészítés mellett cukrász
termékeket is készítenek.

Reméljük a további három
hónap hasonlóan telik!
Király Imre
igazgató helyettes

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
(Fényképek, meghívók, plakátok)
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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MEZŐTÚRI HORGÁSZEGYESÜLET
5400. Mezőtúr, Alsórészi vízköz 430.

MEGHÍVÓ
Tisztelt Sporttársnő/Sporttárs!
Tisztelettel meghívom Önt a Mezőtúri Horgászegyesület éves közgyűlésére.
Időpont: 		 2018. Március 11. 08 óra 30 perc
Helyszín: 		 Katolikus Általános Iskola Tornacsarnok
		 Mezőtúr, Petőfi út
Napirendi pontok:
1. Elnöki megnyitó és tájékoztató, beszámoló a vezetőség 2017. évi munkájáról, bejelentések – Pongrácz Zoltán, elnök
2. Beszámoló a 2017. évi pénzügyi tevékenységről – Gonda Gabriella,
gazdasági vezető
3. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2017. évről – Vásárhelyi Lajos, F.B.
elnök
4. Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2017. évről – Ugrai Zsigmond, F.B.
elnök
5. Horgászmester beszámolója a 2017. évről – Szűcs Tamás, horgászmester
6. Versenyfelelős beszámolója a 2017. évről – Veres Imre, versenyfelelős
7. Hozzászólások, válasz, határozathozatal
Amennyiben a Közgyűlés a megjelentek létszáma miatt határozatképtelen, (a résztvevők száma nem éri el a szervezet létszámának több
mint felét) ugyanezen a napon és helyszínen, azonos napirendi pontokkal, megismételt Közgyűlést hívok össze, melynek során az előzőekben
részletezett napirendi pontok tárgyalhatók.
A megismételt Közgyűlés időpontja:2018. március 11. 9 óra
Helyszín: 			
Katolikus Általános Iskola Tornacsarnok
			
Mezőtúr, Petőfi út
A megismételt Közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes!
Kérem az esemény fontosságára való tekintettel tiszteljen meg bennünket személyes jelenlétével.
Tisztelettel:
Pongrácz Zoltán elnök

MEZŐTÚRI AFC FELNŐTT LABDARÚGÓ CSAPATÁNAK
TAVASZI HAZAI MÉRKŐZÉSEI:
MÁRCIUS 3. 15:00 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – KISÚJSZÁLLÁSI SE
MÁRCIUS 17. 15:30 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – SZAJOL KLK
MÁRCIUS 31. 15:30 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – RÁKÓCZIFALVA SE
ÁPRILIS 22. 16:30 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – ÚJSZÁSZI VVSE
MÁJUS 5.
17:00 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – FEGYVERNEK VSE
MÁJUS 20. 17:00 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – TÓSZEG KSE
JÚNIUS 2. 17:00 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – JÁNOSHIDA SE

A Mezőtúri AFC férfi felnőtt kézilabda csapatának
2018. évi tavaszi szezonjának hazai mérkőzései

2018. március 10. szombat
18:00
Mezőtúri AFC - SYNGENTA
- Makói KC
2018. március 24. szombat
18:00
Mezőtúri AFC - SYNGENTA
- Békéscsaba DKSE
2018. április 28. szombat
18:00
Mezőtúri AFC - SYNGENTA
- Kondorosi KK
2018. május 12. szombat
18:00
Mezőtúri AFC - SYNGENTA - UniTurn Kunszentmárton
A Mezőtúri AFC ifjúsági csapatának mérkőzései minden felnőtt meccs
előtt 2 órával kezdődnek.

Várunk minden kedves szurkolót a mérkőzéseinkre!
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ELHUNYTAK
Oláh Géza élt 75 évet,
Tar Gáborné Bodnár Anna élt 83 évet,
Igriczi Istvánné Kádas Eszter élt 87 évet,
Rafael Kálmánné Rafael Krisztina
élt 56 évet,
Búsi Istvánné Csete Ilona élt 66 évet,
Oláh Pál élt 64 évet,
Szabó Katalin élt 36 évet,
Pályi István élt 93 évet,
Virág Sándorné Vastag Rozália élt 70 évet,
Rácz Istvánné Cser Róza élt 91 évet,
Szűcs Sándor József élt 70 évet,
Galambosi Mihály élt 83 évet,
Csató Ferenc élt 66 évet,
Lénárt Gáborné Borissza Eszter élt 73 évet,
Szabó István élt 78 évet,
Dr. Mester Margit élt 72 évet,
Kovács Mária élt 54 évet,
Kontér Béláné Szabó Magdolna élt 81 évet.

Nyugodjanak békében.
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.

„Házhoz megyünk!” információs pont, „BikeSafe” kerékpár
regisztráció és Határvadász járőrtárs toborzás:
Időpont:
-2018. március 06-án 09-11 óra,
-2018. március 14-én 14-16 óra között a Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. Közösségi Házának aulája.

Felhívás
A Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző
Parancsnokság Területvédelmi Osztálya területvédelmi tartalékos
toborzást tart:
2018. március 12-én 17-tól Mezőtúri Városháza dísztermében.

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

közéleti lap

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

Pápai Liza
(Bodó Henrietta)

Rómer Emili
(Rácz Adrienn)

Sárközi Noel
(Sárközi Mária)

Varga Luca Kata
(Harsányi Ágnes)

arTúr Fesztivál - 2018. augusztus 7-11.
Zanzibár
Túri Vásár - 2018. augusztus 12.
Republic
...és még sokan mások!
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
Március 2-8-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637
Március 09-15-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

Állatorvosi ügylet
Március 3-4-én
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265;
06/30/977-0936
Március 10-11-én
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Benzinkút mögött
Tel.: 06/20/975-1073

Lapzárta: 2018. március 07. (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.

