
 Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente  Ingyenes

 XC. évfolyam 25. szám 2018. december 21.

 Sportévzáró 2018 5. old.

 Fergeteges hangulat az idei Mikulás Partyn 4. old. 

 Megkérdeztük... 3. old.

 25 éves az Újvárosi Hagyományőrző Klub 14. old.

 Adventi gyertyagyújtás a Dalvarázs Együttessel 8. old.

 Év végi számvetés 6. old. 

Herczeg Zsolt 
polgármester

Batta Attila Viktor 
        alpolgármester 

Enyedi Mihály
jegyző

dr. Balla Vilmos
jegyzői referens

Ezúton is köszönöm, hogy ebben az évben is olvasója 
volt lapunknak. Az év végén mi is visszatekintünk az 
elvégzett munkára, tevékenységünkre.
Köszönöm a magánszemélyeknek, hogy színvonalas 
írásaikkal, fotóikkal gazdagították olvasói kínálatunkat. 
Mezőtúr Város Önkormányzata, a Polgármesteri 
Hivatal, az oktatási-nevelési intézmények, civil szerve-
zetek, városi cégek naprakész, folyamatos tájékoztatást 
adtak eseményeikről, híreikről, segítve munkánkat. 
Városunk gyarapodása, szépülése, megújulása mind-
annyiunk közös érdeke. Ennek tükrében sokat olvas-
hattunk a városunkban realizálódó pályázati források-
ról, valamint a támogatások felhasználási területeiről. 
A pályázati információk mellett a Mezőtúri 
Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
programjairól is szinte minden lapszámban tájékozta-
tást nyújtottunk, tehettük ezt azért, mert szinte minden 
hétre egyaránt jutott múzeumi, sport és kulturális prog-
ram. Valamint képes - és írásbeli beszámolók formájá-
ban adtunk hírt a Társaság munkájáról. 
A lap összeállítása, szerkesztése során törekedtünk 
arra, hogy a beérkezett anyagokat mihamarabb megje-
lentessük, és az olvasói igényeket a lehető legteljesebb 
mértékben kiszolgáljuk a hírek, információk közlésé-

vel. Munkatársaink lehetőség szerint megjelentek a 
városi eseményeken, programokon, ezzel is elősegítve 
az információk minnél gyorsabb áramlását, és a nyom-
tatott formájú naprakész híradást.
2019-ben is folytatjuk munkánkat, eleget téve az Önök 
olvasói igényeinek. A lap megjelenését 2018-ban is 
támogatta Mezőtúr Város Önkormányzata.  
Következő számunk megjelenése: 2019. január 18., 
lapzárta: 2019. január 09. 
A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú 
Nonprofit Kft. munkatársai nevében Áldott Karácsonyt 
és eredményekben gazdag, Boldog Új Esztendőt kívá-
nok minden kedves olvasónknak! 

Tisztelettel: Bordács László felelős szerkesztő

A második adventi vasárnapon a 
Katolikus Templomba várták a 
közönséget december 9-én. Az ese-
ményen elsőként Ondavay Tibor 
plébános, pápai plerátus szentelte 
meg a városi adventi koszorút, 
melynek második gyertyáját Batta 
Attila Viktor alpolgármester gyúj-
totta meg. 

Ezt követően Kovács Zoltán újmi-
sés pap adventi gondolatait hallgat-
hatta meg a teltházas közönség. 
A program második felében a 
Vivace Kamarakórus adott ünnepi 
műsort Csiderné Csizi Magdolna 
karnagy vezetésével. A dalok között 
felcsendültek Kodály Zoltán, 
Purcell, Frisina, Otto Fischer, 
Josquin des Prés művei. Ezentúl a 
kórus a Reszkessetek betörők című 
film nagy sikerű betétdalát is előad-
ta.

Veres Nikoletta

Gyertyagyújtás advent 

második vasárnapján

www.mkskft.hu

Kedves Olvasónk!  
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Tisztelt Érdeklődők!
 A Tourinform irodában megvásárolhatóak: kulcstartók, tollak, 

hűtőmágnesek, képeslapok, apróbb kerámiák és könyvek, például a 
Mezőtúr Képeskönyv, Dr. Gombás István - Egészségügy Mezőtúron 1714-
2015 és a Lámpás.   

 
       Bordács László, ügyvezető

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület öt évvel ezelőtt létrehozta a 
Városi Helytörténeti Gyűjteménytárat, melynek anyagát az egyesület tag-
jai 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, újsá-
gokat, használati tárgyakat, munkaeszközöket, régi fényké-
pezőgépeket stb., amennyiben nincs rájuk szükség, feleslegessé vál-
nak, akkor ne dobják ki, ne égessék el, hanem adományozzák a gyűjte-
ménytárnak. Ezt megtehetik a Petőfi Sándor utca 5. szám alatti irodánk-
ban 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.

Nem  csak a tárgyi emlékeket gyűjtjük , hanem a szellemi értékeket is, 
amely Mezőtúrhoz kötődik és eddig nem volt ismert számunkra vagy 
elhallgatták, ugyanakkor fontos része a város történetének. 

Megköszönöm mindazon személyeknek, akik eddig értékes ado-
mányokkal gyarapították a gyűjteményt! 

Tisztelettel az egyesület nevében: 

Szabó András
egyesületi elnök

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!

H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. november 29-ei soros nyilvános 
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott : 
- Mezőtúr Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.
(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
- az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint elidegenítésük-
ről szóló 20/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
- Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.04.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.
A rendeletek teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályánál.
A rendeletekről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 
lehet igényelni.
Mezőtúr, 2018. december 4.

dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző              

H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. december 13-ai soron kívüli nyil-
vános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott .
- a települési támogatásról szóló 21/2017.(XI.17.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról.
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályánál.
A rendelet – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján lehet 
igényelni.
Mezőtúr, 2018. december 14.

dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző              

Tisztelt Olvasó!

Az esztendő végéhez közeledve számba vesszük, mit végeztünk el a 
mögöttünk lévő időszakban és átgondoljuk, milyen feladatok várnak ránk 
a jövőben.  Így tesszük ezt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatalban is. 

A 2010-ben megkezdett modernizációs folyamat eredményeként 
megyénkben is egy szerkezetében megújult, ügyfélbarát, hatékony és 
olcsóbb kormányhivatali rendszer alakult ki és egy egységesebb, koncent-
ráltabb, átláthatóbb feladatellátás jött létre. Az ügyfelek megkedvelték a 
kormányablakokat, ahol egy helyen több ügy is elintézhető. A megyében 
14 integrált ügyfélszolgálat várja az állampolgárokat, azt szeretnénk, ha ez 
a szám néhány éven belül 18-ra emelkedne. 

A tervek között szerepel egy kormányablak busz beállítása is, amely 
ugyanolyan szolgáltatást nyújt, mint az integrált ügyfélszolgálat. 
Lényegében egy mozgó kormányablakról van szó.

Az a célunk, hogy az állampolgárok egyre kevesebb idő alatt érjék el az 
ügyintézési pontokat, illetve a lehető legközelebb vigyük a közigazgatást, 
az állami szolgáltatásokat az emberekhez. 

Az ország előtt is újabb kihívások állnak. A kormány célul tűzte ki, hogy 
húsz-harminc év múlva Európa egyik legélhetőbb államává váljon 
Magyarország. Ehhez több területen várhatók újabb döntések, mint pl. a 
családtámogatások rendszerének erősítése, a gazdaságfejlesztés és a ver-
senyképesség növelése, a bürokrácia további csökkentése. Fontos terület a 
nemzeti identitás, a kultúra, illetve az oktatás erősítése. Mindez azért 
lényeges, mert a közigazgatásnak támogatnia kell ezeket a törekvéseket. A 
megyei kormányhivatal munkatársai eddig is megfeleltek a kihívásoknak, 
és biztos vagyok abban, hogy így lesz ez a jövőben is, amivel hozzájáru-
lunk ügyfeleink, a megye lakóinak elégedettségéhez. 

Az alkalmat megragadva kívánok Önöknek áldott ünnepet és eredmé-
nyekben, sikerekben gazdag, boldog új esztendőt!

Dr. Berkó Attila 
kormánymegbízott      

Az Agrárminisztérium „Termelői 
Közösségek Napja” címmel rende-
zett szakmai konferenciát 2018. 
december 7-én. 

A rendezvény célja volt a hagyomá-
nyos termékeket előállító közössé-

gek tevékenységének szakmai 
támogatása, együttműködésük és 
tapasztalatcseréjük elősegítése. 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
„Közösségi Díj a Hagyományos 
Termékekért” miniszteri elismerő 
oklevélben részesült a mezőtúri 
székhelyű Élhetőbb Környezetünk 
Közhasznú Egyesület, akik szoros 
együttműködésben tevékenyked-
nek a hajdani főiskolán működő 
Túri Kamra helyi termékbolttal. A 
díjat Bíró Olivér titkár vette át Dr. 
Feldman Zsolt mezőgazdaságért 
felelős államtitkártól. 

Dr. Barancsi Ágnes

Miniszteri elismerés
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Mezőtúr város képviselő-testülete 
2018. november 29-én tartotta 
meg soros nyilvános és zárt ülé-
sét. Herczeg Zsolt polgármester 
és Batta Attila Viktor alpolgár-
mester sajtótájékoztató keretein 
belül számolt be az ülés legfonto-
sabb napirendi pontjairól.
A nyilvános ülésen tárgyalt a tes-
tület a folyószámlahitel igénybevé-
teléről. Mit tudhatunk erről?
H.Zs.:  A költségvetési gazdálkodás 
megköveteli az önkormányzat likvi-
ditásának mindenkori biztosítását. 
Ennek érdekében minden eszten-
dőben 45 millió forintnyi hitelkere-
tet igénylünk a számlavezető OTP 
Banktól.  (Az elmúlt esztendőkben 
egyszer sem kellett a hitelt felhasz-
nálni.)
A likviditás biztosítása érdekében 
ugyanis szükséges olyan forrással 
rendelkeznie az önkormányzatnak, 
amely az önkormányzat bevételei-
nek időbeli eltéréséből keletkező 
likviditási problémákat áthidalja és 
biztosítja az önkormányzat fizető-
képességének megőrzését.
A folyószámlahitel működési célra 
fordítható, egy éven belül használ-
ható fel és december 31-ig vissza 
kell fizetni az összeget. 
A képviselő-testület döntött a témá-
val kapcsolatban és elfogadta a 
határozati javaslatot.
A Nemzeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark Program megvalósításá-
nak helyszínével kapcsolatban is 
tárgyaltak a novemberi soros ülé-
sen. Miről esett szó?
H.Zs.: Mezőtúr Város 
Önkormányzata képviselő-testületi 

határozata alapján támogatási 
kérelmet nyújtott be a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark 
Programban való részvételre. A pro-
jekt keretében a pályázók nem 
pénzbeli támogatást kapnak, a 
pályázat pozitív elbírálás esetén a 
Nemzeti Sportközpontok építtetik 
meg a létesítményt. A projekt kere-
tében 1 db D típusú (150 m2 alapte-
rületű, gumiburkolatú, minimum 
15 eszköz telepítését lehetővé tevő) 
sportpark épül meg.  A sportpark 
megvalósítási helyszíne előzetesen 
az Erkel Ferenc utcára lett tervezve. 
Azonban a közművekkel történt 
egyeztetés során a TIGÁZ-DSO 
Földgázelosztó Kft. az előterjesz-
téshez csatolt nyilatkozatában nem 
járult hozzá a kivitelezéshez, a 
meglévő gázelosztó vezeték kiváltá-
sára kötelezte Mezőtúr Város 
Önkormányzatát. Indikatív áraján-
latot kértünk be a kiváltás tervezé-
sére és kivitelezésére vonatkozóan. 
A beérkezett indikatív ajánlat sze-
rint, illetve az ezen felüli engedé-
lyes költségeket figyelembe véve a 
kiváltás teljes költségének becsült 
értéke bruttó 4 millió forint, amely 
az Önkormányzatot terhelné. 
Lehetőségként felmerült a kivitele-
zés helyszínének megváltoztatása 
olyan helyszínre, amely a közmű-
veket nem érinti. Ilyen helyszínt 
sikerült találnunk, az Ifjúsági lakó-
telepen a 13-as épület melletti terü-
leten. A képviselő-testület egyhan-
gúan úgy döntött, hogy ezen a hely-
színen épüljön meg a Sportpark. 
A TOP-7.1.1-16-H-081-2 kódszámú, 
„A helyi hagyományok, kulturális 

értékek és tudományos ismeret-
anyag átadását szolgáló oktatási-
nevelési és ismeretterjesztő progra-
mok” című Pályázati Felhívás 
keretében tervezett pályázat 
benyújtásáról is döntöttek novem-
berben. Mit tudhatunk a pályázat-
ról?
B.A.V.: Mezőtúr Város 
Önkormányzata 2019-ben és 2020-
ban a Fekete István utca, Erzsébet-
liget és Ligeti-tó - önkormányzati 
tulajdonú - területeken megrende-
zésre kerülő „Túri Halas Napok” 
elnevezésű rendezvénysorozat 
lebonyolítására vissza nem téríten-
dő támogatás elnyerését célzó 
pályázatot nyújtott be. A felhívás 
szerint a pályázatban maximálisan 
5.000.000 Ft támogatást lehet igé-
nyelni.
A projekt keretében a rendezvény 
2019. július 13-án és 2020. július 
11-én a túri halas hagyományokat 
elevenítené fel. A „Túri Halas 
Napok” programon horgászver-
seny, halas ételeket készítő és étel-
ital kóstoló rendezvény várná a 
kikapcsolódni vágyókat. Nem tit-
kolt célunk a halfogyasztás népsze-
rűsítése, valamint a régi halász-csí-
kász hagyományok felelevenítése.  
A testület zárt ülésen döntött a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2019. évi fordulójához beérkezett 
pályázatok elbírálásáról. Mit tud-
hatunk a részletekről?
B.A.V.: Mezőtúr Város Önkor-
mányzata 2000. óta minden évben 
támogatja a városban élő, hátrá-
nyos szociális helyzetű tanulóit fel-

sőfokú tanulmányaik végzésében. 
Idén is csatlakoztunk a Bursa 
Hungarica Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz, melynek két 
típusa van. Az „A” típusú pályázat-
ra azok az önkormányzat illetékes-
ségi területén lakóhellyel rendelke-
ző, hátrányos szociális helyzetű 
hallgatók jelentkezhettek, akik fel-
sőoktatási intézményben folytatják 
tanulmányaikat. Huszonhárom 
pályázat érkezett be, melyből tizen-
ötöt tudunk támogatni. 
A „B” típusú pályázatra azok az 
önkormányzat illetékességi terüle-
tén lakóhellyel rendelkező, hátrá-
nyos szociális helyzetű (a 
2018/2019. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolás, 
illetve felsőfokú diplomával nem 
rendelkező, felsőoktatási intéz-
ménybe felvételt még nem nyert, 
érettségizett) pályázók jelentkez-
hettek, akik a 2019/2020. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intéz-
ményben akarnak tovább tanulni. 
Idén három érvényes pályázat érke-
zett be erre a kiírásra. 
Ezúton is gratulálok a sikeres pályá-
zatokhoz. 

A közelgő ünnepek alkalmából 
Mezőtúr Város Önkormányzata 
nevében áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket és eredményekben gaz-
dag, boldog új esztendőt kívá-
nunk!

Veres Nikoletta

Megkérdeztük…

MEGHÍVÓ 

Mezőtúr Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves hoz-
zátartozóit  a Doni Áttörés Emléknapja alkalmából 2019. január 12-én 
tartandó városi megemlékezésre

Program:
10.00 órakor beszédet mond: Dr. Csellár Zsuzsanna az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság elnöke. 
A műsorban közreműködnek a Karcagi SZC Mezőtúri Szakközépiskolája 
és Kollégiuma diákjai.
A történelmi egyházak képviselői imádsággal emlékeznek az áldozatokra
Ezt követően az emlékezés virágainak, koszorúinak elhelyezésére kerül 
sor

Helyszín:
Mezőtúr, Kossuth Lajos tér, II. Világháborús emlékmű 

A Mezőtúri Közművelődési és 
Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
december 8-án  ismét megrendez-
te a Kézműves termékek vásárát a 
Közösségi Ház előtt. A rendez-
vény célja, hogy szélesebb körben 
népszerűsítse a kézzel készített 
portékákat. 

A vásár az esős időjárás ellenére 
nagyon jó hangulatban zajlott.  
Tizenhét kézműves és őstermelő 
árulta termékeit, melyek között 
megtalálhatóak voltak a hidegen 
sajtolt olajok, hentesáruk, ivólevek, 
savanyúságok, befőttek, szörpök, 
mézek, méhészeti termékek, szap-
panok, fajátékok, hímzett- és hor-
golt termékek, ásványok, adventi 
koszorúk, mézeskalácsok, karácso-
nyi díszek és természetes kozmeti-
kumok is. 

Legközelebb 2019. január 19-én 
szombaton 8 és 13 óra között vár-
ják kézműves termékekkel az 
érdeklődőket a Közöségi Ház előtt.

Veres Nikoletta

Főszerepben a kézműves termékek
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A Közösségi Ház egy űrt szeretett 
volna pótolni akkor, mikor úgy 
döntött, hogy 2018. november 
29-én vendégül látta a budapesti 
Körúti Színház társulatát.

A délelőtti órákban az óvodás kor-
osztálynak hozták el az Óz mese-
musicalt. Dorkával, a tériszonyos 
Toto kutyával, a bátorságot kereső 
gyáva Oroszlánnal, a szívtelen 
Bádogemberrel és az esztelen 
Madárijesztővel jutottunk el a 
darab nagy tanulságához, hogy 
amit keresünk legtöbbször ott van 
az orrunk előtt, csak nem vesszük 
észre, vagy nem hiszünk benne. A 
klasszikus mesét új köntösben, 

remek dallokkal és sok humorral 
láthattuk a mezőtúri Városi 
Színházteremben. 

Az esti órákban Mezítláb a park-
ban című Neil Simon darabot 
tekinthette meg a teltházas közön-
ség a társulat tolmácsolásában. 
Corie és Paul kálváriáját olyan 
neves színészek jelenítették meg 
számunka, mint Pikali Gerda, 
Oroszi Tamás, Gyebnár Csekka és a 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
magyar színész Koncz Gábor.

Köszönjük mindenkinek, aki 
velünk együtt részese volt a társulat 
mezőtúri debütálásának. A bimbó-
zó kapcsolat folytatásaként 2019. 
március 20-án ismét városunkba 
látogat a Körúti Színház. Ezúttal a 
Móra Ferenc által írt Az üvegcipő 
című színdarabot jelenítik meg, 
Kautzky Armand, Karaivanov Lilla 
és a mezőtúri születési Mérai 
Katalin főszereplésével.

Bodor Márti

Bemutatkozott a Körúti Színház városunkban

A Közösségi Ház által szervezett 
Mikulás Party-n 2018-ban is ferge-
teges volt a hangulat.

A szervező MKS KN Kft. nem sze-
retne egy jeles nap mellett sem úgy 
elmenni, hogy egy közös kikapcso-
lódásra ne invitálná meg a lakossá-
got. December 6-án a városi intéz-
mények óvodásait, iskolásait örven-
deztette meg azzal, hogy a Városi 
Oktatási Centrum sportcsarnokába 
hívta meg a Mikulást, Pintácsi Vikit 
és több száz mezőtúri gyermeket.
Az érkező csoportokat maga a 
Mikulás fogadta, akinek mindenki-

hez volt egy-két jó szava és egy kis 
édesség is jutott mindenkinek. 
Majd Pintácsi Viki ünnepi műsora 
pezsdítette fel a csarnokban lévők 
hangulatát. A műsor alkalmával az 
énekesnő az időszakhoz illő saját 
dalai közül válogatott. Az előadás-
ba a gyermekeket is bevonta, így 
egy igazán interaktív délelőttöt tölt-
hettünk el együtt.
Öröm volt látnunk, ahogy a gyer-
mekek szemei megcsillantak a 
Mikulással való találkozáskor és 
azt, ahogy a különböző korosztá-
lyok együtt táncoltak, énekeltek 
Pintácsi Vikivel. Köszönjük a peda-
gógusoknak, hogy elhozták hoz-
zánk a gyermekeket és köszönjük 
támogatóink (Mezőtúr Város 
Önkormányzata, Mezőtúri 
Intézményellátó és Ingatlankezelő 
KN Kft., Mezőtúri WinChun 
KungFu Harcművészeti 
Sportegyesület) segítségét is.

Bodor Márti

Fergeteges hangulat az idei Mikulás Partyn

Karácsonyi köszöntő

Kórházunk és a munkatársaim 
2018-ban is a legnagyobb odaadás-
sal, hivatástudattal, áldozatkészen, 
a tudásuk legjavát adva látták el 
Önöket, a hozzánk gyógyulásért 
forduló betegeket, és egész évben 
óvták, vigyázták egészségüket. 

A mindennapokban a betegellá-
tás kötelezettségét empatikus 
magatartásukkal, sokszor ember 
feletti erőfeszítéseikkel teljesítették, 
melyet bizonyítanak a betegek és 
hozzátartozóik elismerő szavai, és 
a tőlük kapott kórházi adományok.

Természetesen a facebook-on fel-
növők és azon élő „lelki szegények” 
ebben az évben sem kímélték kolle-
gáimat, munkatársaimat és az 
intézményt gyűlöletkeltő, rosszin-
dulatú bejegyzéseikkel, miközben 
mi  szótlanul, alázattal tettük és 
tesszük  a nap 24 órájában a mun-
kánkat, gyógyítunk százakat nap 
mint nap.  
Szomorú, hogy az internet  virtualis 
és álságos világa beszövi sokak éle-
tét, és küzdőtérré változtatja az 
egyébként sok jóra is alkalmazható 
populáris felületet. 

Vonuljunk el gondolatainkba, 
adjunk számot eddigi munkánkról! 
Vajon mindig mindent mindenki 
megelégedésére csináltunk? Sosem 
vétettünk kisebb hibát sem? 

Nem kell megválaszolni a kérdést, 
csak gondoljuk át tetteinket!  Úgy 

éljünk, hogy ne bántsuk embertár-
sainkat, ne gyűlölködjünk, tetteink, 
belsőnk, gondolataink a szeretetet  
sugározzák!

Karácsonykor, mint a legszebb 
családi ünnepen a békés, nyugodt 
családi környezet, a szeretteink 
kedves együttléte kapcsán csak erre 
gondoljunk és őrizzük egész évben 
ezt a kincset! 

Az intézmény minden dolgozója 
és a magam nevében békés, szere-
tetteljes áldott karácsonyt és 
nagyon örömteli és egészségben 
eltöltött boldog, új évet kívánok 
szeretettel!

Az angyali béke szálljon mind-
annyiunk szívébe és lelkébe! 

„ Őrizd a gyertya lángját,
  hallgasd az angyalok imáját!
  Töltsd meg szíved békével,

  locsold tested az égiek szereteté-
vel!

  A fenyőfa pompája, az ételek íze,
  összesimul a harmónia és boldog-

ság egysége!
  A békés, meghitt hangulat sugár-

zó mosolya,
  ez a Karácsony szeretetteljes 

varázsa! „

 Dr. Csellár Zsuzsanna
 főigazgató 

Már hagyomány, hogy minden év 
végén a civil szervezetek és a 
Közösségi Házban működő klubok 
vezetőit kötetlen beszélgetésre invi-
tálják városunk vezetői.

November 21-én a bejegyzett civil 
szervezeteket látta vendégül 
Herczeg Zsolt Mezőtúr város pol-
gármestere és Batta Attila Viktor 
alpolgármester a Városházán, ahol 
köszönetüket fejezték ki a színvo-
nalas működésükért és további 
támogatásukról biztosították a szer-
vezetek vezetőit.

Egy héttel később november 
28-án a Közösségi Házban működő 
klubok vezetőit fogadta polgármes-
ter úr, alpolgármester úr és Bordács 
László a Mezőtúri Közművelődési 
és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetője. A beszélgetés kereté-
ben Herczeg Zsolt tájékoztatta a 
jelenlévőket a város gazdasági hely-
zetéről és az aktuális pályázatokról, 
majd Batta Attila Viktor is köszön-

tötte a klubvezetőket, valamint ügy-
vezető úr megköszönte az eredmé-
nyes együttműködést. A délután 
folyamán a jelenlévők kérdéseket is 
megfogalmazhattak, melyekre pol-
gármester úr és alpolgármester úr 
válaszolt. 

Mindkét találkozó végén váro-
sunk vezetői, Kun Lilla őstermelő 
mézválogatásával köszönték meg a 
klubok egész éves kitartó munká-
ját. 

Veres Nikoletta

Fontos a civil szervezetek és a klubok  

szerepe városunkban



 2018. december 21. m e z ő t ú r  é s  v i d é k e   5

A Fundamenta Gondoskodás 
Alapítvány 2018-as Cipősdoboz 
Adományozása a Dél-Alföldi régió 
szolnoki kirendeltségének vezető 
kollégáinak összefogásával idén is 
megtörtént.

A választott intézmény a 
Mezőtúri Bölcsőde lett. Idén kap-
tunk engedélyt először, hogy mi 
választhattuk ki, hogy kit szeret-
nénk támogatni, ahol a Mikulás 

ünnepséggel egybekötve sikerült, 
reméljük felejthetetlen élményt 
szereznünk a kisgyermekeknek az 
átadott játékokkal. 

Az adománygyűjtést a kollégák 
szívükön viselve kezdték el, hogy 
rengeteg új játékkal tudjuk meglep-
ni a csöppségeket, ezt a nagy össze-
fogást ezúttal is köszönöm minden 
személyi bankár kollégának. Így 
nagy meglepetést, örömöt és sok 
mosolyt tudtunk okozni a nevelők-
nek, dajkáknak és kicsiknek. 
Reméljük minden nap örömmel 
fogják használni és játszani vele.
Mert ADNI JÓ !

Vásárhelyi Éva
a Gondoskodás Alapítvány 

szolnoki nagykövete

Mikulás Napja egy kicsit más, mint a többi nap

A hagyományoknak megfelelően 
Mezőtúr Város Önkormányzata 
minden évben megrendezi a 
Sportévzárót, amelyre idén 
december 6-án, 15 órakor került 
sor a Városháza Dísztermében. A 
rendezvényen a szakosztályok 
számot adtak az idén elért kima-
gasló eredményeikről.

Herczeg Zsolt polgármester úr 
köszöntötte a megjelent sportoló-
kat, edzőket, sportvezetőket és szü-
lőket.

Polgármester úr köszöntője után 
a Mezőtúri Szivárvány Népzenei 
Egyesület diákjai adták elő műsoru-
kat, citerával és énekszóval emelték 
az ünnepség színvonalát.

Szűcs Dániel, a Művelődési, 
Oktatási és Sport Bizottság elnöke 
az esemény házigazdájaként olvas-
ta fel a méltatásokat, míg polgár-
mester úr átadta a díjazottak szá-
mára elismerésül készült kupákat. 
Ezúton szeretnénk megköszönni 
Veres Gyula kerámiaművész mun-
káját.
Díjazottak
MAFC Sportegyesület:
Labdarúgó szakosztály
Sárkány Zsolt, Márki Levente, Nagy 

Dominik, Sőrés Brendon, Juhász 
Olivér, Juhász Kornél, Kovács 
Dániel, Molnár Bence, Bíró Patrik, 
Tőke Levente
Edzők: Juhász Mihály, Tőke Imre
Mezőtúri AFC Férfi Kézilabda 
Szakosztály
Ádám Bence, Lázár Rajmund, 
Kovács Tamás, Borsi Tibor János, 
Balogh Bence, Szujó Zsombor, Kun 
Zoltán, Hrncsarovits Richárd, 
Molnár Ákos, Muzsai Tamás
Edzők: Boda Péter, Tóth Ádám
Mezőtúri AFC női kézilabda szak-
osztály
Makarov Dorina, Bíró Kiara, Tóth 
Kata, Fehér Renáta, Simon Teréz 
Vivien, Mészáros Viktória, Nagy 
Szilvia Nikolett
Edzők: Csizmadia Tamás, Dömsödi 
Tamás

Atlétika szakosztály
Rivasz Martin
Edző: Uzsoki János
Mezőtúri AFC Ökölvivó 
Szakosztály
Mácsai Attila, Juhász Sándor
Edző: Varga Tibor
Kick és Thai-Boksz Klub
Ádám Sándor, Lajter Dorina, Polgár 

Viktor, Földesi Szabolcs
Edzők: Hajós Sándor és Bíró László
Mezőtúri WingChun Kung Fu 
Harcművészeti Sportegyesület
Lakatos Csilla, Márki Réka, Borsi 
Vanda, Illés Bence, Koma Márk, 
Szabó Nóra
Edzők: Sifu Pápai Károly, Sifu Sávai 
Péter
Invictus Úszó és Vízilabda SC Kft.
Nagy Zoltán, Király Dóra, Papp Lili, 
Vidék Gyerek I. korosztályos vízi-
labda csapat
Edző: Csipes Andor
Ászok Judo Club
Bíró Nóra Lili, Vékony Vilmos 
Zoltán, Muzsai Nándor, Kovács 
László, 
Edző: Juhász Dávid
Mezőtúri AFC Ökölvívó 
Szakosztály

Mácsai Attila, Juhász Sándor
Edző: Varga Tibor
Tenisz
Selymes Péter
Impérium Ökölvívó Egyesület
Sápi Martin, Cseri Lajos
Edző: Ács Béla
Mezőtúri Református Kollégium, 
Gimnázium, Szakgimnázium, 

Általános Iskola és Óvoda-
Mezőtúri Református Diáksport 
Egyesület
Szabó Amina, Buzafi Dorina, 
Bodnár Marcell, Vasas Péter, Kósa 
Attila, Izsold Barbara
Edzők: Tokács Anikó, Gulyás 
László

Tóthné Szombat Éva kitartó, 
áldozatos sportegészségügyi mun-
kájáért emléklapban részesült.

Akik a jeles alkalommal nem 

tudták átvenni az elismeréseiket, 
számukra polgármester úregy janu-
ári időpontban fogja átadni azokat.
Mezőtúr Város Önkormányzata 
nevében szívből gratulálunk a díja-
zottaknak, edzőiknek, szüleiknek, 
további sportsikereket és jó egész-
séget kívánunk!

A rendezvény színvonalas lebo-
nyolításához nyújtott segítségért 
ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani a Mezőtúri Közművelődési 
és Sport KKN Kft-nek, a Mezőtúr 
Város Sportjáért Alapítványnak, az 
Intézményellátó Kft-nek az állófo-
gadás elkészítéséért, illetve a 
Margaréta cukrászdának a tortáért.

Tóth Ádám
Közművelődési, sport és civil 

ügyintéző

Sportévzáró 2018

A Mezőtúri Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat az idei évben is 
megrendezte Mikulás ünnepégét a 
Város Színházteremben december 

5-én délután . 
Az eseményen az Újvárosi 

Általános Iskola diákjai adtak kará-
csonyi műsort. Ezt követően a 
Mikulás is ellátogatott a gyerme-
kekhez, aki csomaggal ajándékozta 
meg a lelkes résztvevőket. 

A Roma Nemzetiségi 
Önkrományzat ezúton mond 
köszönetet Kötél Mónika tanító-
nak, aki betanította a műsort a diá-
koknak, továbbá köszönik a 
Nonstop Delikátesznek a Mikulás 
csomagokat. 

Veres Nikoletta

Mikulás ünnepség
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A Magyar Honvédség a 2017. év ele-
jén önkéntes területvédelmi tartalé-
kos elnevezéssel, egy új katonai 
szolgálati formát vezetett be. 
Kötelékébe azon magyar állampol-
gárok jelentkezését várják, akik, 
civil életük - munkájuk vagy tanul-
mányaik megtartása mellett - felké-
szülnek, kiképzettséget szereznek, 
és ha szükség van rájuk, azonnal 
készen állnak aktívan részt venni a 
lakókörnyezetük és közösségük 
védelmi feladataiban. A honvédség 
célkitűzése, hogy Magyarország 
mind a 197 járásában legyen leg-
alább egy századnyi kiképzett terü-
letvédelmi tartalékos katona. 

A tavalyi évtől az ország járása-
iban, így a mezőtúri járásban is 
megkezdődött a toborzás és a 
járási század létszámának feltöl-
tése. A szolgálati formával kap-
csolatosan Sárkány Zsolt tartalé-
kos századossal, a Mezőtúri 
Önkéntes Területvédelmi 
Tartalékos Század századpa-
rancsnokával beszélgettünk, aki 
felelevenítette az elmúlt időszak 
legfontosabb eseményeit és ered-
ményeit. 

Mi a célja az önkéntes területvé-
delmi szolgálatnak?
S. Zs.: Az önkéntes területvédelmi 
tartalékos szolgálatot vállaló állam-
polgároknak köszönhetően, szük-
ség és igény esetén, jól kiképzett és 
felkészített, azonnal alkalmazható 
erővel vagyunk képesek reagálni a 
biztonsági helyzetekre, kihívások-
ra. A felkészítések alkalmával 
olyan, akár a civil életükben is 
hasznosítható ismereteket, kikép-
zettséget szereznek a tartalékosok, 
amelyek alapvetően a helyi közös-
ség honvédelmi és katasztrófavé-
delmi képességét növelik. Szer-
vezettsége, felkészítettsége, vala-
mint önkéntes jellege miatt a terü-
letvédelmi tartalékos állomány 
összekötő szerepet tölt be a profesz-
szionális haderő és az állampolgár-
ok közösségei között. Ez a viszony-
lag új szolgálati forma a meglévő 
közigazgatási struktúrához igazo-
dik, és azon alapelvre épül, hogy az 
állampolgárokat sokkal könnyebb 
lokálpatrióta kötődésük alapján 
bevonni a helyi védelmi feladatok-
ba, legyen szó akár árvízi védeke-
zésről, akár bármilyen más felme-
rülő nehézségről. A területvédelmi 
tartalékos szolgálat jól összeilleszt-
hető a munkával, tanulással vagy 
akár a családi elfoglaltságokkal. 
Tartalékosaink olyan állampolgár-

ok, akik a mindennapi civil életük, 
munkahelyük, tanulmányaik mel-
lett azért vállalták a haza szolgála-
tát, mert szeretnének aktív részesei 
lenni a hon védelmére felesküdött 
katonaközösségnek és hozzájárulni 
szűkebb környezetük, lakhelyük 
biztonságához, kultúrájához, társa-
dalmi életéhez. 

Hogyan zajlik a tartalékosok fel-
készítése? 
S. Zs. :  A felkészítés modulrend-
szerű, egymásra épülő elméleti és 
gyakorlati ismereteken alapuló 
kiképzési folyamat, melynek során 
általános katonai ismeretanyagot és 
honvédelmi felkészítést kapnak a 
résztvevők. A felkészítési foglalko-
zások helyben, a járásban vagy a 
megyében történnek, évente össze-
sen 20 napban. Szerintem mindent 
elmond az, hogy a tartalékosaink 
keveslik, szívesen jönnének, szíve-
sen tanulnának még többet. Az 
alapfelkészítések időpontjai min-
denki számára előre tervezhetőek, 
és igazodnak az civil élet elfoglalt-
ságaihoz, vagyis eléggé rugalmasan 
kezeljük, ha valaki nem tud éppen 
az adott felkészítésen részt venni. 
Teljesen kihagyni ugyan nem lehet, 
de lesz lehetősége pótolni. A köve-
telmények közé tartozik azon kato-
nai alapképességek megszerzése, 
mint például a harcászati alapisme-
retek, egészségügyi ismeretek, tere-
pen való tájékozódás, katonai test-
nevelés, közelharc, lövészet - szó-
val csupa érdekes és izgalmas fel-
adat. Az alapfelkészítés végére a 
tartalékosaink többek között képes-
sé válnak az egyéni fegyvereik biz-
tonságos kezelésére és karbantar-
tására, tudnak tájékozódni és 
mozogni a terepen térkép és tájoló 
segítségével, valamint önállóan 
elsősegélyt nyújtani. A kötelező fel-

készítések mellett egyre több alka-
lommal vesznek részt tartalékos 
katonák a honvédség és a megyei 
védelmi bizottságok gyakorlatain, 
ami kitűnő tapasztalatszerzési 
lehetőség. Egyik ilyen nem minden-
napi megmérettetés volt, hogy 
néhány tartalékos katonánk részt 
vehetett az MH 2. vitéz Bertalan 
Árpád Különleges Rendeltetésű 
Dandár gyakorlatán. Büszkén kije-
lenthető, hogy erre még az aktív 
katonák közül is csak kevésnek volt 
eddig lehetősége. 

Mennyire látja eredményesnek a 
század katonáinak tevékenységét? 
S. Zs.: A kiképző szemével nézve jó 
azt látni, hogy a szolgálatra jelent-
kezők mennyire motiváltak, lelke-
sek és tettre készek. Izgalmas 
annak a folyamatnak a részese 
lenni, melynek során a társadalom 
minden színteréről érkező, egymás-
nak zömében ismeretlen nők, férfi-
ak, fiatalok és idősebbek egy közös-
séggé válnak, egyénileg és csapat-
szinten is fejlődnek. Kezdetben 
meglepő volt, hogy az önkéntes 
területvédelmi tartalékos állomány 
milyen közösségépítő és közösség-
formáló erővel rendelkezik. A 
kiképzések közötti időszakokban 
találkozókat, családi napokat szer-
veznek, továbbképzik magukat, 
segítik egymást. 
A honvédség számára ez a tömeg-
bázis hatalmas értékkel bír, hiszen 
nem csupán a haderőt támogató 
emberekről beszélünk, hanem egy 
elengedhetetlenül szükséges „szür-
keállományról” is. Ugyanis a tarta-
lékos katonák civil végzettségeik, 
munkájuk, kapcsolatrendszerük 
miatt olyan tudást képviselnek, 
melyre a honvédség építhet és 
támaszkodhat. 

Milyen eseményeken vett részt 
Mezőtúri Járás Önkéntes 
Területvédelmi Tartalékos Század? 
S. Zs. :A területvédelmi tartaléko-
sok szerte az országban részt vesz-
nek a lakóhelyük hagyományőrzési 
és hagyományápolási feladataiban, 
a rendezvények protokolláris bizto-
sításában is. Eddigi tapasztalataink 
szerint a lakosság örömmel fogadja 
a katonáink részvételét a különbö-
ző rendezvényeken, koszorúzáso-
kon, mert általuk az ünnepségek 
sokkal méltóságteljesebbek, szín-
vonalasabbak. 2017. október 23-án, 
az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc 61. évfordulóján 
részt vettünk Mezőtúr város meg-
emlékezésén. Ez volt az első proto-
kolláris esemény a század életében, 
melyen a nagy nyilvánosság előtt 
megjelentünk. Úgy gondolom, 
hogy a katonák ünnepségeken való 
közreműködése mára már igény az 
emberek részéről, amit az is alátá-
maszt, hogy a 2018. évben már cél-
zottan hívtak bennünket a rendez-
vényekre. Ezek közül nagyon jó 
szívvel emlékszem vissza a mező-
túri március 15-i megemlékezésre, 
melyen a Jászkun Magyar Királyi 
Hagyományőrző Alapítvány tagjai-
val együtt működtünk közre. 
Koszorút helyeztünk el az emlék-
műnél és a mi katonáink adták a 
díszőrséget is. Emlékszem, mekko-
ra hatással volt a jelenlévőkre az 
1848-as hagyományőrző fegyver 
hangja. 
Véleményem szerint az egyenru-
hások jelenléte és a hagyományok 
felelevenítése új színt hoz az 
ünnepségek programjába, megala-
pozza a megemlékezések hangula-
tát. A jelentkező katonák mindig 
nagyon komolyan veszik ezt a fel-
adatot, sokat készülnek az alaki 
végrehajtásra.     

Emellett hogyan népszerűsítették 
még a szervezet munkáját? 
S. Zs. : A protokolláris rendezvé-
nyeken való részvétel mellett szük-
ség volt arra is, hogy minden szín-
téren és minden lehetőséget kihasz-
nálva toborozzunk, bemutatva ezt 
az új szolgálati formát. Ott voltunk 
többek között Túrkevén a Kevi 
Juhászfesztiválon, Kétpón a 
Betyárétel Főző Fesztiválon, az 
Alföldi Lekvárfőző Fesztiválon, 
Mezőtúron a május elsejei ünnep-
ségen és a Gyermeknapon,

Folyt. 7. old.

Év végi számvetés

Kovács Imre alezredes, Sárkány Zsolt százados, Dr. Rácz Károly százados, Csiga János 

főtörzsőrmester, Lapu Zoltán főtörzsőrmester, Endrődi László tizedes, Földesi Judit 

őrvezető, Sipos Tamás őrvezető
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az EAST-FEST-en és a Túri Vásáron 
is. Rendezvénynaptárunkban az év 
utolsó nagyszabású eseménye az 
1956-os Forradalom és 
Szabadságharc megemlékezése 
volt. Ez utóbbi ünnepség azért is 
különösen emlékezetes számunk-
ra, mert már a Magyar Honvédség 
új, aktív katonai szervezetének, a 
2018. október 1-jén megalakult MH 
2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi 
Ezred képviseletében vettünk részt. 
Ezúton is szeretném megköszönni 
a járási települések önkormányza-
tainak és intézményeinek, továbbá 
minden partnerünknek a sok meg-
jelenési lehetőséget, és azt a sok 
segítséget, amit tőlük kaptunk.  

A század minden katonája kato-
nai esküt tett. Azt tartja a mon-
dás, hogy az eskü egy életre szól. 
Mit hoz a jövő? 
S. Zs. : A katona számára az eskü-
tétel a szolgálat talán legmegha-

tóbb, legemlékezetesebb pillanata. 
Az eskü kötelez. Az élmény, amit 
ott szereztek, talán az egyik legna-
gyobb hajtóerő legtöbbjük számá-
ra. A katona számára büszkeség, ha 
érezheti a társadalom megbecsült-
ségét, elismerését és támogatását. A 
század katonáinak eskütételére 
április hónapban Szentendrén az 
MH Altiszti Akadémián, majd 
ősszel az Egri várban került sor. A 
tény, hogy Magyarországon októ-
berben megalakulhatott két aktív 
katonai szervezet, melyből az egyik 
a miénk, a korábban említett MH. 
2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi 
Ezred azt mutatja, hogy az érdeklő-
dés a társadalom részéről nagy, 
igény van erre a szolgálati formára. 
A mi ezredünk jelenleg egész Kelet-
Magyarország tartalékos katonáit 
összefogja, de a jövőbeli cél, hogy 
az országnak hét területvédelmi 
tartalékos ezrede legyen, vagyis 
ahogyan nő a létszám, sorra alakul-

nak meg az ezredek Kelet-
Magyarországon is. A fő cél, hogy 
2026-ra 12.000 fős területvédelmi 
ereje legyen az országnak. Ennek 
érdekében a mezőtúri járás telepü-
lésein is (Mezőtúr, Túrkeve, Kétpó, 
Mesterszállás, Mezőhék) nagy 
erőkkel folyik a toborzás, az önkén-
tes területvédelmi tartalékos száza-
dok feltöltése. A szolgálati forma 
népszerűsítéséhez sok segítséget 
kapunk az önkormányzati szervek 
és társadalmi szervezetek vezetői-
től, a magyar honvédség toborzás-
sal foglalkozó szervezeteitől, vala-
mint a már szolgálatot vállalt kato-
náinktól is. Jövőre is ott leszünk a 
rendezvényeken, fejlesztjük a 
kiképzés-felkészítés tartalmát, és 
szeretnénk minden olyan katonai 
tevékenységben részt venni, amely 
az egyéni és alegység szintű tudást 
és fejlődést segíti. Tovább folytat-
juk a toborzást is, folyamatosan 
várjuk a jelentkezőket. Érdemes 

tudni, hogy a katonai szolgálati for-
mák között átjárhatóság van. Ha 
valaki kipróbálta magát és annyira 
megtetszik neki az „egyenruhás 
élet”, hogy komolyabb, esetleg 
hivatásszerű formában szeretne 
ezen a pályán maradni, „seregnyi 
lehetőséget” tudunk neki ajánlani a 
cél eléréséhez, legyen fiatalabb 
vagy idősebb az illető.  
A honvédség nyújtotta lehetőségek-
ről és az önkéntes területvédelmi 
tartalékos szolgálatról további 
információt a www.iranyasereg.hu 
oldalon találhatnak az érdeklődők. 
A jelentkezés benyújtása a kor-
mányablakban személyesen, a 
megyei toborzó irodában szintén 
személyesen, továbbá a szolnok.
toborzo@mil.hu e-mail címen is 
lehetséges.

 
- Szerk.- 

Új rovatunkban Olvasóink memó-
riájának felfrissítésére teszünk 
kísérletet, és ennek lényege: hír-
érték alapján válogatva felidéz-
zük a hírek világából, mi minden 
történt Mezőtúron, Mezőtúr mai 
és egykori lakóival, visszalépked-
ve az időben öt évenként. Ezúttal 
az 1988-2013. között az év végén 
történtek kerültek a rovatba.  
5 éve– 2013. végén – tovább erősö-
dött Mezőtúr védettsége. Közel 60 
fővel tette le az esküt az önkéntes 
Berettyó-Körös és a Tiszazug 
Mentőcsoport, annak szellemében, 
hogy Magyarország Alaptörvénye 
szerint az állam és az állampolgá-
rok közös célja a biztonság és a 
védelem megvalósítása. Ennek ele-
get téve szervezte meg a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Mezőtúri Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége az önkéntesek eskü-
tételét és alapkiképzésének első 
fordulóját. A gyakorlat célja komp-
lex vízkár-elhárítási (árvíz-, belvíz-
védelmi, valamint vízminőség-kár-
elhárítási), védekezési tevékenysé-
gek oktatása, betanulása volt. A 
résztvevők elsajátították a homok-
zsákkal történő védekezés minden 
fortélyát, gyakorolták a nyúlgát, a 
buzgár elleni kiegyenlítő medence 
és a töltést megtámasztó védőmű 
kiépítését. A mezőtúri Fidesz-
csoport tagjai szép számban jelent-
keztek önkéntesnek. Esküt tett 
Herczeg Zsolt polgármester a helyi 
csoport elnöke, Takács Zoltán és 

Pete Lajos alelnök, valamint Batta 
Attila Viktor alpolgármester is.
10 éve– 2008. december végén – a 
megyei napilap körkérdésére egy 
23 éves mezőtúri főiskolás hölgy 
okkal-joggal azt nyilatkozta: sose le 
legyen rosszabb évem, mint az idei. 
Ezt készséggel el is hittük neki, 
miután korábbi sikeres szépségver-
senyek után abban az esztendőben 
ő lett Miss Balaton, azaz a magyar 
„tenger” legszebbje. Akkor azt is 
elmondta, hogy a koronán kívül 
nyert egy Skoda Fabiát, meg egy fél 
millió forint értékű külföldi utat. 
Azt még nem döntötte el, hova uta-
zik a párjával, és ez 10 év elteltével 
is maradjon magánügy. A jövőt ille-
tően a sikeres államvizsgát jelölte 
meg legfontosabb céljaként. A dip-
loma végkifejletét ugyan nem tud-
juk, de a mezőtúri Papp Lili azóta 
befutott modell lett. A szépségki-
rálynő-választásokon elért jó ered-
ményei miatt több televíziós 
showműsorban szerepelt résztve-
vőként (Hal a tortán), vendégként, 
interjúalanyként vagy műsorveze-
tőként (Kenó sorsolás.)
15 éve – 2003. decemberében – 
remélhetően minden mezőtúri jó 
évet zárt, hiszen ahogy előző lap-
számunkban említettük: abban az 
esztendőben ünnepelte nagyszabá-
sú rendezvénysorozattal 625. szü-
letésnapját a település. Ennek tisz-
teletére az év végére első ízben a 
városháza és a Kossuth tér is kará-
csonyra ünnepi díszbe „öltözött”, 
ily módon is köszöntve a nevezetes 

évfordulót. És ez a város semmiről 
sem akart, és azóta sem akar lema-
radni. Abban az időben lettek nép-
szerűek az óévbúcsúztató futóver-
senyek, és december 28-án, vasár-
nap a Ligeti-tó és környékén ren-
deztek is egyet. A felnőtteknek 
négy kört (cirka 5 km), míg a fiata-
loknak, ennek felét kellett végig 
teperni, az első 150 célba érkező 
emblémázott pólót kapott emlékbe.
20 éve – pontosan 1998. december 
29-én – történt az az eset, amit most 
mementóként azért elevenítünk fel, 
mert jönnek az ünnepek a velejáró 
sokszor féktelen jókedvvel, móká-
val. A féktelenséget nem csak átvitt 
értelemben, volt jellemzője annak a 
balesetnek, amelynek során, 
Mezőtúr külterületén a Hármas-
Körös holtágába zuhant egy sze-
mélygépkocsi három utasával. Az 
utastérből ketten ki tudtak mene-
külni, harmadik társuk azonban 
bennrekedt, és életét vesztette. A 
mentéshez a helyi tűzoltók a fővá-
ros különleges mentőszolgálatától 
segítséget kértek, majd együttes 
erővel, búvárokat bevetve, este 
nyolctól hajnali háromnegyed 
négyig küszködtek az elmerült gép-
jármű, benne a 18 évesfiatalember 
holttestének partra emelésével.
25 éve– 1993. december 13-án – a 
mezőtúri labdarúgó-szakosztály 
kapott egy melegszívű sportbaráti 
köszönetet a fair play szellemében 
tett cselekedetéért. A megyei napi-
lapban megjelent nyílt levél szerint 
a jászboldogházai sportvezetők 

hálálkodtak a túriaknak, azért a 
példás segítségnyújtásért,amiben a 
játékosaikat részesítették. 
December 5-én egy Mezőtúr-
Jászboldogháza meccs lett volna 
esedékes, ám a jászságiakat szállító 
autóbusz közúti balesetet szenve-
dett, mozgásképtelenné vált, ezzel 
veszélybe került a találkozó meg-
rendezése. A mezőtúri vezetők 
azonban értesülve a bajról, azonnal 
egy buszt küldtek az ellenfél játéko-
saiért. A kiírt kezdési időpontnál 
ugyan több mint egy órával később 
érkeztek meg a jászboldogházaiak, 
de a játékvezetők jó képet vágtak a 
dologhoz, így az ifi és a felnőtt 
összecsapást egyaránt lejátszották. 
A versenykiírás szerint egyébként a 
rendező csapatnak csupán 30 per-
cet kellett volna várnia, ezután 
automatikusan megkapta volna a 
győztesnek járó pontokat.
30 éve – 1988 december derekán – a 
korábbi Visszapillantókban rendre 
jó hírekkel szereplő Magyar-
Mongol Barátság Tsz adott témát a 
helybelieknek, tudniillik a közös 
gazdaságban kitört az elnökválság.  
Kezdetként százegy szövetkezeti 
tag aláírásával alkalmatlansági 
indítványt terjesztettek be az egy  
esztendeje Karcagról érkezett elnök 
ellen. Ő a megyei vezetés hátszelé-
vel került Mezőtúrra, a 29 millió 
forintos veszteséggel küzdő cég-
hez.

Folyt. 8. old.

Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében
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Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

A heves, érzelmi megnyilvánulá-
soktól sem mentes közgyűlés végül 
is arra jutott, hogy a vezetési vál-
ság az aktuális tsz-elnök és a ter-
melési elnökhelyettes közötti sze-
mélyes ellentétre vezethető vissza. 
A tagságnak kellett volna dönteni, 
hogy kivel akarnak dolgozni, de 
bizony, a tagság erre válaszképte-
len volt. Illetve választ adott, mert 
voksaik alapján mindkét vezető 
maradhatott a helyén. De vajon 
ezzel megoldódtak-e gondok, vagy 
tovább tart a torzsalkodás, és akkor 

a téesz a most megjárt mélységek-
nél is mélyebbre süllyed? – fogal-
mazódott meg a szavazásra jogo-
sultak fejében. A választ akkor 
még nem tudták, persze, bizakod-
tak, mert, ugye a remény hal meg 
utoljára, csak a tagsági szavazás 
nem lehet csodaszer, ámen.  

A Visszapillantó médiaszemle nyo-
mán készült, így az esetleges téve-
dés az akkori krónikások „sara”.  

Lazányi József

December 16-án advent harmadik 
vasárnapján a Közösségi Házba vár-
ták a közönséget. 

Elsőként Dr. Enyedi Mihály jegyző 
gyújtotta meg a városi adventi 
koszorú harmadik gyertyáját, 
melyet követően a „Mezőtúr 
Városért” díjjal kitüntetett 
Kormosné Dr. Simon Zsuzsanna 
háziorvos osztotta meg ünnepi gon-

dolatait a közönséggel. Az est hát-
ralevő részében a Dalvarázs 
Együttes hangversenye varázsolta 
el a nézőket. Műsorukban adventi 
és karácsonyi dallamok  is felcsen-
dültek, melyek műfajokon és koro-
kon ívelnek át. A szólisták között 
elismert énekesek, ifjú tehetségek 
álltak színpadra.

Veres Nikoletta

Adventi gyertyagyújtás a Dalvarázs Együttessel

Te tudod, hogy „működik” a sütő-
por? Felismernéd-e biztosan a vízi-
siklót? Melyek a középpontosan 
szimmetrikus négyszögek? A szi-
várvány két szélén milyen színek 
vannak? Meg tudnád mondani, 
mekkora hazánk területe? 
Ilyen és hasonló villámkérdésekre 
kellett válaszolni azoknak a lelkes, 
természettudomány iránt érdeklő-
dő felsősöknek, akik bejutottak a 
Teleki 10-es termébe 2018. novem-
ber 21-én, délután, az iskola által 
megrendezett TEVE (Teleki 
TErmészettudományosVEtélkedő) 
döntőjébe. Az előzetes válogató 
után behívott négy csapat (két 
mezőtúri, egy tiszaföldvári és egy 
martfűi team) több mint két órán 
keresztül  küzdött egymással, fur-
fangos, nehéz és elgondolkodtató 
perceket töltve a matematika, bioló-
gia, kémia, fizika és földrajz tantár-
gyak feladatain dolgozva. A ver-
seny első harmadában az előre 
elkészített feladat és kiselőadás pre-
zentálására került sor. Az idén 
elektrosztatikai jelenségek bemuta-
tására szolgáló kísérleti eszközt 
kellett készíteni a diákoknak. A kre-
atív, ötletes megoldások azt bizo-
nyították, hogy a nebulók gyorsan 
túltették magukat a sokunk számá-
ra ismert ebonitrúd-széttépett 
papírfecnik kombón. Miután egy-
más kiselőadását meghallgatták a 
csapatok, sor került a versenyfel-
adatok megoldására. Földrajzból 

pilótának képzelhették magukat, 
„akiknek térkép e táj”, magabizto-
san kellett megnevezniük, milyen 
tavak, folyók, tájak fölött suhannak 
el virtuálisgépeikkel. Kémiából 
összetett feladatsor várta őket: a 
bomláson, lepárláson, forráson túl 
ismerniük kellett a fémeket, vala-
mint tisztában lenni az elektron és 
proton tulajdonságaival. Matekból 
almával és körtével, téglával és 
tojással, futóversennyel és holdkel-
tével kapcsolatos számításokat 
oldottak meg a három fős csapatok. 
És bár hiába volt cuki és elragadó a 
mosolygós csecsemő a képen, 
bizony a rajta lévő kiütések most 
fontosabbak voltak, illetve a tüne-
tek felismerése, valamint a helyes 
táplálkozás és egészséges életmód 
volt a biológia szakasz középpont-
jában. 
A szokásoknak megfelelően a vil-
lámkérdéseknél minden csapat cso-
kikért küzdött, míg végül megszü-
letett a sorrend, s a nyertesek újra 
visszavihették a vándorkupát 
Martfűre, vagyis megvédték a tava-
lyi bajnoki címet. 
Az egyik villámkérdés a kérésszel 
volt kapcsolatos. Az idei TEVE 
viszont egyértelműen bizonyította, 
hogy nem kérészéletű, ötödik éve 
várja szeretettel és kíváncsian a 
felső tagozatos diákokat, akikből 
remélhetőleg nem olyan sokára 
telekis diákok lesznek.

T. A.

TEVE-led – újra - ugyanitt

Különös társaság gyűlt össze 2018. 
november 22-én a délutáni órákban 
a Telekiben: Pénzforgatók, Hazárd 
Bankárok, Pénzes Srácok, 
Hegesztők, KözgazdÁszok, 
Tallérok, a Buksza Ásza és Kasszás 
Erzsiék adtak egymásnak találko-
zót, és mellesleg vetélkedtek egy-
mással immár hagyományosan a 
megtisztelő KASSZA ÁSZA címért. 
S tették ezt egy olyan versenyen, 
ahol még a pontokat is forintban 
számolják. 

Nem volt könnyű dolga a részt-
vevőknek. Ezen a vetélkedőn 
ugyanis közelről is ismerni kell a 
bankókat. Tisztában kell lenni deci-
vel, dekával és centivel. Képben 
kell lenni üzleti logókban, és nem 
árt ismerni a fűszereket és az étele-
ket, amelyekben azok előfordul-
nak. Jó érzékkel kell befektetni a 
tőzsdén, s közben tudni kell egyet s 
mást szelídgesztenyéről, országha-
tárokról, az aranyról, tyúkokról és 

az olívaolajról. De szükség van 
ügyes kezekre a klaviatúrán és 
némi fantáziára a csomagolás terén 
is. 

Így mindent összevetve az idén 
is megszülettek a győztesek: a 
KASSZA ÁSZA címet a Hegesztők 
csapata vívta ki (Bóczér Bence, 
Jónás Márton és Sőrés Áron, 
Rákóczi Úti Általános Iskola, 
Mezőtúr), második helyezett lett a 
Tallérok csapata ( Ábrahám Réka, 
Kovács Adél és Szilágyi István, 
Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Túrkeve), a harmadik helyet pedig 
A Buksza Ásza csapat szerezte meg 
(Jóni Vivien, Lakatos Anikó és 
Uhrin Alexa, Kossuth Lajos 
Általános iskola, Mezőtúr).
 
Gratulálunk!

Gy. M.
Teleki

Az idén is megszülettek….

Magyar népdal, az én
Lelkem Anyaföldje, 

A világ gyönyörűsége, 
Benne létezik az életem, 

Örült, mikor megszülettem, 
És fájdalommal búcsúzik, 

Ha éltem végére értem. 

Kísér utamon, ha elindulok, 
Velem hozza Édesanyám
Fájó könnyét, és nekem 

Adja mindörökre, 
Apám munkától kérges tenyerét.
Az én falum búcsúzó tornyából

Szívem fájó harangja szól,

S a kertkapu csukódása
Már az utolsó búcsúszó.

Látlak-e még, te szép leány,
Kinek éneke meghatott,

Ha még egyszer visszajövök,
Énekelj majd üdvölő dallamot. 

Őseinknek hívó szava,
Virágillat, és vágtató lovak!

Messze visz a szél a világban,
Óvnak-e majd, védenek-e

Mint otthon a fák a viharban,
Mint amikor gyermek voltam,

S Anyám hangja szólt a népdalban. 

Magyar Népdal, népem dala,
Ki tenmagad történelem vagy, 

Óvtad lépteim idegenben,
Benne voltál a lelkemben, 

Segítettél, hogy haza jöjjek,
Engedd, hogy megöleljelek,

És megcsókoljalak, mint
Lelki Anyaföldemet.

Dr. Keresztes Károly 

Lelki anyaföld
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A fűtési szezon és az adventi idő-
szak beköszöntése kapcsán ismét 
felhívjuk a lakosság figyelmét 
néhány fontos dologra.
A fűtési szezonban ügyelni kell a 
tüzelő- fűtőberendezések biztonsá-
gos üzemeltetésére. A tüzelőberen-
dezés az égéstermék-elvezető, vala-
mint a környezetében levő éghető 
anyag között olyan távolságot kell 
megtartani, hogy az ne jelenthes-
sen az éghető anyagra gyújtási 
veszélyt. Salakot és hamut csak tel-
jesen lehűtött állapotban, az erre a 
célra szolgáló edénybe vagy tároló-
ba szabad kiönteni. Csak engedé-
lyezett típusú, kifogástalan műsza-
ki állapotú tüzelő-fűtő berendezést 
szabad használni, a gyártó által 
ajánlott tüzelőanyag felhasználásá-
val.
Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, 
lakkozott, festett vagy nedves fával, 
mert ezek amellett, hogy mérgező 
gázokat bocsátanak ki, fokozzák a 
kéményben a kátrány és a korom 
lerakódását. Az ilyen lerakódások 
miatt leszűkül a kémény belseje, 
ami miatt visszaáramolhat a füst a 
lakásba. Ha valaki csak két hétig 
háztartási hulladékkal fűt, annyi 
korom és kátrány rakódik le a 
kéményben és a fűtőeszközben, 
mint normál fűtőanyag használata 

esetén egy teljes fűtési szezonban. 
A kémény belső falára lerakódott 
vastag korom- és kátrányréteg a 
fűtés hatására izzani kezd és akár 
meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz 
vezethet. Minden ötödik lakástűz a 
kéményben keletkezik. 
A kémények megfelelő karbantartá-
sa, és időszakos felülvizsgálata 
mindenkinek érdeke. Az ellenőrzé-
sek, tisztítások elvégzése a tüzek 
megelőzésén túl, egyes esetekben 
megelőzheti a szén-monoxid mér-
gezéseket és biztosíthatja az ener-
giatakarékos, kevésbé környezet-
szennyező tüzelést. A kéményel-
lenőrzés megrendelhető a 1818-as 
ingyenesen hívható ügyfélszolgála-
ti telefonszámon.
Tragédia nemcsak a fűtési rendszer 
hibájából, de a megfelelő szellőzte-
tés hiányából is bekövetkezhet. A 
tüzelőanyaggal üzemelő fűtőberen-
dezés használatakor győződjön 
meg arról, hogy a szellőzés elégsé-
ges, így megelőzhető a szén-mono-
xid mérgezés. 
A szén-monoxid (CO) a tökéletlen 
égéskor keletkező melléktermék. 
Színtelen, szagtalan, ezért érzék-
szerveinkkel lehetetlen észrevenni. 
A szén-monoxid mérgezés kezdeti 
tünetei a hányinger és a fejfájás, 
azonban szervezetünk nem min-

den esetben képes a megfelelő 
reakcióra, márpedig a szén-mono-
xid jelenlétének késői felismerése 
könnyen tragédiához vezethet. A 
szén-monoxid a lakás légterébe a 
kéményen keresztül, vagy a tüzelő-
berendezésen keresztül kerülhet. A 
nem megfelelően működő kémény-
ből az égéstermék (füstgáz) vissza-
áramlik a lakásba, míg a nem kellő-
en tömör kályhákból, kandallók-
ból, füstcsövekből, az elszennyező-
dött fürdőszobai átfolyós vízmele-
gítőkből közvetlenül is juthat szén-
monoxid a lakótérbe. Amennyiben 
szén-monoxid mérgezés tüneteit 
észleli, azonnal ki kell szellőztetni 
a lakást, nyisson ablakot, ajtót, 
mert a friss levegő segíthet legha-
marabb! Ezt követően kapcsoljon 
le minden fűtőberendezést, hagyja 
el a lakást, és a mérgezési tünetek-
kel forduljon orvoshoz!
NE FELEDJÉK A LAKÁSBAN 
ELHELYEZETT SZÉN-MONOXID 
ÉRZÉKELŐ ÉLETET MENTHET! 
Az elkövetkezendő időszakban 
körültekintően használják a kará-
csonyfaizzókat és fényfüzéreket, a 
csillagszórókat, illetve a gyertyákat, 
mécseseket. Az adventi koszorút ne 
hagyják felügyelet nélkül! 
A régi elektromos hálózatok kötései 
elektromos vezetékeinek kereszt-

metszete, már nem biztos, hogy a 
háztartásban újonnan beszerzett 
nagy teljesítményű elektromos 
berendezéseket üzemszerűen el 
tudja látni elektromos energiával. A 
régi elektromos vezetékek kötései 
és a nem megfelelő átmérőjű elekt-
romos vezetékek túlmelegedhetnek 
és meggyulladhatnak. 
A hosszabbító kábelére nehéz tár-
gyakat (ágyat, szekrényt, széket) 
ne helyezzünk, mert a kis szaka-
szon lévő állandó nagy nyomás 
miatt a hosszabbító kábelszigetelés 
deformálódik, annak vastagsága és 
szigetelő képessége lecsökken.
Az elektromos elosztók használata 
is tűzveszélyt jelenthet, amennyi-
ben több nagy teljesítményű elekt-
romos fogyasztót egy elosztóba 
csatlakoztatunk, mert az összeadó-
dó elektromos teljesítmények 
egyetlen dugaszoló aljzat csatlako-
zását terheli túl, és ez is könnyen 
okozhat tüzet. Felügyelet nélkül, 
például éjszakára telefontöltő esz-
közöket se hagyjunk a konnektor-
ban.
Békés karácsonyi ünnepeket és 
eredményekben gazdag új eszten-
dőt kívánunk!

Mezőtúri Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség

Segélyhívószám: 112

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Tizedik alkalommal rendeztük 
meg a Mezőtúri Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtárban az adventi 
koszorú készítő versenyt, e mel-
lett második alkalommal mézes-
kalács készítő versenyt is hirdet-
tünk. 

Advent harmadik vasárnapján 
került sor az eredményhirdetésre. 
A zsűri tagjai Pályi Nóra 
(Cukormáz), Farkas Anikó 

(Sziromszerelem) és Pályi Mihály 
(Kreatív Virágbolt) sok szép és 
különleges alkotás közül választot-
ták ki a díjazott alkotásokat. A 
résztvevőknek Fodor Nimród, Nagy 
Martin, Nagy Kristóf és Nagy 
Botond műsorával kívántunk bol-
dog karácsonyi ünnepeket.
Díjazottak:
Mézeskalács:
1.Varga Magdolna
2.Varga Zoltánné, Debreczeni 
Zsófia
3.Nagy Martin
Különdíj: Debreczeni Zsófia

Cukormáz cukrászda és kávézó 
különdíja: Vecseri Alexandra Anikó
Mezőtúr Város Önkormányzatának 
különdíja : Nagy Sándorné
Mezőtúri Közművelődési és Sport 
Közhasznú Nonprofit Kft. különdí-
ja : Sőrés Erzsébet
Adventi koszorú, gyermek kate-
gória:
1. Csikász Laura
2. Savella Julianna Alíz és családja
3. Vékony Vivien
Különdíj :Cseri Gréta
Sziromszerelem és Kreatív Virág 
különdíja: Kossuth Lajos Magyar 
Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. 

6. A osztálya
Mezőtúr Város Önkormányzatának 
különdíja : Kossuth Lajos Magyar 
Angol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk. 
3. osztálya
Mezőtúri Közművelődési és Sport 
Közhasznú Nonprofit Kft. különdí-
ja : Tóth Noémi
Adventi koszorú, felnőtt kategó-
ria:
1. Törjék Lászlóné
2. Mezőtúri Városfejlesztési Kft.
3. Nagy Erzsébet
Különdíj : Újvárosi Általános Iskola 
Tantestülete
Adventi koszorú, profi kategória: 
1. Molnár Tamás
2. Szilágyi Mariann
3. Balogh Mónika
Különdíj: Cseri Anita

Minden alkotónak még egyszer 
gratulálunk!

Vig Gabriella

Adventi koszorú és mézeskalács készítő verseny
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Puha léptekkel jött az este,
Épp úgy, mint

Más Karácsony előtt.
Csend volt, csak a 

Szívünk dobbanása jelezte,
A lassan haladó időt. 

Most is, mint máskor,
Már este hatkor

Terített asztal, és
Csillogó fényben a fa,

Ugye tudod, mennyire várunk
Téged Édes Jézuska!

Várunk nagyon,
Mert Anyukánk

Most éppen nincs velünk,
De mikor Te hazahozod,

Vele lesz új kistestvérünk,
Akit Te, Édes Jézuska,

Karácsonyra adsz nekünk. 

És a csengő, most harangszó,
Az ajtóban ott áll Anyukánk, 

Karjában a Te ajándékod,
Fény veszi körül alakját,
Köszönjük neked e Szent 
Ajándékot, testvérünket,

Te drága, drága Jézuskánk.

Dr. Keresztes Károly

Született karácsonykor

2018. december 8-án rendeztek 
Csocsó és Darts versenyt, ahol a 
következő eredmény született : 
1.hely: Non Starter
2.hely: Tökmindegy
3.hely: Mittudomén
4.hely: Basszsszábe
5.hely: Kistezsvírem
6.hely: ZoliLoli
7.hely: Eggyes
8.hely: Spontán
9.hely: Nemtudom
Össz. létszám: 18 fő.
Darts 501-es dupla ki eredménye 
1.hely: Hajdú Róbert Pinki

2.hely: Láposi Zoltán
3.hely: Veres Imre
4.hely: Tóth Máté
Össz létszám: 16 fő.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: LOKSI and 
DIO, Pinki Horgász és Kisállateledel 
Bolt, Csíkász Lajos, Ugrai Bálint, 
Mezőtúr és Vidéke.
A következő verseny a Loksiban 
2019. 02.16.-án, Csocsó, Darts Bull 
Master.
További információ: Veres Imre  
Tel: 06-20/9159700

LOKSI and DIO Csocsó és Darts verseny

Idén ünnepli megalakulásának 
25. évfordulóját az Újvárosi 
Hagyományőrző Klub. A jubileu-
mot a klub november 30-án a 
Közösségi Ház nagytermében 
ünnepelte meg. 

Az eseményen részt vett a Mongol-
Agrár Zrt. Népdalköre, akik énekes 
produkcióval köszöntötték a 25 
éves klubot. Az ünnepi alkalmat 
megtisztelte jelenlétével Batta Attila 
Viktor Mezőtúr város alpolgármes-
tere, Boldog István országgyűlési 
képviselő, Bordács László a 
Mezőtúri Közművelődési és Sport 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyveze-
tője, Szabó András a Bodoki Fodor 
Helytörténeti Egyesület elnöke és 
Závoda Ferenc a szarvasi Aratónap 
főszervezője is. 

Az eseményen Kun Péter, a klub 
tagja köszöntötte a megjelenteket, 
majd egy igazán különleges műsort 
tekinthettek meg a jelenlévők, 
ugyanis egy időutazásra invitálta a 
klub a meghívottakat. Berczeliné 
Boldog Mária mutatta be a szerve-
zet tevékenységét, melynek tagjai 
életképeken keresztül idézték fel  

programjaikat. A hagyományok 
ápolását és tovább adását kiemelt 
feladatuknak tekintik, így minden 
évben megrendezik a Batyus bált, 
májusfát állítanak a munka ünne-
pén, a szarvasi Aratónapon is kép-

viselteti magát a szervezet, 
Államalapításunk ünnepén is részt 
vesznek, a Kubikos napi megemlé-
kezés is fontos szerepet tölt be a 
klub életében, továbbá Szüreti bált 
is rendeznek minden esztendőben. 
Ebből az alkalomból köszöntötték a 
klub vezetőjét is, aki a 80. születés-
napját ünnepli idén . 

A produkciók és a köszöntések 
után finom ebéddel várták a részt-
vevőket, melynek elfogyasztása 
után kezdetét vette a nagyon vidám 
hangulatú táncmulatság.

Köszönjük a csapatmunkát 
Herceg Antal szervező titkárnak és  
valamennyi segítő klubtagnak.  
Bízunk benne, hogy az eddigi sike-
rek tovább gyümölcsöznek majd. 

Veres Nikoletta

25 éves az Újvárosi Hagyományőrző Klub A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányság ajánlásai a 
csalások elkerülése érdekében.

Az ünnepek közeledtével egyre 
több helyen jelennek meg az úgy-
nevezett házaló árusok is. Az elkö-
vetők a végsőkig kihasználják a sér-
tett hiszékenységét, jóindulatát. Az 
alkalmazott trükkök fegyvertára 
óriási, az elkövetők rugalmasak, 
rendkívül gyorsan alkalmazkodnak 
egy adott szituációhoz. Számtalan 
házaló kínál ismeretlen eredetű, 
hihetetlenül kedvező áron terméket 
gyanútlan embereknek. Az utcán 
lassan haladó gépkocsiról, szinte 
tálcán nyújtják a nagy üzlet lehető-
ségét. Hirtelen és sok információt 
zúdítanak a sértettre, elterelve 
annak figyelmét.

A házaló árusok módszere, hogy 
nagyon határozottan, olykor agresz-
szívan és erőszakosan lépnek fel a 
kiszemelt áldozatukkal szemben. A 
pszichés nyomás hatására ugyanis 
a sértettek gyorsan szabadulni 
akarnak a kiszolgáltatott helyzetük-
ből és a mielőbbi „szabadulás” 
reményében gyorsan megkötik az 
üzletet.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
legyenek körültekintőek és elővi-
gyázatosak!
Ennek elkerülése érdekében fogad-
ják meg tanácsainkat:
Egészséges bizalmatlansággal és 
óvatossággal fogadják a váratlanul 
érkező idegeneket!
A lakásba semmi körülmények 
között ne engedjék be őket! 

Gyakran mellékhelyiség igénybevé-
telével, egy pohár vízkéréssel pró-
bálnak meg bejutni a lakásba, jó 
érzékkel kifürkészni az otthon tar-
tott pénz rejtekhelyét és lopják el 
azt.
Otthon ne tartsanak nagy mennyi-
ségű készpénzt, jelentős értékeket!
A lakás ajtaját és a kaput otthon tar-
tózkodás esetén is tartsák zárva!
Házaló, ismeretlen árusoktól ne 
vásároljanak!
A piaci ártól jóval olcsóbb termék 
vásárlását jól fontolják meg! 
Csábító lehet az ilyen ajánlat elfoga-
dása, azonban a hirtelen meghozott 
döntések mindig nagyobb kocká-
zattal járnak!
Idős, egyedül élő, rosszul látó 
embereket gyakrabban környékez-
nek meg a csalók, tolvajok. Kérjék 
hozzátartozóik jelenlétét az üzlet 
megkötésénél!
Figyeljék meg a kéretlenül látogató 
idegeneket, ha mód van rá írják fel 
gépkocsijuk rendszámát!
Ha mégis megkárosítják, haladékta-
lanul tegyenek bejelentést a rendőr-
ségen személyesen, vagy a 112-es 
ingyenes segélyhívó számon!

Fordítsunk egymásra még 
nagyobb figyelmet az ünnepek 
alatt is, hogy az adventi készülő-
dés és a karácsonyi ünnepek biz-
tonságban teljenek!

 
Forrás: www.police.hu

Előzzük meg!

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

(Fényképek, meghívók, plakátok)
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
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Szerkesztő, tipográfus: Veres Nikoletta 
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.

5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2019. január 9. (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 titkár-
ságára 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.

ELHUNYTAK
Kocsi Attila élt 51 évet,
Gonda Lajos élt 66 évet,
Kocsi János élt 81 évet,
Faragó Imre élt 71 évet,

Maczkó Gáborné Fehérvári Eszter  
élt 83 évet,

Mári István élt 83 évet,
Hegyi Gáborné Szabó Ilona Rózsa  

élt 81 évet,
Gonda Istvánné Muzsai Julianna 

élt 93 évet,
Fekécs Jánosné Oláh Piroska élt 76 évet

Gugyel Jánosné Munkácsi Róza  
élt 75 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
December 21-27-ig
Kamilla patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993

December 28 -tól
2019. január 3-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

2019. január 4-10-ig
Pink patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 56/550-445

Január 11-17-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637

 

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

December 24-25-26-án
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006; 
06/30/664-8257

December 29-30-án
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936

December 31-én és 
2019. január 1-jén
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006; 
06/30/664-8257

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

Következő számunk megjelenése: 

2019. január 18.

Lapzárta: 2019. január 9. 

Gácsi Máté Albert
(Fadgyas Kitti)

Bereczki Dorka 
(Tuka Gabriella)

Rostás Amira
(Gertner Vivien) 

Smile Büfé a Közösségi Házban

Megnyitott a Smile Büfé a Közösségi Házban! 
Melegszendvicsekkel, hamburgerekkel, hot-dogokkal, gyrosszal, pala-
csintával, gofrival, üdítővel, édeséggekkel, kávéval, forró csokival és sok 
finomsággal várjuk kedves vendégeinket!

Nyitva tartás: 
H-P: 9:30-19:30 ó.
Szo: 9:30-17:00 ó.

Vas: zárva
(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)

 
Kedves Vendégeink!

Büfénk 2018. december 21-től 2019. január 6-ig ZÁRVA lesz! 
A nyitás időpontja : 2019. január 7. hétfő 9: 30

Smile Büfé - A mosolygós hangulatért!

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu


