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Minden évben karácsonyhoz 
közeledve Boldog István ország-
gyűlési képviselő, Herczeg Zsolt 
Mezőtúr város polgármestere és 
Herceg Antal a Hercsip-Coop Kft. 
ügyvezetője adományaikkal, mint 
magánember próbálnak segíteni 
rászoruló családoknak. 

A kezdeményezőkhöz az elmúlt 
évekhez hasonlóan civil támogató-
ként adományaikkal csatlakozott 
Dr. Csellár Zsuzsanna a Mezőtúri 
Kórház és Rendelőintézet főigazga-
tója, Harmat Mihályné vállalkozó, 
önkormányzati képviselő, Zuppán 
Zoltán vállalkozó,  Kun Lilla 
méhészmester és az Alfi Pékség is. 

Az összefogásnak köszönhetően 
tavaly is több rászoruló család kará-
csonya válhatott szebbé, akik 
fenyőfát, tartós élelmiszert, tűzifát 
és ajándékcsomagot vehettek át a 
Városházán december 19-én.

Veres Nikoletta

Karácsonyi adomány

Mezőtúr város Önkormányzata, 
mint konzorciumvezető és part-
nerei pályázatot nyújtottak be az 
EFOP 1.5.3-16 felhívásra, 
„Komplex humán szolgáltatásfej-
lesztése térségi szemléletben” 
címmel, valamint az EFOP 3.9.2-
16 kiírásra, „A humán kapacitá-
sok fejlesztése Mezőtúr térségé-
ben” címmel.
A projektek keretében Mezőtúr 
Város Önkormányzata 2018 őszén 
ösztöndíj pályázatot hirdetett 
„Hass, alkoss, gyarapíts!” és  „Nőjj 
itthon nagyra” címmel. A helyi ösz-
töndíj programok a településen élő-
tehetséges és szociálisan rászoruló 
általános- és középiskolások, vala-
mint a felsőoktatásban továbbtanu-
lók számára került kiírásra, akik 
aktív tagjai a helyi közösségnek, és 
akikre büszkék lehetnek a települé-
sen élők.

A Hass, alkoss, gyarapíts című 
ösztöndíj kiírásra 26 diák nyújtotta 

be pályázatát, melyből 23 tanuló, a 
„Nőjj itthon nagyra!” című ösztön-
díj kiírásra 63 diák pályázott, mely-
ből 62 tanuló,  havonta nettó 
15.000.- Ft összegű ösztöndíjban 
részesül 10 hónapon keresztül.  

A nyertes pályázók 2018. decem-
ber 23-án ünnepélyes keretek 
között vehették át az ösztöndíjról 
szóló emléklapokat a Városi 
Oktatási Centrum Sport-
csarnokában. Az eseményen 
Herczeg Zsolt Mezőtúr város pol-
gármestere, Boldog István ország-
gyűlési képviselő és Fehér Petra a 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Közgyűlés alelnöke köszöntötte a 
díjazottakat. 

Az ösztöndíjak folyósítása janu-
árban kezdődik, ebben a hónapban 
kapják meg a diákok szeptemberig 
visszamenőleg az őket megillető 
összeget.

EFOP153 médiacsoport

Ösztöndíjprogramok Mezőtúron

Advent negyedik vasárnapján a 
Városi Oktatási Centrum sport-
csarnokába várta a közönséget 
Mezőtúr Város Önkormányzata és 
a Mezőtúri Közművelődési és 
Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
Az adventi koszorú utolsó gyertyá-
ját Boldog István országgyűlési 
képviselő gyújtotta meg és minden-
kinek áldott ünnepeket kívánt. Ezt 
követően Nagyné Nagy Adrienne 
„Az Év Mezőtúri Vállalkozója” díj 
egyik kitüntetettjének megható  
adventi gondolatait hallgathatta 
meg a teltházas közönség. 
A program folytatásaként a több-
szörös platinalemezes énekes, dal-
szerző Kökény Attila műsorát 
tekinthették meg a résztvevők. 
Sajnálatos módon az előadó már 
akkor betegségével küzdött, így 
saját bevallása szerint nem tudta a 
tőle elvárható maximumot hozni, 
de megígérte, hogy egy másik idő-

pontban ismét Mezőtúrra látogat, 
hogy kiküszöbölje a csorbát. Így 
érdemes lesz figyelni a városi prog-
ramokat 2019-ben is.

A Mezőtúri Közművelődési és Sport 
Közhasznú Nonprofit Kft. nevében 
köszönjük minden mezőtúrinak, 
hogy ilyen aktívan részt vettek a 
városi rendezvényeken. 2019-ben is 
sok szeretettel várjuk Önöket. 
Sikerekben gazdag Boldog Új évet 
kívánunk mindenkinek!

Bodor Márta

Gyertyagyújtás az utolsó adventi vasárnapon

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi foga-
dóóráimon:
•	 január 20, február 17, március 17., április 14., május 19.,  

június 16., július 14., augusztus 25., szeptember 22., október 13., 
november 17., december 15. 

Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra:  e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.
com  Tel.: 20/380-0709 
     Boldog István

országgyűlési Képviselő
www.mkskft.hu



 2 m e z ő t ú r  é s  v i d é k e  2019. január 18.

MEGKEZDŐDÖTT A TÉRSÉGI IDENTITÁS ERŐSÍTÉSÉT ÉS 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSI FOLYAMATOK MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ 
PROJEKT A „KUNHALMOK” TELEPÜLÉSEI MENTÉN

Mezőtúr Város Önkormányzata által benyújtásra került „Cselekvő 
közösségek támogatása a „Kunhalmok” menti településeken” elnevezésű 
TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00001azonosító számú pályázata bruttó 85,00 mil-
lió Forint vissza nem térítendő uniós támogatásban részesült. 

Mezőtúr Város Önkormányzata az EU-s pályázat keretében a térség tele-
püléseinek közösségfejlesztési folyamatainak javítását és a közös helyi 
identitás erősítését célozza meg.

A projektben részt vevő települések: Mezőtúr, Öcsöd, Kuncsorba, 
Mesterszállás és Mezőhék.
A projekt részcéljai:
- Aktív közösségi részvétel az infrastrukturális fejlesztések során
- Civil kapcsolatok erősödése
- Közös identitás erősítése a „kunhalmok üzenete” tematika alapján.

A projekt közvetlen célcsoportját a közösségfejlesztésben részt vevő 
hivatali munkatársak, közművelődési intézmények dolgozói, civil szerve-
zetek és kisközösségek vezetői alkotják. A projekt közvetett célcsoportja a 
települések teljes lakossága.
A projekt négy célterületre osztható:
1. Mezőtúr Városközpont (mint településrész)
2. Mezőtúr, Lakóövezetek (mint településrész)
3. Öcsöd, Mesterszállás, Mezőhék
4. Örményes, Kuncsorba települések.

A megvalósítani kívánt projekt számos közösségfejlesztéssel és helyi 
identitás erősítésével kapcsolatos tevékenységet foglal magában: Helyi 
Cselekvési Terv, MMK konferencia, Közösségi találkozók szervezése, 
Helytörténeti kiadványok elkészítése, Kreatív-kronológia, „Mindennapok-
mementója”, Népismereti napközis táborok szervezése, Kulturális nagy 
rendezvények a „kunhalmok üzenete” tematika szerint, weboldal kialakítá-
sa, Nyomtatott kiadványok, szóróanyagok elkészítése, Párbeszédkörök, 
Helyi esélyegyenlőségi programok megújítása, Helyi közművelődési rende-
letek elkészítése, Információs pontok kialakítása, Közösségfejlesztő kép-
zésben való részvétel, Belföldi tanulmányút. A megvalósítás során a pro-
jekt megfelel az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi előírásoknak is. 

Jelenleg a projekt a megvalósítás szakaszában van. A „Cselekvő közös-
ségek támogatása a „Kunhalmok” menti településeken” projekt megvalósí-
tásának tervezett ideje 2021. augusztus 31.

A projektről bővebb információt a www.mezotur.hu oldalon olvashat-
nak.

Mezőtúr Város Önkormányzata

Sajtóközlemény

MEGVALÓSULT A MEZŐTÚRI  VÁROSHÁZA ÉPÜLETÉNEK 
ENERGETIKAI FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ PROJEKT

Megvalósult a Mezőtúr Város Önkormányzata által benyújtott 
„Épületenergetikai fejlesztés Mezőtúr Városházán” elnevezésű TOP-3.2.1-
15-JN1-2016-00010 azonosító számú pályázat, mely bruttó 176,52 millió 
Forint vissza nem térítendő uniós támogatásban részesült. 

Mezőtúr Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program keretében az önkormányzati tulajdonban lévő épületek 
energetikai korszerűsítését célozta meg. Ezáltal az önkormányzat üzemel-
tetési költségeinek csökkentése valósult meg.

A projekt keretében a Városháza több mint 300 db nyílászárójának cse-
réjére, korszerűsítésére került sor az épület építészeti értékének 
megőrzésével,megtörtént a  padlásfödém, valamint a lapostető szerkezet 
hőszigetelése.

A fejlesztések az energetikai korszerűsítéssel elérhető energiahatékony-
ság növelését célozták meg, ami elsősorban az épület használóit, látogató-
it szolgálja. Az energiafelhasználás csökkenés környezeti hatásterülete túl-
mutat az épület határain és közvetve hozzájárul az egész ország energiael-
látásának biztonságához és versenyképesség javításához, valamint a kör-
nyezeti állapotok megőrzéséhez.

A projektről bővebb információt a www.mezotur.hu oldalon olvashat-
nak.

Mezőtúr Város Önkormányzata

Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

A „MEZŐTÚR JÁRÁSI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK” 
PROJEKTRŐL

Mezőtúr Város Önkormányzata által vezetett konzorcium „Mezőtúri 
Járási foglalkoztatási együttműködések” című, TOP-5.1.2-15-
JN1-2016-00007 kódszámú pályázata 322,75 millió Forint vissza nem térí-
tendő uniós támogatást nyert el egy széleskörű foglalkoztatási partnerség, 
valamint képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása céljából. 

Mezőtúr Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal által alkotott konzorcium célja egy jól működő, széleskö-
rű foglalkoztatási partnerség megvalósítása. A projekt beavatkozási terüle-
te a Mezőtúri járás 5 településének a közigazgatási területére terjed ki és 
hozzájárul a népességmegtartó erő, az életminőség és az üzleti környezet 
javításához, a helyi gazdaság erősödéséhez, új beruházások megvalósulá-
sához, a foglalkoztatottság bővüléséhez.

A projekt közvetlen célcsoportját a hátrányos helyzetű álláskeresők, a 
közfoglalkoztatásból kilépők és az inaktívak alkotják. A program célja a 
paktum szerinti keresletnek megfelelő munkaerő biztosítása, a Mezőtúr 
járásban munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű sze-
mélyek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-pia-
ci elhelyezkedésének támogatása.

A projekt eddigi szakmai eredményei:
A Kormányhivatal 2017. november 10-én megkezdte a projekt szakmai 
megvalósítását, a célcsoport tagok bevonását, a foglalkoztatási támogatá-
sok megítélését. 2018. október 31. napjáig 129 fő álláskeresőt vont be a pro-
jektbe. A bevont személyek közül 15 fő elhelyezkedéséhez nyújtott a fog-
lalkoztatók részére bértámogatást, 87 fő elhelyezkedését bérköltség- támo-
gatással segítette elő, 15 fő esetében önfoglalkoztatóvá válás támogatására 
került sor, valamint 12 fő munkaerő-piaci elhelyezkedését javította beisko-
lázással.

A projekt tervezett befejezése:2019. december 31.
A projektről bővebb információt a www.mezotur.hu oldalon olvashatnak.
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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

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A fák és bokrok ágai a villamosenergia-ellátás üzembiztonságát nagy-
mértékben zavarják, esetenként veszélyeztetik, ezért az ingatlan tulajdono-
sa, kezelője, használója, a növényzet ápolására kötelezett köteles a vezeték 
biztonsági övezetét érintő fák és bokrok ágait eltávolítani, a növényeket 
gondozni, hogy azok ágai a vezeték biztonsági övezetének határain belül-
re ne nyúljanak. A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és vagyon-
biztonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az áramszünetek megelőzése 
érdekében van szükség.
A biztonsági övezetben a növényzetre vonatkozó tilalom szerint tilos:
- olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett álla-
potban meghaladja a 4 métert,
- olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok 
járművel való megközelítését akadályozza. 

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben a kötelezettek 
a gallyazást 2019. február 15-ig nem végzik el, akkor az E.ON Tiszántúli 
Áramhálózati Zrt. az áramszolgáltató tulajdonában lévő hálózat biztonsági 
övezetében a gallyazási munkákat a szolgáltatás biztonsága érdekében 
elvégezteti. 
A munkálatokat az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. szerződött partnere 
a  Béres Erdészeti Szolgáltató Kft. (5300 Karcag, Erdészlak 42. tel: 
06-20/41-41-783) városunkban 2019. február második felében megkezdi és 
folyamatosan fogja végezni.

Az előírt védőtávolság, a vezeték és a növényzet beavatkozás utáni elvárt 
legkisebb távolsága:
- kisfeszültségű szabadvezeték esetében oldalról és alulról 2,0 m, 
- szigeteltkisfeszültségű vezeték esetén minden irányból 1,5 m,
- középfeszültségű szabadvezeték esetén oldalról és alulról 5,0 m, 
- középfeszültségű burkolt vezeték esetében oldalról és alulról 3,5 m,
- középfeszültségű szigetelt vezeték esetében minden irányból 1,5 m,
- nagyfeszültségű vezeték esetében oldalról 13,0 m,
- nagyfeszültségű vezeték esetében alulról 5,0 m.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a levágott növényi részeket a gallyazást 
végző vállalkozás nem szállítja el. A gallyakat a közúti illetve a gyalogos 
forgalmat nem zavarva a biztonsági övezeten kívül a közterületen helyezik 
el. A nyesedék elszállítása a növényzet ápolására kötelezett feladata.  
Amennyiben a növényzet oly mértékben megközelítette a vezetéket, vagy 
belenőtt, hogy annak eltávolítása az élet és vagyonbiztonságot veszélyez-
tetné, akkor azt senki ne végezze el a vezetékszakasz feszültségmentesíté-
se nélkül! 
Amennyiben a hálózat feszültségmentesítése szükséges, akkor az E.ON 
Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Szolnoki régióközpontjával kell felvenni a 
kapcsolatot. Elérhetősége: 5000 Szolnok, Verseghy u. 3., telefon: 
06-56/506-131. Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemel-
ten fontos a feszültségmentesítés elvégzése és a szakfelügyelet, melyet 
az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. elvégez, illetve térítésmentesen 
biztosít.
Amennyiben az ingatlantulajdonosok, használók a gallyazást nem végzik 
el, a Béres Erdészeti Szolgáltató Kft. munkatársai ilyen esetben is szaksze-
rűen, ha szükséges a vezetékszakasz feszültségmentesítése mellett a galy-
lyazást el fogják végezni.
A munkavégzésük során a vállalkozás munkatársai a város belterületén és 
a külterületi településrészeken is minden vezetékszakaszt ellenőrizni fog-
nak.

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztály

FELHÍVÁS GALLYAZÁSI MUNKÁK ELVÉGZÉSÉRE

2018. december 17. és 22. között 
először került megszervezésre a 
Csillagfényes Advent rendezvény, 
kézműves vásár az évről-évre 
bővülő, csodálatos „fényben 
úszó” Mezőtúr város főterén, a 
Kossuth Lajos téren.

Nagy örömünkre és reméljük, hogy 
a többség megelégedettségére 
létrejött,útjára indult ez az új, kul-
turális-, gasztronómiai értékeket 
felsorakoztató,  közösségteremtő 
rendezvény, amely harmonikusan 
illeszkedett az „Adventi 
Gyertyagyújtás” programsorozatba.
A Csillagfényes Advent számos, jó 
szándékú ember összefogásának, 
egy csapatmunkának az eredmé-
nye. Ezúton is köszönök minden 
segítséget, támogatást, kiemelten a 
rendezvény házigazdájának, pol-
gármester úrnak!
Továbbá köszönet Mezőtúr város 
vezetésének, a város hatóságainak, 
a Polgárőrségnek, a Mezőtúri 
Intézményellátó és Ingatlankezelő 
Közhasznú Nonprofit Kft-nek, a 
mezőtúri kézműveseknek, bolto-
soknak, árusoknak, magánembe-

reknek, munkatársaimnak, akik 
nélkül ez a programsorozat nem 
jöhetett volna létre.
Nem szabad elfeledkeznünk az 
elsősorban helyi előadókról sem, 
akik minden este fellépésükkel 
emelték a rendezvény színvonalát! 
Köszönet illeti a Líria Társulatot, a 
ComingSoon Zenekart, Szűcs 
Ádám énekest, a Túri Olvasókör  és 
a Napsugár Kultúrkör tagjait, a lel-
kes kis szavaló, mesélő, éneklő diá-
kokat, Andi és a Partizánokat, a 
SonoFelici Énekegyüttest és a 
Vivace Kamarakórust. Egy igazán 
nemes összefogásnak lehettünk 
szemtanúi az adventi várakozás, a 
Karácsony jegyében!

Külön köszönet minden visszatérő 
és új vendégnek, aki ellátogatott az 
Adventi vásárba. Reménység sze-
rint az idei esztendőben folytatni 
tudjuk és újabb meglepetésekkel 
köszönthetjük Önöket a 
Csillagfényes Advent rendezvé-
nyünkön!

Vasas István
ügyvezető

Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft.

Csillagfényes Advent – Mezőtúr
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A Betlehemi Láng melegséget, 
szeretet visz a templomokba, az 
otthonokba, a szívekbe. 

A mezőtúri Figyelőben közzétett 
kérésre, szinte azonnal jelentkezett 
egy vállalkozó, hogy vállalja a láng 
elhozatalát Szarvasról. Kovács 
István a csúszós, ködös időben 
önzetlenül elhozta a mezőtúriak-
nak a lángot. Féltve és vigyázva, 
több gyertyán őrizve a lángot, ide-
ért december 15-én a Közösségi 

Házhoz. Hála és köszönet érte!
Minden mezőtúri vihetett belőle, 
aki értesült a hírről. Kézről kézre, 
gyertyáról mécsesre került a szere-
tet lángja, hogy őrizzük a szeretet 
ünnepére – karácsony szentestére.
Betlehemből – Jézus születésének 
helyéről indul a Szeretet Lángja 
advent idején. 
A Születés templomában égő örök-
mécsesekből való lángot repülővel 
szállítják szerte a világ országaiba. 
Hazánkba Bécsből kerül Gödöllőre, 
ahonnan szétosztják az ország tele-
püléseinek. Ebben az évben kör-
nyékünkről a szarvasiak hozták el a 
lángot, ahol legalább háromszázan 
várták, de jutott belőle nekünk, 
mezőtúriaknak is. 

Gellért Edit

Mezőtúrra is megérkezett a Betlehemi Láng

2018. december 17-én megjelent a 
2019-es Túri Kalendárium. 
A felelős szerkesztő Berczeliné 
Boldog Mária elmondása szerint az 
elmúlt három hónapban erről szólt 
az élete. A sok beszélgetést tartal-
mazó új naptárban, szerencsére 
többen segítették a kiadvány meg-
születését, írásokkal, fényképekkel, 
amiért itt is szeretne köszönetet 
mondani. A kiadvány szellemi 
munkája a felelős szerkesztő és 
minden közreműködő részéről 
adomány a várostörténet számára. 
A hónapokhoz Gál Borbála készí-
tett rajzos illusztrációt, 
Brakszatórisz Éva pedig 12 
Mezőtúron található köztéri alko-
tással ismerteti meg az érdeklődő-
ket. Ebben a kötetben bemutatják 
Batta Attila Viktor alpolgármester 
urat, Patkós Éva képviselőnőt, dr. 
Enyedi Mihály jegyzőt és dr. Kajtár-
Farkasinszki Fanni aljegyzőt. 
Bizonyára nagy érdeklődésre tart-
hat számot dr. Draskovits Dénessel, 
a város korábbi polgármesterével 
készült „nagyriport” és dr. Orosz 
Andrea rendkívül tanulságos, lélek-
kel átitatott életmeséje, Mezőtúrtól 
Vietnámig. Az idei pedagógus 
riportokból Koós Andorné, a Korom 
házaspár, Soós Árpádné Metz Edit, 
és a valamikori főiskola tanárnőjé-
nek, dr. Herbály Katalinnak az élet-
útját ismerheti meg az olvasó. Az 
év nagy eseménye volt a mezőtúri 
Kovács Zoltán pappá szentelése, 
képekkel illusztrált riport készült 
vele. A „Hittel élni” című rovatban 
kap helyet aLukács Ágotával és 
Makainé Bányai Irénkével készült 

riport. Az önkormányzat ez évben 
alapította a „Legjobban érettségiző 
gimnazista és szakgimnazista” díja-
kat, a Református Kollégiumhoz 
kötődő „Dávid Sándor Alapítvány” 
a „Legkiválóbb diák” díjjal jutalmaz 
egy-egy érettségizőt, minden évben 
– az „Ifjú tehetségek” című fejezet-
ben őket ismerhetik meg. Az 
„Időskorban is derűsen” fejezetben 
Szentesi Sándorné Ica néniről és 
Selmeczi Sándorról tudhatnak meg 
többet az olvasók. Felkérést kaptak 
a Dalvarázs Együttes zenekari tag-
jai, hogy beszéljenek zenei pályafu-
tásukról, életükről. A sport rovat a 
Túr-Gym Testépítők Egyesülete, az 
Impérium Ökölvívó Sportegyesület 
és a Mezőtúri Szenior Úszóklub 
történetét tartalmazza. Ese-
ménynaptár készült a város 2018. 
évi rendezvényeiről. Az Újvárosi 
Általános Iskolában emléktáblát 
avattak Magyar Béla igazgató és 
tanártársai tiszteletére – bővebb 
tudósítás ad számot erről az ese-
ményről és jó néhány osztálytalál-
kozóról is közreadnak képeket. 
„Vannak még csodák” címet viseli 
az év nagy kiállításairól szóló feje-
zet. A felsorolt témák csak kóstolót 
adnak az új, olvasmányos kalendá-
riumról, mely az „Év Vállalkozója” 
címmel kitüntetett Príma Nyomda 
és Reklámstúdió kiadásában jelenik 
meg ez évben is, tördelőszerkesztő: 
Szűcs Péter, lektor: Mlinárcsek 
János. A kötet a Prima Nyomda és 
Reklámstúdió Kft.-ben a Dózsa 
György út 40-42. szám alatt.

- Szerk.-

Túri Kalendárium

A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola K-Art Szakkörének 
„Túri Kezecskék az Agyagban” cím-
mel nyílt kiállítása 2018. december 
18-án a Túri Fazekas Múzeumban.

A kiállítást Pusztai Zsolt muzeo-
lógus-fazekas nyitotta meg, aki a 
Mezőtúri Városi Televíziónak 
elmondta, hogy a Túri Fazekas 
Múzeum – e programon kívül is – 
kapcsolatban van a városi intézmé-
nyekkel és tart múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat is, amelynek egy 
része az agyaggal való munka. – 
Amikor Nagy Ferenc tanár úr meg-
keresett bennünket, hogy tehetség-
gondozással és kézműves hagyo-
mányokkal kapcsolatos pályázatot 
adna be, természetesen támogat-
tuk. Miután a pályázat nyert, a 
munka egy része itt a múzeumban 
folyt.

A programban gyakorlati órák is 
szerepeltek, amelyeket helyi faze-
kasok tartottak meg. Ízelítőt kaptak 
a korongozásból, az asztalon való 
kézzel készülő munkákból, vala-
mint külön óra szólt a díszítésről és 
a szobrászkodásról. Emellett az 
elméleti részben a mintákkal és a 
helyi fazekasság történetével ismer-
kedtek meg a résztvevő gyerekek, 
valamint a néprajzi anyagot is érin-
tették annyiban, hogy feldolgozták 
néhány híresebb XIX. századi 
mezőtúri fazekas életét. 

A projekt 14 tanulóval fél éven 
keresztül zajlott, amely keretében 
összesen 13 alkalommal találkoz-
tak minden héten másfél órában. 
Az elméleti foglalkozások alkalmá-
val műhelylátogatásokat, múzeum 
és könyvtárlátogatásokat tartottak, 
emellett a 7 gyakorlati alkalommal 
agyagoztak. A pályázatot Nagy 
Ferenc pedagógus írta meg, aki 
elmondta, hogy a projekt folytatá-
saként 2019. januárjában a Túri 
Fazekas Múzeumban beszámolók-
ra kerül sor.

A gyakorlati foglalkozásokon 
többek között Gonda István faze-
kas, keramikus is segítette a gyere-
keket. Általa a kishajmási agyaggal 
ismerkedtek a résztvevők, amely a 
fazekas szerint a mezőtúri agyag 

után a lehető legjobb. Továbbá 
különböző színezékeket, festékeket 
próbálhattak ki a gyerekek. Cseh 
Magi fazekas, keramikus is hozzá-
járult a diákok tanulásához, aki sze-
rint nagyon értékes vállalkozás a 
gyerekeket megismertetni a kerámi-
ával. Kiemelte, hogy rengeteg pozi-
tív élményt szerzett a közös munka 
alkalmával. Az agyag formázásában 
gyakorlati segítséget nyújtott még: 
Derecskei Magdolna, Veres Gyula 
fazekasok és Takács Győző grafi-
kus-keramikus is.

A megnyitó ünnepségen közre-
működött Orbán Csilla a Mezőtúri 
Újvárosi Általános Iskola 7. osztá-
lyos tanulója. Az esemény végén 
Búsi József és családja, valamint 
Cseh Magi minden résztvevő tanu-
lónak és Nagy Ferenc tanár úrnak 
névre szóló ajándékkal és szaloncu-
korral kedveskedtek. Kőházi 
Barnabás és Nikita Nikoletta kiállí-
tók szülei pedig süteménnyel töltöt-
ték meg az ünnepi asztalt. 
A tárlatot a Nagy Ferenc által készí-
tett – 14 fotóból álló gyűjtemény, a 
gyerekekről agyagozás során meg-
örökített – pillanatképek tarkítot-
ták. Az eseményen részt vett Batta 
Attila Viktor alpolgármester úr, 
Fülöp Istvánné a Karcagi 
Tankerületi Központ tan-ügyigaz-
gatási referense, Kozák Zsolt a 
Mezőtúri Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola intéz-
ményvezetője és Rózsás Istvánné 
az Újvárosi Általános Iskola intéz-
ményvezető helyettese. 
Természetesen a pályázat végezté-
vel sem szűnik meg a munka, 
hiszen szakköri körülmények 
között az agyagozás folytatódik az 
Újvárosi Általános Iskolában. 
Kiállítók, K- ART szakkör tagjai 
(Külvárosi- Art vizuális szakkör):
Kővári Barnabás 2. osztály, Rafael 
Tiffani 4. osztály, Rafael Liliána 
Napsugár 4. osztály, Pályi 
Dzsesszika 4. osztály, Rafael 
András 4. osztály, Rafael Magdolna 
4. osztály, Pályi Zsaklin Letícia 6. 
osztály, Lakatos Zoltán 6. osztály, 
Rafael Amanda 6. osztály, Nikita 
Nikoletta 6. osztály, Bognár Emese 
7. osztály, Orbán Csilla 7. osztály, 
Rafael Ramóna 7. osztály, Rafael 
Georgina 7. osztály, Nagy Ferenc 
szakkörvezető- fotók
Fő támogató: Klebelsberg Központ 
Karcagi Tankerületi Központ.

Folyt. 5. old.

„Túri Kezecskék az Agyagban”
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Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr

Támogatók:
Mezőtúri Közművelődési és Sport 
KN KFT., Túri Fazekas Múzeum, 
Gonda István fazekas, keramikus, 
Cseh Magi fazekas, keramikus, 
Veres Gyula fazekas, Derecskei 
Magdolna fazekas, Busi József faze-
kas és családja, Takács Győző grafi-
kus- keramikus.

Segítők: 
Péterfy Brigitta tanár, tehetségsegí-
tő; Molnár Melinda tanár, tehetség-
segítő; Sila Katalin fazekas, népi 
iparművész; Mezőtúr Városi 
Intézmény-Csoda-Vár Központi 
Óvoda.

Bodor Márti

Pályázati felhívás

A Mezőtúr Fejlesztéséért Helyi Akciócsoport a TOP-7.1.1-16-2016-
00081 azonosítószámú pályázat keretein belül az alábbi témákban tett 
közzé helyi pályázati felhívásokat:

• TOP-7.1.1-16-H-081-1.2 Kulturális és közösségi épületek minőségi 
javítása a helyi közösségek együttműködésének érdekében 

• TOP-7.1.1-16-H-081-2 A helyi hagyományok, kulturális értékek és 
tudományos ismeretanyag átadását szolgáló oktatási-nevelési és ismeret-
terjesztő programok 

• TOP-7.1.1-16-H-081-3 Sportolásra, szabadidős tevékenységek ellátá-
sára alkalmas terek kialakítása 

A felhívások teljes szövege elérhető az alábbi linken: http://www.
mkskft.hu/mezoturclld/

Kelt: Mezőtúr, 2019. január 10.

Mezőtúr Fejlesztéséért Helyi Akciócsoport
Munkaszervezete
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Mezőtúr Város Önkormányzata 
2019. január 12-én a Doni Áttörés 
Emléknapja alkalmából tartott 
megemlékezést a Kossuth Lajos 

téren található II. Világháborús 
Emlékműnél.

1943. január 12-én kezdődött a 
második világháborúban a szovjet 
Vörös Hadsereg támadása a Don 
kanyarban, melynek következtében 
mintegy 120-130 ezer magyar esett 
el, sebesült meg vagy esett fogság-
ba. 

A megemlékezésen a történelmi 
egyházak képviselői mondtak imát, 
majd  Dr. Csellár Zsuzsanna az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 
elnökének emlékező gondolatait 

hallgathatták meg a jelenlévők. 
Ezután a Karcagi Szakképzési 
Centrum Mezőtúri Szak-
középiskolája és Kollégiuma diákjai 
Filip Fanni és Szabó Ágnes adtak 
műsort. Felkészítő pedagógusaik 
Szilágyiné Szabó Judit és Gonda 
Ákos voltak.
A megemlékezés végén a kegyelet, 
az emlékezés koszorúinak és virá-
gainak elhelyezésére került sor.

Veres Nikoletta

Doni Áttörés Emléknapja

A Magyar Vöröskereszt és a
 Szolnoki Területi Vérellátó 

Szolgálat 
2019. évben a következő

időpontokra tervezi
véradó napjait:

• január 30. - 8-13 óra
• február 27. - 8-13 óra
• március 27. - 8-13 óra 
• április 3. - 8-13 óra 
• ifjúsági véradás
• április 24. - 13-17 óra
• május 29. 8-13 óra
• június 26. 8-13 óra
• július 24. 8-13 óra
• augusztus 11. 9-14 óra 

Túri Vásár
• augusztus 28. 13- 17 óra
• szeptember 25. 8-13 óra
• október 2. 8-13 óra  

ifjúsági véradás
• október 31. 14-18 óra

     HALLOWEEN-i VÉRSZÍVÁS
• november 27. 8-13 óra
• december 18. 8-13 óra

Kérjük, amennyiben segíteni 
kíván másokon, jelentkezzen vér-
adásra.

Személyi igazolványát és TAJ 
kártyáját ne felejtse otthon!

Helyszín: Közösségi Ház,
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Köszönjük segítő szándékát!

Magyar Vöröskereszt

Véradás 2019

Mezőtúri Karnevál
2019. március 1-2.

Helyszínek: Mezőtúr, Közösségi 
Ház és Petőfi tér 1.
Részletek hamarosan!
Mindenkit szeretettel várnak a 
szervezők: Mezőtúr Város 
Önkormányzata, Mezőtúri 
Közművelődési és Sport KN Kft., 
Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft.
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Új rovatunkban Olvasóink memó-
riájának felfrissítésére teszünk 
kísérletet, és ennek lényege: hír-
érték alapján válogatva felidéz-
zük, mi minden történt 
Mezőtúron, Mezőtúr mai és egy-
kori lakóival, visszalépkedve az 
időben öt évenként. Ezúttal az 
1989-2014. között, az év elején 
történtek kerültek a rovatba.

30 éve: 1989. január 5-én - avatták 
fel Mezőtúr első fedett uszodáját, 
az eseményen az akkori politikai 
„nagy emberek közül” egy tényleg 
nagy, azaz Nagy Sándor, a SZOT 
(fiatal olvasókra tekintettel: a 
Szakszervezetek Országos Tanácsa) 
főtitkára volt az ünnepi szónok, 
háta mögött tudva megyei és helyi 
állami, pártvezetőket.  Így Papp 
János városi tanácselnököt, és 
Győrfi György városi párt első tit-
kárt. Nagy Sándor az uszodáról már 
beszéde elején közölte, hogy a 
szakszervezetnek nem sok köze 
van hozzá, viszont annál több a 
dolgozók életszínvonalához. Ezért 
aztán hosszasan elemezte az 1989-
re kialakult politikai állapotokat, a 
SZOT erőfeszítéseit a dolgozók 
védelméért, az ország nehéz gazda-
sági helyzetében az összefogás 
szükségességét. 1989. október 
23-án történteket az év elején még 
hogy láthatta volna… Az új tan-
uszoda tervét már 1982-től dédel-
gették, 42 millió forintba került, 

padlófűtéssel, légcserélő illetve víz-
forgató berendezéssel együtt. Az 
avatás kapcsán a megyei újságban 
kitértek Mezőtúr fürdőzési hagyo-
mányaira. Ebből kiderült, hogy 
1945 előtt már létezett tisztasági 
fürdő, később a gyerekek a 
Hortobágy-Berettyóban tanultak 
úszni. (Ha innen nézzük, hát mér-
földes fejlődés tanúi lehettek az 
avatók.)
25 éve: 1994. elején - az új év 
Mezőtúron a rendőröknek járt 
emlékezetes évkezdéssel, miután új 
helyre, a Petőfi úton lévő, volt téesz 
irodaházra került fel a POLICE fel-
irat. A rendőrségnek a tanuszodára 
várókkal összevetve csak szűk két 
évet kellett türelemmel lennie a 
kedvező változáshoz. Egyébként a 
porta saját lett 32 millió forintért 
sikerült megszerezni, az új székhe-
lyen mindenkinek lett külön mun-
kaszobája, és az ügyfeleket is a 
réginél sokkal barátságosabb felté-
telek között várták. (Talán egyedül 
a bűncselekmények miatt oda kerü-
lőket nem villanyozta fel a fejlő-
dés…)   
20 éve: 1999. elején - arról szólt a 
hír, hogy új évre új szavazógépet 
kap a városháza, mert a régi már 
megszolgálta magát. A számítógép 
vezérlésű, az országban már több 
helyen használt rendszer révén 
javul majd a teremben a 
kihangosítás, könnyebb lesz a jegy-
zőkönyv vezetése, mert a hangot 

digitálisan rögzítik. További előnye, 
hogy a hozzászólási szándékot 
folyamatosan regisztrálja, és azokat 
jellegüktől függően sorrendbe 
teszi. Természetesen a sokat szó-
nokló képviselőkre nézve hátránya 
is lesz, mert méri a hozzászólások 
idejét, azt folyamatosan jelzi, hogy 
a városatya vagy városanya tudja, 
mikor kell abbahagyni mondandó-
ját. Az üzembe állítandó berende-
zés 1,6 millió forintba került, és az 
akkor információ szerint a régi sem 
ment veszendőbe, mert a túrkevei 
városházán igény tartottak rá.
15 éve: 2004 januárjától ¬ a 19 meg-
lévő megye után 168 kistérségre is 
felosztották Magyarországot, ezek 
létrehozásáról a kormány széles 
körű egyeztetések után döntött 
hazánk európai uniós csatlakozása 
kapcsán. A 168 kistérség létrejötte 
Jász-Nagykun-Szolnok megyére 
nézve egy újdonságot hozott, meg-
alakult a mezőtúri földrajzi egység, 
Mezőtúr, Túrkeve, Mesterszállás, 
Mezőhék és Kétpó részvételével. A 
Magyar Kultúra Napját már együtt 
is ünnepelték, a Magyar Vízfestők 
Társasága mezőtúri tárlatával. 
Hetvenöt művész akvarelljei adtak 
számot e képzőművészeti ág sok-
színű látásmódjáról. Szép gesztus-
ként a külön bemutató teret ren-
deztek be a közelmúltban elhunyt 
Meggyes László festőművész alko-
tásainak. Az új kistérségi szemlélet-
nek megfelelően a tárlatot a 

túrkevei alpolgármester nyitotta 
meg.  A Közösségi Házban nem 
kisebb művész, mint Pege Aladár 
Kossuth-díjas nagybőgős és együt-
tese koncertezett. (Teltek, múltak a 
kistérségi évek, míg egy újabb esz-
tendőtől, 2013. január 1-jétől köz-
igazgatási szerepük megszűnt, 
mert egyidejűleg államigazgatási 
(közigazgatási) területi egységként 
létrejöttek a járások. Mindez nem 
zavarta meg Mezőtúr hegemón sze-
repét, járási szinten is központ 
maradt.)
10 éve: 2009 január elsején - a 
mezőtúri kórházban született meg 
az újév első Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei kisbabája. Szabó Tímea 1 
óra 51 perckor látta meg a napvilá-
got 3600 grammal és 55 centiméter-
rel. Második gyerekként érkezett 
egy túrkevei családba, a kistestvért 
már nagyon várták, különösen a 
születésével bátyussá avanzsált két 
éves Péterke. (És láss csodát! Tíz 
évvel később – 2019 első napján 
ismét Mezőtúron születetta megyé-
ben az első kisbaba. Domokos Alen 
Mihály január 1-jén hajnali 2 óra 20 
perckor jelezte sírással világra jöt-
tét. Stramm fiú lesz minden bizony-
nyal, hiszen egy 4280 gramm súlyú 
és 53 centiméter magas emberkét 
vehetett kézbe az édesanyja.

Folyt. 8. old. 

Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében

Tisztelt Olvasó!

„Új év, új én!” – szoktuk gondolni, 
és különböző fogadalmakkal indít-
juk a következő évet. A felnőttek 
elhatározásai leginkább a testsúly-
csökkentés, egészségesebb táplál-
kozás és káros szenvedélyek felha-
gyása körébe csoportosulnak, míg a 
fiatalabb korosztály a tanulmányi 
eredményeik feltornászását tűzi ki 
célul. Ezen elhatározások azonban 
csak ideig-óráig tartanak, egy tanul-
mány szerint az emberek 22% már 
az első hét után feladja elképzelése-
it. Ez sikertelenség ráadásul negatív 
hatással lehet az énképre, csök-
kentheti önbecsülésünket. De vajon 
mi okozhatja ezt és mivel tudjuk 
tartósabbá tenni céljainkat?
Tipikusan három hibát szoktunk 
elkövetni céljaink kitűzése közben: 

hiányoznak a világos, egyértelmű-
en meghatározott elképzelések; 
nem követjük végig a fejlődésün-
ket, amíg elérjük céljainkat, vala-
mint nincs megfelelő önszabályozó 
képességünk annak érdekében, 
hogy céljainkat még akkor is szem 
előtt tartsuk, ha éppen akadályokba 
vagy zavaró tényezőkbe ütközünk. 
Előfordulhat, hogy túl sok mindent 
szeretnénk egyszerre megváltoztat-
ni vagy arra koncentrálunk, hogy 
mit kerüljünk el, nem pedig arra, 
hogy mi az, amit el szeretnénk érni.
Mire figyeljünk célkitűzéseink 
során? Meghatározott és reálisan 
elvárható időkereten belül legyenek 
világosan megfogalmazott és mér-
hető céljaink. Fontos, hogy belülről 
motivált elhatározásaink legyenek, 
és ne azért tegyük, mert valamilyen 
külső személy elvárja tőlünk.  

Ahhoz, hogy ezt a motivációt fenn-
tartsuk, képzeljük el és írjuk is le, 
hogy milyen érzés lesz, amikor 
megvalósítjuk terveinket. Hosszú 
távú cél esetén iktassunk be köztes 
határidőket, amelyek segítenek 
abban, hogy továbbra is a végső 
elképzelésre tudjunk fókuszálni! 
Jutalmazzuk meg magunkat, ami-
kor elérünk egy-egy kisebb mér-
földkövet! Készítsünk listát azokról 
a képességeinkről és tulajdonsága-
inkról, amelyekkel már rendelke-
zünk annak érdekében, hogy sike-
resen elérjük a kitűzött célt! 
Gondoljuk át azt is, hogy mi az a 
jellemző, ami hiányozhat belőlünk 
és milyen tulajdonsággal tudnánk 
ezt pótolni! Keressünk támogatást a 
családunk, barátunk, munkatársa-
ink körében, akik biztatnak minket 
a siker elérése érdekében!

Mindenkinek eredményekben és 
sikerekben gazdag új évet kívá-
nunk!

Tóth Rita
okleveles pszichológus

 
Elérhetőségek:
Név/cím: Mezőtúri Kórház és 
Rendelőintézet 
Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr
Kossuth u. 9.-11.
Telefon: 06-56/550-427

Népegészségügy fejlesztése a mentális egészség területén a Mezőtúri járásban  
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5 éve:  a 2014. januárjában történ-
tek közül – egy útfelújítás bejelenté-
se emelkedik ki a közfontosságú 
események sorából. Az elmúlt év 
végén már átadták első ütemként a 
Mezőtúrtól Tiszaföldvárig futó 
közút Tiszaföldvár-Mezőhék közöt-
ti szakaszát. Boldog István és Sági 
István parlamenti képviselők, vala-
mint Herczeg Zsolt Mezőtúr polgár-
mestere közös sajtótájékoztatón azt 
jelentették be, hogy immár Mezőtúr 

felől folytatódik a program, egy 
közel 6 kilométeres, rendkívül 
veszélyes útszakasz felújításával. 
Herczeg Zsolt polgármester arról 
beszélt, sokan érkeznek a városba, 
dicsérik a települési miliőt, de 
ugyanakkor panaszkodnak az oda 
vezető utak rossz állapotára, ezért 
nagyon üdvözítő fejlesztés elé néz-
nek. 

Lazányi József

Új rovat indul a Mezőtúr és Vidéke 
hasábjain, melyben a városban élő 
és itt dolgozó fiatalokat mutatjuk 
be. A 2019-es első lapszámunkban 
Lázár Mátéval ismerkedhetnek 
meg.

Lázár Máté labdarúgó edzőként 
dolgozik a Kossuth Lajos Magyar 
- Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskolában, ahol 4 kor-
osztályban közel 45 lánynak tart 
edzéseket heti rendszerességgel. 
A mezőtúri fiatal szabadidejében 
focizni szokott a barátaival, de a 
videojátékozni is szeret, emellett 
szívesen hallgat jó zenéket. Főleg 
a latin, illetve az epikus zene-
számok a kedvencei, de nagy 
Hooligans rajongó is. 

- Milyen út vezetett el oda, hogy 
labdarúgó edzőként dolgozz? 
L. M. : - Tanulmányaimat a 
Mezőtúri Kossuth Lajos Általános 
Iskolában kezdtem, majd a gimná-
ziumi éveket először a Teleki 
Blanka Gimnáziumban, majd a 
szolnoki Széchenyi István 
Gimnáziumban töltöttem. Jelenleg 
a szarvasi Gál Ferenc Főiskola és az 
egri Eszterházy Károly Egyetem 
hallgatója vagyok. Egész eddigi éle-
temben végig kísért a labdarúgás, 
mint valami jó barát, így nem volt 
nehéz rájönnöm, hogy ezen a 
pályán szeretnék dolgozni. Sajnos 
mindenki nem lehet profi labdarú-
gó, így arra az elhatározásra jutot-
tam, hogy edző leszek. Az indulás 
édesanyámnak köszönhető, aki 
egyszer behívott az iskolába, hogy 
segítsek neki az edzésnél és rögtön 
tudtam, hogy ezt szeretném majd 

csinálni. Szerencsém volt, hiszen 
édesapám is labdarúgó-edzőként 
tevékenykedik, így adott volt a 
segítség is. Több egykori edzőm is 
inspirált. Nagyban nekik köszönhe-
tem, hogy olyan edzővé váltam, 
amilyen mindig is szerettem volna 
lenni. Rengeteg tudást és tapaszta-
latot adtak át, de főleg a gondolko-
dásmódjuk volt a legnagyobb aján-
dék. A legjobb része a munkámnak, 
amikor a gyerek boldog és élvezi, 
amit csinál. Mindegy hogy nyer 
vagy veszít, de jól érzi magát. Egy 
egyszerű csel végrehajtása is öröm 
lehet a gyerekeknek.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb 
sikerednek?
L. M. : - A jelenlegi lánycsapataim-
mal kétszer vettünk részt 2018-ban 
országos versenyen Telkiben, ahol 
mind a kétszer ezüstéremmel tér-
tünk haza.

- Miért szeretsz Mezőtúron élni?  
L. M. : - Azért, szeretem Mezőtúrt, 
mert a számomra legfontosabb 
emberek is itt élnek. Rengeteg 
emlék és élmény fűződik a város-
hoz.
- Hogyan képzeled el az életed 5-10 
év múlva?
L. M. : - Egyszer majd szeretnék 
válogatott edző lenni. Irányítani a 
nemzeti csapatot, de amíg ez nem 
valósul meg, addig szeretnék 
továbbra is olyan edző maradni, aki 
megszeretteti a labdarúgást a gyere-
kekkel. Legyen az fiú vagy lány, 
Mezőtúron vagy egy másik város-
ban.
A következő lapszámunkban 
Katona Mirjam óvodapedagógus-
ról olvashatnak.

Veres Nikoletta

Mezőtúri fiatalok
Lázár Máté

Megyénkben a katasztrófavédelem kéményseprő szakemberei végzik a 
lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetői-
nek rendszeres felülvizsgálatát. Célszerű nem a fűtési szezonra vagy a 
szezon előtti utolsó napokra halasztani a teendőket. Tekintettel az 
elmúlt időszakban a kéményseprés területén végbement változásokra, 
a katasztrófavédelem az alábbi rövid útmutatóval igyekszik segíteni a 
lakosságot, ami tartalmazza a kéménysepréssel kapcsolatos legfonto-
sabb tudnivalókat:

Amennyiben családi házban él és a házba nincs bejegyezve gazdálkodó 
szervezet, vállalkozás akkor a kéményseprés ingyenes. A kéményseprő 
akkor jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. Az igénylés nem 
kötelező de a fokozott biztonság miatt ajánlott!
Amennyiben időpontot kíván egyeztetni,
• ezt megteheti online a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu hon-
lap ügyfélszolgálati oldalán, az Időpontfoglalás elektronikus űrlap kitölté-
sével : http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
• Telefonon az előhívó nélkül, ingyenesen működő 1818-as számot hívják. 
(Rövid adatvédelmi információk után válasszák a 9-es, 1-es majd ismét az 
1-es gombokkal az Időpontfoglalás menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, 
a hívó adatainak felvételével elindítja a vizsgálati időpont egyeztetési folya-
matát. A katasztrófavédelem munkatársa visszahívja az ügyfelet, és meg-
beszélik az ellenőrzés napját és idejét.)
• E-mailben, a levelet a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu 
címre küldve.
• Postai úton a BM OKF GEK részére címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314. 
címre küldve.
• Személyesen a Megyei Ellátási Csoport irodájában, hétfőnként 8-20, a hét 
többi napján 8-14 óráig Kunszentmárton, Rákóczi út 19. szám alatt.

Amennyiben családi házban él és a házba be van jegyezve gazdálkodó 
szervezet, akkor a kéményseprést egy-, vagy kétévente kötelező megren-
delni egy kéményseprő cégtől. A megrendelés gyakorisága attól függ, hogy 
milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva. Ha a házban szilárd 
tüzelőanyaggal fűtenek, akkor évente, ha gázzal, akkor kétévente. A 
kéményseprésért fizetni kell. Az alábbi linken letölthető egy táblázat, 
amelyben ki lehet keresni, hogy az ország adott településén mely kémény-
seprőcégektől lehet megrendelni a munkát  : http://www.katasztrofavede-
lem.hu/letoltes/kemenysepres/Orszagos-nyilvtart-20180322.xls

Amennyiben társasházban él és a lakásba nincs bejegyezve gazdálkodó 
szervezet, akkor a kéményseprő értesítést követően magától fog érkezni és 
ingyenesen elvégzi a sormunkát. 
Amennyiben társasházban él és a lakásba be van jegyezve gazdálkodó 
szervezet, akkor a kéményseprő magától érkezik, de a munka díját ki kell 
fizetni. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor az egész munka díját, ha a 
lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, akkor a munka rá 
eső részét kell kifizetni, például egy tízlakásos társasház esetén a munka-
díj egy tizedét. 

Amennyiben az előzőekben nem említett üzem, illetve cég, telephely 
működik az ingatlanon a kéményellenőrzést a fenti gyakorisággal meg kell 
rendelni. A munkavégzésért a különböző szolgáltatók eltérő díjat számíta-
nak fel. A megyében nyolc szolgáltató közül javasoljuk kiválasztani az 
adott helyre a legmegfelelőbbet, az alábbi web oldalon:
http://www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat 
Az ellenőrzés amennyiben nem sürgős tisztítást igényel, akkor a tárgyév-
ben kötelező.

Továbbra is elengedhetetlen, hogy évente legalább egyszer mindenki 
ellenőriztesse a fűtőeszközét. Fűtési technológiától függetlenül komoly 
veszélyt jelenthet a készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a karban-
tartás és a rendszeres műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rendszeresen 
karbantartott fűtőeszköz nemcsak biztonságos, hanem gazdaságosabban is 
működtethető.

Szűcs András                                              Liszkai Zoltán tűzoltó ezredes
BM OKF GEK                                              Mezőtúri Katasztrófavédelmi 

JNSZ Megyei Ellátási csoportvezető                                       Kirendeltség
kirendeltség-vezető

Amit a kéményseprésről tudni kell
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A december hónap városunk 
sportolói számára az őszi szezon 
zárása volt. Éppen ezért úgy gon-
doltuk, hogy tájékoztatást adunk 
Önöknek a kézilabda és a labda-
rúgás területéről.
Juhász András a MAFC Női 
Kézilabda Szakosztály vezetője így 
értékelte a 2018. évet:
– Az erősítéseink jól sikerültek. Az 
évet úgy kezdtük, hogy egyértelmű-
en esélyesek voltunk a megyei baj-
nokság dobogójának valamelyik 
fokára. Megragadtuk a lehetőséget, 
és megnyertük a megyei bajnoksá-
got. Ezzel együtt lehetőséget kap-
tunk ősztől az NB II bajnokságban 
való indulásra. 
Ennek vállalása elég fogós kérdés 
volt számunka, ezért átbeszéltük a 
helyzetünket mind anyagilag, mind 
szakmailag. 
Végül az utánpótláskorú játékosa-
ink további fejlődésének, a felnőtt 
keret minőségének érdekében, a 
fejlesztési és anyagi lehetőségeink 
figyelembe vételével vállaltuk a 
magasabb osztályban a megméret-
tetést. 
Nem igazoltunk túl sok játékost. A 
bajnokságban több régebbi játéko-
sunk most ősszel játszotta élete 
első NB II mérkőzését. Célunk az 
első 8 hely valamelyike, azaz a biz-
tos bennmaradás. Tipikus újonc 
cél. 
Ezt a célt időarányosan sikerült is 
teljesíteni. Hiszen úgy vagyunk a 6. 
helyen, hogy az 5. helyezettől csak 
a gólkülönbségünk a rosszabb, és a 
dobogósok is elég közel vannak 
pontokban.
Törekedtünk a vidékről érkező játé-
kosok letelepítésére, helyi játékosa-
ink helyben tartására, amivel az 
elöregedő városunkban is tudunk a 
demográfián javítani.
Ki szeretném emelni, hogy eköz-
ben több ifjúsági korú játékosunk is 
lehetőséget kapott a felnőtt csapat-
ban. Volt, aki meglőtte élete első 
felnőtt góljait. Fiatalabb korosztá-
lyainkban egyre több ifjú sportol. 
Ebben szerencsére a városi iskolák 
is partnerek.
Edzőink folyamatosan képezik 
magukat, egymással is konzultálva 
igyekeznek minél hatékonyabb 
munkát végezni. Ez sokkal többet 
jelent, mint a munkaköri leírásuk-
ban elvárt minimum. Nélkülük, 
munkájuk nélkül nem írhatnánk 
sikerekről.
Jelenleg U8, U9, U10, U12, U14, 
ifjúsági és felnőtt csapataink verse-
nyeznek. Ez gyakorlatilag teljes fel-

menő rendszer.
Szakosztályunk várja azokat a fiata-
lokat, akik egy jó közösségben 
kézilabdázva szeretnének kikap-
csolódni, sportolni, és egy közösség 
aktív tagjaiként fejlődni.
Varga Antal a MAFC férfi kézilab-
da csapat edzője a következőket 
osztotta meg lapunkkal az NB II-es 
őszi szezonról:
– Úgy gondolom, hogy a körülmé-
nyekhez képest jól szerepeltünk. A 
tavalyi évben bajnokságot nyert 
csapatunk az idei szezonra nagyon 
átformálódott. Meghatározó és ruti-
nos játékosok távoztak a csapattól 
és sajnos nem sikerült megfelelően 
pótolni őket, mivel az igazolások se 
úgy sikerültek, ahogy azt szerettük 
volna és az idei szezonban a sérülé-
sek se kerültek el bennünket. Egy 
kicsit új csapatot kellett építenünk, 
amiből még hiányzik néhány „lánc-
szem”, de remélem a vezetőségnek 
a tavaszi szezonra sikerül ezeket a 
játékosokat Mezőtúrra csalogatni-
uk. Figyelembe véve azt, hogy 
miként alakult helyzetünk a felké-
szülés kezdetétől az őszi fordulók 
végéig, eredményben azt hoztuk, 
amit vártam, az utolsó két mérkő-
zésünket leszámítva, ahol már 
érezhető volt, hogy „elfogytunk”. 
Az „egészségeseknek” jóval több 
időt kellett pályán tölteni, ezzel 
együtt a teher is jócskán megnőtt 
rajtuk. Óriási meló volt abban, hogy 
ezt ilyen sokáig jól bírták. Szóval 
ott tartunk most, ahol azok után 
vártam magunkat, hogy kiderült, 
hány emberre nem számíthatunk 
ősszel. Ennél többet nem kalkulál-
hattam, viszont ettől függetlenül 
sokkal többet szeretnénk magunk-
ból kihozni. Az őszi szezont túlél-
tük és még versenyben vagyunk a 
dobogós helyekért.
Úgy gondolom, hogy az őszi hibá-
inkból tanulnunk kell és az elő-
nyünkre formálni, hogy minél egy-
ségesebb és jobb csapattá váljunk. 
Az őszi szezonban, amiben nagyot 
fejlődtünk, az a védekezés a kapus-
teljesítménnyel párosulva. Amiben 
előre kell lépni, az az emberelőnyös 
helyzeteinknek kihasználása, vala-
mint a helyzetek minél pontosabb 
befejezése és a technikai hibák 
csökkentése. Úgy érzem, hogy pon-
tatlanok voltunk, és egy-egy ilyen 
helyzet, előnyben vagy hátrányban 
eldöntheti a találkozó egy-két pont-
ját. Ebben mindenképpen előrelé-
pést várok a csapattól.
Bízok benne, hogy a sérültekkel és 
reményeim szerint néhány igazolt 

játékossal kiegészülve a tavaszi sze-
zonban ott lehetünk a dobogón és 
továbbra is sok győzelemmel 
köszönhetjük meg a lelkes szurko-
lóink biztatását, valamint szponzo-
raink támogatását!
Hajrá MAFC!
Felnőtt labdarúgóink Megye I. osz-
tályban játszanak, az őszi teljesít-
ményt Erdősi Gyula a MAFC férfi 
felnőtt labdarúgó csapat szakveze-
tője az alábbiakban foglalta össze:
– Sajnos minden mérkőzésünk 
vidéken volt. Bár sokan elkísérték a 
csapatot, de sokan – akik eddig a 
hazai mérkőzéseinkre ki látogattak 
– nem tudtak ott lenni. Mérlegünk a 
következő: 15 mérkőzés, 11 győze-
lem, 3 döntetlen, 1 vereség = 42 lőtt 
és 17 kapott gól ez 36 pontot ért.
Úgy gondolom, hogy mikor meg 
tudtuk, hogy az ősszel minden 
mérkőzésünkön vidéken lépünk 
pályára még a legmerészebbek sem 
gondolták volna, hogy a második 
helyen fordulunk. A második leg-
több gólt lőttük, harmadik legkeve-
sebb gólt kaptuk, 13 mérkőzésen 
maradtunk veretlenek. Kis-
újszálláson győzelemmel kezdtünk 
2-0, majd vereség következett 
Tószegen 4-1, ami akár fordítva is 
lehetett volna, de mint kiderült ez 
volt az egyetlen vereségünk. 
Csépán 0-2-ről 6-2-es győzelem, a 
második félidei teljesítmény pazar 
volt. Jászárokszálláson 2-2, a hosz-
szabbításban egyenlített a hazai 
csapat. Jánoshidán magabiztos 
győzelem 2-0. Újszászon nagy csa-
tában bravúros győzelem 3-2. 
Ezután behúztuk Jászkisért 3-1, 
Kunhegyes 3-0, Fegyvernek 4-1, 
Szajolban értékes 2-2, Jászfényszaru 
ellen igazi rangadót zártunk győze-
lemmel 2-1, Rákóczifalván 5-1. 
Majd elérkezett a várva várt török-
szentmiklósi rangadó, ahol minden 
adott volt a jó mérkőzéshez; jó 
pálya, jó idő, sok néző, melyből mi 
jöttünk ki jobban. A 4-0-ás győze-
lemhez az egész csapat pazar telje-
sítményt nyújtott, teljesen megér-
demelt győzelmi vastaps volt a 
jutalmunk a közönségünk részéről, 
akik szinte hazai pályát teremtettek 
számunkra erre a mérkőzésre, mi 
pedig szebbnél szebb gólokkal 
háláltuk ezt meg. A tiszafüredi 
rangadónak még a Nemzeti Sport is 
szentelt egy oldalt, amit kis szeren-
csével megnyerhettünk volna, de a 
mérkőzés összképe alapján reális 
az X, azaz 1-1. Az utolsó mérkőzé-
sen Karcagon léptünk pályára és 
2-0-ás győzelemmel koronáztuk 

Vége az őszi szezonnak

Smile Büfé a Közösségi 
Házban

Megnyitott a Smile Büfé a 
Közösségi Házban! 
Melegszendvicsekkel, hamburge-
rekkel, hot-dogokkal, gyrosszal, 
grillezettt csirkemellel, palacsin-
tával, gofrival, üdítővel, éde-
séggekkel, 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.)

Smile Büfé - A mosolygós 
hangulatért!

meg az őszi szezont. Igaz a máso-
dik félidő felejthetőre sikeredett, de 
szerintem ez megbocsátható, főleg 
hogy győzelem lett a vége. 
A gólvágóink: Kormos L.- 18, 
Székely D.- 9, Erdősi GY.-3, Kántor 
L.- Barna G.- Farkas Z.- Polák G.- 
Erdei Z. -2, Dóczi N.- Patkós P.- 1 
gól.
Ezúton is szeretném megköszönni 
közönségünknek, hogy sokan elkí-
sérték a csapatot, még a Jászságba 
is. Vezetőinknek, szponzorainknak 
az önzetlen segítséget és mindenki-
nek, aki bármilyen formában segí-
tette csapatunkat, hogy ilyen szép 
őszt zárjunk. Nagyon bízom benne, 
hogy a tavaszi fordulóban a hazai 
mérkőzéseinken minél nagyobb 
számban jöttök és szurkoltok a csa-
patnak! Végszóként természetesen 
szeretném megköszönni csapatom-
nak ezt a pazar őszi szezont, de 
tudjátok a szezonnak nincs vége, 
magasra tettük a lécet, de én bízom 
bennetek Hajrá MAFC!

Sportolóinknak további sok sikert 
kívánunk és bízunk benne, hogy 
a szezon végére hasonlóan szép 
eredményekről számolhatunk be 
lapunkban.

Bodor Márti
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ELHUNYTAK
Vér János élt 59 évet,

Székely László élt 50 évet,
Veres József élt 85 évet,

Bagdán József élt 88 évet
Patkós Sándorné Szabó Julianna 

élt 91 évet,
Kádár Zoltán János élt 57 évet

Csala Mihályné Toldi Jolán élt 88 évet,
Gonda Sándorné Seres Amália élt 88 évet,
Bajcsi Sándorné Fejes Margit élt 93 évet, 
Kegyes Istvánné Baricz Erzsébet Katalin

élt 78 évet,
Lázár Zsigmondné Erdős Katalin 

élt 85 évet,
Medgyes Lajos élt 51 évet,
Balogh Sándor élt 92 évet,

Tóth István élt 80 évet,
Bilibócz Zoltán élt 76 évet,
Fadgyas Bálint élt 84 évet,

Szűcs Sándorné Löschinger Emma Márta
 élt 83 évet,

Gecser Gábor élt 87 évet,
Pap József Sándor élt 81 évet,

Varga Istvánné Balogh Róza élt 90 évet,
Horváth Zsigmond DezsőnéKálnai

 Erzsébet élt 93 évet,
Kovács Józsefné Fórizs Irén élt 88 évet,

Thury Györgyné Ozsváth Ilona élt 92 évet,
Czikely Anna élt 64 évet, 

Szokolai Katalin élt  52 évet,
Ágoston Lajos élt 70 évet,

Magda Bálintné Tóth Annabella 
élt 68 évet,

Kiss Lajosné Gyalogh Ilona élt 92 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Január 18-24-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 56/350-111

Január 25-31-ig
Kamilla patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993

Állatorvosi ügyelet
Január 19-20-án
dr. Bodó Péter
Túrkeve,  Kisújszállási út
(Benzinkút mögött)
Tel.: 06/20/975-1073

Január 26-27-én
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

Csuka Balázs
(Lukács Viktória)

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

Muraközi Dániel
(Kapusi Erzsébet)

Domokos Alen Mihály  
(Muzsai Nikolett)

Némethi Sára
(Varga Nóra)

A megye első 2019-es babája


