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Városi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulóján
Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. október 23-án tartotta megemlékezését az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából. 1956-ban a békésen kezdődött tüntetés órák alatt alakult át népfelkeléssé, amely a Magyarországon levő szovjet csapatok beavatkozása után fegyveres felkeléssé és szabadságharccá változott.
Magyarország népének a sztálinista terror elleni harca és forradalma, a
szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca volt az 1956-os forradalom, amely mély nyomokat hagyott Magyarország történelmében.
A városi megemlékezést a Mezőtúri
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Kossuth Lajos
Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola 7. a. és 7. b. osztályainak zenés műsora nyitotta meg.
Ezután Herczeg Zsolt polgármester
tartott megemlékező beszédet.
Méltatta a forradalom résztvevőit,
mindenkit emlékeztetett rá, hogy
tartsuk meg gondolatainkban a bátor
forradalmárokat, akik életüket adták
a hazáért.
Az
eseményen
a
Magyar
Honvédség 2. Vitéz Vattay Antal
Területvédelmi Zászlóalj Mezőtúri
Járás Önkéntes Területvédelmi Század katonái állítottak díszőrséget.

tanulója, jó sportolója” díjat adományozott.
- Mezőtúr Város Önkormányzata Elek Tímeának „Mezőtúr Kultúrájáért”
díjat adományozott.
- Mezőtúr Város Önkormányzata a Hód 2000 Építőipari Kivitelező és
Szolgáltató Kft.-nek „Az Év Mezőtúri Vállalkozója” díjat adományozta.
- Mezőtúr Város Önkormányzata Jordán Lászlónak „Mezőtúr Sportjáért”
díjat adományozta.
- Mezőtúr Város Önkormányzata Juhász Gréta Évának „Az év mezőtúri
sportolója” díjat adományozott.
- Polgármesteri Elismerő Oklevélben részesültek: Herceg Antal, Slízné
Szűcs Irén, Horváth Ferencné, Szentesi Istvánné, Horváthné Gazdag
Gabriella, Varga Csaba, Antalik Anna, Kun Péter, Dr. Berényi Mátyás,
Patkós Sándorné, Gombás Jenőné és Rác Jánosné.

A délután folyamán Fekete Júlia képzőművész Fény a gyökerekben című
kiállításának megnyitóján vehettek részt a Városi Galériában. A kiállítás
vendégeit és alkotóit Herczeg Zsolt polgármester köszöntötte. A kiállítást
Kissné Mikes Éva művésztanár, helytörténeti szakíró, Mezőtúr Város
Díszpolgára nyitotta meg. A zenei aláfestést Domoki Soma Levente és
Sárvári Tamás Attila szolgáltatta ütőshangszereken.
A kiállítás 2019. november 23-ig látogatható.

A megemlékezés az 1956-os emlékműnél a kegyelet és az emlékezés
virágainak elhelyezésével zárult, ezt követően pedig a városi díjak átadása
következett a Városháza dísztermében.
A díjakat és a kitüntetéseket Herczeg Zsolt polgármester adta át.
- Mezőtúr Város Önkormányzata Búzi Lajosnak posztumusz „Mezőtúr
Városért” díjat adományozott.
- Mezőtúr Város Önkormányzata Pályi Nórának „Az Év Mezőtúri
Vállalkozója” díjat adományozott.
- Mezőtúr Város Önkormányzata Dr. Balogh Ferencnek „Mezőtúr Város
Szolgálatáért” díjat adományozott.
- Mezőtúr Város Önkormányzata Rivasz Martinnak „Mezőtúr város jó
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Tájékoztató a helyi önkormányzati választás eredményéről
Országosan 48,45 százalékos részvételi aránnyal zárult az október 13-án
megrendezett helyi önkormányzati választás. Mezőtúron a névjegyzékben
szereplő 13698 szavazásra jogosult személyből 5790 fő adta le szavazatát a
szavazóhelyiségekben, mely 42,27 % -os részvételt jelent. A választó jogával nem élt 7908 fő.
A választás eredményéről a Mezőtúr Város Helyi Választási Bizottság
(továbbiakban: HVB) meghozta a határozatait. A polgármester választás
eredményét az 54/2019.(X14.) számú határozattal, az egyéni választókerületi képviselők választásának eredményéről az 54/2019.(X14.)62/2014(X.14) számú határozatok rendelkeznek. (A döntések az alábbi linken érhetők el: https://mezotur.hu/valasztas/helyi-valasztasi-bizottsag/ )
A választási eredményről szóló határozat ellen három napon belül lehetett fellebbezést benyújtani.
A Tegyünk Együtt Közösségünkért Egyesület(továbbiakban: TEKE)
2019. október 17-én fellebbezést nyújtott be a 6. számú szavazókör eredményét megállapító döntés ellen, ezért a választási eredmény nem emelkedett jogerőre, nem lehetett megállapítani a listás helyek számát sem.
A fellebbezést a HVB megvizsgálta. A fellebbezést benyújtó szervezet
nem csatolt be bizonyítékokat állításai igazolására, így a fellebbezést –összhangban a vonatkozó jogszabály előírásaival - érdemi vizsgálat nélkül el
kellett utasítani.
Annak ellenére, hogy a határozatban az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás szerepel, a HVB részletesen megvizsgálta a beadványt, a négy oldalas
indokolásban részletesen kifejtette, hogy a fellebbezés miért nem alapos.
(A határozat az alábbi linken érhető el:https://mezotur.hu/wp-content/
uploads/2019/10/SKM_C454e19101812220.pdf)
A HVB döntése ellen további fellebbezéssel lehetett élni, mellyel élt is a
kifogást benyújtó TEKE. A fellebbezést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területi Választási Bizottság bírálta el a 81/2019.(X.22). számú határozatában. A területi választási bizottság helyben hagyta a HVB döntését. (A döntés az alábbi linken található: http://www.jnszm.hu/wp-content/uploads/
sites/4/2019/10/81_2019_10_22_tvb_hatarozat.pdf ).
Ezt követően további jogorvoslati lehetőség lett volna a döntés ellen. A
fellebbezést benyújtónak lehetősége lett volna bírósági felülvizsgálati
kérelmet benyújtani a Szegedi Ítélőtáblához, ahol a bíróságnak a többi
szervhez hasonlóan három napja lett volna elbírálni a beadványt.
Ez nem történt meg, így az egyéni választókerületekről szóló HVB döntés 2019. október 25-én, pénteken 16.00 órát követően lett jogerős. Így ettől
a naptól beszélhetünk jogerős eredményről a település választókerületei
vonatkozásában.
Ezután kellett dönteni a települési listás eredményről.
Erről a döntést a HVB a 66/2019. (X.28.) számú határozatával hozta
meg. A döntés ellen fellebbezés nem került benyújtásra, így a döntés
három nappal később emelkedett jogerőre 2019. október 31-én 16.00 órakor.
A fenti időponttól lehet Mezőtúron jogerős választási eredményről
beszélni, arról érdemben tájékoztatni a lakosságot.
A 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati választások eredménye a következő:

Polgármester:
Herczeg Zsolt
Érvényes szavazatok száma: 3 149 (55.84%)
Egyéni választókerületi képviselők:
1. sz. egyéni választókerület:
Kötél János
Érvényes szavazatok száma: 364 (55.15%)
2. sz. egyéni választókerület:
Kovács Mihály
Érvényes szavazatok száma: 404 (53.94%)
3. sz. egyéni választókerület:
Harmat Mihályné
Érvényes szavazatok száma: 321 (52.71%)
4. sz. egyéni választókerület:
Dr. Siposné Varga Ildikó
Érvényes szavazatok száma: 416 (56.68%)
5. sz. egyéni választókerület:
Patkós Lajos
Érvényes szavazatok száma: 382 (59.97%)
6. sz. egyéni választókerület:
Szűcs Dániel
Érvényes szavazatok száma: 399 (58.5%)
7. sz. egyéni választókerület:
Rózsa Endre Bertalan
Érvényes szavazatok száma: 441 (63.54%)
8.sz. egyéni választókerület:
Kovács Attila
Érvényes szavazatok száma: 449 (58.46%)
Kompenzációs listáról mandátumot szerzett képviselők:
Batta Attila Viktor
Kovács Péter
Patkós Éva
Mezőtúr, 2019. 11. 04.
dr. Enyedi Mihály
jegyző

Tisztelt Olvasó!
Ezúton köszönöm, hogy szavazataikkal lehetővé tették, hogy képviselhessem Önöket a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlésben és a
városi képviselő testületben. Véleményeiket és javaslataikat továbbra is
várom.
Fogadóóráimat az előző évekhez hasonlóan a soros nyilvános ülés
előtti szerdai napokon tartom. Így problémáikat már másnap a testület
elé tárhatom, illetve a jegyzőnek is jelezhetem.
Elérhetőségeim: 20/4668124, endrozsa@gmail.com
Tisztelettel:
Rózsa Endre
képviselő

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi
fogadóóráimon:
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
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HALLOWEEN
A halloween ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep október 31-e
éjszakáján, amit elsősorban az angolszász országokban tartanak. A
halloweenhez kapcsolódó szokások eljutottak Magyarországra is, a bulizós
és játékos szokásokkal és a világító töklámpás szimbólumával. Annak ellenére, hogy sokan divatnak, idegennek, olykor visszataszítónak tartják ezeket a szokásokat, egyre nagyobb körben terjed a halloweenezés
Magyarországon is.
A Közösségi Ház is megragadja az alkalmat arra, hogy a gyermekeknek
egy jó hangulatú délutánt szervezzen a Halloweenhez csatlakozva. Így
2019. október 25-én szellemekkel, töklámpásokkal, denevérekkel, csontvázakkal telt meg a Közösségi Ház nagyterme és aulája.
Az elmúlt évekhez hasonlóan tökfaragásra, kézműveskedésre, jelmezversenyre és mozizásra invitáltuk az érdeklődőket.
Valamivel 16 óra után már megjelentek az első tökfaragók, majd 17 órakor elindult a jelmezverseny is. A zsűrinek idén is nehéz dolga volt. Több,
mint 20 gyermek mutatta be jelmezét, a felvonulók között szerepelt többek
között vámpír, csontváz, éjkirálynő, denevér, szellem. A jelmezes felvonulás után ítészeink az elkészült tökalkotásokat csodálták meg. Ez évben is
kihirdetésre került az otthon faragott kategória és természetesen lehetőség
volt helyben elkészíteni a lámpásokat. Idén a Közösségi Ház is vásárolt
néhány tököt, így ha valakinek a délután folyamán jött volna meg a kedve
a faragáshoz, bátran meg is tehette.
Köszönjük a zsűri munkáját! A zsűri elnöke: Patkós Éva, a zsűri tagjai:
Pete-Baricz Andrea és Dóczi Norbert voltak.
Az eredmények a következők:

Otthon faragott tökök:
I. hely: Nagy Martin, Nagy Kristóf, Nagy Botond - „teknős”
II. hely: Guth Jázmin, Guth Bianka - „Halloween házikó”
III. hely: Veres Vera - „ Tigris és denevér”
Különdíj: Csoda-Vár Óvoda pillangó csoport - „Pinokkió”
Helyben faragott tökök:
I. hely: Fodor Csaba - „Bagoly”
II. hely: Néposz Boglárka Viktória - „Szép pofi”
III. hely: Isaszegi Boglárka - „hold, csillag, arc”
Különdíj: Fodor Noel - „tökös sziklakert”
Különdíj: Búsi Gyöngyi - „denevér, ház, kripta”
Rendezvényünk az évek során folyamatosan alakult, igyekszünk kiszolgálni a fellépő igényeket. Ennek szellemében a 2020-as évre már most megfogalmazódott bennünk a gondolat, hogy tökfaragásban meghirdetjük a
felnőttek kategóriáját is, hiszen nagy örömünkre a szülők is aktív részesei
eseményünknek.
Természetesen a jelmezek és a tökök mellett a programkínálatban szerepelt a kézműveskedés, valamint ingyenes teaház is várta vendégeinket. A
délutánt Halloween mozival zártuk, a Szörnyen boldog család című animációs filmet vetítettük le.
Köszönjük, hogy velünk tartottak. Bízunk abban, hogy mindenki jól
érezte magát eseményünkön.
Bodor Márti

Jelmezverseny:
I. hely: Soltész Dóra - fordított fejű
II. hely: Szilágyi Szaniszló - hüllőfogó rém
III. hely: Guth Bianka & Dúzs Boglárka - Addam’s Family
Különdíj: Vida Noémi Éva - denevér cuki lány
Különdíj: Guth Jázmin - szellemlány

Osztálytalálkozó
„Valahol a lélek tárházában minden megőrződik, és míg az emlékezés korlátozott lehet, a múlt mindig megtalálja a módját, hogy jelentkezzen. „
„William Paul Young”
2019. október 26-án az Újvárosi Általános Iskola nyitott kapuval várta az
1984-ben végzett hajdani diákjait. 35 év után az egykor 32 fős osztályból
22-en jöttek el kicsit nosztalgiázni. Mindenki arcán látszott a lelkesedés, az
örömteli várakozás, a kíváncsiság: Kivel mi történhetett ennyi év alatt? A
nyolcadik osztály elvégzése után egyszer sem volt osztálytalálkozónk.
Érkezéskor volt is némi bizonytalanság: Kit is üdvözlünk éppen? Ennyi év
alatt sokat változtunk. Az osztályterembe érve nagy volt a káosz. Volt, aki
tisztán emlékezett rá, hogy melyik padban ült, de sokan elbizonytalanodtak. Helyünket elfoglalva lélekben kicsit visszarepültünk a múltba…
Azután nagyvonalakban mindenki elmondta, mi is történt vele az elmúlt
években. Természetesen pozitív, és negatív élethelyzetben is volt része az
osztály tagjainak. A múltunk része történelminek is mondható, hiszen a mi
fiaink még voltak katonák, és átéltük a rendszerváltozás éveit. Van, aki a
szegénységből kitörve eljutott odáig, hogy gyermekeit hozzá tudta segíteni
a diploma megszerzéséhez. Sajnos tragédiák is történtek társaink életében…Kiderült, hogy az osztály több tagjának is van diplomája, de akinek
nincs, az is kivétel nélkül elmondhatja magáról, hogy hasznos tagja társadalmunknak. Mindnyájan EMBEREK lettünk, és azok is maradtunk.
Minden társunk büszke lehet eddig leélt életére,amihez az útravalót szüleink után az Újvárosi Iskola tanáraitól kaptuk. Örülünk, hogy az intézmény még működik, és köszönjük, hogy lehetőségünk volt régi osztályter-

münkben eltölteni egy kis időt! Az iskolában történő beszélgetés után a
program nem ért véget. A közös ebéd elfogyasztása mellett volt alkalmunk
még többet megtudni egymásról, valamint felelevenítettük a régi szép
emlékeket. Köszönjük szépen osztálytársunknak: Patkósné Toldi
Gabriellának, hogy időt, energiát nem sajnálva megszervezte nekünk ezt a
találkozót!
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Nyár, képzőművészet, Takács-tanya…
1981. óta mindig így van, s nem
volt ez másként 2019-ben sem.
Július - augusztus, ami a Peresiholtág festői környezetében csak a
képzőművészeté.

Először a budapesti NaN-art
Grafikai és Rajzstúdió hozta el már
sorban
az
ötödik
Nyári
Képzőművészeti Mesterkurzusát
Mezőtúrra, ahol Nagy Gábor festőművész és Nádas Alexandra grafikusművész vezetésével tovább csiszolhatták tudásukat az év közben

náluk tanulók.
Őket követően megkezdődött a
Mezőtúri
Képzőművészeti
Alkotótelep, amelynek egy hónapos
időtartama alatt festő- és szobrászművészek népesítették be a Takácstanyát. A művészeti vezető továbbra is Györfi Sándor Kossuth-díjas
szobrászművész. Az idei meghívottak:
Festőművészek: Lóránt János
Demeter, Szily Géza, Ványai
Magdolna, Székhelyi Edith, Nádas
Alexandra, Nagy Gábor, Bíró Eszter,
Lukács Gábor, Egri Erzsébet, Orr
András, Homoródi Éva, Kis Sándor
Lajos, Piti Zsuzsanna és Kabai
László. Textilművész, grafikus:
Kókay Krisztina.
Szobrászművészek:
Balogh
Géza, E. Lakatos Aranka, Varga
Éva, Szabó György, Lous Stuijfzand
(Hollandia), Orr Lajos, Dorogi
János. Szobrász-építész: Györfi
Balázs. Művészettörténészek: dr.
Egri Mária és Prokai Gábor.
A Körösök Peresi-holtágának
vidéke kifogyhatatlan témát és
élményt nyújt az ideérkező alkotóművészeknek. Ám az alkotó ember
mindig érzi a világ lüktetését, így
idén a Homo et Natura - Ember és
Természet vonulata mellett szerepet kapott a témaválasztásban „Az
egyén szabadsága” is. Ezen érthetjük önmagunk autonómiáját saját
közösségünkben, emberi és természeti környezetünkben egyaránt,
ugyanakkor magában foglalja az
alkotó ember szabadságát is,

Köszönet minden közreműködőnek, segítőnek és támogatónak, aki
hozzájárult a Képzőművészeti
Alkotótelep idei megrendezésének
sikeréhez.

amelynek kiváló hátteret ad a
Takács-tanya.
A munka eredménye egy sokszínű kiállítási anyag, amelyet az
augusztus 20-i zárókiállítás keretében mutatott be az Alkotótelep a
közönségnek. Mezőtúr kulturális
életének színesítése mellett a város
tárgyilag is tovább gazdagodhatott,
hiszen a kiállítási anyag mintegy
fele - a lassan 40 éve gyarapodó
képzőművészeti közgyűjtemény
részévé válva - itt maradt.

Lengyel Krisztina
Fotók: Kabai László
Fő támogatók:
Az ökogazdálkodó Hubai-család,
Karcag
Horváth László, Tiszteletbeli
Kazah Konzul

Lóránt János Demeter festőművész életműdíjat kapott a Képzőművészet Ünnepén
A Szolnoki Galériában 2019. október 19-én, szombaton rendezték immár
hagyományosan a Képzőművészet Ünnepe Szolnokon című tárlat megnyitó és díjátadó ünnepségét, mely a Magyar Festészet Napja rendezvénysorozathoz kapcsolódik.

2019-ben a kiállítás a TÖRTÉNET címet viseli. Ez olyan többféle aspektusból megközelíthető témát jelöl, amely széles körű értelmezhetősége
révén elsősorban inspiratív gondolati kiindulópontot kíván adni a művészek számára.
A kiállítás megnyitóján Verebes György, a Szolnoki Művésztelep művészeti vezetője, a Magyar Festészet Napja Alapítvány elnöke, a kiállítás kurátora mondta el nyitógondolatait, míg a város nevében Szalay Ferenc polgár-

mester szólt a megjelentekhez. A kiállítást Novotny Tihamér művészeti író
nyitotta meg.
A díjkiosztó gálán nyolc díj került átadásra, köztük a város által támogatott életműdíj és a Magyar Művészeti Akadémia díja is.
Az idei díjazottak között az Aba-Novák Életműdíjat ketten kapták: Bráda
Tibor Munkácsy-díjas festő-és üvegtervező művész, a Magyar Festészet

Napja alapítója, valamint a Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep oszlopos
tagja, Lóránt János Demeter Munkácsy-díjas, érdemes művész.
Az elismeréshez szívből gratulálunk!
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Segédmotoros kerékpárról amit tudni kell
- Szintén lakossági tájékoztatóban megjelent meghatározásokat.
- Amely a KRESZ szabály 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 1.
számú függelék II. fejezetében szerepel ez is.
- Csak az „r” pont szerint segédmotoros kerékpár a külön jogszabályban
L1e jármű kategóriában sorolt kétkerekű, L2e járműkategóriában sorolt
háromkerekű jármű, továbbá az L6e járműkategóriába sorolt quad és
mopedautó, amelyeknek legfeljebb 45 km/óra tervezési sebességgel és az
alábbi jellemzőkkel (2 a 1)a kétkerekű típus esetén a motor hengerűrtartalma legfeljebb 50 cm3 belső égésű motor esetében, vagy legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye legfeljebb 4 KW elektromos motor esetében.
2 a 2) három kerekű esetében hengerűrtartalma legfeljebb 50 cm3 ha
szikra gyújtású vagy teljesítménye legfeljebb 4 KW egyéb belsőégésű
motor esetében az elektromos motor esetében szintén 4 KW névleges teljesítményű lehet.
- Ezek fölötti teljesítménnyel rendelkező motorok már motorkerékpárnak minősülnek.
-r/3 mopedautó L6e jármű kategóriába sorolt, amely könnyű négykerekű segédmotoros kerékpár, zárt, utasterű, több személy szállítására kialakított, kormánykerékkel és gépkocsiban szokásos kezelőszervekkel van felszerelve.
A fenti meghatározásból kitűnik a segédmotoros kerékpár fogalma, de
ha a beépített motor 300W teljesítményt meghaladja az elektromos bringában, akkor ez már segédmotoros kerékpárnak minősül , de akkor is annak
minősül, ha ugyan kevesebb, mint 300W a teljesítménye, de alkalmas arra,
hogy pedál működtetése nélkül is képes a járművet hajtani.
Műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. KÖHÉM rendelet szerint nem
tekinti segédmotoros kerékpárnak: h) Pedálos rásegítéssel rendelkező
kerékpárt, amely külső folyamatos 0,25KW (250W) névleges teljesítményű
elektromos motorral rendelkezik, amelynek a teljesítmény leadása fokozatosan csökken és megszűnik , amint a jármű eléri a 25 km/óra sebességet,
vagy előbb, ha a kerékpáros abbahagyja a pedál hajtását.
- Ezt a meghatározást tekinthetjük választó vonalnak, ez alatt kerékpár
és fölötte pedig segédmotoros kerékpárnak minősül.
- A legtöbb országban 250W a határvonal. A motor teljesítménye pedig
meghatározza az elérhető maximális sebesség értékét a 25 km/órát, amely
közel van a kerékpárúton engedélyezett 30 km/óra sebességhez. A KRESZ
módosítása előtt 2009. december 31-ig r/1. pontban meghatározása következő volt: a kerékpárt 1-2 személy hajtja, vagy 300W teljesítményű motor.
2010. január 1. után r/1 pont lett: a kerékpár olyan, legalább kétkerekű
jármű, amelyet emberi erő hajt és ezt legfeljebb 300W teljesítményű motor
segíti.

- Módosítás a kerékpár és a segédmotoros kerékpár fogalmát kapcsolódó
közösségi szabályozási gyakorlathoz igazítja.
- Megjegyzés: az nem megoldás ha valaki a kormánynál az így nevezett
gázkarnál kiköti a vezetéket, ilyenkor a pedált megtekeri indulásnál,
ezután a motor átveszi a hatást. Utána már nem kell hajtani, mert a motor
viszi pedálhajtás nélkül is, ez már akkor segédmotoros kerékpárnak minősül.
- Baj akkor következik be, ha ilyen járművel balesetet szenvedett és úgy
közlekedett vele, mint kerékpár, viszont vizsgálat során kiderül, hogy
manipulált kerékpár volt, ennek súlyos következményei lehetnek.
Ezek után aki megállapítja, hogy a tulajdonában levő elektromos kerékpár segédmotoros kerékpárnak minősül, akkor mit tehet azon kívül, hogy
eladja. Először is le kell vizsgázni „M” kategóriára, ez nemzeti kategória,
amely jogosítja a 2-3 vagy a 4 kerekű segédmotoros kerékpárok vezetésére.
Az „M” jelölést 2013-ban az uniós normákhoz igazították és így lett „AM”
kategória, amely bekerült a nemzetközi kategóriák közé. Azonban 16 év
alatt csak belföldön közlekedhet, külföldre nem mehet és a nemzeti jogosítvány kiállítási dátumától 10 évig érvényes és orvosi EÜ vizsga nem kell.
Ha valakinek bármelyik kategóriában lejárt az orvosija, ő is vezetheti a
segédmotoros kerékpárt szintén 10 évig.
Röviden a segédmotoros kerékpárok közlekedési szabályait ismertetném
az 54.§ szerint.
(8 pont) - Segédmotoros kerékpárral lehet közlekedni a leállósávon vagy
útpadkán, ha az közlekedésre alkalmas. Ha nem, akkor az úttest jobb széléhez húzódva kell közlekedni, azonban tilos közlekedni járdán, a kerékpárúton, kerékpársávon. Lakott területen belül azonban a 13§ „e” pont szerint segédmotoros rokkantkocsival, gépi meghajtású kerekesszékkel és kétkerekű segédmotoros kerékpárral lakott területen kívül a kerékpárutat
igénybe veheti, ha ezt jelzőtábla nem tiltja, max. 30 km/óra sebességgel.
- Segédmotoros kerékpárhoz utánfutót vagy oldalkocsit kapcsolni tilos,
2 kerekű segédmotoros kerékpáron vezetőn kívül más személyt nem szállíthat.
- Három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárral (mopedautó) szabad személyt szállítani, ha a jármű vezetője 17. életévét betöltötte.
- Segédmotoros kerékpárra a 14. életévet ha betöltötte, akkor vizsgázhat
le „AM” kategóriára és megkapja a nemzeti jogosítványt.
Bővebb felvilágosítást kaphat telefonon: 06-30/621-4980, vagy személyesen a Petőfi út 53. szám alatt, hétfő - szerda - péntek 17 órától.
Mezőtúri Városi Balesetmegelőzési Bizottság
Molnár Sándor KRESZ szakoktató

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Gyomaendrőd
A „gyomai gimi” szeretettel várja a pályaválasztás előtt álló diákokat és szüleiket!
A 2020/2021-es tanévben induló osztályaink:
• emelt óraszámú idegen nyelvi osztály (német/angol)
• általános tantervű gimnáziumi osztály (választható: belügyi rendészeti ismeretek/ utazás és turizmus)
• sportosztály
weboldalunk: www.szentgellert.hu
facebook: www.facebook.com/szentgellert2

Telefonszámunk: 06 66/386-046
Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39.

Látogass el nyílt napunkra 2019. november
20-án szerdán 8.15-től!

A Túri Fazekas Múzeum
tisztelettel meghívja Önt
a szolnoki Damjanich János
Múzeum
„Szép menyecskék varrták
fehér patyolatból”
A magyarországi fehérhímzések típusai című kiállításának
megnyitójára.
A megnyitó helyszíne, időpontja:
Túri Fazekas Múzeum (BajcsyZsilinszky E. út 41.)
2019. november 21. 16 óra.
A kiállítást megnyitja:
Dr. Gecse Annabella
néprajzkutató
A megnyitó ideje alatt hímzésbemutatót tartanak a Mezőtúri Népi
Díszítőművészeti Szakkör tagjai.
A kiállítás 2020. január 15-ig
tekinthető meg.
További információk:
www.fazekasmuzeum.hu
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ELISMERÉS TŰZOLTÓK RÉSZÉRE
„Ott vannak az akkor szolgálatot teljesítő tűzoltók is 1956 hősei között,
akik a harcok idején, a fegyveres összecsapások közepette is tették, amire
felesküdtek: védték az emberi életet, oltották a tüzeket, félelem nélkül –
egyebek mellett így fogalmazott október huszonkettedikén a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szónoka a szervezet 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének hatvanharmadik, valamint a köztársaság
kikiáltásának harmincadik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségén.
A katasztrófavédelem központi ünnepségén a Himnusz hangjait követően a főigazgatóság vezetői, a meghívott vendégek, kollégák először a
Katasztrófavédelem Központi Zenekarának ünnepi műsorát hallgatták
meg, azt követően Érces Ferenc tűzoltó ezredes, a megelőzési és engedélyezési szolgálat vezetője mondott köszöntőt.
A szolgálatvezető beszédét Márai Sándor 1956 telén írt, Mennyből az
angyal című versének záró szakaszával kezdte, és úgy fogalmazott, a versben leírt hősök nemcsak az országért, „hanem sokkal többért, a hazáért, az
otthonokért, egy jobb életért, a szabadságért és a függetlenségért, valójában értünk és gyermekeinkért, a mi jobb jövőnkért küzdöttek, adták életüket”. Érces Ferenc emlékeztetett arra, 1956 felelősséget tett az utódok vállára, hiszen a maiaknak nagy gonddal kell őrködniük a nemzeti lét méltósága és biztonsága felett. Az ezredes felidézve a hatvanhárom évvel ezelőtt
történteket arról is beszélt, hogy az akkori tűzoltóknak is sok és nehéz feladatuk volt, országszerte oltották a harcok nyomán fellobbanó tüzeket,

„ A jövő a te kezedben van!”
A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri
Tagintézménye több tevékenységi területe mellett 2013-tól foglalkozik
kiemelten tehetséges gyermekekkel. Két járás tehetségkoordinátoraként
feladatom a tevékenység működtetése, összehangolása a térségben.
Feladataink közé tartozik a tehetség felismerése, szűrése, a tehetségazonosítás, a kapcsolattartása a nevelési-oktatási intézményekkel illetve szükség esetén
nevelési tanácsadás. A tehetségszűrés eredményei
segítik a gyermekek tanulását (kiemelve a tanulási
stílusát és érdeklődési területét) és mérik a gyermekek kreativitását. A kapott eredményről igény szerint
a szülőket is tájékoztatjuk, javaslatot teszünk a tehetséggondozó programba való részvételére, valamint
javasolhatjuk tehetségazonosítás folyamatát. Tehetségazonosítás keretében kiegészítő vizsgálatokat végzünk az erős területek mélyebb megismerésére, interjút készítünk az érintett pedagógussal, szülővel, javasolhatjuk
intelligenciateszt felvételét. A mérési eredményeket összegezzük, az erősségeket megállapítva szakterületi véleményt állítunk ki. A tehetségazonosítást mind a szülő mind az intézmény is kérvényezheti. A folyamat egyik
célja, hogy a sikeres tanulók mellett a rejtőzködő, a lemorzsolódó vagy
éppen a kettős különlegességgel rendelkező gyermekek tehetsége is érvényesülni tudjon, segítséget kapjanak képességeik kibontakoztatásában.
A Pedagógiai Szakszolgálat kiemelten tehetséges gyermekek gondozása
tevékenységi körébe tartozó klienseink számára szerettünk volna közös
programot szervezni. A tervezésénél
elsődleges szempont volt, hogy a közvetített értékeken túl valami kézen fogható és
maradandó produktumot is alkossunk,
így született meg a Zöld Hét programjainak ötlete. Fontosnak tartottuk a környezettudatos életmód alakítása mellett a példamutatást is, valamint a szakszolgálat
tevékenységi körébe tartozó valamennyi klienssel való együttműködést.
Programsorozatunk első napján a faültetés szerepelt. A kiemelten tehetséges gyermekek tevékenységi körébe különböző korosztályú gyermekek tartoznak az óvodás kortól egészen a gimnazistákig. Bámulatos volt figyelni a
korosztályok közötti együttmükődés kialakulását. A faültetéssel nem kizárólag egy egyszeri tevékenységet, hanem egy folyamatot szerettünk volna
elindítani, hiszen a fák a mi „gyermekeink” lettek, így nyomon tudjuk
követni a növekedésüket, illetve az évszakok változásait is. Facsemetéink a
gyermekek jóvoltából nevet is kaptak. Élményeiket megosztva társaikkal

megakadályozva a lángok elharapózását, nem egyszer az összecsapások
közepette tették a dolgukat, védték az emberek életét. Folyamatos munkájukkal, hősies és alázatos magatartásukkal kivívták a lakosság elismerését,
fogalmazott Érces Ferenc, majd hozzátette, ez az elismerés a ma szolgáló
tűzoltóknak, a szervezet minden tagjának jár, hiszen mindegyikük a legjobb tudása szerint teljesíti szolgálatát, óvja a biztonságot, védi az életet.
Az ünnepi beszéd után dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatói belügyminiszteri
és főigazgatói elismeréseket, előléptetéseket adott át.
A főigazgató beosztásában hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája
elismeréséül ajándéktárgyat adományozott Aknai Helga tű. századosnak, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt
főelőadójának; Barati Richárd tű. zászlósnak, a szolnoki hivatásos tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének; valamint Kardos Péter
Márton tű. századosnak, a karcagi hivatásos tűzoltó-parancsnokság műszaki biztonsági tisztjének.
A Belügyminisztériumban tegnap szintén ünnepséget tartottak az évforduló alkalmából, amelyen dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere soron kívül nyugállományú tűzoltó ezredessé léptette elő dr. Hock
Ernő ny. tű. alezredest, Mezőtúr egykori tűzoltóparancsnokát.”
Forrás: www. jasz.katasztrofavedelem.hu

követendő példát szeretnénk mutatni. A faültetési munkálatok jó hangulatban teltek, majd a program egy közös eszmecserével folytatódott.
Folytatásként szerepelt még madáretető kihelyezése, biciklitároló készítése újrahasznosítható anyagokból, illetve szelektív hulladékgyűjtő készítése. Örömünkre szolgált, hogy az intézmény dolgozói mellett intézményünk kliensei is csatlakoztak a „Járj biciklivel!” kezdeményezésünkhöz.
Programunk nem csak a kiemelten tehetséges gyermekeknek szól, hiszen
minden tevékenységébe szeretnénk bevonni a szakszolgálat ellátási területébe tartozó valamennyi gyermeket is, valamint megajándékozni a saját
készítésű Zöld Program kiadvánnyal.
Szeretnénk köszönetet mondani a megvalósulásban való segítségért a
Kacatáriumnak, Fekécs Krisztinának a tábla elkészítéséért, a Tó utcai
Kertészeti Árudának, Stomfoli Orsolyának a gyönyörű fákért, Takács Csaba
asztalosnak a facsemetéket védő fakarókért és a Szolnoki Tankerületi
Központ támogatásáért.
Programunkat a közeljövőben is szeretnénk folytatni rengeteg ötletet
kaptunk a gyermekektől, amit együtt szeretnénk kivitelezni, hiszen tudjuk,
hogy „A föld jövője a te kezedben van!”
Fejes Nikoletta
járási tehetségkoordinátor
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Újabb mezőtúri siker ökölvívásban
2019. október 16 - 19. között rendezték meg a Junior Ökölvívó Magyar
Bajnokságot Egerben, ahol Bányai Melinda Kitti junior ökölvívó magyar
bajnok lett. Ezzel kapcsolatban kérdeztük a versenyzőt.
Két éve, 2017. szeptemberében kezdtem el az ökölvívással foglalkozni. 14
évesen a MAFC ökölvívó szakosztályában az edzőim hamar felfigyeltek
rám és külön is foglalkozni kezdtek velem. Mivel kevés lány jár edzésekre,
fiúkkal is edzek, ez nagyon sokat jelent az erőnlétemben.
Az ökölvívás a kedvenc sportom úgy érzem, erre születtem. A kezdeti
drukkot már leküzdöttem és az izgalom az első ütések után elmúlik.
Ezután csak az ellenfelemre figyelek, fejben fölé kerekedek és innentől már
kézben tudom tartani a meccset.
Az országos bajnokságra kemény két hónapot készültünk Dacher József
edzőmmel, akinek hatalmas gyakorlata van, lelkileg és fizikailag is felkészített a versenyre. Az erőnléti edzéseket főleg Varga Tibivel végeztük, úgyhogy nem panaszkodom az edzőkre. A heti háromszor két órát mindig
megtoldottuk, sokszor kifulladásig edzettünk!
A Magyar Bajnokságon a döntőben azzal a lánnyal kerültem össze, aki
megpróbált lelkileg terrorizálni a meccs előtt azzal, hogy ő a jobb versenyző, úgyis legyőz majd engem. Mondtam neki, hogy ezt hagyjuk majd a szorítóra.
Az életem a bajnokság után is ugyan úgy zajlik mint előtte, igaz kihagytam egy hetet, ennyi pihenésre szükségem volt. A napi rutinom a következőképpen zajlik: hazamegyek az iskolából, megtanulom a leckét, utána
pedig következik az edzés. Ha jut egy kis időm rá, szabadidőmben szívesen hallgatok zenét, de ezen felül most más nem fér bele az életembe.
Készülök a következő versenyemre Debrecenbe, amely a Mikulás kupa
lesz.
A családom nagyon sokat segít nekem, hiszen biztosítva van itthon a
tanulási lehetőségem, a bátyám pedig az ökölvívásban segít! Jó érezni,
hogy mellettem áll a családom. Nagyon sok köszönettel és hálával tartozom nekik ezért!
A Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Kollégiumába járok (a régi 626-ba), tizedikes vagyok és szakácsnak tanulok.
Tisztelem a nagy elődöket, Papp Lászlót és a többi olimpiai bajnokot, de
a példaképem Kovács Mária kétszeres világ-, négyszeres Európa-, és többszörös magyar bajnok. Álmaim között szerepel az ő életútját bejárni.
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„Tájékoztatjuk, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
szerint az ingatlan tulajdonosa köteles a közszolgáltatást igénybe venni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hulladékszállítás ünnepnapokra,
munkaszüneti napokra tekintet nélkül, a megszokott módon történik! A
kertgondozásból származó zöldhulladékok gyűjtése 2019. április 1. és
november 30. között gyűjtőpontok működtetésével valósul meg.
Kérjük, hogy a felhalmozott zöldhulladékot a gyűjtőponton helyezzék
el! A gyűjtőpont helye: 5400 Mezőtúr, Kávási Sándor u. 52. Mezőtúri
Hulladékudvar”
Forrás: www.nhsz.hu

www.mkskft.hu
Elmúlás
Tegnap még éreztem
a nyár illatát,
mára már az ősz színeiben
pompáznak a fák...
Tegnap még bőszen ontotta
illatát a hárs,
mára már csak az ősz szele
emlékeztet rád...
Forgács Irén Tünde

Smile Büfé a Közösségi
Házban
Melegszendvicsekkel,
hamburgerekkel,hot-dogokkal,
gyrosszal, palacsintával, gofrival,
üdítővel, édességekkel, kávéval,
forró csokival és sok finomsággal
várjuk kedves vendégeinket!
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WFC Országos Bajnokságán jártunk
2019. október 19-én került ismételten megrendezésre Magyarország
egyik legnagyobb és legelismertebb
küzdősport országos szintű versenye, a WFC Szövetség Országos
Bajnoksága, melynek a hagyományoknak megfelelően Baja városa
adott otthont. A mintegy 300 nevezett versenyző K1 light,(páston történő félerős küzdelem) K1 és
thaibox szabályrendszerű küzdelmekben mérhette össze tudását.
Szakosztályunkat négy versenyző képviselte, akik közül ketten két
kategóriában is megmérették
magukat az egész napos küzdelmek során.
TVSE kick&thaibox szakosztály
eredményei:
Kabai Zoltán -63,5 kg K1 light
kategória 2. hely

Ádám Sándor -67 kg K1 ligh kategória1. hely, K1 kategória 1. hely
Tóth Károly Karimo-71 kg K1
kategória 2. hely
Kerékgyártó Péter -75 kg K1 light
kategória1. hely, thaibox kategória
2. hely
Az őszi alapozást követően, az
első nagyszabású megmérettetés
volt a bajai verseny. A felkészülés
eredményességét a helyezések igazolják, és a tudat, hogy ismét elismerést szereztünk Mezőtúr és
Túrkeve városának, valamint a
TVSE kick&thaibox szakosztályának.
Köszönjük mindenkinek, aki
hisz bennünk, és ezt a belénk fektetett bizalmat a jövőben is igyekszünk ilyen szép eredményekkel
meghálálni!
Bíró László
edző

Safe Kid
Önvédelmi képzés gyerekeknek
A gyerekek az edzésen játékos formában sajátíthatják el az önvédelem
alapjait. A képzés a Krav Maga és a Defendo technikáit, taktikai elemeit
használja fel. Amellett, hogy erőnlétük növekszik, koordinációs és koncentrációs képességük javul, magabiztosabbá válnak. A gyerekek nem
verekedni tanulnak meg az edzésen, hanem azt, hogy a saját világukban,
hogyan kezeljenek különböző konfliktusokat, problémákat és hogy a jól
ismert mondásnak is hihetünk, miszerint: „szégyen a futás, de hasznos”.
2019. november 19. - 17.00-18.00-ig
Mezőtúr, Szabadság tér 17. (Közösségi Ház)
Keresd Petit!
Mit hozz magaddal:
-kényelmes nadrág, csere póló, váltócipő
-lelkesedésedet, a mosolyod :)
Ha kérdésed van hívj, vagy írj bátran!
Tel: +36704271007
Email: dudas.peter@defendo.hu

Kövessen minket a facebookon is:
www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

Csillagfényes Advent-Mezőtúr
2019. december 16–21. között ismételten megrendezésre kerül városunkban a Csillagfényes Advent–Mezőtúr rendezvény.
Minden kedves érdeklődőt nagy-nagy szeretettel és tisztelettel
várunk az ünnepi díszben öltözött Városháza előtti téren.
További részletes programmal és információval a következő számban tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket.
Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft.
Vasas István ügyvezető
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Kézis hírek
A felnőtt lányok szombaton Csorvásra utaztak ahol a tabella 4. helyezettje fogadta a mezőtúri lányokat. A
mérkőzés a vártnál is szorosabbra
sikeredett, ahol Dömsödi Tamás
játékosai megmutatták, hogy képesek idegenben is helyt állni. A
Lefújás után a hazaiak örülhettek,
hiszen (26-25)-re nyerték meg a diadalt. A mérkőzés után Dömsödi
Tamást kérdeztük a mérkőzésről.
„ A mérkőzés előtti napokban 3-4
sérült játékosom volt, kedd este a csapatkapitányunk Négyesi Tünde MRI
vizsgálata alapján a válla komolyabban megsérült, de reméljük műtéti
beavatkozásra nem lesz szükség. Ezzel a felnőtt csapatunk komplett bal
oldala hiányzott. Ifjúsági játékosokkal próbáltuk megoldani a helyzetet.
Utólag azt mondom, hogy 1 gólos vereség után hiányzókkal felállva is helyt
tudtunk állni, ezért 3-4 gólos hátrányból is vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe. A sérülés hullám miatt hétről hétre új csapatot kell építenem. A
lányoknak gratulálok, végig küzdötték és elvégezték a feladatot amit kértem a lányoktól.”
Hajrá Mezőtúr! Hajrá MAFC!
Női Ifjúsági csapat is Csorvásra
utazott, ahol ismét nehéz mérkőzés
várt a vendég mezőtúri gárdára. A
hazai csapat jobban tudott koncentrálni és fejbe jobban a pályán tudtak lenni így egy nagyobb különbséget tudtak kialakítani (33-20)-re
nyert a Csorvás SK csapata. A vereség ellenére a mezőtúri leányzók a
tabellán továbbra is a középmezőnyben 7. helyezésért foglalja el.
A mérkőzés után a vendégek
mesterét hallgatjuk :
„ 11 fővel utaztunk el erre a mérkőzésre, ebből 3 játékos a felnőttben is komoly szerepet kapott.
Tudtuk, hogy jó csapatuk van keret
ügyileg is előttünk vannak teljesen
megérdemelten nyerték meg a mérkőzést.

A kitartással az akarással nem
volt probléma a lányok mindent
megtettek, de sajnos most ennyire
volt elég.”
Hajrá Mezőtúr! Hajrá MAFC!

A gyermekbajnokságban női
u14-ben is érdekeltek voltunk,
hiszen a fiatal tehetségeink
Törökszentmiklósra utaztak, ahol
két mérkőzésen is megmérettették
magukat fiataljaink. Az első mérkőzést Túrkevei VSE csapatával játszották a lányok. Itt már a félidőben
is nagy előnyt tudtunk kovácsolni
magunknak (13-3) melyet viszonylag végig tudtak tartani a lányok,
amit 21-14 –re meg is tudták nyerni.
A második meccsünket a házigazdák ellen játszottuk. Izgalmas mérkőzésre számítottunk, amelyet
sikerült is megnyernünk a fegyel-

mezettségünk miatt. (20-15)
A mérkőzés gondolatairól a
mezőtúri lányok edzőjét Négyesi
Tündét kérdeztük:
„ Célunk az önbizalom növelése
és a játékelemek gyakorlása volt.
Szerencsére a lányok magabiztosan
és határozottan léptek pályára és
ennek meg is lett a gyümölcse.”
„ Higgadtságunk és fegyelmezettségünk miatt folyamatosan mi tudtunk diktálni a 60. perc alatt.”
Az ellenfél lelkes szurkolótábora
sem zavarta meg a lányokat, sőt
lelkesítette őket. Ehhez párosult
egy remek kapusteljesítmény is,
melyben lelki erőt is nyújtott a
mezőnyjátékosoknak.
Hajrá Mezőtúr! Hajrá MAFC
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A megyei felnőtt csapatunk is felvette a mezét és Marfűre utazott,
ahol kétszer is pályára léptek. Az
első mérkőzést Tiszaföldvár csapatával játszottuk. Ezen a mérkőzésen az ellenfél nagy csapást mért a
lányokra és (21-11)-es győzelmet
aratott a Tiszaföldvár. A második
fellépésre összeszedték magukat és
egy roppant szoros mérkőzést játszott a két gárda. Már a félidő is
káffos volt 7-7-el mentek az öltözőbe. A második félidő se hagyta cserbe a nézőket, mivel a csapatok nem
bírtak egymással, de végül a
Túrkevei VSE nyerte egy fával.
12-13 arányban . A mérkőzés után
Dömsödi Tamást kérdeztük:
„ AZ Ifjúsági csapatunk a hétvégén újra pályára lépett a megyei
bajnokságban felnőttek között. Az
első mérkőzésen 21-11-es vereséget

szenvedtünk a Tiszaföldvár csapatától, ami azt gondolom, hogy nem
reális, ugyanakkor 10 fővel utaztunk el. Volt aki előző nap két NBIIes mérkőzést játszott ők nem bírták
ezt a nagy terhelés és a teljesítményük nem lepett meg, de lélektelenül nem lehet játszani. A második
mérkőzésem szintén ifi csapattal
induló túrkevei fiatalokkal egy igazán szoros mérkőzést játszottunk,
amiből sajnos szintén rosszul jöttünk ki és egy gólos vereséget szenvedtünk, de legalább a küzdőszellem rendben volt. Bosszantó, hogy
egy ilyen mérkőzésen apró kis
nüanszok döntenek de ilyen a sport
és ebből tudunk felfele építkezni.”

A Férfi felnőtt és ifjúsági NB/2-es
csapatunk 2019.10.19-én hazai
pályán fogadta a Bácsalmás együttesét. Mind a két csapat itthon tartotta a fontos 2 pontot. Főként a
Felnőttekre fért rá ez a győzelem.
Nem egészen olyan játékkal, amit
elterveztek de itthon tartva a pontokat abszolválták a mérkőzést. A felnőtt mérkőzés végeredménye: 30 –
28 az ifi mérkőzés végeredménye
pedig 49 – 19 lett. Így a Fiatalok
megőrizvén veretlenségüket őrzik a
tabella első pozícióját. Nézzük a
mesterek mit láttak az összecsapásokon:
„A megszerzett 2 ponttal elégedett vagyok, de a mutatott játék
nagyon elmaradt az elvártaktól. Ha
nagy dolgokat szeretnénk elérni,
akkor folyamatosságra van szükségünk, és életet kell vinnünk a játékunkba. A mi esetünkben a legjobbkor jött ez a 3 hét szünet a bajnokságban, megpróbáljuk rendezni
a sorainkat es összerázzuk magun-

kat a folytatásra...”
-Varga Antal Felnőtt edzőAz újonc Bácsalmást fogadtuk,
nem sok információnk volt róluk az
eredményeiken kívül. Kicsit felforgatva kellett felállnunk sérülés
miatt, ám ez nem volt indok a vis�szatérő belealvásra meccs elején.
Döcögősen kezdtünk, az időkérés
után viszont kiengedtük a kéziféket, és a félidőre már jelentős előnyt
sikerült kidolgozni,amit a végére 30
gólosra növeltünk! Gratulálok a
srácoknak,viszont kissé beárnyékolta az örömöt, hogy a Csaba elleni ki-ki meccsen több kulcsemberem hiányozni fog és nem tudtuk
átrakatni az időpontot.Dolgozunk
tovább es reméljük a legjobbakat!
-Boda Péter az ifi csapat edzőjeGratulálunk a csapatoknak csak
így tovább. Reméljük rendeződnek
a sorok és töretlenül menetelnek
tovább csapataink a bajnokságban.
Hajrá Mezőtúr, Hajrá MAFC!

Győzelmekkel tértünk haza
Szentesről

szottak és 20 góllal(20:4) verték
meg az ellenfelüket. A második,
Mezőhegyes elleni összecsapásunk
már koránsem volt sétagalopp. A
csapatok fej-fej mellet haladtak és
csak az utolsó 5-6 percben sikerült
stabilizálni a három gólos (17:14)
előnyünket. Csapatunk leginkább a
védekezés, valamint a gyors indítások terén mutatott előrelépést.
Szép volt lányok, hajrá MAFC!

2019. október 20-án az LU12-es
csapatunk a bajnokság második
fordulójára Szentesre utazott. Kettő
hét telt el az első megmérettetésünk óta és bizakodva vártuk a
folytatást. A lányaink az Orosháza
II. elleni első mérkőzés egésze
folyamán jelentős fölényben ját-

További beszámolók a Mezőtúr és Vidéke következő lapszámában.
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Bemutatkozik a Madárfészek Ökölvívó Akadémia mezőtúri leányegyesülete az Impérium Ökölvívó
Sportegyesület
Bemutatkozik a Madárfészek Ökölvívó Akadémia mezőtúri leányegyesülete az Impérium Ökölvívó Sportegyesület
Beszélgetés Héjja Judit elnökkel és Ács Béla edzővel:
- Beszéljetek kicsit magatokról, hogy alakultatok, mióta foglalkoztok az ökölvívással?
Béla: - Én Budapesten nőttem fel. 7 éves
koromban kezdtem ismerkedni a küzdő
sportokkal, először judoztam 3 évig, majd a
Vasasnál kezdtem el boxolni. Azután mivel
az UTE közelebb volt az otthonomhoz, oda kezdtünk el járni unokatestvéremmel, Ács Józseffel, aki most az Akadémia vezető edzője. Felnőtt
korunkban elvégeztük az edzőit és én ezek után maradtam az UTE-ban, de
mint erőnléti edző egy saját csapatban. Megismerkedtem Judittal és leköltöztem ide Mezőtúrra. A kezdeti sikertelenségek, akadályoztatások miatt
csak 2017-ben sikerült az egyesületet megalapítani.
- Mi a helyzet most 2019-ben? Azt látjuk, hogy az Akadémia leányegyesülete vagytok/lettetek. Hogy alakult ez így?
Judit: Ahogy azt Béla is említette, nem volt zökkenőmentes a kezdés, de
a szülők és a srácok hozzánk állása, segítő támogatása átlendített ezen
minket olyannyira, hogy az induló 5 főt meg ötszöröztük. Elkezdtük az
edzéseket, magyar és külföldi klubokkal a kapcsolatépítést, majd a versenyeztetést és ez nagyon hamar meghozta a sikert. Tavaly a Junior Magyar
Bajnokságon sikerült 2 bronz érmet szereznünk. Ez azért teljesítmény,
mert ezekben a súlycsoportokban 16 főt indítottak akkor is és idén is és
ehhez több meccset kell megnyerni ahhoz, hogy egyáltalán dobogós
legyen valaki. Számos külföldi versenyen nyertek vagy szerepeltek jól sportolóink. Mindig nagy számmal jelentünk meg versenyeken, ahol minőségi
ökölvívást mutattak a srácok. Ezek alapján keresett meg minket először a
Vasas, majd az Akadémia is és mi az utóbbi mellett döntöttünk és kötöttük
meg a szerződést velük.
- Miért az Akadémia és milyen előnyökkel jár ez a csatlakozás nektek és
a sportolóitoknak?
Béla: - A Vasassal jó a kapcsolatunk, egy nagyon jó, eredményes és szakmailag elismert csapat. Nagyon nehéz volt a döntés, Judittal napokat
beszélgettünk erről. Végül az érzelmi/rokoni szálak döntöttek az Akadémia
mellet és az, hogy 2 sportolónk szeptembertől ott kezdett. Előnyöket
nagyon sokat tudok felsorolni, kezdve az én szakmai képzésemmel, aztán
a srácaink képzésével folytatva….Együtt utazunk versenyekre, amit az
Akadémia finanszíroz. Nagyobb versenyek előtt én már napokkal a verseny előtt felutazom Budapestre a sportolóinkkal, ahol napi 3 edzés 4 edző
kezei alatt készülhetnek egy olyan környezetben, amit mi itt Mezőtúron
nem tudunk nekik nyújtani.

ADOMÁNY A MEZŐTÚRI KÓRHÁZNAK
Az SMR Autóipari Vállalat
720.000 forintot adományozott a
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
Gyermekosztályának.
Vincze Csaba az SMR túrkevei
gyárának igazgatója elmondta,
hogy a felajánlás felét a dolgozók
gyűjtötték össze, a másikfelét
pedig a cégcsoport ajánlotta fel. Az
összeget orvosi műszerekre,
különféle berendezésekre és játékokra is lehet majd fordítani.
A túrkevei vállalatnál is sok családos munkavállaló dolgozik, ezért
különösen fontosnak tartják, hogy
szociális téren is támogassák a térség intézményeit.
Dr. Antal Ferenc, a Mezőtúri

Kórház
és
Rendelőintézet
Gyermekosztályának főorvosa
hangsúlyozta: ez a felajánlás egyfajta elismerés számukra, ami
nagyon fontos ahhoz, hogy a
továbbiakban is kellő lelkesedéssel
és elszántsággal tudják végezni feladatukat.
Jenei József

Külföldi versenyekre tudunk kiutazni, táborokba. Ezt innen anyagi támogatás híján szintén nem tudjuk megengedni magunknak, pedig ezek mind
elengedhetetlen a fejlődésükhöz. Ukrán, kazah edzőktől tanulhatnak.
- Említettétek, hogy 2 sportolótok az Akadémián kezdett szeptembertől.
Ez mit takar pontosan?
Judit: - Ez a folyamat még a csatlakozásunk előtt elkezdődött. Sokat jártunk előtte is az Akadémiára, hogy tanuljunk. Ott figyeltek fel Ollári
Norbinkra, aki most első éves junior. Ő egy csiszolatlan gyémánt, egy vele
született tehetséggel. A legtehetségesebbek bekerülhetnek az Akadémiára
egy tehetségprogram keretében, ami azzal jár, hogy felköltözik Budapestre
az Akadémiára, ott éli hétköznapjait kollégiumban és oda is jár gimnáziumba, sportosztályba, ahol majd érettségizni fog 4 év múlva. Tehát ez egy
jól összerakott tehetségprogram. Norbi mellett beajánlottam Cseri Lajost,
aki a már említett Országos Bajnokságon 2 győzelem után lett bronz érmes.
Emelett csatoltam az összes eddigi eredményét és tárt karokkal várták őt
is. Az idei Junior OB-n nyújtott teljesítménye alapján pedig már Tekse Máté
papírjait is intézik az Akadémiára, így már 3 sportolónk bentlakásos
Akadémista. Erre nagyon büszkék vagyunk. Óriási lehetőség ez nekik.
Napi 2 edzés, 3 edző, akiből egy ukrán, komoly felszereltség, ami ott szolgálja az ő sportkarrierük építését. Mi azt vállaltuk, hogy ugródeszka
leszünk a tehetségesebb sportolóinknak, hiszen Ők az elsők, miattuk,
értük dolgozunk ennyit. Itt meg kell említenem a szülők támogatását,
hiszen nélkülük ez nem ment volna. Nagyon erős, összetartó nagy család
vagyunk mi.
Béla:- Ne felejtsük el megemlíteni, hogy Pályi Krisztián és Ollári Norbert
junior válogatott is mindezek mellett. Ez most a csatlakozásunk után úgy
néz ki, hogy sportolóink Akadémisták is és Impériumosok is, azaz
Impérium-Akadémia lett a hivatalos. Az idei Bajnokságon nem volt könnyű
dolguk a „fiaimnak”, mert legalább egyet vagy kettőt is kellett nyernie
ahhoz, hogy egyáltalán a bronz éremig eljusson. Nagy volt a létszám az Ő
súlycsoportjaikban. Ez a teljesítmény, nem az, ha ketten indulnak összesen
az országból egy adott súlyban. Nagyon büszke vagyok rájuk, tisztelettudó, rendes srácok. Élvezem velük a munkát! Értük vagyunk, Ők az elsők!
Köszönöm a beszélgetést és kívánok további sok sikert munkátokhoz és
remélem, hogy még több fiatal tehetséges ökölvívónak tudtok lehetőséget
biztosítani ebben a sportágban!

MEGHÍVÓ
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület tisztelettel meghívja Önt és családját az „Értékcseppek a hagyományok tengeréből” című programsorozat
A mezőtúri szőnyeg múltja és jelene című bemutató foglalkozásokra, és
a kész munkákból rendezett kiállítás megnyitójára.
A foglalkozások helyszíne és időpontja:
Városi Galéria (Múzeum tér 1.)
2019. november 18, 25 és 28. délelőtt 10 és 12, délután 16 és 18 óra
között.
A bemutatón az érdeklődők szakember segítségével kipróbálhatják a
hagyományos szőnyegszövés alapfogásait.
A bemutatókat tartja Virág Lajosné és Elek Tímea.
A kiállítás megnyitó helyszíne, időpontja: Városi Többfunkciós
Közösségi Tér előtere (Mezőtúr, Petőfi S. út 5.)
2019. november 26. 16 óra
További információk a rendezvényekről:
www.bodokifodor.hu; www.mkskft.hu;
www.fazekasmuzeum.hu
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Újabb sikereket ért el a Mezőtúri Wing Chun
Kung Fu Harcművészeti Sportegyesület
A Dunakeszi Szent István Általános Iskola sportcsarnoka adott otthont a
Magyar Tradícionális Kung-Fu és Wushu Szakszövetség által megrendezett
Országos Bajnokság II. fordulójának 2019. október 26-án. A közel 130 km
távolságra lévő kis városunkból Mezőtúrról 11, a Mesterszállási szakosztályunkból 5 versenyző indult útnak a kora hajnali órákban. A versenyzőkön
kívül 5 bíró is utazott a csapattal. Érkezés után megkezdődött a versenyhelyszín kialakítása, majd miután minden a helyére került, kezdetét vette
a verseny.
Közel 20 sportegyesület közel 100 versenyzője több mint 300 nevezéssel
indult a megmérettetéseken. A csapatok felvonulása után elhangzott a
köszöntő, illetve az Világ- és az Európa Bajnokságok helyezettjeinek díjátadása.
A versenyek három páston kerültek lebonyolításra. A mi teljes figyelmünk a 1-es és a 3-as pástra összpontosult, ahol a mi versenyzőink mutatták be tudásukat Wing Chun formagyakorlat és küzdelem (qingda, sanda)
kategóriában. Az 1-es páston a Tradicionális Külsőerő és a fegyveres formagyakorlatoké volt a főszerep. Formagyakorlatban 13 fő, küzdelemben
pedig 6 fő képviselte a Mezőtúri Wing Chun Kung Fu Harcművészeti
Sportegyesületet.
Kiemelkedő eredmények születtek mindkét kategóriában!
Formagyakorlat:
Mezőtúri szakosztály:
Csuka Renáta Yong Chun gyerek lány pusztakéz 1. hely
Barna Liliána Yong Chun gyerek lány pusztakéz 2. hely
Nagy Melinda Yong Chun gyerek lány pusztakéz 3. hely
Szabó Nóra Yong Chun serdülő lány pusztakéz 1. hely,
Yong Chun serdülő lány fegyveres 1. hely
Lakatos Csilla Yong Chun serdülő lány pusztakéz 2. hely
Illés Bence Yong Chun ifjúsági fiú pusztakéz 1. hely
Szilágyi István Yong Chun serdülő fiú 1. hely,
Yong Chun serdülő fiú fegyveres 1. hely
Tóth Máté Yong Chun ifjúsági fiú pusztakéz 4. hely
Mesterszállási szakosztály:
Szeleczki Boglárka Yong Chun Pusztakezes gyerek nő 4. hely
Komlós Lajos Szabolcs YongChun Pusztakezes gyerek férfi 2. hely
Arany Hunor Yong Chun Pusztakezes gyerek 1. hely
Arany Botond Yong Chun Pusztakezes serdülő férfi 2. hely
Arany Koppány Yong Chun Pusztakezes ifjúsági férfi 2. hely
Küzdelem:
Mezőtúri szakosztály:
Lakatos Csilla Qingda serdülő lány -52 kg 1. hely
Koma Márk Qingda serdülő fiú -65 kg 1. hely
Varga Béla Sanda felnőtt férfi -70 kg 2. hely
Mesterszállási szakosztály:
Arany Hunor Qingdagyerek II. férfi -48kg 1. hely
Arany Botond Qingdagyerek III. férfi -48kg 3. hely
Arany Koppány Qingdaserdülő férfi -75kg 1. hely
Gratulálunk a versenyzőknek és az edzőknek a szép eredményekhez!
Szép volt Lányok, szép volt Fiúk!
Találkozunk a döntőn!
Barnáné Koma Ágnes

FELHÍVÁS
Kedves Fotósok!
A mezőtúri Tourinform iroda a városról készült fotóanyag megújításán dolgozik, amelyet új képeslapok és a későbbiekben városi kiadványok készítéséhez kíván felhasználni. (Elektronikus és nyomtatott formában is.)
Lehetőséget adunk amatőr és profi fotósoknak egyaránt, akik fényképük
felajánlásával szívesen hozzájárulnának kiadványaink színesebbé tételéhez.
Témák:
• jellegzetes mezőtúri épületek (városháza, templomok stb.),
• szökőkutak,
• tájképek,
• kézművesség, fazekasság,
• egyéb, a városhoz kapcsolódó képek.
A fényképekért pénzbeli juttatás nem jár, de a készítő nevét minden
esetben feltüntetjük.
A fényképek nem minden esetben kerülnek felhasználásra!
A képeket a következő címre kérjük beküldeni:
mezoturifoto@gmail.com
Formai elvárások: a képeket JPG kiterjesztésű file formátumban és minimum 1944×2592 ~ 5,0 MP felbontásban kell feltölteni.
A képeket folyamatosan várjuk.
Köszönettel:
Csikósné Vida Viktória
irodavezető
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ELHUNYTAK
Papp Árpád élt 75 évet
Fekete József élt 66 évet
Virág Antalné élt 92 évet
Juhász Zoltán élt 67 évet
Agárdi János élt 73 évet
Bosnyák István élt 80 évet
Takácsné Bán Erzsébet Mária élt 62 évet
Rácz Imre Béla élt 71 évet
Mihácsi Miklós Sándor élt 74 évet
Purgel Lajosné élt 71 évet
Herbály Sándor élt 86 évet

Nyugodjanak békében.

közéleti lap

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

Bámer Fanni
(Dávid Renáta)

Sipos Sándor
(Farkas Edit)

Toldi Balázs
(Lénárt Judit)

TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 5. Telefon: 06-56/350-149
Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33
Koszorúk, sírcsokrok megrendelése és kiszállítása.

Véradás 2019
2019. november 27-én 9-15 óraig
VÉRADÁS a Kossuth úti Általános Iskolában.
Szükséges iratok:
Személyi igazolvány,
lakcím-kártya, TAJ kártya
Magyar Vöröskereszt

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:

Állatorvosi ügyelet:

November 8-14-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

November 9-10-én
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József Attila u. 9.
Tel.: 56/352-265; 06/30/977-0936

November 15-21-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 56/550-445

November 16-17-én
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Debreczeni utca
Tel.: 06/30/239-9343

Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. A Települési Értéktár
eleme. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti:
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
Felelős szerkesztő: Bordács László.
Szerkesztő, tipográfus: Kalán Hajnalka.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

MAFC felnőtt labdarúgó csapat hazai mérkőzései:
11.09. 13:30 óra - MAFC - JÁNOSHIDA SE
11.23 13:00 óra - MAFC - TÓSZEG KSE

Lapzárta: 2019. november 13. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

