
 Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente  Ingyenes

 XCII. évfolyam 01. szám 2020. január 17.

  Szolnok megye bronzérmes tollforgatója 6. old.

  Véradás 4. old.

  Az időskori depresszió 4. old.

 Sikeres évet zártak a MAFC ökölvívói 7. old.

 Nagy sikerrel zárult a Csillagfényes Andvent 7. old.

  Tájékoztató a téli síkosságmentesítésről 6. old.

A 2019-es év negyedik adventi 
vasárnapján – 2019. december 
22-én – a Belvárosi Református 
Nagytemplomba várták a szerve-
zők a lakosságot.

Az adventi koszorú utolsó gyer-
tyáját Szűcs Dániel az Ügyrendi 
Bizottság elnöke, városi képviselő 
gyújtotta meg, majd Égerné Tamás 
Annamária a Mezőtúri Református 
Kollégium főigazgatója osztotta 
meg gondolatait a közönséggel.

Az adventi programsorozat záró 
műsorát Fekete Nándor orgonamű-
vész látványkoncertje zárta.

Az orgonaművész Európa legmo-
dernebb szállítható koncertorgoná-
jával a birtokában, több száz telt 

házas hangversenyt adott már. A 
„Zene a képekben” című összeállí-
tásában azokat a zenéhez igazított 
művészi fotókat láthatta a nagyér-
demű, amelyek a zeneszerzők lelki 

szemei előtt is lebeghettek a művek 
megalkotása közben. Az egyórás 
koncerten a világklasszis zenekari 
alkotások orgonaátiratai sorakoztak 
fel, közben Fekete Nándor a zene-
művek hátteréről szóló történeteket 
osztott meg a közönséggel, ezzel is 
segítve a zenedarabok megértését. 
A műsort a közönség vastapssal 
köszönte meg, melyre az orgona-
művész egy ráadás darabbal felelt. 

A Mezőtúri Közművelődési és 
Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
nevében köszönjük minden érdek-
lődőnek, hogy részt vettek a városi 
rendezvényeken. 

Várjuk Önöket 2020-ban is sok 
szeretettel. Sikerekben gazdag 
Boldog Új évet kívánunk mindenki-
nek!

Bodor Márti

IV. Adventi gyertyagyújtás

Mezőtúr Város Önkormányzata a 
Doni Áttörés Emléknapja alkalmá-
ból rendezett városi megemléke-
zést 2020. január 12-én, a Kossuth 
Lajos téren álló II. világháborús 
emlékműnél.

77 éve kezdődött meg a Don-
kanyarban a szovjet Vörös Hadsereg 
áttörése. A magyar csapatok ellen-
álltak, azonban az orosz túlerő 
térdre kényszerítette honvédjein-
ket. A magyar katonák több mint 

200 kilométeres frontvonalat véd-
tek nyári felszerelésben -40 fokos 
hidegben. A kilátástalan helyzet 
ellenére a magyar honvédek több 
napon át védekeztek, ezzel ember-
feletti hőstettet hajtottak végre, de 
végül a harcokban és a hosszú visz-
szavonulás alatt 100-120 ezer 
magyar katona vesztette életét. A 
városi megemlékezésen beszédet 
mondott Vasas István, a Mezőtúri 
Turizmusfejlesztési Kft. ügyvezető-
je, valamint a Karcagi SZC Teleki 
Blanka Gimnáziuma, Szakgim-
názium és Kollégium diákjai 
műsorral tisztelegtek a doni esemé-
nyek előtt. Ezt követően az egyhá-
zak képviselői közös imádsággal 
emlékeztek az áldozatokra.

Az esemény végén a kegyelet, az 
emlékezés koszorúinak, virágainak 
elhelyezésére került sor.

Miskolczi Adrienn

Megemlékezés a Doni Áttörés Emléknapja
 alkalmából

Mezőtúri Karnevál
Mezőtúr, Közösségi Ház és Petőfi tér

2020. február 21-22.

Mindenkit szeretettel 
várnak a szervezők!

Meghívó
A Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. tisztelettel meghívja Önt 

a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
Kissné Mikes Éva

„Képíró gyerekek rejtett kincseiből” című kiállítás megnyitójára.

Időpont: 2020. január 22. (szerda) 16 óra
Helye: Közösségi Ház - nagyterem
(5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.)

A megjelenteket köszönti: Patkós Éva városi képviselő
A kiállítást megnyitja: Juhászné Patkós Edit, a KSZC Teleki Blanka 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma címzetes igazgatója

A műsorban közreműködik: Kiss Viktória
A kiállítás megtekinthető: 2020. február 22-ig a Közösségi Ház

nyitvatartási idejében
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Pályázati felhívás 

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

• TOP-7.1.1-16-H-081-4 Civil társadalom erősítése 

Beadási határidő: 2020. január 31.

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

Kelt: Mezőtúr, 2020. január 10. 
Mezőtúr Fejlesztéséért 

Helyi Akciócsoport 
Munkaszervezete

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 
lehetek bármilyen ügyben, kérem keressenek az alábbi elérhetőségeken:

Email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Telefon: +3620 380 07 09

   Boldog István
országgyűlési Képviselő

Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt évek rendjének megfelelően 2019. december 02-a és 2020. 

április 05-e között működteti hóügyeletét a Mezőtúri Intézményellátó 
és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 

Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közutak, kerékpár-
utak és járdák gépi hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkáit a téli 
készenléti szolgálatvezető koordinálja és az Intézményellátó Kft. szakem-
berei végzik. Az erről szóló 2019-2020 időszakra vonatkozó téli forgalom-
biztosítási terv bárki számára elérhető a www.mturiellato.hu internetes 
oldalon.

Kérjük, hogy a járművezetők mindig az időjárási-, látási- és útviszonyoknak 
megfelelően közlekedjenek, legyenek figyelemmel a ködre, a havas, fagyos 
időjárásra, a csúszós utakra. Nagyobb követési távolságot tartva, lassabban 
vezessenek és vigyázzanak az úttest melletti gyalogosokra, nagyon figyeljenek 
a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén.

Balesetmentes közlekedést kívánunk!
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő

Közhasznú Nonprofit Kft.

H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. december 12-ei rendkívüli ülé-
sén önkormányzati rendeletet alkotott

• Mezőtúr Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 
3/2019.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati 
Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.

A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 
lehet igényelni.

Mezőtúr, 2020. január 2.
dr. Enyedi Mihály sk.

jegyző 

MEGHÍVÓ
 Mezőtúr Város Képviselő-testületének

Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának elnöke 
tisztelettel meghívja lakossági fórumra.

Téma: Mezőtúr rövidtávú és hosszútávú fejlesztési irányainak
megbeszélése.

A fórumon várjuk kérdéseiket, javaslataikat, hozzászólásaikat!

A fórum helye: Közösségi Ház nagyterme 
 (5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.)

A fórum időpontja: 2020. január 21. (kedd) 17.30 óra

Tisztelettel:
Kovács Attila  a Bizottság elnöke

Tisztelt Lakosok!
Ezúton hívom Önöket nyilvános fogadóórámra.

Helye: XIII. út Általános Iskola
Ideje: 2020. január 29. (szerda) 16 óra

Meghívásomra a fogadóórán részt vesz Herczeg Zsolt polgármester is.
Rózsa Endre

önkormányzati képviselő

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület öt évvel ezelőtt létrehozta a 
Városi Helytörténeti Gyűjteménytárat, melynek anyagát az egyesület tagjai 
alapozták meg, és az eltelt években magánszemélyek adományai és vásár-
lások útján tovább gyarapodott.

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a családi hagyatékokban fel-
lelhető régi iratokat, fotókat, képeslapokat, könyveket, újságokat, 
használati tárgyakat, munkaeszközöket, régi fényképezőgépe-
ket stb., amennyiben nincs rájuk szükség, feleslegessé válnak, akkor ne 
dobják ki, ne égessék el, hanem adományozzák a gyűjteménytárnak. Ezt 
megtehetik a Petőfi Sándor utca 5. szám alatti irodánkban hétköznap 9-12 
óra között, illetve az alábbi telefonszámon jelezhetik adományozási szán-
dékukat: +36 20 214 47 56.

A gyűjteménytár gyarapítása és megőrzése elsődleges szándékunk és fel-
adatunk. A cél, hogy a mezőtúri kötődésű anyagok itt maradjanak a város-
ban, mert a legfontosabb, hogy múltunk emlékeit megőrizzük. Nem  csak 
a tárgyi emlékeket gyűjtjük, hanem a szellemi értékeket is, amely 
Mezőtúrhoz kötődik és eddig nem volt ismert számunkra vagy elhallgatták, 
ugyanakkor fontos része a város történetének. 

 Megköszönöm mindazon személyeknek, akik eddig értékes adomá-
nyokkal gyarapították a gyűjteményt!

Tisztelettel az egyesület nevében: 
Szabó András egyesületi elnök

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!
Tisztelt Lakosok!

Dr. Siposné Varga Ildikó és Kovács Péter a Tegyünk Együtt 
Közösségünkért Egyesület képviselői
2020. január 20-án (hétfőn) 17 órától

fogadóórát tartanak a Közösségi Ház 108-as termében.
Megjelenésükre számítunk!

Dr. Siposné Varga Ildikó, Kovács Péter
önkormányzati képviselők

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

(Fényképek, meghívók, plakátok)
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A Karcagi Szakképzési Centrum
Mezőtúri Szakközépiskolája és Kollégiuma

5400 Mezőtúr, Földvári út 8.

2020. februári kezdéssel, esti munkarendű
INGYENES FELNŐTTOKTATÁST indít

szakács,ipari gépész, gépi és CNC forgácsoló
szakmákban!

Képzési idő két év.
Jelentkezési határidő 2020. 01. 31. 

Keresse iskolánkat!
06 56/ 350-422 

web: mezoturiszakkepzo.hu
E-mail: mezoturiszakkepzo@gmail.com

Szemet és fület egyaránt elkáp-
ráztatott a Bárdos Lajos Alapfokú 
Művészeti Iskola karácsonyi hang-
versenye.

2019. december 19-én a Városi 
Oktatási Centrum sportcsarnoka 
megtelt zeneszerető emberekkel. 
Az intézmény hangszeres, énekes 
és táncos szereplőkkel töltötte meg 
a délutánt. Az eseményt az intéz-
mény énekkara nyitotta meg, majd 
Karapancsevné Jász Ildikó intéz-
ményvezető szólt a résztvevőkhöz. 
Ezután Mezőtúr Város Önkor-
mányzata nevében Szűcs Dániel 
városi képviselő köszöntötte az 
intézmény munkatársait, az elő-
adókat és a közönséget.

Az eseményen bemutatkoztak a 
művészeti iskola tanszakai, a hang-

szeren tanuló diákok mellett a tán-
cosok is több produkcióval álltak 
színpadra.

Karapancsevné Jász Ildikó min-
den alkalommal meglepetés pro-
dukcióval készül, mellyel megör-
vendezteti a lelkes közönséget. Az 
estet a Nehéz Fiúk Tuba Quartett 
előadása tarkította. A taps és a 
ráadás produkció sem maradhatott 
el. A formáció tagjai az esemény 
záró számában is örömmel énekel-
tek a zeneiskola énekkarával.

Szerkesztőségünk nevében szív-
ből gratulálunk a magas színvonalú 
eseményhez az intézmény minden 
dolgozójának és tanulójának.

Bodor Márti

A zeneiskola karácsonyi hangversenye
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Talán nem is gondolnánk, hogy 
az idősebb korosztály körében 
milyen gyakori a depresszió megje-
lenése. Gyakran aluldiagnosztizált 
betegség, mivel a tüneteit (pl. 
lehangoltság, étvágytalanság, alvás-
zavar, súlycsökkenés) általában 
életkori sajátosságnak tekintik, 
illetve más testi, krónikus vagy 
pszichiátriai megbetegedés jellem-
zői kerülnek előtérbe, melyekkel 
inkább fordulnak orvosi segítség-
hez az idősödő személyek. 
Azonban az átlagéletkor növekedé-
sével egyre több 60 év feletti ember-
nél jelennek meg a depresszió tüne-
tei, akár a lakosság 15%-át is érint-
heti a betegség, mégis észrevétle-
nül, kezeletlenül maradnak a bete-
gek. Ez viszont számos veszélyt 
hordoz magával: növeli az öngyil-
kosság kockázatát, lelki eredetű 
problémákra visszavezethető testi 
tünetek megjelenését, rontják a 
már meglévő betegségek gyógyulá-
si esélyeit, a betegek és családjaik 
életminőségét. Ezért is fontos, hogy 
ezzel a témával bővebben is foglal-
kozzunk.

Milyen tényezők játszhatnak 
szerepet az időskori depresszió 
kialakulásában? Egyrészt beszélhe-

tünk biológiai okokról: testi, ideg-
rendszeri megbetegedés (pl. diabé-
tesz, Alzheimer-kór, Parkinson-kór) 
melléktüneteként, krónikus (általá-
ban nagy fájdalommal, életminő-
ség-romlással járó) betegség 
másodlagos kísérőjeként, az érzék-
szervek működésében bekövetkező 
csökkenés következményeként. A 
biológiai tényezők mellett azonban 
a szociális élet változásai is előse-
gíthetik a betegség kialakulását: 
megváltozott életkörülmények (pl. 
nyugdíjba vonulás), társas támoga-
tás hiánya. Emellett ebben az élet-
korban egyre több olyan élethely-
zettel kell szembenézniük a szemé-
lyeknek, amelyekkel való megküz-
dés nagy kihívást, nehézséget 
jelent: barát/élettárs halála, gyer-
mekeik „kirepülése”, függetlenedé-
se, melyek az egyedüllét érzését 
erősíthetik; fizikai állapot romlása, 
mindennapi tevékenységek elvég-
zésében való gátoltság, melyek az 
értéktelenség, céltalanság érzését 
eredményezhetik; anyagi gondok 
megjelenése, melyek az egziszten-
ciális fenyegetettség gondolatait 
okozhatják.

Melyek azok a jellemzők, ame-
lyekre érdemes odafigyelni, mert 

depressziós megbetegedésre utal-
hatnak? A depresszió általános 
tünetei például a tartós lehangolt-
ság vagy szomorúság érzése, az 
öngyilkossággal, halál gondolatával 
való foglalkozás. Előfordulhat, 
hogy az idősödő személy kevésbé 
érdeklődik a korábban számára 
örömet okozó tevékenységek iránt, 
üresnek, értéktelennek érzi az éle-
tét. Az idősebb korosztály esetében 
ezen tünetei közül leginkább a 
lehangoltság, a figyelmi vagy kon-
centrációs zavarok, memóriarom-
lás, gondolkodás zavara, az inakti-
vitás, alvászavar a legjellemzőbb. 
Továbbá az is megállapítható, hogy 
a serdülőkorúak mellett ez az a kor-
osztály, ahol az öngyilkossági kísér-
letek száma megnövekedett, illetve 
gyakrabban végződik halállal a pró-
bálkozásuk.

A betegség felismerése azért is 
nehezített, mivel az idős emberek 
hajlamosak arra, hogy a depresszi-
ós tüneteikről panaszkodjanak, 
nem igénylik az ezzel kapcsolatos 
orvosi ellátást. Gyakran előfordul 
az is, hogy szégyellik ezen panasza-
ikat, nem szívesen beszélnek emi-
att a tüneteikről. Előítéletekkel ren-
delkeznek a pszichiátriai vizsgála-

tok iránt, vagy épp félnek a kezelés 
folyamatától, költségeitől.

Mindezek ellenére nagyon fon-
tos, hogy az idősebb korosztály 
problémáira (mind testi, mind 
lelki) is nagy hangsúlyt fektessünk, 
és az életkorral járó változásokkal, 
kihívásokkal való megküzdésüket 
segítsük. Erre lehetőség nyílik Lelki 
Egészségközpontunkban is, ahol 
próbáljuk a hasonló problémákkal 
hozzánk forduló személyeket támo-
gatni, előrehaladásukat, gyógyulá-
sukat segíteni.

Elérhetőségek:
Név/cím: Mezőtúri Kórház és 

Rendelőintézet 
Egészségfejlesztési Iroda-LEK

5400 Mezőtúr
Kossuth u. 9.-11.

Telefon: 06-56/550-427

Népegészségügy fejlesztése a mentális egészség területén a Mezőtúri járásban
EFOP-1.8.20-17-2017-00018

Az időskori depresszió

Véradás
A Magyar Vöröskereszt és a Szolnoki Területi Vérellátó Szolgálat

2020. évben a következő időpontokra tervezi véradó napjait:
• január 28.,

• március 24.,
• május 18.
• június 23.,

• augusztus 16.,
• szeptember 29.,
• november 24.,
• december 21.

Helyszín: Közösségi Ház ( 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.)
Köszönjük segítő szándékát!

Magyar Vöröskereszt

III. Farsang kupa
Felnőtt, kispályás labdarúgótorna

Mezőtúr, Városi Sportcentrum
2020. február 1. (szombat) 8:30-18:00

A belépés díjtalan!
Büfé üzemel a helyszínen

Várunk minden szurkolót!
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Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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„Ha valaki egy csöppnyi szeretetet és jó szívet, egy csipetnyi világosságot és 
igazságismeretet adott a világnak, élete nem volt hiábavaló.”- Alfred Delp

Kedves Jólelkű Mezőtúriak! 

Ezúton is szeretném megköszön-
ni, hogy Önökkel együtt a FICSAK 
Mezőtúr Alapítvány a karácsonyi 
adománygyűjtés keretében közel 
150 mezőtúri gyermek és ezzel 
együtt család karácsonyát tudta 
szebbé tenni. 

Játékok, könyvek, ruhák, édessé-
gek találtak új gazdájukra. Továbbá 

egy helyi, nagylelkű, fiatal vállalko-
zó felajánlásával két család kapha-
tott 10-10 mázsa fát, illetve egy ked-
ves felajánlónak köszönhetően egy 
kitűnő tanuló, 8. osztályos gyermek 
laptoppal készülhet további tanul-
mányaira. 

Hála és köszönet illet minden 
adományozót, illetve minden 
embert (a Városi Nyugdíjas Klub 
önkéntes tagjait, a diákokat, akik 
csomagoltak, kollégáimat, Veres 
Anikót, Czeglédi Bettit, Burjánné 
Erős Anitát), aki valamilyen formá-
ban segített, támogatott ebben a 
kezdeményezésben. 

Kívánom, hogy legyen szeretet-
ben, egészségben, boldogságban, 
sikerekben gazdag esztendejük!

Pozderka-Korcsok Anita
az alapítvány kurátora

Szolnok megye bronzérmes tollforgatója

Harmadik helyen végzett cikké-
vel Miskolczi Zsófia, a Teleki tanu-
lója a Szolnok megyei Új Néplap 
által meghirdetett Sajtó és tanulás 
pályázaton. A programban résztve-
vők bejárták a lap szerkesztőségét, 
megismerkedtek a napi munkafo-
lyamatokkal, az újságírói tevékeny-
ségekkel, valamint beszélgettek az 
újság főszerkesztőjével és munka-
társaival. A pályázók ezen a napon 
a különböző iskolákból érkező, 
hasonló érdeklődésű diáktársaikkal 
is eszmecserét folytattak. 

A szakmai betekintést követően 

maguk is egy-egy újságcikk megírá-
sára vállalkoztak. Mindenki érdeklő-
dési körének megfelelő témát válasz-
tott egy közzétett listából. A feladat 
során a résztvevőknek nemcsak az 
újságcikkek tartalmi felépítésére kel-
lett figyelniük, de nagy kihívást 
jelentett a formai követelmények - a 
szigorúan vett terjedelem és karak-
terszámok - betartása is. 

Rengeteg tapasztalatot és 
élményt adott nekem ez a verseny. 
Sok segítséget és odafigyelést kap-
tunk a szervezőktől, tanulhattunk a 
cikkírás fortélyairól – vélekedett a 
tizenegyedik évfolyamos tanuló. 
Zsófi Arany középszer-szerek nél-
kül című, a szórakozás veszélyeiről 
szóló írását a harmadik legjobban 
sikerült alkotásnak ítélte a zsűri 
bizottsága. Eredményét január 
7-én, az Új Néplap szerkesztőségé-
ben tartott díjátadó ünnepségen 
oklevéllel és egy nyári szakmai 
tábor lehetőségével jutalmazták a 
szervezők.

K.Z.
Fotót készítette: Csabai István

Nincs olyan esztendő, amikor ne 
merülne fel a kérdés, kinek a dolga 
a csúszásmentesítés bizonyos köz-
területi szakaszokon.  Az ugyanis 
már régóta egyértelmű, hogy hiába 
tartozik egy-egy terület az önkor-
mányzathoz, bizony vannak olyan 
szakaszok, amelyeknek rendbetéte-
le és rendben tartása a lakosság fel-
adata. Ilyen a fűnyírás nyáron és a 
csúszásmentesítés a téli időszak-
ban.

Számos esetben fordul elő, hogy 
a csapadék nehezíti a közlekedést. 
A biztonságos közlekedés érdeké-
ben a Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő Közhasznú 
Nonprofit Kft. munkatársai folya-
matosan végzik az önkormányzati 
kezelésű utakon a 
síkosságmentesítést, a hó eltakarí-
tást. A csapadék mennyiségétől és 
fajtájától függően kerültek megha-
tározásra a védekezési fokozatok. 
Az I. készültségi (citromsárga) 
fokozat utak, járdák várható jegese-
dése esetén, illetve amikor a lehul-
lott hó nem éri el 5 cm-t, megkez-
dődik a járdák, buszvárók és kerék-

párutak síkosságmentesítése. A II. 
készültségi (narancssárga) fokozat 
az 5 cm-t meghaladó lehullott hó 
vastagság kialakulása esetén lép 
életbe. Ekkor kezdődik az utak tisz-
títása a rendelkezésre álló személy-
zet és gépi eszközpark teljes bevo-
násával. A III. készültségi (piros) 
fokozat lép életbe, amikor 15 cm-t 
elérő, vagy meghaladó a hó vastag-
ság, illetve folyamatos a hóesés. 
Rendkívüli állapot a 25 cm-t megha-
ladó hó vastagság esetén lép életbe. 
A szükséges idegen erő bevonásá-
ról - a társaság ügyvezetőjével 
egyeztetve - a polgármester dönt. A 
feladatok végrehajtására az alábbi 
anyagok állnak rendelkezésre az 
Intézményellátó Kft. telephelyén: 
25 t só (ipari), 40 m3 fűrészpor, 
továbbá 3 q Útkáli Progress környe-
zetbarát síkosság-mentesítő anyag.

Az állami tulajdonú, belterületi 
utakon ezeket a feladatokat a 
Magyar Közút végzi. Előfordulhat 
olyan helyzet, hogy az útkereszte-
ződésekben mégis hó nehezíti a 
közlekedést. Gyakran van szükség 
ezeken a helyeken a kézi hó eltaka-

rításra, amely miatt a munkák las-
sabban haladnak. 

Azt fontos tudnia mindenkinek, 
hogy saját háza, vagy üzlete, egyéb 
ingatlana előtt milyen kötelezettsé-
gei vannak. A közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és ezek meg-
szegésének következményeiről 
szóló 8/2016.(IV.28.) önkormány-
zati rendelet szabályozza, hogy az 
ingatlan tulajdonosa (kezelője, 
használója) köteles gondoskodni az 
ingatlan előtti gyalogút tisztántartá-
sáról (hó eltakarításáról, 
síkosságmentesítéséről). A közös-
ségi együttélés alapvető szabályai-
ba ütköző magatartást követ el az, 
aki az ingatlan használójaként a 
rendelet előírásait nem tartja be.

Belterületen a közutak kivéte-
lével tilos a hagyományos só 
használata!

A 346/2008. (XII. 30.) 
Kormányrendelet értelmében 2010. 
szeptember 1-jétől csak olyan 
anyag szórható a járdára, amelyik 
nem veszélyezteti a fás szárú 
növény egészségét; fák és bokrok 

közelében nátrium-klorid-tartalmú, 
azaz hagyományos sót tilos hasz-
nálni. A legjobb eszközök a kvarc-
homok, a zeolit, illetve a jeget is fel-
olvasztó acetát alapú készítmé-
nyek, vagy a kalcium-kloridos 
mészkő granulátum.

Mezőtúr zöld területekben gaz-
dag, ezért az önkormányzat arra 
kéri a lakosságot, hogy környezet-
barát síkosság mentesítő anyagokat 
használjanak. Közös érdekünk a 
balesetek megelőzése és környeze-
tünk megóvása.

(További tájékoztatás található: 
http://www.mturiellato.hu/
kepek/telforgalomterv2019.pdf)

Herczeg Zsolt
polgármester

Tájékoztató a téli síkosságmentesítésről

Megjelent a Túri Kalendárium 2020!
Kapható a Príma Nyomdában, a Dózsa György úti papírboltban és a Tourinform irodában!

www.mkskft.hu
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Sikeres évet zártak a MAFC ökölvívói

Elsősorban köszönet a támoga-
tóknak, a Pocakos Étteremnek és 
vezetőjének Tóth Évának, aki lehe-
tővé tette, hogy az étteremben zár-
juk az évet.

Továbbá köszönetet mondunk 
minden támogatónknak, kiemelten 
a Mácsai és a Horváth házaspárnak, 
akik egész éven át mellettünk álltak.

Köszönjük a támogatást.

Kötetlen beszélgetésben töltöt-
tük az estét, de kiemelten foglalkoz-
tunk az elért eredményekkel. 

Dicséretben részesítettük Mácsai 
Attilát, aki a Serdülő Ökölvívó 
Magyar Bajnokságon II. helyezett 
lett, ezüstérmet vehetett át.

Bányai Melinda Kittit, aki a Junior 
Ökölvívó Magyar Bajnokságon első 
helyezett lett, aranyérmet vehetett át 
és ő lett a mezőtúri ökölvívás első 
női bajnoka.

Sikeresen szerepeltek gyermek-
korú versenyzőink:

Rafael András minden mérkőzé-
sét megnyerte, köztük két román 
versenyzőt is legyőzött.

Sikeresen szerepelt még Nikolics 
Dávid és Lakatos Zoltán.

Sikernek könyveljük el, hogy 

Gyomaendrődön is beindítottuk az 
ökölvívást. A MAFC kihelyezett 
szakosztályt indított 12-13 fővel, 
ami kezdetnek nem mondható 
rossznak egy olyan városban, ahol 
még nem volt jelen ez a sportág.

Közben a gyerekek degeszre 
ették magukat, nem győztek válo-
gatni a jobbnál jobb ételekből.

Amíg a gyerekek élvezettel 

fogyasztották vacsoráikat, beszél-
gettem Tóth Évikével az étterem 
vezetőjével, aki a fiatalon elhunyt 
Tóth Zsolt testvére.

Zsolti sikeres ökölvívó volt, 
számtalan kupát nyert, Balaton baj-
nokságot, Tiszántúli bajnokságot, 
Országos Bajnokságon bronzérem, 
Matyó kupa, közben sikeres városi 
képviselő volt.

Évike felajánlotta, hogy testvére 
emlékére további támogatást szer-
vez és szorosabbra vesszük a kap-
csolatunkat. A támogatást előre is 
köszönjük.

A jó hangulatban eltöltött vacso-
ra után röviden megbeszéltük a 
jövő feladatait, a támogatóinknak 
megköszöntük a részvételt.

Gellén László

Pinki Horgászbolt, Békésszentandrási Pergető Verseny
2019.12.08. 

Békésszentandrás, Kákafoki Holtág

1.hely: Csoke Pál Balin: 37cm, 39cm, 40cm, 42cm
2.hely: Sovány Gergő Balin: 27cm, 34cm, 40cm, 42cm
3.hely: Galler Ákos Balin: 22cm, 45cm, 55cm
4.hely: Nyeső Csaba Balin: 48cm, csuka: 55cm
5.hely: Csató Gulliver Gábor Balin: 43cm, 52cm
6.hely: Vásárhelyi Lajos Csuka: 60cm
7.hely: Tóthné Csíki Andrea Balin 41cm
8.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos Balin: 38cm
9.hely: Cseh Tamás Csuka: 31,5cm
Mészáros Viktor, Nyeső István, Tóth Zsolt, Herfort Károly, 
Miskolci László, Veres Imre.
Össz fogás: Csuka: 3db. Balin: 16db
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: M-Fishing, KHESZ, Pinki Horgász és 

Kisállateledel Bolt, Metzker Krisztina, Mezőtúr és Vidéke.

Tell Vilmos Darts Klub, Karácsonyi 501 Dko
2019.12.28.

1.hely: Nagy Tibor
2.hely: Polgár Péter
3.hely: Hajdú Róbert Pinki
4.hely: Hodos András
5.hely: Buzafi József
5.hely: Kiss Erik
6.hely: Csikós Attila
6.hely: Blaha Ferenc
7.hely: Pap Károly
7.hely: Veres Imre
7.hely: Romhányi Péter
7.hely: Kerékgyártó Antal
8.hely: Csuka Antal
8.hely: Csuka Mihály
8.hely: Gonda Péter
Gratulálunk a versenyzőknek!

2019. december 16 - 21. között 
immáron második alkalommal 
került megrendezésre a 
Csillagfényes Advent Mezőtúr, cso-
dálatos „fényben úszó” főterén. 
Úgy érezzük, hogy most is sikerült 
elérni a rendezvény elsődleges cél-
ját, egy olyan kulturális és helyi 
értékeket bemutató közösségterem-
tő eseményt létrehozni, amely kul-
turálisan és gasztronómiai értelem-
ben is adventi hangulatot teremt, 
egy térbe hozza az embereket, a 
közösségeket, minden este, akár 
egy-egy órácskára.

Az idei programsorozat is szá-
mos, jó szándékú ember összefogá-
sának, egy igazi csapatmunkának 
az eredménye. Köszönünk minden 
segítséget, támogatást, kiemelten a 
rendezvény házigazdájának, pol-
gármester úrnak, illetve a rendez-
vény főtámogatójának, a Gál Ferenc 
Főiskolának.

Továbbá köszönet a város veze-
tésének, a város hatóságainak, a 
Polgárőrségnek, a Mezőtúri 
Intézményellátó és Ingatlankezelő 
Közhasznú Nonprofit Kft-nek, a 
Mezőtúri Városfejlesztési Kft-nek, a 
Mezőtúri Ipari Park Kft-nek, az 
egyre növekvő számmal résztvevő 
mezőtúri és vidéki kézművesek-
nek, kereskedőknek, magánembe-
reknek, a szorgalmas munkatársak-

nak, akik nélkül ez nem jöhetett 
volna létre. Természetesen nem 
szabad elfeledkeznünk a rendez-
vény színvonalát növelő, minden 
esti fellépőkről sem. A közel egy 
hetes ünnepi héten hallhattuk 
Zelenák Gyula énekes, a Mongol 
Agrár Népdalkör, a Túri Olvasókör, 
a Sono Felici, a Vivace Kamarókus, 
a Coming Soon zenekar én nem 
utolsó sorban Feke Pál színész, éne-
kes csodálatos előadását, akiknek 
ezúton is hálásan köszönjük a köz-
reműködést. 

Nagyon büszkék vagyunk rá, 

hogy sikerült bővíteni a rendez-
vényt a karácsonyi hangulatot foko-
zó díszkivilágítással, kézműves fog-
lalkozással, valamint a szombati 
napon, kicsik és nagyok örömére 
közlekedő Mikulás vonattal is, 
amelyet még maga a vásárba érkező 
Mikulás is megcsodált.

Köszönet minden visszatérő és 
új vendégnek, aki ellátogatott az 
Adventi vásárba. 

Lehetőségeinkhez képest min-
dent megteszünk annak érdekében, 
hogy az idei évben folytatni, bővíte-
ni, színesíteni tudjuk a Csillagfényes 
Adventet.

Vasas István
a Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft. 

ügyvezetője

Nagy sikerrel zárult a Csillagfényes Advent

Smile Büfé

A Közösségi Ház földszintjén
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ELHUNYTAK
Szabó Istvánné élt 94 évet,

Beregszászi Antalné élt 85 évet,
Varga Katalin élt 47 évet,
Kun Imréné élt 94 évet,

Csipes Lajosné élt 78 évet,
Somogyi Lászlóné élt 83 évet,

Tóth István élt 66 évet,
Burai Rudolf élt 65 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Január 17-23-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Január 24-30-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 06/56/550-445

Állatorvosi ügyelet
Január 18-19-én
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006;
06/30/664-8257

Január 25-26-án
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

Ü G Y E L E T E K

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

Bíró Maja Letti 
(Brusznyiczky Katalin)

Borzi Hanna
 (Farkas Mária)

Fejes Anna Janka 
(Nánási Diána)

Hábensusz Dominik 
(Cseh Julianna)

Ábrahám Mátyás
(Török Rózsa)

Ajtai Zseraldine Vivien 
(Pályi Vivien)

Csurgó Zorka 
(Veres Nikoletta)

Sári György 
(Békési Enikő)

Tuka Emma 
(Posztós Edina)

Huszárik Dominik Mihály 
(Nagy Nikolett)

Molnár Milán Endre 
(Kolompár Terézia)

Eszinger Réka 
(Lapatinszki Kitti)


