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Advent 2014.

Adventi készülõdés
Mezõtúr Város Önkormányzata
az idei évben is több helyszínen
hozzájárul az ünnepi hangulat
fokozásához.

A hagyományokhoz híven Advent
elsõ vasárnapján a Városházán került
sor a gyertyagyújtás megrendezésére. Az ünnepségsorozatot a Mezõtúri
Közmûvelõdési és Sport KN Kft.
szervezi már évek óta. A rendezvény
kezdetén a helyi egyházak képviselõi
ökumenikus szertartásos keretek
között közvetítették az isteni gondviselést, nemcsak az adott eseményre,
de az elkövetkezendõ idõszakra
vonatkozóan is. A Református
Egyházközség
lelkészelnöke,
Mihalina László, az Evangélikus
Egyház nevében Fülöp Mónika lelkész, majd a Katolikus Egyház képviseletében Ondavay Tibor pápai prelátus szentelte meg Mezõtúr város
adventi koszorúját, melynek elsõ
gyertyáját Herczeg Zsolt polgármester gyújtotta meg. Az ünnep alkalmából a „Mezõtúr Városért” díjjal
kitüntetett Dr. Lázár József nyugalmazott kerületi fõállatorvos osztotta
meg emlékezõ gondolatait a szépszá-
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Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

mú közönséggel. Ezt követõen – a
kezdetek óta, immár ötödik alkalommal – a Vivace Kamarakórus adott
színvonalas, szép hangversenyt.
A Városháza épületén felkapcsolt
díszkivilágítás is jelzi a meghitt
ünnep közeledését.
A karácsonyi készülõdés jegyében városunk közös fenyõfáit gyermekek díszítették. A Városháza épületében a Mezõtúri Közoktatási és
Közgyûjteményi Intézmény Rákóczi
Úti Általános Iskola 2.b osztályos
tanulói örömmel, büszkén helyezték el a fenyõfán az ötletes és mutatós díszeket, melyeket a 2.a osztálylyal közösen készítettek. A diákok
számára nagy élményt jelentett
Batta Attila Viktor alpolgármester
rendhagyó várostörténeti órája,
melynek során megismerhették az
önkormányzati hivatal dísztermét és
jelentõsebb helyiségeit is. A
Szabadság téri játszótéren is megcsodálhatják a karácsonyfát, amit a
Csoda-vár Óvoda Õzike csoportosai
öltöztettek ünnepélyes díszbe. Az
apróságok óriási izgalommal láttak
hozzá a szebbnél-szebb, csillogó
díszek elhelyezéséhez. Miközben a
pici kezek szorgoskodtak, Herczeg
Zsolt polgármester lepte meg õket
egy kis édességgel és köszönte meg
munkájukat. A fadíszítés igazán
ünnepi hangulatban telt, hiszen az
óvodások télapó és karácsonyi dalokat énekeltek és vidáman táncoltak.
Köszönjük a fenyõfák felajánlását Kiss Dániel „KissKertésznek”,
valamint az ismét csodaszép adventi koszorú elkészítését Pályi Misi
virágkötõnek.
A szervezõk és az önkormányzat
nevében szeretettel várjuk Önöket a
további adventi rendezvényekre!

Karsainé Szabó Judit

II. Adventi gyertyagyújtás
December 7.
Közösségi Ház
Emlékezik: Pappné Juhász Emília ügyvezetõ
Mezõtúri Intézményellátó és Ingatlankezelõ KN Kft.
Gyergyát gyújt: Kontér Béláné intézményvezetõ
Városi Óvodák
Program: Thurzó Zoltán zongoraestje
III. Adventi gyertyagyújtás
December 14.
Közösségi Ház
Emlékezik: Csendom György volt elnök
Szivárvány Népzenei Egyesület
Gyertyát gyújt: Csider István titkár
Szivárvány Népzenei Egyesület
Program: Gyermek- és Ifjújsági Citerazenekarok XVI. Túri Találkozója
IV. Adventi gyertyagyújtás
December 21.
Közösségi Ház
Emlékezik: Váradiné Sípos Judit
református diakónus, hitoktató
Gyertyát gyújt: Batta Attila Viktor
alpogármester, Mezõtúr
Program: Petõfi Dalkör - Sono Felici énekegyüttes közös koncerje

Megnyitott a mûjégpálya
November 28-án nyitotta meg
kapuit a mûjégpálya Mezõtúron. A
korcsolyázni vágyókat 2015. január
4-ig várják a Városi Oktatási
Centrum udvarán.
A megnyitón Pappné Juhász
Emília a Mezõtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelõ KN Kft. ügyvezetõje
köszöntötte a megjelenteket. Ezután
Herczeg Zsolt Mezõtúr városa polgármestere megnyitó beszédében
elmondta, az önkormányzat célja,
hogy a városban élõket közösségé
formálja, amelyhez a mûjégpálya is
hozzá járul. Továbbá köszönetet
mondott a Intézményellátó Kft. munkatársainak és az Ipari Park Kft. dolgozóinak, hogy a Városi Oktatási
Centrumban helyet kapott a pálya.

A megnyitó nagy érdeklõdés mellett zajlott, a város lakói közül többen
elsõ alkalommal próbálták ki a korcsolyázást. A kikapcsolódni vágyókat
emellett adventi vásárral, forralt borral, teával és meleg ételekkel is várják.
A korcsolyázás szerelmeseit hétköznap 14 és 20 óra között, hétvégén pedig 10 és 20 óra között várja
a pálya a Városi Oktatási Centrum
udvarán, melynek bejárata a Fölvári
út felöl van. Elõzetes bejelentkezés
alapján csoportokat is fogadnak a
délelõtti órákban. A korcsolyázni
vágyok vihetik saját jégkorcsolyájukat is, de bérlésre is van lehetõség,
melynek összege 200 Ft óránként.
A pálya használata pedig 300 Ft-ba
kerül egy órára.
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Megkérdeztük...
Az újonnan megalakult testület 2014. november 27-én
több, mint negyven napirendi
pontot tárgyalt. A fontosabb
döntésekrõl Herczeg Zsolt
polgármester és Batta Attila
Viktor alpolgármester tájékoztatta a sajtó megjelent
képviselõit.
– A testület döntött a „Mezõtúr
város önkormányzati tulajdonú
belterületi útjainak a fejlesztése”
címû pályázat közbeszerzési eljárás
ismételt kiírásáról. Mit takar ez?
– Ismételten kiírásra kerül a közbeszerzési eljárás, amely keretében
kiválasztásra kerül a kivitelezõ. Volt
már egy sikertelen eljárásunk, de
akkor olyan magas ajánlat érkezett
be, amelyre az önkormányzatnak
nem volt forrása. 54 millió forintot
kellett volna a városnak önerõbõl
még hozzátenni a projekthez. Az
eredeti költségszinten is 36 millió
forint terheli a várost ebben a projektben, így még plusz 54 millió
forinttal, összesen 90 millió forinttal
kellett volna hozzájárulnunk. Ezt
sajnos nem tudtuk vállalni, ezért
mondtuk azt, hogy érvénytelen az
eljárás. Idõközben az illetékes
minisztériumtól megjött arra a
kérelmünkre a válasz, amelynek a
lényege az volt, hogy plusz 15%
forrást szeretnénk erre igényelni,
tekintettel a magas ajánlatra. A
válasz már azt követõen érkezett
meg, amikor a képviselõ-testület
kimondta az érvénytelenséget, de
ezt a plusz 15% forrást megkapta az
önkormányzat. Így az ismételten
kiírt közbeszerzési eljárás során,
amennyiben egy olyan mértékû
árajánlat érkezik be, mint az elõzõ
eljárásban, akkor a forrás már rendelkezésre áll az önkormányzat számára. Ez azt jelenti, hogy tavasz
folyamán megvalósulhat a pályázat.
Öt utcát érint: az Északi összekötõ
utat, a Balassa Bálint utat, a
Vásárhelyi Pál utat, a Széchenyi utat
és a Csabai Wagner József utat.
Nagyon bízom abban, hogy május
végére ez a beruházás befejezõdhet.
– Tárgyalt a testület az AlsórészOncsa városrészek szennyvízcsatornával kapcsolatos kintlevõségeirõl.
Errõl mit lehet tudni?
– Több mint 10 évvel korábbra

nyúlik vissza ennek a beruházásnak a megvalósítása. Az önkormányzat egy 50%-ot el nem érõ
forrást nyert el. Ez azt jelentette,
hogy a lakosság részére egy magasabb hozzájárulást kellett kivetni,
amit az ingatlantulajdonosok többsége elfogadott, a Víziközmû társulás létrejött. Egy úgynevezett lakáspénztári konstrukcióval tudtuk azt
biztosítani, hogy a lakossági befizetések mellé az állami támogatást
felhasználva tudjuk csökkenteni a
lakosok terheit. Így az ingatlanonkénti 340 ezer forint hozzájárulásból valamivel több, mint 190 ezer
forintot kellett kifizetni néhány év
alatt. A hitelt az önkormányzatunk
visszafizette az elmúlt év végén, azt
követõen kaptuk meg a banktól az
elszámolást, amely név szerint tartalmazta, hogy kinek milyen hátraléka van. Amikor az önkormányzat
visszafizette a hitelt, akkor több,
mint 20 millió forinttal kellett kiegészíteni a lakástakarékpénztárakból
felszabadult összeget, tehát ennyi
hátralék van. Miután megkaptuk a
listát az elmaradásokról, megszólítottuk a tartozó lakosokat. Az
önkormányzat egy korábbi döntése
az volt, hogy aki ezt a hátralékot
rendezi 2014. december 31-ig
10 000 forint kedvezményben
részesül. Sokan kiegyenlítették tartozásaikat, viszont 86 olyan adós
van, akik nagyobb összeggel tartoznak. Az elmúlt soros ülésen a képviselõ-testület kimondta, hogy a
fizetési határidõt meghosszabbítja
2015. május végéig; annak, aki rendezi a tartozását marad a 10 000 Ft
kedvezmény, de azt követõen szigorúan be fogjuk hajtani. A nagy
hátralékkal rendelkezõknél, amenynyiben nem rendezik a tartozásukat és nincs letiltható jövedelmük,
akkor az ingatlanokra jelzálogot fog
az önkormányzat bejegyeztetni.
Nem engedhetjük meg, hogy ez az
összeg elvesszen.
– Zárt ülésen tárgyaltak a cipõgyár
ingatlanára vonatkozó bérleti
szerzõdésrõl. Mit jelent ez az ott
dolgozókra nézve?
– Az önkormányzatunk ingyenesen tulajdonba kapta a cipõgyár
épületét, amely erõsen leromlott
mûszaki állapotban van. Azért is

döntött úgy a képviselõ-testület,
hogy vegyük át az államtól tulajdonba az épületet, mert az önkormányzat majd jobb gazdája lesz az
ingatlannak és ha pályázati lehetõség nyílik rá, akkor fejleszteni is
tudjuk azt. A döntés megszületett,
most a bérleti szerzõdés megkötése
van folyamatban. Közben keressük
a felújítás lehetõségét; szeretnénk
energetikailag hatékonyabbá tenni,
jobb munkahelyi körülményeket
teremteni, amely a dolgozóknak
egy sokkal komfortosabb, egészségesebb környezetet teremtene.
– Szintén zárt ülésen esett szó a
„Földutak stabilizálása Mezõtúron”
tárgyú projektrõl. Mely utcák tartoznak ide?
– Két utcában stabilizáljuk a földútjainkat, ez a Törõ Pál és a XVI.
utca. Szeptemberben kiértesítettük
a lakókat, hogy ezek a munkák
novemberben megvalósulnak, de
sajnos még a mai napig nem indultak el. Részünkrõl a szándék megvan, viszont a közbeszerzési eljárás
nagymértékben elhúzódott, a képviselõ-testület még most tudott eljárási nyertest hirdetni. A szerzõdéskötés a héten meg fog történni és
még a közbeszerzési törvény alapján a szerzõdéskötés után is van
egy 10 napos idõintervallum, amíg
nem kezdheti el a kivitelezést a
nyertes. Tárgyaltunk a kivitelezõvel
és azt az ígéretet kaptuk, hogy karácsony elõtt mindenképp befejezik a
beruházást. Ennek a munkának a
végrehajtása körülbelül két hetet
vesz igénybe. Az ott lakók már
nagyon várják. Elnézést kérek
azért, hogy idáig húzódott a projekt, de valóban nem rajtunk
múlott. Nagyon remélem, hogy
nem lesz olyan extrém idõjárás,
ami miatt a kivitelezést ne lehetne
végrehajtani.
Polgármester úr után Batta Attila
Viktor alpolgármester úr tájékoztatta a lakosságot néhány témában.
– Az elmúlt testületi ülés kulturális és sport témában is igen termékeny volt. Két rendezvény idõpontját is meghatároztuk a következõ
három évre. Elsõ a Túri Vásár idõpontja. Ezt néhány dolog befolyásolta. Az egyik az East Fest idõpont-

ja, illetve az esõs idõjárás augusztus második felében. 2015-ben ezek
hatására az idõpont augusztus 9.,
2016-ban augusztus 7., 2017-ben
augusztus 6.
A másik rendezvény a Városnapi
rendezvény, ami 2015-ben május
9-én kerül megrendezésre, ez egy
szombati nap. 2016-ban május 7-én,
2017-ben május 6-án. Ebben az esetben próbáltuk elkerülni a túrkevei
Juhász Fesztivál idõpontját.
Fontos döntés született arról,
hogy a megalakult a Mezõtúri Roma
Nemzetiségi
Önkormányzattal
együttmûködünk. Az elõzõ négy
éves ciklusban ez nem így történt,
hiszen a roma önkormányzat különbözõ problémák miatt nem alakulhatott meg. Idén viszont közös
gondjainkat együttes erõvel tudjuk
megoldani. Itt a hivatalban irodát és
eszközöket kapnak. Emellett az
együttmûködési megállapodás azt
is jelenti, hogy más források érkezhetnek a városba, ami a mûködésüket és több pályázati lehetõséget fog
biztosítani.
Január elsejétõl változás történik
a hivatal munkarendjében. A
Kormányhivatal munkarendjéhez
igazodva hétfõn 8-18 óráig, kedd,
szerda, csütörtök 8-16:30-ig, illetve
pénteken 8-12:30-ig lesz a nyitva
tartás.

Bodor Márti

TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton tájékoztatom Önöket,
hogy a közvilágítási hibák bejelentése az üzemeltetést végzõ
KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálatán
tehetõk meg, amelynek elérhetõségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu
Telefon: + 36 40 / 200-817
A bejelentéshez a hiba pontos
címének (esetleg oszlopszám)
megadása szükséges.
Egész körzetet, utcát érintõ
hibák közvetlenül az E.ON hibabejelentõ részére is jelezhetõek,
hivatkozva a szakaszhiba jellegére. Telefon: + 36 80 / 210-310.

dr. Szûcs Attila
jegyzõ
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Aktuális pályázatokról röviden
Kedves Olvasónk!
Továbbra is tart az Otthon Melege Program keretében kiírt lakossági
pályázatok beadása, azzal a változással, hogy a Kazáncsere-pályázat forráskimerülés miatt szünetel. A beadott pályázatok, amelyek megfelelnek a
Pályázati Útmutatóban meghatározott feltételeknek az útmutatóban rögzítettek szerint rangsorolásra kerülnek.
A háztartási nagygépek cseréjére, valamint a nyílászárók cseréjére kiírt
alprogramokra továbbra is lehet pályázni a már ismert feltételekkel.
Felhívnánk a figyelmet arra, hogy érdemes ezeket minél hamarabb beadni,
mivel a forráskimerülés okozta akadály e két pályázat esetében is bekövetkezhet, tekintettel arra, hogy nagyon sokan próbálnak élni a lehetõséggel.
Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményezõ cseréje
alprogram
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014. szeptember 25-én, az Otthon
Melege Program keretében hirdette meg a Háztartási nagygépek
energiamegtakarítást eredményezõ cseréje alprogramot. A tárca a pályázattal kapcsolatos visszajelzéseket mérlegelve módosítja a pályázati feltételeket, és minden magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezõ magánszemély számára lehetõvé teszi a programban való részvételt.
Az állami, vissza nem térítendõ pályázati támogatással a pályázók csökkentett vételáron szerezhetik be új, magas energiahatékonyságú hûtõ- vagy
fagyasztó-berendezéseiket. A pályázatokat benyújtani az Észak-Alföldi
régióban – elektronikus úton – 2014. november 25-én, 0:00 órától lehet.
A pályázatok a 2014. november 14-e és 2014. december 15-e közötti idõszakban, régiónként eltérõ idõpontokban, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig
nyújthatók be, kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül.
Pályázati lehetõség nyílászáró cserére
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az „Otthon Melege Program”
keretén belül 1,1 milliárd forinttal támogatja lakások homlokzati nyílászáróinak cseréjét
A pályázati úton elnyerhetõ forrás által lehetõvé válik a lakóingatlanok
elavult állapotú, gyenge minõségû homlokzati nyílászáróinak cseréje.
A pályázaton azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a pályázattal
érintett lakóépület tulajdonosai és azt életvitelszerûen lakják. Pályázatot
benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített
lakóépület részét képezõ lakás korszerûsítésére lehet. Az egyes lakások
tulajdonosai önállóan nyújthatnak be pályázatot.
A pályázattal elnyerhetõ támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott
elszámolható költség 40 %-a lehet, azzal a kitétellel, hogy a pályázatonként
(lakásonként) adható támogatás nyílászárócsere esetén bruttó 450 000
forint, míg a lakások nyári hõvédelmének javítását célzó, árnyékoló vagy
árnyékvetõ szerkezetek beépítésével kombinált nyílászárók cseréje esetében legfeljebb bruttó 520 000 forint lehet.

Tájékoztató
Ezúton tájékoztatom a tisztelt
címzetteket, hogy a Hármas –Körös
folyón Mezõtúr-Szarvas között a
komp 2014. november 30-ig közlekedik.

Tisztelettel: Gál Csaba
Mezõtúri Közös
Önkormányzati Hivatal
Mûszaki Iroda

A pályázatokat benyújtani az Észak-Alföldi régióban – elektronikus úton
– 2014. november 29-én, 0:00 órától lehet. A pályázatok a 2014. november
26-a és 2015. január 5-e közötti idõszakban, régiónként eltérõ idõpontokban, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújthatók be, kizárólag
elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül.
A részletes pályázati dokumentációk a kormányzati honlapon és az ÉMI
Nonprofit Kft. pályázatkezelõ szerv honlapján (www.emi.hu) érhetõ el.
Ösztöndíj pályázat mûszaki tanulóknak
A Pro Progressio Alapítvány a B. Braun Medical Kft. támogatásával pályázatot hirdet a mûszaki tanulmányokat folytató Bsc-, MSc-, PhD-hallgatók részére.
Kutatási téma: orvostechnikai kutatás-fejlesztés: Orvosi készülékekben
használható modern fejlesztési technológiák lehetõségeinek vizsgálata.
Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:
- Folyamatban lévõ tanulmányok villamosmérnöki/ informatikai karon
- C/C++/ Java/Javascript/ model bázisú programozási ismeretek
- Angol nyelvtudás
- Orvostechnikai területen szerzett tapasztalat elõny.
További információk: a Pro Progressio Alapítvány honlapján, http://
proprogressio.hu.
Vállalkozásfejlesztési pályázatok
Továbbra is beadhatók a vállalkozások számára kiírt elsõ új európai uniós
ciklust érintõ pályázatok, amelyek a miko-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitás bõvítését, valamint a piaci megjelenést támogatják. Ezek a
pályázatok 2014. november 12-tõl vannak nyitva és még mindig nem késõ
elkészíteni a pályázat beadásához szükséges dokumentumokat. Ezekrõl a
pályázatokról részletesebben is olvashatnak a www.palyazat.gov.hu oldalon.
1. „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bõvítése”:
A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások feldolgozóipari
termelési kapacitásainak fejlesztése, a gyártáshoz kapcsolódó, új termelõ
eszköz beszerzése támogatható 50%-os mértékben. Az igényelhetõ vissza
nem térítendõ támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum
100.000.000 Ft.
2. „Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása”:
A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások számára a külpiacra jutást elõsegítõ szolgáltatások igénybevétele, külföldi kiállításokon,
vásárokon való megjelenés, marketingtevékenység támogatható 50%-os
mértékben. Az igényelhetõ vissza nem térítendõ támogatás összege: minimum 3.000.000 Ft, maximum 7.500.000 Ft.
A fent leírt pályázatokról további információt kérhetnek a szucs.dan@
gmail.com e-mail címen, vagy telefonon hétköznap 8-16 óráig a 20/5588364-es telefonszámon.

Szûcs Dániel

TÁJÉKOZTATÓ!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezõtúri Járási
Hivatal Okmányirodai Osztályán (Mezõtúr) az ügyfélfogadási idõ 2014.12.01-tõl az alábbiak szerint változik:
• Hétfõ: 8.00-18.00 óráig
A többi napon az ügyfélfogadási idõ változatlan:
o Kedd: nincs ügyfélfogadás
o Szerda. 8.00-16.00 óráig
o Csütörtök: 13.00-16.00 óráig
o Péntek 8.00-12.00 óráig

Szegõ János
hivatalvezetõ-helyettes s.k.
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Középpontban a hagyományápolás

November 29-én a Közösségi
Ház nagytermében nyílt meg a
Mezõtúri Népi Díszítõmûvészeti
Szakkör kiállítása „Mezõtúr
Végtelen Fonala” címmel. A tárlaton több mint 50 kiállító hímzései, kézimunkái láthatóak.

az adventi népszokásokat is.
Ezután került sor az emléklapok és
elismerések átadására.
Az eseményen Mezõtúr Város
Önkormányzata nevében Patkós
Éva városi képviselõ köszönte meg
a szakkör munkáját.

A
megnyitó
az
Iringó
Citerazenekar mûsorával kezdõdött, majd Berczeliné Boldog Mária
nyitotta meg a kiállítást, aki beszédében kiemelte a hagyományápolás
fontosságát, emellett felelevenítette

A kiállítás 2015. január 31-ig látogatható a Közösségi Ház nyitva tartási idejében.

Veres Nikoletta
Mezõtúri Városi Televízió

KÓBORKA HÍREK…
Köszönjük a Mezõtúr és Vidéke
újság szerkesztõinek, hogy megjelentetik cikkeinket.

Az elmúlt írásunk óta mintha
megmozdult volna a város.
Köszönjük annak az 5 jó szándékú
embernek, köztük 1 kisdiáknak,
akik felajánlották a kétkezi segítségüket. Köszönjük a ruhanemûket,
amit többen adományoztatok fázós,
árva kutyáinknak. Köszönjük a
Városi Kórház és a Városi Intézmény
– Csodavár Központi Óvoda részérõl
a felajánlott használt bútorokat. Az

elmúlt idõszaknak volt egy nagyobb
örömteli eseménye is. A BácsKiskun- Megyei Állatvédõrség és a
Kecskeméti Cerberos Kutyaiskola
kezdeményezésére október 25-én
adománygyûjtés volt a mezõtúri
SPAR áruháznál. Megható volt az a
segíteni akarás, amit Mezõtúr lakosai tanúsítottak. Összesen 113,8 kg
táp, 30 nagy doboz konzerv, 9
kutyaszalámi, 2 cs. jutifalat és
59.500 forint gyûlt össze!
Köszönjük Szabó Attilának és
Buczkó Anitának, hogy megszervezték ezt a mai napot, és eljöttek
Kecskemétrõl hozzánk. Magukkal
hozták a szintén mentett kutyájukat, a gyönyörû Baltót, aki nagy
segítség volt a gyûjtésben.
Köszönjük a mezõtúri SPAR dolgozóinak, hogy segítették a munkánkat, és nem utolsósorban hálás
köszönetünket fejezzük ki minden
KEDVES ADAKOZÓNAK!
Ha esetleg lenne még, aki segíteni szeretne egyesületünknek:
Bankszámlaszámunk: K&H Bank
10402049-00017023-00000007

Köszönet!
Ezúton szeretnénk megköszönni volt munkatársainknak, valamint a
Szõlõfürt vendéglõnek és dolgozóinak, hogy lehetõvé tették számunkra az
egykori Szõnyegszövõ nyugdíjasainak találkozóját.

Köszönettel az elõkészítõ dolgozói!

2014. december 05.

Pályaválasztási Kiállítás Mezõtúron
November 18-án Pályaválasztási
Kiállítást és Szakmabemutató
Napot rendezett a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal
Mezõtúri Járási Hivatal Járási
Munkaügyi
Kirendeltsége
Mezõtúron a Városi Oktatási
Centrumban.

tudással rendelkeznek.
A Munkaügyi Központ vezetõje
elmondta továbbá, hogy a kiállítás
célja, hogy minden információt
megkapjanak a diákok a bemutatkozó intézmények szakképzési
kínálatával kapcsolatban.
A rendezvényen Jász-Nagykun-

A rendezvényt köszöntötte Batta
Attila Viktor, Mezõtúr város alpolgármestere. Elmondta, hogy milyen
fontos feladata van a kiállításnak,
hiszen a továbbtanulás elõtt álló
diákok bepillantást nyerhetnek a
különbözõ szakmák világába, ami
segítséget nyújthat a pályaválasztásban. Alpolgármester úr kiemelte
továbbá az élethosszig tartó tanulás
fontosságát is.
A kiállítást Deák Miklósné, a
Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi
Központjának vezetõje nyitotta
meg, beszédében kihangsúlyozta,
hogy a munkaerõ piaci folyamatok
egyre kedvezõbb adatokat produkálnak, a foglalkoztatottság növekszik, a gazdasági aktivitás egyre
magasabb és az álláskeresõk száma
fokozatosan csökken. A gazdasági
fejlõdés növekedése érdekében
szükség van magasan képzett munkavállalókra, akik versenyképes

Szolnok megye és Heves megye
több mint 20 középfokú oktatási
intézménye és tagintézménye
mutatkozott be. A kiállításon részt
vett a Mezõtúri Református
Kollégium és a Teleki Blanka
Gimnázium,
Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium is. A hetedik és nyolcadik osztályos diákok
betekintést nyerhettek a különbözõ
szakmákba. A részvevõk tájékozódhattak az érettségi utáni továbbtanulási lehetõségekrõl, emellett
pályatanácsadás és online pályaválasztást segítõ információk is várták
a kiállításra ellátogatókat. A
Pedagógiai Szakszolgálat is képviseltette magát a programon, munkatársaik széleskörû információt
nyújtottak a középiskolai felvételi
menetérõl.

Veres Nikoletta
Mezõtúri Városi Televízió

Adománygyûjtés a csángó magyar gyermekeknek
2014. november 14-én iskolánk
delegációja
Frumószán,
Csángóföldön járt. A már hagyománnyá vált adománygyûjtés a
csángó gyermekek megsegítésére
most is sikerrel zárult. Egy kerékpárt, ruhákat és pénzbeli segítséget
is ki tudtak juttatni a frómószai
csángó magyaroknak. A pénzbeli
adományból a Magyar-ház fûtését
fogják finanszírozni a téli idõszak-

ban, ahová a gyerekek magyar órára
járnak. Az adományokat a Mezõtúri
Református Egyházközség, a
Mezõtúri Református Kollégium,
iskolánk tanárai és diákjai, valamint
a diákönkormányzat támogatta.

Mezõtúri Református
Kollégium, Gimnázium,
Szakközépiskola, Általános
Iskola és Óvoda

www.turihirek.hu

2014. december 05.
Köszönetnyilvánítás
A Mezõtúri Intézményellátó Kft.
a lakosság segítségét kérte abban,
hogy a Városi Strandfürdõt virágokkal szebbé varázsolhassa. Nagy
örömünkre szolgált, hogy milyen
sok felajánlás érkezett.

Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani:
• Babecz Sándornak- XV. utcából,
• Bíró Józsefnek- Tamkó Sirató
Károly útból,
• Cs. Kiss Imrénének- Búza útból,
• Csuka Mihálynak- Kinizsi útból,
• Fekete Júliának- Kiss János útból,
• Gecser Istvánnénak- Eper útból,

• Jódi Pálné Annusnak- Vasvári Pál
útból,
• Juhásznénak- Szeder útból,
• Karánénak- Eötvös útból,
• Magyarné Szabó MargitnakSzabadság térrõl,
• Mészáros Ágnesnek- Tündér utcai
fodrászüzletbõl,
• Mészárosné Berecz RózsikánakTündér útból,
• Olajos Jánosnak- Zrínyi utcából,
• Parászka Mariannak- Egri utcából,
• Pikó Istvánnak- Egri utcából,
• Sebestyén Ferencnek- XVII. utcából,
• Sebestyén Lajosnénak- Tamkó
Sirató Károly utcából,
• Szabó Andrásnak- Túrkevei útból,
• Szabó Rózának- Nagy Imre utcából,
• Toldi Krisztinának- Nagycsapatkert utcából,
• Varga Jánosnak- Túrkevei útból,
• Varga Mihálynak- Malom utcából

Karácsonyi jótékonysági gyûjtés Mezõtúron
November 20-a és december
15-e között immáron második
alkalommal szervez a Fidelitas
Mezõtúri Szervezete karácsonyi
jótékonysági gyûjtést. A felajánlásokban ruhákat, könyveket, játékokat és tartós élelmiszereket várnak, melyeket még karácsony
elõtt eljuttatnak majd a hátrányos
helyzetû gyermekek részére.
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helyeken és idõben.
A Mezõtúron élõ hátrányos helyzetû gyermekek részére szervezett
gyûjtés a Fidelitas Mezõtúri
Szervezete mellett, a Vöröskereszt
Mezõtúri szervezete, a Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat, az Ipari
Park
Kft.
és
a
Mezõtúri
Közmûvelõdési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. együttmûködésével

A hivatás, aminek nincs vége
Miskolczi Pálné Kati néni és Seres
Attiláné Zsuzsa néni 2014. szeptember 27-én ünnepélyes keretek között
vasdiplomát vettek át Szarvason a Gál
Ferenc Fõiskola Pedagógiai Karától a
szarvasi Evangélikus Ótemplomban,
mivel 1949-ben, 65 évvel ezelõtt
végeztek mint tanítónõk.
Igazán szerencsés vagyok. Hiszen
nagyon keveseknek adatik meg, hogy
elmondhatják magukról: húszas
éveik elején nagyszüleik száma nemhogy csökken, de még nõ is. A családi gyarapodás esetemben egy szülõi
esküvõvel következett be még 2012ben, és ekkor fogadott engem unokájává – a már meglévõ kettõ mellé –
Miskolczi Pálné Szász Kati néni és
Miskolczi Pali bácsi. Szeretetük és
odafigyelésük határtalan és nagyon
örülök, hogy egy családba tartozhatok velük. Úgy gondolom, errõl az
eseményrõl érdemes megemlékezni,
én pedig örömmel teszem ezt.
Kati néni 1947-ben végzett a Teleki
Blanka Gimnáziumban, majd a
Szarvasi Tanítóképzõ 5. éves tanulója lett, ahol 1949-ben kapta meg diplomáját. Tanítói kinevezésére azonban 1950-ig várnia kellett, amikor a
tanyai Kunhegyes-Ikvay Általános
Iskola tanítója lett és nagy lelkesedéssel látott neki a pedagógiai szolgálatnak, 1-8 osztályos diákokat oktatva. Nem sokkal ezután a mezõtúri
Csugari Általános Iskolába helyezték
át, ahol ugyancsak nyolc évfolyam
tanulóit terelgette a szép és helyes
irányba. Kati néni 1956-ban kötött
házasságot a szintén pedagógus Pali
bácsival, akivel ezt követõen együtt
tanítottak Csugarban, megosztva az
alsó és felsõ tagozatot. Házasságukból
két fiúgyermek született. Az 1960-as
évek elején Mezõtúrra helyezték át
õket a Kossuth Úti – akkor 1. számú

– Általános Iskolába, ahol 1966-tól
kezdve Kati néni igazgatóhelyettesi
feladatokat is ellátott. Az 1970-1980as években megrendült egészségi
állapota miatt leszázalékolták ugyan,
de hivatásához mindig hû maradt.
Nagy örömmel mesél nekem is mindig arról, milyen jó érzés újra találkozni azokkal a ma már hatvanas,
vagy akár hetvenes éveikben járó volt
diákjaival, akikbõl sugárzik a hála,
valamint nem utolsó sorban tisztességgel helyt tudtak állni az élet általuk választott (vagy éppenséggel nem
általuk választott) területein. Kati
néni néha még ma is szívesen segít a
tanulásban kisdiákoknak, pedagógusi hivatásához így 65 esztendeje hû.
Kati néni és Pali bácsi néhány
éve
a
Református
Idõsek
Otthonában élnek, ahol édesanyámékkal együtt néha én is meglátogatom õket. Számomra élmény
velük beszélgetni, mert megelevenítik a régmúlt idõket, én pedig
színt vihetek a mindennapjaikba.
Ezúton gratulálok Kati néninek
és Zsuzsa néninek a jeles évforduló
alkalmából. Jókívánságaimat pedig
tolmácsolja Balogh József verse:
Balogh József: Mit kívánok?
Kívánok én hitet, kedvet,
szép szerelmet, hû türelmet,
utakhoz fényt, csodát, álmot,
békességes boldogságot,
magyar szót és égre kéket,
emberarcú emberséget,
verseket, célt, igazságot,
daltól derûs jobb világot,
bokrok mellé társnak fákat,
napfényt, amely el nem fárad,
tekintetet szembe nézve,
éjt meg nappalt soha félve,
kézfogásos tiszta csöndet,
és mosolyból minél többet!

Polgár Péter

Beszámoló egy találkozóról

Az adományok leadására az alábbi helyszíneken van lehetõség:
- a Városi Oktatási Centrum portáján nyitva tartási idõben,
- a Közösségi Ház portáján nyitva
tartási idõben,
- szerdai napokon a Vörös
Kereszt irodájában az MHSZ épületében 08 és 14:30 között, illetve a
mezõtúri újságokban meghirdetett

valósul meg. Szívesen várják az
akcióhoz csatlakozni kívánó más
szervezetek,
magánszemélyek
segítségét is a gyûjtés eredményessége érdekében.
Az akcióval kapcsolatban személyesen kereshetik Szûcs Dánielt, a
Fidelitas Mezõtúri Szervezetének
elnökét és Pete Lajost, a szervezet
alelnökét.

Egy jó hangulatú, meghitt összejövetelt sikerült létrehozni, sok szeretõ
emberrel, akik egy nagy múltú vállalat dolgozói voltak egykoron,
aSzõnyegszövõ HISZ-nél, amely vállalat nagyon sok mezõtúri családnak
adott munkát sok-sok éven át. Jó volt
találkozni, emlékezni, felidézni a régi
szép éveket. Sajnos sokan nem lehettek közöttünk, így rájuk is gondoltunk szeretettel. Nem is sejtettük,
hogy kicsi lesz a hely, hiszen még
sokan szerettek volna eljönni.

Nagyon sajnáljuk a szervezõk nevében és reméljük, hogy lesz mód orvosolni a közeljövõben, hogy ismét
találkozzunk minél többen. Adjatok
tanácsot, hogy lehetne nagyobb létszám
esetén
megrendezni.
Köszönjük,
hogy
eljöttetek.
Köszönjük a Szõlõfürt dolgozóinak a
finom ebédet, az udvarias kiszolgálást, amivel hozzájárultak ehhez az
emlékezetes találkozóhoz. Köszönjük
a Mezõtúr és Vidéke szerkesztõinek
is a segítséget a szervezõk nevében.
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Kedves Zsiga!

Újra szerveztünk német versenyt: nagy öröm volt látni a sok
felkészült kisdiákot, találkozni mindig lelkes tanáraikkal. De valahogy
nehezebben tudtunk megbirkózni a
sürgetõ idõvel a sok-sok jól sikerült
feladatlap javításakor. Kevesen voltunk ahhoz, hogy vendégeink is
érezhessék odafigyelõ gondoskodásunkat. Tudod, ahogyan ez veled
együtt mindig könnyedén sikerült.
Ahogy észrevétlenül oldódtak meg,
szinte maguktól, a ránk váró feladatok. Most kellett éreznünk leginkább: Jó lenne, ha segítenél, mint
eddig minden alkalommal.
Miért is beszélek minderrõl,
hiszen az Égi Hazából úgyis mindent látsz. Bizonyára jobban, mint
mi itt lent, ahol a kilátást annyi
minden zavarja. Ahol a fontos dolgok kicsinek tûnnek a sok-sok üres,
értelmetlen, de nagynak látszó esemény, elvárás, információ között.
Itt, ahol az alig-hangok nem is hallatszanak. Ahol az erõnk úgy fogy,
hogy félõ, az igazán döntõ pillanatokra talán nem is marad elég.

Te már bizonyára mindent tudsz.
Tudod, mivégre ez a nagy földi
rohanás. Tudod, hogy - bármilyen
nehéz - van értelme minden megszenvedett pillanatnak a felkelõ nap
gyönyörûsége, az unokák mosolya,
az elvégzett munka öröme mellett.
A Nagy Utazáshoz a jegyet meg kell
váltani, és ezt nem fillérekért árulják. Te már mindezt tudod. Tudtad
már itt is. Ez látszott abból, ahogyan
a társadra néztél: a hála. Ezt hallottuk a hangodból: erõid összpontosítása a Küszöb átlépéséhez.
„…mert tudtad, ez nem az egész még.
Az élet csupán egy rész…Mibõl?
Az élet csupán egy hang…Miben?
Az élet értelme, körökké kötõdni
sokakkal, növekvõ térré válvaaz élet csupán egy álomnak az álma,
de az ébrenlét máshol.”
Amikor Te már nem tudtad szavakba önteni az érzéseket, Rilke
szólt helyetted.
Hányszor vitted órára is a nagy
költõ gondolatait, hányszor olvastattál diákjaiddal számodra is fontos mûveket! Mennyi beszélgetés
témája volt az irodalom és az általad oly fontosnak tartott német
nyelv! Milyen öröm volt számodra
a weidai utazások elõkészítése, a
testvérvárosi kapcsolat ápolása!
Mit is mondhatnánk még Neked?
Neked, aki már fölébredtél ebbõl a
földi álomból?
Igyekszünk méltók maradni az
általad kezdett dolgok folytatására.

A Telekisek nevében:
Harmati Veronika

Mezõtúron Magyarország legnagyobb íróeszköz
gyûjteménye
November 29-én a Túri Fazekas
Múzeumban Rajzírás címmel új
idõszaki kiállítás nyílt meg. A
tárlat Szabó György szobrászmûvész magángyûjteményét mutatja
be, melyet elsõ alkalommal
Mezõtúron tekinthet meg a
közönség.
A kiállítást Pusztai Zsolt muzeológus nyitotta meg, aki bemutatta a
gyûjtemény történetét, amely egészen a nyolcvanas évekre nyúlik
vissza. A kollekció magját a mechanikus szerkezetû ceruzák alkották,
majd a különbözõ tollak, mártogatós tollak, tintatartók, ceruzahegyezõk bõvítették ki a gyûjteményt. A

kiállításban több mint kétezer
darab íróeszköz és rajzeszköz látható, amely csaknem a fele Szabó
György gyûjteményének.
A megnyitót követõen a város
lakosai megtekintették a kiállítást,
melyen részt vett Batta Attila Viktor
alpolgármester és Szûcs Dániel
városi képviselõ is.
A tárlat 2014. november 29-e és
december 20-a, valamint 2015.
január 6-a és február 10-e között
várja a látogatókat.

Veres Nikoletta
Mezõtúri Városi Televízió

2014. december 05.

„Közlekedj ovisan” Ovisok közlekedési sport játéka
Mezõtúr Város Önkormányzata,
mint Közvetítõ Szervezet pályázatot hirdetett mini-projektek támogatására. A Harmatcsepp és Csoda-vár
Gyermekekei
Mosolyáért
Alapítvány, mint civil szervezet élt
a lehetõséggel és benyújtotta pályázatát egy kulturális és sportesemény megtartására.

A sportos, játékos délutánnak a
„Közlekedj ovisan”, ovisok közlekedési sport játéka címet adtuk. A
pályázat sikeres elbírálását követõen
kidolgoztuk és elkezdtük megszervezni a sportjátékot. Célunk volt egy
jó hangulatú, önfeledt gyermeki
játék szervezése, mely során gazdag
élményeket és tapasztalatokat szerezhettek a gyermekek. A projekt
elsõdleges célcsoportja a Csoda-vár
Óvoda, a Százszorszép Óvoda és a
Gyermek-kert Óvoda nagycsoportos
gyermekei, szülei, óvodapedagógusai és a dajka nénik voltak.
A rendezvény helyszíne a Városi
Oktatási Centrum volt.
A program a Százszorszép Óvoda
nagycsoportos gyermekei szalaggyakorlatával indult, majd a bemelegítõ zenés, mozgásos percek után
elkezdõdtek a sportos játékok. A

játékokat színesítették, a pályázati
támogatásból vásárolt eszközök, az
új futóbiciklik és a közlekedési táblák. A játékok elõtt Baranyiné Fodor
Zsuzsanna rendõr százados és Tóth
Tamás rendõr törzsõrmester tartott
elõadást a gyermekeknek a kerékpárral történõ biztonságos közlekedésrõl, valamint lehetõséget biztosítottak számukra a kézmûves kuckóban egyéni, személyes percekre,
melyek iránt nagyon érdeklõdtek a
gyermekek. Ezúton köszönjük a
részvételüket és a munkájukat.
Gyermekeink a játékok során a
meglévõ ismereteiket felhasználva,
azokat bõvítve szereztek új tapasztalatokat. Játékosan gyakorolták a közlekedési szabályokat, a kerékpárral
történõ biztonságos közlekedés fontos szabályait, felismerték, megismerték a közlekedési táblákat.
Fejlõdött erkölcsi és szociális kompetenciájuk. Az önfeledt játék alkalmával az egymásra figyelés érzései erõsödtek. A játékokat követõen a kellemesen elfáradt gyermekek a
„Ramazúri” együttes zenés, szórakoztató mûsorán pihenhették ki
magukat. Úgy érezzük nagyon kellemes délutánt tölthettünk együtt a
gyermekekkel. Köszönjük azoknak a
szülõknek, akik megtisztelték az eseményt jelenlétükkel. Köszönjük a
lehetõséget, hogy pályázhattunk és
megvalósíthattuk terveinket.

Harmatcsepp és Csoda-vár
Gyermekei Mosolyáért
Alapítvány

Klasszikus technika, nem csak gyerekeknek!
Felnõtt balettoktatás heti rendszerességgel. Talán ez egy kicsit
furcsának tûnik. Egy ismerõsöm,
aki szintén foglalkozik felnõtt képzéssel erõsíttette meg bennem a
hitet, hogy nincs lehetetlenség ezen
a területen sem.
Természetes, aki balettmûvésznek készül, az elkezdi már 10 évesen vagy még korábban a rendszeres képzést.
A klasszikus technika metodikája
egy komplex program, a test teljes
„megmûvelése”, lépésrõl lépésre. Ez
nem egy divat hullám. Több éves
tapasztalatomból kiindulva én is
osztom a nézeteimet, hogy bárki
bármikor elkezdheti. Mit is ad ez a
technika? Természetesen egy teljes-

körû kikapcsolódást, olyan mozgásformát, mellyel átmozgatunk minden izomcsoportot tetõtõl talpig.
Testtudatot fejleszt, nyújtunk, erõsítünk, formálunk és közben észre
sem vesszük, hogy érzéseinket, gondolatainkat a mozgás szépségével és
a zene hangulatával tudjuk kifejezni.
Közösségformáló ereje, mely azonosan gondolkodó emberek kiscsoportját vonzza, olyan cél érdekébe, ahol
a mozgás, az egészséges életmódra
nevelés, a test és a lélek harmóniája
játszik fontos szerepet. Mezõtúron a
Bárdos Lajos AMI balett termében
keddenként 20:30-22:00-ig megtapasztalhatjuk közösen, ezt a különleges érzést, régi és kezdõ balettosokkal egyaránt.
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Balettosok szakmai kirándulása Budapesten a
Táncmûvészeti Fõiskolán
A Bárdos Lajos Alapfokú
Mûvészeti Iskola klasszikus balett tanszakos
növendékei 2014. október
18- án szombaton egy nem
mindennapi eseményen
vehettek részt. A Magyar
Táncmûvészeti Fõiskolán
nyílt nap keretén belül
megnézhették a különbözõ évfolyamos növendékek óráit. A
Fõiskolán 10-19-éves korig tanulhatnak a kiváló tehetségû mûvésznövendékek. Láthattunk kicsiket,
nagyokat, külön fiú osztályokat,
néptánc és moderntánc órát is.
Kedvünk szerint válogathattunk és
gyönyörködhettünk a precíz, pontos és nagyon nehéz klasszikus
technikai megoldások között. Nagy
fegyelmet igénylõ, kiváló gyakorlatokat láthattunk. Korszerûen felszerelt balett termek, élõ zenére, zongora kísérõvel végzik a gyakorlatokat, csoportonként egyforma dreszszekben táncolnak, a mesterek szigorú, de segítõ szavaik irányítják az
órákat.
Nagy öröm és megtiszteltetés érte
a mi balettosainkat. A fõiskola rektora Szakály György felajánlotta,
hogy 3 balettmester órát tart a mi
balettosaink számára. Óriási lehetõség volt, hogy kiváló mesterek irányításával gyakorolhattak, tanulhattak újabbnál újabb dolgokat a gyerekek a fõiskola balett termében.
Lehet-e még fokozni az élménye-
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ket? Egy olyan színházi elõadást
láthattunk a végzõs növendékek
elõadásában, ami a klasszikus tánc
technika magas szintû képzését
jelenítette meg, színpadi formában.
Ízelítõt láthattunk klasszikus,
modern tánc és néptánc koreográfiákból. Csodaszép ruhák, elegancia,
nagy ugrások, forgások és a technika magas szintû kivitelezése jellemezte az elõadást.
Örülök, hogy sok szülõ és tanuló
láthatta élõben ezt a kiváló mûsort és
egy különleges világ részese lehetett,
ha csak egy napra is. Remélem, ez az
élmény sokáig segíti a balettosok
további munkáját és inspirálja õket az
elkövetkezendõ idõben, hogy tanulmányaikat egyre magasabb szintre
emeljék. A kirándulást egy rövid délutáni szabad programmal zártuk az
Euro Parkban. Bízom benne, hogy
felejthetetlen élménnyel sikerült megvalósítani a kirándulást gyerekek és
felnõttek számára egyaránt.

Szarvas Katalin
balett tanár

A Magyar Wing Chun Szövetség Országos
Bajnoksága
2014. november 22-én került
megrendezésre Mezõtúron a
Magyar Wing Chun Szövetség
Országos Bajnoksága a Mezõtúri
Wing Chun Kung Fu Harcmûvészeti
Sportegyesület szervezésében.

hette össze tudását és erejét, hisz a
gyerek, serdülõ, junior és felnõtt versenyzõk mellett a senior korosztály is
képviseltette magát. A legidõsebb
küzdõ versenyzõ 52 éves volt. A
nézõk tapsviharral jutalmazták a

A verseny meghívásos volt, ezért
nem csak a Szövetségünk versenyzõi
jöttek el, hanem a Lo Man Kan Wing
Chun csapata is. Reggel 8 órától a
gyülekezõ versenyzõk nagy izgalommal várták a megmérettetést.
A bajnokságot de. 10 órakor Sifu
Juhász Zoltán nyitotta meg Szûcs
Dániel képviselõ úr jelenlétében. 10
egyesület, 70 versenyzõvel indult a
bajnokságon, Egyesületünket 19 versenyzõ és 2 küzdelmi bíró képviselte.
Elsõnek csak a wing chun stílusra
jellemzõ chi-sao küzdelmek kezdõdtek meg Sifu Tóth Zoltán fõbíró felügyeletével. Ezt követõen a formagyakorlat kategóriái vették át a helyet,
ahol Sifu Juhász Zoltán vezette a
bírók csapatát. Ezzel egy idõben a
light contact küzdelmek is elkezdõdtek, Sifu Váradi György fõbíró vezetésével. A mérkõzéseket Sifu Pápai
Károly és Shiheng Márki Károly pástbírók vezették. Sok korosztály mér-

három legfiatalabb és legkönnyebb
lány gyerekkategória körmérkõzését,
hisz mindannyian 9 évesek és 30 kg
alattiak, akik félelmet nem ismerve
küzdöttek meg egymással.
A bajnokságon Egyesületünk
megkapta a Legeredményesebb
Csapat Különdíjat.
Ezúton szeretnénk megköszönni
a segítséget és munkát Bordács
Lászlónak, a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport Kiemelten
Közhasznú Nonprofit KFT. igazgatójának, Barta Gyulának, Mezõtúri
Városi Sportcentrum Igazgatójának,
Csepcsényi Antalnak, a Városi
Televízió munkatársának és Soltész
Istvánnak ,a MKS KN KFT. technikusának a bajnokság kiemelkedõ
szervezésében és lebonyolításában.

Pápai Károly
A bajnokságon elért helyezéseket a
www.mezoturesvidke.hu weblapon
olvashatják.

Kedves Olvasó!
- Örömteli eseménynek voltunk részesei a mezõtúri kórház gyermekosztályán: a 2014. áprilisában elindított K&K Gyógyvarázs pályázaton bruttó
2. 503 283 forintot nyert az osztály, mely pénzösszeget a K&H Egészséges
Nemzetért Alapítvány biztosította.
Immáron második alkalommal sikerült fejlesztésre fordítható pénzösszeget nyerni, melyekbõl a gyermekek ellátását segítõ fontos mûszerek voltak
beszerezhetõek:
1 db csecsemõ újraélesztõ készülék, egy könnyen használható, kézi
mûködtetésû eszköz, amely az újszülött szabályozott légúti nyomásokkal
történõ újraélesztését biztosítja a szülõszobán, vagy az újszülött osztályon.
1 db csecsemõ vénakeresõ, mely készülék alkalmas az egész testen történõ használatra, és kíméletes vérvételi lehetõséget biztosít.
1 db fecskendõs gyógyszeradagoló pumpa, ami különbözõ infúziók,
oldatok pontos adagolását biztosítja.
1 db hidrogén monitor készülék, mely alkalmas a szénhidrát lebontási,
felszívódási zavar és a tejcukor-érzékenység kimutatására.
1 db vérnyomás mérõ monitor, mely gyors és pontos vérnyomásmérést
biztosít újszülött kortól felnõttkorig.
Ezeket a napi munkában rutinszerûen használható berendezéseket kellemes hangulatú ünnepség keretein belül adta át a K&H Bank képviselõje a

kórháznak. Kórházunk továbbra is keresi és megragadja azokat a lehetõségeket, melyek segítségével a betegellátás színvonalát emelni tudjuk.
- Többek érdeklõdése alapján szeretném tájékoztatni a lakosságot az
elhunytak intézeti ellátásának költségeirõl: az elhunytak ellátásáért a kórház
részére díjat kell fizetni, mely tartalmazza a végtisztességre való felkészítés
(mosdatás, borotválás, öltöztetés) költségét is. A díjat az ügyintézés megkönynyítése érdekében a temetkezési vállalkozó a temetési költségek között
számlázza ki az elhunyt hozzátartozója, illetve a temetésre kötelezett részére.
A végtisztességre való felkészítést (mosdatás, borotválás, öltöztetés) a
kórház alkalmazottai munkaköri feladataik között végzik, így intézményünk felé az intézeti elhunytellátás kapcsán további fizetési kötelezettsége sehol, és semmilyen jogcímen nem áll fenn.
- Nagyon sok panasz és kritika érkezett intézményünkhöz a szakrendelõ
reggeli ajtónyitása kapcsán. Mint ahogyan más közintézmény, kereskedelmi vagy egyéb szolgáltató esetében is, intézményünknek sem áll módjában
a nyitva tartás kezdete elõtt ajtót nyitni. A nyitva tartás kezdetének szigorú betartása a reggeli takarítási munkák biztonságos befejezését, a csúszásmentesség garantálását, illetve a kórházi vagyon õrzését szolgálja.
Szíves megértésüket köszönjük!

A kórház vezetõsége
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ELHUNYTAK
Varga Imre élt 60 évet,
Bihari Mihályné Székely Terézia élt 87 évet,
Malecz György élt 86 évet,
Baranyi Gáborné Csordás Ilona élt 66 évet,
Gábor Lajosné Szabó Mária élt 89 évet.

Nyugodjanak békében.

VII. Nemzetközi Rövidpályás Szenior Úszóverseny
Szarvas, 2014. október 11-12.
A Mezõtúri Szeniorok versenyzõinek eredményei
Nõi:
Korcsoport
Név
Versenyszám
Helyezés
VIII.
Tóth Katalin
50 m mell
1.
50 m hát
2.
VII.
Bagdán Ilona
50 m hát
1.
VI.
Pechácsekné Seres Edit
50 m mell 4.
25 m gyors
3.
Férfi:
XII.
Csipes Ferenc
25 m gyors
1.
IX.
Herbály Kálmán
50 m pillangó
2.
25 m gyors
4.
VII.
Szûcs Imre
50 m gyors
4.
50 m hát
3.
IV.
Csipes Andor
25 m pillangó
1.
200 m gyors
1.
200 m vegyes
1.
MIX 4 X 50 m vegyes váltó
IV. korcsoport 218 év
(Bagdán Ilona, Tóth Katalin, Csipes Andor, Szûcs Imre )

2.

Férfi 4 X 50 m gyors váltó
VI. korcsoport 294 év
2.
(Barna Mátyás, Csipes Ferenc, Kancsó János, Herbály Kálmán)

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Alapítványunk 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok
számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. Ha Ön vagy
ismerõse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetrõl, kérjük
jelezze az alábbi elérhetõségeken:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség”
miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota
semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhetõ a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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A szombati versenynap résztvevõi:
Herbály Kálmán, Pechacsekné Seres
Edit, Bagdán Ilona, Szilágyi Ernõné,
Tóth Katalin, Csipes Ferenc

A vasárnapi versenynap résztvevõi:
Szûcs Imre, Tóth Katalin, Bagdán
Ilona, Csipes Andor

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
December 5-11-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993
December 12-18-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044

Állatorvosi ügyelet
December 6-7-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József a. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/9770936
December 13-14-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073

2014. január 1-jén gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8-10 és 16-18 óráig,
hétköznapokon 17-19 óráig tart nyitva a mindenkori ügyeletes gyógyszertár.

Lapzárta: 2014. december 10. (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 õrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegûek melyekért felelõsséget nem
vállalunk.

