
Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente Ingyenes

LXXXVII. évfolyam 08. szám 2015. április 24.

Felhívás

A gépkarneválra várjuk  
cégek, magánszemélyek jelentke-
zését az 56/350-075 vagy a 

20/243-5808-as telefonszámon!

A rendezvényre várjuk a cégek, 
egyesületek, civilszervezetek, 
magánszemélyek jelentkezését 

kitelepülés, főzés céljából.
A rendezvény helyszínén helyet 

biztosítunk a részvevőknek.
 A jelentkezéseket szintén az 
56/350-075 vagy a 20/243-5808-as 

telefonszámokon várjuk!

A program alatt Gyermeksziget 

(ugrálóvár, trambulin, szerencse-

horgászat, kézműveskedés) várja a 

gyerekeket!

A rendezvény során az EFI Iroda is 

kitelepül, várják a lakosokat külön-

böző szűrésekkel,

tanácsadással.

A majálison Ezoterikus sátorral is 

találkozhatnak a kilátogatók!

A rendezvény főtámogatója 

Mezőtúr Város Önkormányzata.

Ezúton is köszönjük a részvételt a 

gépkarneválón és a bográcsozáson!

Vállalkozói tapasztalatcsere Mezőtúron  3. old.

Diákként 1956-ban     6. old.

Mezőtúri Mérnökök Baráti Köre Egyesület  7. old.

Könyvtári Hírek     8. old.

Városnap 2015.     9. old.

Mit sportoljon gyermekem? - Az úszás   11. old.

Tájékoztatás 

2015. április 30-án 20 órá-
tól május 02. reggel 8 óráig a 
Ligeti-tó és a Strandfürdő 
közötti terület a május 01-jei 
rendezvény miatt lezárásra 

kerül.
Megértésüket ezúton is 

köszönjük!
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5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: 56/550-637 Tel./Fax: 56/350-901
E-mail: mezotur@tourinform.hu
Honlap: www.tourinform.hu

www.turihirek.hu

Mindennapos fogadóóra

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 

lehetek bármilyen ügyben, vagy találkozót szeretnének egyeztetni velem, 

kérem személyesen jelezzék ezen igényüket a Polgármesteri Hivatalban, 

munkaidőben Szabóné Kara Erzsébetnél! 

Továbbá az alábbi  új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek 

bizalommal!

E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com   
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)  Boldog István

Országgyűlési Képviselő

Felhívás
tüdőszűrő vizsgálatra

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Mezőtúr városban, 

2015. április 17-től -2015. június 12- ig
tüdőszűrő vizsgálatot végeznek.

A szűrővizsgálaton a Társadalombiztosítási Igazolvány /TAJ kártya/, 

valamint a személyazonosságot igazoló okirat bemutatása szükséges.

Felhívom a 40 éves és ennél idősebb lakosok figyelmét, hogy részük-
re a tüdőszűrő vizsgálat térítésmentes!

A szűrés célja a bakteriális fertőzések megállapításán kívül, a pana-
szokat még nem okozó daganatok, és daganatelőtti állapotok felismeré-
se a későbbi, súlyosabb következmények megelőzése érdekében. 40 és 
70 év között, kiváltképpen a dohányosok esetében 40-szer nagyobb a 
rák kialakulásának veszélye.

 

A szűrés helye:  Mezőtúr, Újváros XIII. utca 11. (Színpados Iskola)

A szűrést az új digitális rendszerű tüdőszűrő géppel végzik el. 

   A vizsgálat időpontja: 

hétfő 12 –   17-ig

kedd 8   –   13-ig

szerda 12 –   17-ig

csütörtök 8   –   13-ig

péntek 8   –   13-ig 

Az utolsó szűrési napon (2015. június 12. péntek) a vizsgálat 8 - 12-ig tart.

A saját és mások egészségének megőrzése érdekében kérjük, a szű-
rővizsgálaton megjelenni szíveskedjenek !

14. és 40. éves kor között, akinek munkájához vagy továbbtanulásához 

kötelező a szűrés, foglalkozás egészségügyi /üzemorvosi/ beutaló szükséges.

 A szűrővizsgálat árát meg kell téríteni. Ehhez, a beutaló bemutatását 

követően csekket kapnak a helyszínen - megközelítőleg 1.700 Ft-ról - mely-

nek a befizetést igazoló szelvényét fel kell mutatni a szűrővizsgálat elvég-

zését megelőzően. Az előző évek során fel nem használt csekk az idei 

esztendőben érvénytelen.

18. év alattiaknak a szűrés elvégzéséhez szükség van vagy a szülő/törvé-

nyes képviselő jelenlétére, vagy pedig beleegyezésére. Ezzel egyidejűleg be 

kell mutatni mind a szülő/törvényes képviselő, mind a 18. év alatti személy 

személyi igazolványát és TAJ kártyáját.  A szülő/törvényes képviselő bele-

egyező nyilatkozatát a helyszínen beszerezhető formanyomtatványon 

adhatja meg. 

Akinek szüksége van a leletre, a helyszínen átadott, felbélyegzett válasz-

boríték esetén megkapja azt postán 2-3 hét alatt. (1 boríték-1 név) 

Tegyen egy lépést egészsége megőrzése, a betegségek korai felisme-
rése érdekében!

dr. Szűcs Attila 
jegyző

Herczeg Zsolt, Mezőtúr város pol-
gármestere, - csatlakozva Kovács 

Szilvia ötletgazda (Karcag) által lét-

rehozott „A legszebb konyhaker-

tek” – Magyarország legszebb 

konyhakertjei országos  program-

hoz - meghirdeti a helyi

„A legszebb konyhakertek” című 

programot/versenyt

A program célja: A lakosság ösz-

tönzése arra, hogy saját, rokonai, 

vagy barátai udvarán, kertjében ala-

kítson ki konyhakertet, gondozza 

azt, termesszen benne maga és csa-

ládja számára minél több konyha-

kerti zöldséget, gyümölcsöt.

A programban történő részvétel 

feltételei: 

• az illető a programhoz önként 

kíván csatlakozni,

• rendelkezik saját tulajdonú, vagy 

számára megművelésre átenge-

dett 

• balkonnal, kerttel, udvarral, 

telekkel, földterülettel, ahol

• konyhakerti zöldségeket/gyü-

mölcsöket termeszt.

Nevezési kategóriák:

• Balkon:    Erkélyen kialakított 

• Mini:  10 – 50 m2 

• Normál:  50 m2 felett

• Zártkert 1.: Zöldség

• Zártkert 2.: Gyümölcsös

• Zártkert 3.: Vegyes (zöld-

ség és gyümölcs)

• Közösségi:   Csoportok, szerveze-

tek által megművelt kertek

Jelentkezési határidő:  

2015. április 30. 
Jelentkezés módja:  A 

Jelentkezési lap kitöltése és leadása

Jelentkezési lap kérhető és lead-

ható: 

• A Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal főportáján

• Letölthető: www.mezotur.hu 

városi honlapról

Jelentkezhet: a balkon, kert, 

udvar, telek, földterület tulajdono-

sa, vagy annak megművelője.

Jelentkezéskor, illetve a verseny 

idején szívesen vesszünk fotók 

készítését a balkonról, kertről, mely 

segíti a bírálók munkáját. Az orszá-

gos díjra jelöléshez ez elengedhe-

tetlen lesz!

Elvárások és egyben a bírálat 

szempontjai:

1. A kertben minimum 5, az 

erkélyen/balkonon 5 edényben 

elhelyezett, 3 különböző konyha-

kerti növény termesztése történjen

2. A növények megválasztása 
szabadon lehetséges, mindenki 

igényének megfelelően

3. A megművelt terület legyen 

ötletesen kialakított, szép, megfe-

lelően gondozott, gyommentes, és 

egyben hasznos
4. A kert rendezett környezet-

ben helyezkedjen el

5. A megtermelt zöldségek/gyü-
mölcsök minősége megfelelő 

legyen

6. Vegyszerhasználat esetén 

kötelező a naprakészen, szabályo-

san vezetett Permetezési napló
7. Előnyt élvez a komposztálás, 

öko/bio módszerek alkalmazása, 

öntözésnél csatorna/esővíz haszná-

lata, a madárbarát kert kialakítása: 

található benne madáretető, madár-

itató, és madárodú.  (A kertet 

madárbaráttá lehet minősíteni – de 

nem kötelező – a www.mme.hu 

oldalon található útmutatás alapján.)

8. Külön előnyt élvez, ha a kert-

ben minél több féle fűszer és 
gyógynövény található.

Díjazás: Kategóriánként az első 

három helyezés és indokolt esetben 

különdíjak odaítélése a település 

szervezésében.

Országos díjazás: a programhoz 

kapcsolódó „Magyarország leg-
szebb konyhakertje” díjra történő 

jelölésre, minden kategória első 

helyezettje lesz jogosult a helyi 

zsűri által tett külön ajánlás alapján.

Országos díj: 

• Bronz kisplasztika – Györfi 
Sándor szobrászművész (Karcag), 

Munkácsy és Magyar Örökség díjas, 

érdemes művész alkotása

• Oklevél - Miniszteri aláírással, 

melyet az Országos 
Eredményhirdetésen ünnepélyes 

keretek között Dr. Fazekas Sándor 

földművelésügyi miniszter úr ad át 

Kovács Szilvia ötletgazdával.

A kertek megtekintése: 2 alka-

lommal (május 01 - augusztus 

15-ig) történik előzetes időpont 

egyeztetés alapján.

Eredményhirdetés: várható idő-

pontja 2015. október 15.

Várjuk minden zöldség/gyü-
mölcs termesztő kertművelő 

jelentkezését!
Herczeg Zsolt
polgármester

„A legszebb konyhakertek”
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H I R D E T M É N Y
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2015. április 13-ai soron kívüli nyilvá-

nos ülésén önkormányzati rendeletet alkotott

• a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az intézményi térítési 

díjakról szóló 12/2010.(VI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi könyvtárban.

A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 

lehet igényelni.

dr. Szűcs Attila
jegyző 

Felhívás

5-8. osztályos felzárkóztató képzésekre
 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet 

(TKKI) Debreceni Igazgatósága megfelelő létszámú érdeklődő esetén az 

általános iskola 5–8. osztályának megszerzésére irányuló képzést indít 

városunkban. A 2015. május közepétől augusztus végéig tartó oktatás egy 

osztály megszerzését teszi lehetővé. A képzés minden munkanap 8 órában 

zajlik az erre a célra kijelölt tanteremben. A résztvevők az oktatás ideje 

alatt havi nettó 79.155 Ft megélhetési támogatásban részesülnek, melynek 

20%-át a képzés befejezését követően egy összegben, sikerdíjként kapják 

kézhez, illetve az egészségügyi szolgáltatási járulékukat maguknak kell 

fizetniük belőle.

Kérjük, amennyiben érdekli a lehetőség, 2015. április 28-án, kedden 9:00 

órakor személyes irataival együtt szíveskedjen megjelenni a Városháza 

Dísztermében (Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1., I. emelet 9.)

 Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Állampolgárok!

A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a lakosságot, 
amennyiben úgy ítélik meg, hogy alapvető jogaikkal összefüggésben 
valamely hatóság, illetve közszolgáltatást végző szerv visszásságot, 
sérelmet okozott Önöknek, kérhetik az alapvető jogok biztosa segítségét. 

Panaszaik továbbításához gyűjtőláda áll rendelkezésre a Mezőtúri 

Közös Önkormányzati Hivatal (Mezőtúr Kossuth Lajos tér 1.) főportáján.

A panaszládában 2015. április 9-től 2015. április 30-ig helyezhetik el 
levelüket, csatolva a panasszal kapcsolatos iratok fénymásolatát. 

Panaszaikat az alapvető jogok biztosa kivizsgálja, illetve –hatáskör hiányá-

ban – továbbítja az illetékes hatóságnak.

Személyes meghallgatást is kérő panaszbeadványukat 2015. április 
30-ig postán is elküldhetik az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához 

(1387 Budapest, Pf. 40.), vagy e-mailben is továbbíthatják azt a panasz@

ajbh.hu e-mail címre.  Az esetleg szükséges helyszíni meghallgatás idő-

pontjáról és helyéről írásbeli értesítést kapnak.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy hatáskör hiányában az alapvető 
jogok biztosa nem tud segítségükre lenni akkor, ha:

• az ügyben nem merítették ki a rendelkezésre álló közigazgatási 
jogorvoslati lehetőségeket,

• az ügy 1989. október 23-a előtt indult,
• jogerős határozatát egy évnél régebben hozta meg a hatóság,
• az ügy elbírálása ügyészi és bírói hatáskörbe tartozik.

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal

A Vállalkozók és Munkáltatók 

Országos Szövetsége az aktuális 

gazdasági trendek megismertetése 

céljából vállalkozói tapasztalatcserét 

rendezett Mezőtúron a Polgármesteri 

Hivatalban március 31-én.

Az eseményen Herczeg Zsolt, 

Mezőtúr város polgármestere 

köszöntötte a  megjelenteket, aki 

beszédében kiemelte, hogy a helyi 

vállalkozások, gazdasági társaságok 

számára nagy jelentőséggel bír a 

rendezvény. A résztvevők friss 

információkkal gazdagodhattak, 

melyek elengedhetetlenek a 2014-

2020 közötti uniós költségvetési 

ciklus fejlesztési forrásait illetően.

Lits József, a VOSZ Jász-

Nagykun-Szolnok megyei szerveze-

tének elnöke elmondta, hogy a 

TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001 

számú, a Munkáért című pályázat 

keretében egy sokrétű ingyenes 

szolgáltatás csomagot nyújtanak  a 

magyar vállalkozásoknak. Cél a vál-

lalkozások versenyképességének 

növelése, valamint a vállalkozói 

ismeretek bővítése. A pályázat 

keretében regionális tanácsadói 

hálózatot hoztak létre. 

A vállalkozások mind a 7 régió-

ban személyesen, telefonon és 

e-mailben is kaphatnak tanácsot 

térítésmentesen. 5 fő virtuális 

tanácsadó is a vállalkozások rendel-

kezésére áll jogi, adó, pályázat, 

finanszírozás és munkavédelem 

témákban. A virtuális tanácsadók-

tól elsősorban e-mailben lehet taná-

csot kérni. 

A pályázati támogatással létre-

hozták és működtetik a www.

vallalkozo.info honlapot, amelyen 

naponta jelennek meg új szakmai 

anyagok és gazdasági hírek. A hon-

laphoz kapcsolódik a piactér, ahol a 

vállalkozások térítésmentesen 

bemutathatják termékeiket, szolgál-

tatásaikat illetve megjeleníthetik 

szükségleteiket.

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

Vállalkozói tapasztalatcsere Mezőtúron

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a Mezőtúr-Szarvas közötti komp-

járaton új munkatársakkal oldjuk meg az utasok szállítását. Az új munka-

társak képzése és vizsgáztatása folyamatban van. A komp működéséhez 

szükséges hatósági engedélyeket átvizsgálva néhányat aktualizálni kell, 

amelyek az illetékes hatóságoknál be lett adva. Számunkra nagyon fontos, 

hogy továbbra is a legnagyobb biztonsággal és a hatósági előírásoknak tel-

jes körűen megfelelve szállítsuk utasainkat. Kérjük az utasok türelmét, míg 

a szükséges engedélyeket megszerezzük.

A komp várható indítása 2015. május 1.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
56/350-037; 30/393-1353

Mezőtúri Intézményellátó Kft.

Tisztelt Mezőtúri Lakosság!

Az Intézményellátó Kft. szeretné megismertetni a mezőtúri óvodás és 
iskolás gyerekekkel a hagyományos és tájjellegű süteményeket.

Lehetőségünk van arra, hogy a közfoglalkoztatási program keretén belül 

megsüthessük ezeket a finomságokat. Kérjük Önöket, ha van ilyen 
receptjük küldjék el a tunde.papp@mturiellato.hu e-mail címre.

A legjobb recepteket megsütjük, és fényképpel együtt megjelentetjük a 

Mezőtúr és Vidéke helyi lapban.

A Mezőtúri Népi 
Díszítőművészeti Szakkör szere-

tettel meghívja Önöket 2015. május 
9-én 10 órától kezdődő Városnapi 
varrócskára a Közösségi Ház 124-

es termébe; ahol feleleveníthetik 

régi kézimunkatudásukat, illetve 

elsajátíthatnak új kézimunka- és 

kézműves technikákat. A Közösségi 

Ház nagytermében 14 órától láthat-

nak egy rögtönzött kiállítást a kis-

térségben működő hímző szakkö-

rök munkáiból.

Kedves Érdeklődők!
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I. Megjelent az egyesület Lámpás c. helyismereti, közművelődési és irodalmi lapjának 2015. évi első száma. A 

városunk múltja és jelene iránt érdeklődők sok érdekes írást olvashatnak az új számban is.  A Lámpás kapható a 

Príma Nyomdában (Dózsa György út 18) és az egyesület irodájában (Petőfi út 5.) 

 

II. Sokan emlékeznek még bizonyára a nagy bajuszú, ízes túri beszédű Kupai Sándor bácsira. A kiváló hanggal 

megáldott Sanyi bácsi kiváló érzékkel faragott, munkásságáért elnyerte a Népművészet Mestere címet és a város 

rangos Pro Urbe díját. Az egyesület tulajdonában van néhány alkotása. Születésének 115. évfordulója alkalmából 

szeretnénk teljes képet kapni műveiről, ezért azzal a kéréssel fordulunk az Olvasókhoz, hogy aki rendelkezik 

általa készített szoborral, az erről szíveskedjék tájékoztatni az egyesület vezetését. Az információ kérése csak 

számbavételi szándékkal történik. 

III. A II. világháború befejezésének 70. évfordulója alkalmából kiállítást rendezünk a mezőtúri elesettek emlé-

kére. Keressük a Szovjetunióba „Malenkij robotra” elhurcolt áldozatokat. Tisztelettel várjuk a túlélők  vagy a 

hozzátartozók jelentkezését. Gazdagítaná a kiállítást minden eredeti dokumentum, de szívesen fogadunk történe-

teket, élményeket megidéző írásokat. Ehhez kapcsolódóan közzétesszük azok névsorát, akiknek neve nem került 

föl a város által 1991-ben állított II. világháborús emlékműre. A mellékelt lista mindenki számára elérhető www. 

hadifogoly.hu honlapon. Akinek ehhez kapcsolódóan kiegészítő információja van, tisztelettel kérjük, keresse az 

egyesület vezetőségét. 

IV. Az egyesület 2013-ban megalapította a Városi Helytörténeti Gyűjteménytárat, mely a kezelésünkben műkö-

dik. Meghatározó szerepet tölt be a hivatalosan beleltározott és feldolgozott közgyűjtemény. E helyről is kérjük, 

hogy kapcsolódjanak be a gyarapításába, szívesen fogadunk fotókat, dokumentumokat, használati eszközöket, 

tárgyakat. 

Berczeliné Boldog Mária      Szabó András elnök 
30/908-4757       20/2144756

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület
hírei és felhívásai

1. Bachrach Pál (an. Fröhlich Emma)

    1906.03.05.-1944.10.08. (agyonlőtték)

2. Baktai Bálint 1922.01.01.-1947.07.29.

3. Balogh Antal (an. Fazekas Klára)

    1921.12.13.-1944.07.15.

4. Balogh Gábor 1917-1945.03.17.

5. Balók Lajos 1912.01.01.-1945.03.25.

6. Banó Lajos 1917.01.01.-1944.09.10.

7. Bárdos Lajos (an. Járai Eszter)

    1900-1944.04.24. / 1906-1943.01.13. (eltűnt)

8. Bárdos Sándor (an. Gecser Erzsébet) 

    1907.05.17.-1944.12.31. (Budapest)

9. Bíró G. Ferenc (an. Szőke Klára)

    1923.06.13.-1945.03.04.

10. Boda János (an. Kudlacska Eszter)

     1921.10.28.-1944.12.25.

11. Bogdán Imre 1898.01.30.-1945.06.23.

12. Bokor Sándor (Kazsinér Anna) 1919-1943.02.15.

13. Boldog Pál (an. Barna Rozália)

      1921.07.20.-1944.04.24. (eltűnt)

14. Borbély Pál (an. Szalai Ilona) 1921-1944.11.17.

15. Buza Lajos (an. Kerékgyártó Lídia)

      1917-1944.05.25.

16. Csatári Lajos (an. Lukács Teréz)

      1920.10.15.-1944.11.24. (eltűnt)

17. Dóczi László (an. Tompa Lídia)

     1893.04.10.-1941.08.05.

18. Domokos Gyula (an. Győrfi Julianna)

      1922.12.01.-1944.02.24.

19. Érsek József (an. Simon Rebeka)

      1920.01.11.-1943.05.09.

20. Farkas Béla (an. Labáth Anna)

      1921.06.10.-1944.09.11. (ARNY 117.)

21. Farkas Dezső (an. Kállai Rozália)

      1922.05.17.-1944.10.06. (Orosháza)

22. Farkas Ferenc (an. Dikó Zsófia) 1916-1944.11.04.

23. Farkas Lajos (an. Pápai Teréz)

      1913.06.22.-1944.07.28. (eltűnt)

24. Fejes József (an. Nádházi Mária)

      1922.10.07.-1944.05.08.

25. Fejes László (an. Sólyom Júlia)

      1917.10.18.-1943.10.12.

26. Fekete Lajos (an. Szilágyi Teréz) 1914-1944.11.08.

27. Fót János 1910.01.02.-1945.04.20.

28. Frankó Pál (an. Köpenyes Anna) 1921-1944.04.24.

29. Gergely Károly Lajos (an. Klein Margit)

      1910.03.05.-1943.02.16.

30. Haász Ferenc (an. Mendel Etel)

     1922.01.29.-1944.09.28. (eltűnt)

2015. április 10-én iskolánk 

kilencfős küldöttsége adományokat 

vitt Erdélybe és Csángóföldre. 

Pénteken első megállónk Torockón, 

a Kis Szent Teréz Gyermekotthonban 

volt, ahová tartósélelmiszereket vit-

tünk. A gyermekotthon lakói körbe-

vezettek minket és citeraműsoruk 

főpróbáját is meghallgathattuk. 

Másnap Frumószára indultunk, 

ahová játékokat, ruhákat és pénz-

adományt juttattunk el. A követke-

ző állomás Pusztina volt, ahol a 

Magyar-házban csángó népviselet-

be öltözött a Pusztinai Népdalkör 

apraja-nagyja és énekes-táncos 

műsorral készült. Vasárnap útba 

ejtettük Segesvárt, ahol rövid város-

nézésre indultunk. Ezúton is sze-

retnénk megköszönni minden ado-

mányt és támogatást!

Látogatás a 
testvériskolánál

2015. március 14-16. között isko-

lánk delegációja meglátogatta test-

vériskolánkat, a Kézdivásárhelyi 

Református Kollégiumot. 

Szombaton először az iskolát jártuk 

be majd a helytörténeti múzeumot 

néztük meg, valamint rövid túrát 

tettünk a Szent-Anna tóhoz és a 

Büdös-barlanghoz. Ezen a napon 

koszorút helyeztünk el 

Nyergestetőn, ahol egy 

kézdivásárhelyi diáklány szavalatát 

is meghallgattuk. Este közös ének-

lést tartottunk Ruszka Sándor isko-

lalelkész vezetésével. Vasárnap 

ünnepi istentiszteleten, ezt követő-

en városi megemlékezésen vettünk 

részt. Koszorút helyeztünk el Gábor 

Áron szobránál.

Mezőtúri Református 
Kollégium, Gimnázium, 

Szakközépiskola, Általános 
Iskola és Óvoda

Adományozás

www.mkskft.hu

Időpontja: 2015. május 9. (szombat) 10 óra

Helyszín: Közösségi Ház (jurta terme)

Tisztelettel hívunk és várunk mindenkit, aki szereti a költészet alkotása-

it és szívesen előadna egy verset, vagy prózát. Amennyiben felkeltette 

érdeklődését várom a jelentkezését.

Jelentkezési határidő: 2015. április 12-ig

Jelentkezni a szervezőnél: Rojkó Istvánné klubvezetőnél

Levélcím: 5400 Mezőtúr, Földvári út 25-7/ép 12/ajt. Tel: 06/70 277-1609

FELHÍVÁS

A HALLÁSSÉRÜLTEK IRODALMI KLUBJÁNAK RENDEZVÉNYÉRE
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Mezőtúr Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot 

hirdet a „Mezőtúr városközpont funkcióbővítő fejlesztése” című ÉAOP-

5.1.1/D-12-2013-0012 azonosító számú városrehabilitációs projekt kereté-

ben elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

mini-projektek támogatására.

A pályázók köre: Helyi, a településen bejegyzett székhellyel/telephely-

lyel rendelkező non-profit szervezetek, akik a település lakosságával kap-

csolatban vannak (a településen bármilyen módon jelen vannak, vagy a 

helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak).

Támogatható tevékenységek
Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz 

programok, rendezvények, konferenciák, szemléletformáló képzések, tájé-

koztatók, és ezek sorozatai:

• az érintett lakosság bevonását célzó akciók;

• közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgálta-

tások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző 

közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és 

sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.);

• helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemlé-

letformáló akciók;

• integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, ját-

szóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi 

akciók megszervezésének támogatása;

A tevékenységek szorosan kapcsolódnak a városrehabilitáció keretében 

megvalósuló infrastrukturális beruházásokhoz, hozzájárulnak az akcióte-

rület komplex fejlesztéshez.

Tervezett mini-projekt témák:

• Táncház és néptánc ismeretek,

• Fizikai aktivitást ösztönző „Betyárok a kerékpár nyergében”,

• Hagyományos mesterségek (citerakészítés, hímzés, korongozás) isme-

retterjesztő bemutatása.

A megvalósítandó programok, akciók, rendezvények célja a városköz-
pont kulturális és közösségi funkcióinak erősítése, amely összhangban 

van a város jelenlegi fejlesztési dokumentumaiban (Integrált Városfejlesztési 

Stratégia, Akcióterületi Terv) megfogalmazott célokkal.

A rendelkezésre álló keret: 6 858 000,- Ft
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatási intenzitás: 100 %

Támogatás összege: minimum 300 000 Ft, maximum 1 524 000,- Ft

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos a forrás kimerüléséig, 

de legkésőbb 2015. május 08. 12:00 óra

A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető a város honlapján 

(www.mezotur.hu; Pályázatok címszó alatt), valamint nyomtatott formá-

ban a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal I. em. 20. sz. irodájában.

A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-56-551-955-ös 

telefonszámon vagy az akarsaine@mezotur.hu e-mail címen tehetik fel.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS



6 m e z ő t ú r  é s  v i d é k e 2015. április 24.

Írja Ady Endre és így folytatja: 

„Az élet él és élni akar.” Olvasva e 

sorokat, felidéződtek bennem diák-

kori élményeim az 1956-os forrada-

lomról. Takaréklángon, de mégis 

kigyullad szívemben a lelkesedés, 

az akkori remény, de a szomorú 

következmények talán még erőseb-

ben elém jönnek.

Már évek óta foglalkoztat ben-

nünket a gondolat, hogy le kellene 

írni, megörökíteni az utókor számá-

ra, hogy valójában mi is történt 

akkor Mezőtúron. Régebben nem 

beszélhettünk erről, majd később 

jelent meg néhány cikk, vagy riport 

a helyi lapban, csakhogy elferdítve, 

nem az igazság talaján. Ideje lenne 

rögzíteni a valós eseményeket, aho-

gyan szem- és fültanúi, vagy éppen 

résztvevői voltunk azoknak. Jó 

lenne, ha sokan megszólalnának a 

hosszú hallgatás után, feledve az 

elvi, világnézeti hovatartozásukat, 

pártatlanul. Igen! …Jó lenne, ha a 

sok hamis, elhallgatott vádak, moz-

zanatok után kiderülne az igazság. 

A mi korosztályunk még ismeri az 

eseményeket. Írjuk hát le, amíg 

nem késő! Egy igazmondó, szép 

helytörténeti könyv jelenhetne 

meg, melynek mi is szereplői lehe-

tünk. Hiszen fiú diáktársaink közül 

többen is nemzetőrök voltak, s őrt 

álltak a „strázsán”, a Berettyó hídjá-

nál, a főtéren és másfelé, éles fegy-

vert tartva kezükben, mert vigyáz-

tak a rendre.

Kérem az emlékezőket, kérlek tite-

ket barátaim, hogy idézzétek fel az 

eseményeket! Írjátok le, vagy mond-

játok el. Rajta fiúk, lányok, írjuk meg 

saját történelmünket! Igaz, hogy hal-

ványul már a reánk vetődő napsugár, 

ám annál inkább tegyük világossá a 

tényeket, gyújtsuk meg lámpásun-

kat. Így maradandó értéket tudunk 

alkotni. Gyűjtsetek be minden apró 

fotót, dokumentumot, levelet, stb., 

amely 1956-hoz kapcsolódik. 

Jelezzétek történelmet rengető szán-

dékotokat! Telefonáljatok, vagy adjá-

tok le az anyagot Kiss Imréné Mikes 

Éva tanárnőnél. (Búza u. 8. Tel. 

(56/351-947)

Tóth Boldizsárné

Az 1956. október végi események 

előzményei fontos tényezők a témá-

hoz. Nagyon sok család lett a kom-

munizmus áldozata városunkban is. 

A kuláklisták, az osztályidegenné 

nyilvánítás (B-listák), a „Málenkij 

robot”, a szibériai Gulág munkatá-

borok, a tsz-ek erőszakos szervezé-

se, az ÁVÓ intézkedései, a kitelepíté-

sek nagyon sok ártatlan embert, 

családot mérhetetlenül sújtottak, 

ártatlanul büntettek. A súlyos 

beszolgáltatás „padlástakarítás” 

kisemmizte az amúgy is szűkösen 

élőket. Mindez fontos történelmi 

tény. Bárkinek vannak e korszak 

eseményeiről emlékei, élményei, 

dokumentumai, fényképei írják meg 

és juttassák el hozzám, (Búza u. 8.) 

és akiket 1957 után elítéltek, börtön-

be vetettek. Szeretnénk azt is tudni, 

kik lettek diszidensek és kik lettek 

az események túri halálos áldozatai 

Budapesten vagy bárhol. Az utolsó 

percben vagyunk, hogy e fontos tör-

ténelmi korszak tényeit összegyűjt-

sük, feldolgozzuk Mezőtúr szintjén. 

Minden emléket tisztelettel és fele-

lősséggel kezeljünk.

Kiss Imréné Mikes Éva
ny. tanár

Szűcsné Horváth Erzsébet
az 1956-os Örökség alapítvány 

elnöke, Budapest

Diákként 1956-ban
„Őrzők, vigyázzatok a strázsán…”

Lakossági felhívás
Kiegészítés Tóth Boldizsárné kéréséhez

Véradás

2015. április 29-én (szerdán) 8-12 óráig 

Véradás a Közösségi Házban.

Szükséges iratok: Személyi igazolvány, 

lakcímkártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt

arTúr fesztivál 2015. augusztus 4-8.

Túri Vásár 2015. augusztus 9.

Kun Emléknap Mezőtúron

Mezőtúr város Önkormányzata 

és a Mezőtúri Közművelődési és 

Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 

szervezésében 2015-ben is megren-

dezésre került a Kun Emléknap 

alkalmából tartott városi ünnepség. 

Április 10-én a Kun Emlékhelynél 

emlékezhettek meg a kilátogatók 

kun örökségünkről. Mezőtúr város 

Önkormányzata nevében Patkós 

Éva városi képviselő köszöntötte az 

emlékezőket. Ezt követően a Bárdos 

Lajos Alapfokú Művészeti Iskola 

tanárainak és diákjainak műsora 

következett. Majd Bene Sándor reg-

náló Nagykun kapitány mondta el 

emlékező gondolatait közös törté-

nelmi múltunkról, gyökereinkről. 

Végül Szabó András a Bodoki Fodor 

Helytörténeti Egyesület elnöke a 

mezőtúri kötődésünket, hagyomá-

nyaikat ismertette.

Az eseményen részt vett Berec 

Zsolt Miklós a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Közgyűlés alelnö-

ke, Batta Attila Viktor Mezőtúr 

város alpolgármestere, Dr. 

Sebestyén Katalin a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Mezőtúri Járási Hivatalának vezető-

je és Györfi Sándor Munkácsy –

díjas szobrászművész, a Kun szo-

bor alkotója is.

A Kun Emléknap alkalmából 

megrendezett városi megemlékezés 

a lélekszalagok elhelyezésével 

zárult.

Bodor Márti

Fotó: Kelemen Márton

Az Újvárosi Hagyományőrző 

Klub március 20-án rendezte meg 

Batyus bálját a Közösségi Ház nagy-

termében. Az eseményen több 

mezőtúri csoport is részt vett és 

Kétpóról is érkeztek vendégek. 

A rendezvényt a házigazda klub 

bevonulása nyitotta meg. A megje-

lenteket Kádár Istvánné klubvezető 

és Herceg Antal klubtag köszöntöt-

te, majd a Siketek és nagyothallók 

irodalmi klubja műsorral kedveske-

dett a résztvevőknek. A Batyus bál 

különlegességeként egy bemutató 

vásárt is tartottak, melynek kereté-

ben régi használati tárgyakat tekint-

hettek meg a jelenlévők.

Az eseményt megtisztelte jelen-

létével Boldog István országgyűlési 

képviselő, Batta Attila Viktor alpol-

gármester és Patkós Lajos városi 

képviselő is. 

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

Batyus bál
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A mezőtúri Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség április 14-én rende-
zett Katasztrófavédelmi Ifjúsági 
Vetélkedőt a Közösségi Ház nagy-
termében. A verseny célja az ifjú-
ság nevelésén túl, a katasztrófavé-
delmi rendszer megismertetése és 
a veszélyhelyzetek felismerésé-
nek gyakoroltatása.

A rendezvényt Bán Lajos, a mező-

túri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

vezető helyettese nyitotta meg, aki 

beszédében elmondta, hogy 1993 óta 

rendezik meg a versenyt Mezőtúron . 

Ezt követően Herczeg Zsolt, Mezőtúr 

város polgármestere köszöntötte a 

versenyzőket. Kiemelte, hogy meny-

nyire fontos katasztrófa esetén a 

szükséges intézkedések ismerete. 

Ezután Wenner-Várkonyi Attila, 

Kunszentmárton polgármestere 

beszédében elmondta, hogy nagyon 

fontos vészhelyzetekben a lakosság 

aktív közreműködése.  

A versenyen három általános isko-

lás (kunszentmártoni általános isko-

lákból) és 3 középiskolás csapat ( a 

Teleki Blanka Gimnáziumból, a 

Ványai Ambrus Gimnáziumból és  a 

Református Kollégiumból) vett részt.

A megmérettetés tesztírással kez-

dődött, majd hat állomáson külön-

böző gyakorlati feladatokat kellett 

megoldaniuk a résztvevőknek. 

Az eredményhirdetés előtt Batta 

Attila Viktor, Mezőtúr város alpol-

gármestere  köszöntötte a verseny-

zőket majd sor került a verseny 

eredményeinek ismertetésére. Az 

általános iskolások között a 

Kunszentmártoni Általános Iskola 

csapata lett az első helyezett, így ők 

jutottak tovább a megyei fordulóba, 

míg a középiskolásoknál a 

Református Kollégium csapata 

nyerte meg a vetélkedőt, így ők 

versenyezhetnek tovább.

Veres Nikoletta

Katasztrófavédelmi Ifjúsági Vetélkedő Mezőtúron

Mezőtúron az agrárképzés több 

mint 60 éves múltra tekint vissza. A 

főiskolai oktatási rendszerben meg-

közelítőleg 50 évig képezték a felső-

fokú agrárértelmiségeket. A hagyo-

mányok megőrzése és a végzett 

hallgatók közötti kapcsolatok ápo-

lása céljából a Főiskola javaslatára 

1997-ben megalakult a Mezőtúri 

Mérnökök Baráti Köre.

A havi rendszerességgel ülésező 

elnökség és a jelenleg több mint 50 

fős tagság legfőbb céljai az elmúlt 

években, évtizedekben nem változ-

tak: erősíteni kívánják a képző 

intézményhez való kötődést, és a 

kollegális kapcsolatok ápolásán túl, 

a mezőgazdaság és az ahhoz kap-

csolódó területeken az itt végzett 

értelmiség összefogásával kívánják 

elősegíteni a térség fellendülését. A 

szervezet ezen kívül segít a végzett 

hallgatókkal történő kapcsolattar-

tásban, és igyekszik nyomon követ-

ni a sikeres életpályákat.

2001-ben a szervezet kérte a 

Mezőtúri Mérnökök Baráti Köre 

Egyesület bejegyzését, amely nevet 

mind a mai napig viseli. 

Az elnökség tagjai:
Elnök: Nagypál Ferenc

Titkár: Ország Lászlóné

Tagok: Nemes István

Dr. Szűcs Róbert Sándor

Liszkai Zoltán

Fekécs Gábor

Az egyesület céljai megvalósítá-

sának érdekében minden évben 

megrendezi a Mezőtúri Mérnökök 

Találkozóját a volt főiskola épületé-

ben. Az egész napos program tag-

gyűléssel kezdődik, majd az évfo-

lyam találkozók következnek, ame-

lyen az elmúlt évben több mint 

háromszáz diák és tanár vett részt. 

A találkozón a személyes életutak 

megismerése mellett Mezőtúr város 

életébe, aktuális történéseibe is 

bepillantást nyernek a volt diákok. 

A beszélgetések befejeztével koszo-

rút helyeznek el az elhunyt diáktár-

saik és tanáraik emlékére, majd a 

nap végén mérnökbállal zárják a 

rendezvényt. 

A VIII. Mezőtúri Mérnökök 
Találkozója 2015. május 16-án 

kerül megrendezésre a volt főiskola 

épületeiben. Megismerhetik a 

Mezőtúri Gyűrűavató Szakestély 

hagyományait (boros hordó 

csapraverés, gyűrűavatás). A ren-

dezvény nyilvános. 

Várjuk szeretettel a mezőtúri 

mérnököket és az érdeklődőket.

Meghívó és jelentkezési lap: www.

mezoturimernokok.hu honlapon. 

A jelentkezési lapokat 2015. ápri-

lis 30-ig várjuk.

Mezőtúri Mérnökök Baráti Köre Egyesület

OVI-OLIMPIA
A SZENT ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

2015.március 14-én került meg-

rendezésre első alkalommal isko-

lánkban a nagycsoportos óvodások 

számára meghirdetett OVI-OLIMPIA 

elnevezésű sportos délelőttünk.

A rendezvényünk célja volt, hogy 

felhívja az óvodáskorú gyermekek 

figyelmét a sportolásra , mozgásuk 

fejlesztésére és az egészséges ver-

senyszellem kialakítására, hogy a 

gyermekek életébe minél előbb 

beépüljön a rendszeres testmozgás. 

Most tényleg a részvétel és nem az 

eredmény volt a fő cél.

A gyerekek öt feladatban vehet-

tek részt:  Nyuszivágta, Fürge lábak 

futóverseny, Játékos váltóverseny, 

Ovifoci és Tánc. A kis óvodások 

vidáman és lelkesen versenyeztek a 

délelőtt folyamán. Szüleik és testvé-

reik folyamatosan biztatták őket, 

kitartóan szurkoltak. A feladatok 

után a gyermekek érmeket, apró 

ajándékokat vehettek át. A délelőtt 

végén minden résztvevő a sok jó 

élményen kívül egy szép labdával 

térhetett haza.

Ezúton is köszönetet mondunk 

Márki Norbert táncpedagógusnak 

és Török Imre labdarúgó-edzőnek, 

hogy lelkiismeretes, színvonalas 

munkájukkal segítették programun-

kat és egész évben foglalkoznak 

óvodánk és iskolánk gyermekeivel.

Lantai Laura
szervező pedagógus

A Túri Fazekas Múzeumban 

2015. április 11-én újabb kiállítás 

nyitott meg. Ezúttal Király György 

Rézkarcok című kiállítását tekint-

hetik meg Mezőtúron.

Király György a Szolnoki 

Művésztelep egyik alkotója, így a 

megnyitót nem csak városunkból 

tisztelték meg az érdeklődők. A 

kiállítást megnyitotta Verebes 

György festőművész a Szolnoki 

Művésztelep művészeti vezetője. 

Kijelenthető, hogy Szolnok és 

Mezőtúr kapcsolata e kiállítással is 

erősödött.

A kiállítás megtekinthető május 

20-ig.

Bodor Márti

Újabb kiállítás Mezőtúron

A Mezőtúri Városi Televízió Születtem 
Magyarországon című könnyű zenei 
műsorát támogatja a Nemzeti 
Kulturális Alap Cseh Tamás programja.
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Költészet Napja a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban
Immár hagyományosan - április 10-én -  ez évben is megrendeztük költé-

szet napi szavalóversenyünket. Az immár harmadik alkalommal  meghirde-

tett versünnepre közel 150-en jelentkeztek gyermekek, felnőttek egyaránt.

Szívmelengető volt, mikor a jeles esemény megnyitóján egyszerre, 

együtt szavaltuk el József Attila:  Gyöngy c. versét…

Göröngy, göröngy, elporlik,

gyenge csillag lehullik,

s egy gyöngy lesz az ég megint,

összefogva sziveink. 

(részlet)

Szavalóverseny helyezettjei

1. osztály
I.    Csótya Letti Emese - Rákóczi Úti Ált. isk. - felk. Gyuricskóné H. Ágnes

II.   Csuka Csenge - Túrkevei Petőfi Ált. isk. - felk.: Urbán Marianna

III.  Patkós Máté - Kossuth Ált. Isk. - felk.: Kovács Sándorné Gyöngyike

Különdíj:
Arany Hunor - Mesterszállás - Varga Lászlóné

Takács Zsolt - Szt. István Kat . isk. - felk.: Földvári Nagyné S. Anikó

2. osztály
I.   Nagy Martin - Ref. Koll. - felk.: Busi Gyöngyi, Vig Gabriella

II.  Hanzel Lara -  Ref. Koll. - fel.: Nagy Éva, Vig Gabriella

III. Gulyás György - Mesterszállás - felk.: Izbékiné Gácsi Márta

Különdíj:
Árvai Gabriella - Túrkevei Petőfi Ált. isk. - felk.: Kovácsné Sz. Mária

Dankó Andor Péter - Kossuth Ált. isk. - felk.: Kecse Krisztina

3. osztály
I.    Tatár Levente - Túrkevei Református isk. - felk.: Ráczné Göblyös Ibolya

II.  Gácsi Éva - Ref. Koll. - felk.: Molnárné Patkós Erika

III. Vincze Sára - Túrkevei Református isk.: - felk.: Ráczné Göblyös Ibolya

Különdíj:
Avramucz Ruben  - Szt. István Kat. Isk. - felk.: Pappné B. Melinda

Kiss László József - Túrkevei Ref. isk. - felk.: Ráczné G. Ibolya

4. osztály
I.   Szabó Lőrinc - Kossuth Lajos Ált. isk.- felk.: Nagy Antalné Nórika

II.  Nagy Tibor - Túrkevei Petőfi Ált. isk.: - felk.: Soós Lajosné

III. Vásárhelyi Terézia - Ref. Koll. - felk.: Domokos Mónika

Különdíj:
Bán Gergő - Rákóczi Úti Ált. isk. - felk.: dr. Siposné Varga Ildikó

Zsemberi Gabriella - Túrkevei Petőfi isk. - felk.: Kontosné H. Hajnalka

Felsőtagozat
I.   Fekete Csilla Anna - Ref. Koll. - felk.: Megyeri Józsefné Ica néni

II.  Pápai Kerubina Dea - Ref. Koll. - felk.: Megyeri Józsefné

III. Kiss Csenge - Ref. Koll. - felk.: Megyeri Józsefné

III. Szabó Henrik - Ref. Koll. - Bodorikné Aszódi Ágnes

Különdíj:
Garai Hajnal - Szt. István Kat. Isk. - felk.: Hegedűs Csabáné

Papp Ádám - Kossuth Lajos Ált. isk. - felk.: Varga Katalin

Tömösközi Panka - Kossuth Lajos Ált. isk. - felk.: Varga Katalin

Varga Ágnes - Újvárosi Ált. isk. - felk.: Rózsás Istvánné

Felnőttek
I.   Berényi Norbert István

I.   Herbályné Balogh Erzsébet

II.  Avramucz József

II.  Rojkó Istvánné

III. Vereb József

III. Csepcsényi Jánosné

Ezúton gratulálunk minden versmondónak! Köszönetünket fejezzük ki a 

felkészítő pedagógusoknak, szülőknek, nagyszülőknek, köszönjük a szak-

értő zsűri értékes munkáját!

ZENÉS IRODALMI EST A KÁVÉSZÜNET EGYÜTTESSEL

Költészet napi irodalmi estünket  Salánki Anikó: Vers és tulipán avagy a 

költészet napja című szép gondolatival nyitottuk meg, majd a KÁVÉSZÜNET 

együttes verses, zenés irodalmi műsora következett, mely nagyszerű han-

gulatban telt.  Műsoruk attól igazán egyedi, hogy egyszerre nyújt kulturális 

élményt és szórakoztató kikapcsolódást kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Az együttes 2010-ben a Magyar Versmondók  Egyesülete által rendezett  

Kaleidoszkóp Versfesztivál alkalmával a „Kultúra Fiatal Nagykövetei” meg-

tisztelő címet nyerték el.

 „Kattints rá, nagyi”
A könyvtárunk által szervezett nagysikerű „Kattints rá, nagyi”, nyugdíja-

soknak szóló, kezdő informatikai tanfolyamot  sikeres záró vizsgával fejez-

ték be a résztvevők: Ács Mihály, Lapu Ferencné, Szabó Lajosné, Dr. Krizsán 

Józsefné és Nagy Béla. Gratulálunk!

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
Munkatársai

Könyvtári Hírek



9m e z ő t ú r  é s  v i d é k e2015. április 24.

Városnap 2015.
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Április 11-én immáron negyedik 

alkalommal rendeztük meg 

Mezőtúron a Kner Tánc,-Sport 

Egyesület szervezésében a VIII. 

Kner Kupa - „C” és „B” Tíztánc 

Országos Bajnokságot, valamint 

második alkalommal került meg-

rendezésre a II. Mezőtúri Művészeti 

Iskolás Táncverseny, melyet a Kner 

Tánc,-Sport Egyesület és a Bárdos 

Lajos Művészeti Iskola közösen hir-

detett meg. Az egész napos verseny 

keretén belül klubközi versenyek és 

szabadidősport versenyek is zajlot-

tak. A közel 1000 fős rendezvényre 

több mint 350 nevezés érkezett.

A rendezvényt Szűcs Dániel a 

Művelődési, Oktatási és Sport 

Bizottság elnöke, önkormányzati 

képviselő nyitotta meg. Ezt követő-

en a megjelenteket Karapancsevné 

Jász Ildikó a mezőtúri Bárdos Lajos 

Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény tagintézmény vezetője 

köszöntötte. A klubközi és szabad-

idősport versenyek után, 17 órától 

ünnepélyes keretek között léptek 

parkettre az országos bajnokságon 

induló párosok. Egy különleges ver-

senyszám is zajlott az esti órákban, 

egy meghívásos latin verseny, mely 

hatalmas közönségsikert aratott. 

A rendezvényt jelenlétével meg-

tisztelte, a jelenlévőket köszöntötte 

és a táncosokat elismerésben része-

sítette Boldog István országgyűlési 

képviselő, Herczeg Zsolt Mezőtúr 

város polgármestere, Sági István a 

Magyar TáncSport Szakszövetség 

elnöke, a Mezőtúri Tankerület igaz-

gatója és Seresné Metzker Krisztina 

városi képviselő.

A verseny nem jöhetett volna 

létre Mezőtúr Város Önkormányzata, 

Gyomaendrőd Város Önkor-

mányzata, Bárdos Lajos Művészeti 

Iskola támogatása nélkül, valamint 

számos helyi vállalkozás segített 

abban, hogy ez a verseny Kelet-

Magyarország egyik legszínvonala-

sabb táncversenye lehessen.

A Kner Tánc,-Sport Egyesület és 

a Bárdos Lajos Művészeti Iskola 

táncosai is nagyon szép eredmé-

nyekkel zárták a versenyt. 

A táncosoknak ezúton is szívből 

gratulálunk!

Jenei Éva
Kner TSE elnök

Fotók: Pordánfotó

Főszerepben a táncMeghívó
Mezőtúr Város Önkormányzata és a Mezőtúri Közművelődési és Sport 

KN Kft. tisztelettel meghívja önt és családját
Király András képzőművész

Csinálni a Dolgokat 
című önálló kiállításának megnyitójára.

A megnyitó helyszíne, időpontja:
Városi Galéria (Zsinagóga), Múzeum tér 1.

2015. május 9. 16 óra 30 perc

A kiállított munkákról Achs Károly beszélget az alkotóval.

Közreműködnek: Tuba Ferenc és Weigert Zoltán 

A kiállítás június 23-ig látogatható.

Az alkotóról:

http://kiralyandras.net/cv.html és http://andraskiraly.tumblr.com/

Kedves Gyerekek!

2015. május 31-én kerül megrendezésre a Városi Gyermeknap a Városi 
Strandfürdő területén. 

Színes programokkal, fellépőkkel várunk Benneteket és kedves család-

tagjaitokat. 

A nap folyamán fellép a BUBORÉK együttes és a nagyobbakat a By the 
Way zenekarral örvendeztetjük meg.

A Közösségi Ház a Gyermeknaphoz kötődően idén is kihirdette gyer-
mekrajz pályázatát, melynek  témája: kedvenc mesefigurám. A pályamű-

veiteket bármely technikával elkészíthetitek, azonban fontos, hogy kasíroz-

va, név, osztály/csoport és intézmény megjelölésével küldjétek be hoz-

zánk. 

A rajzokat még nem késő beküldeni, hiszen a beérkezési határidő ápri-
lis 30.

Az eredményhirdetésre május 29-én, pénteken kerül majd sor 10 órától 

a Közösségi Ház nagytermében.  A helyezetteken kívül a Közösségi Ház is 

kiválaszt egy alkotást, amely az idei gyermeknapi plakát alapját fogja 

képezni, így még az is lehet, hogy a saját rajzodat látod viszont a 

Gyermeknapi plakáton szerte a városban!

Alkotásra fel! Hajrá GYERMEKNAP! Hajrá Gyerekek!

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1.) A Mezőtúri Rendőrkapitányság járőrei 2015. április 11-én 13 óra 40 

perckor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 

Tevékenység-irányítási Központ utasítására megjelentek a mezőtúri 

Erzsébet ligetben található bányatónál, mert telefonon bejelentés érkezett, 

hogy ott egy férfi öngyilkos akar lenni. A rendőrök a helyszínen intézkedés 

alá vonták a 29 éves helyi férfit, aki elmondta, hogy rossz az anyagi helyze-

te, továbbá a barátnője is elhagyta és ezért akar öngyilkos lenni. Az egyen-

ruhások az elkeseredett férfihez mentőt hívtak, a mentőszolgálat munka-

társai biztonsági intézkedés keretében, a férfit beszállították a Mezőtúr 

Városi Kórház Sürgősségi Osztályára, további orvosi kezelése céljából.

2.) A túrkevei járőrök 2015. április 11-én 21 óra 30 perckor Túrkeve köz-

területén a járdán fekvő, egy vérző és erősen ittas férfit találtak. A 47 éves 

helyi férfi elmondta, hogy hazafelé sétált, amikor ittassága miatt megbot-

lott, elesett és beütötte az orrát, ami vérzésnek eredt. A rendőrök a bizton-

sági intézkedés keretében a férfihez mentőt hívtak. A mentőszolgálat 

munkatársai a férfit a szolnoki Hetényi Géza kórházba vitték, ahol szaksze-

rű orvosi ellátásban részesítették. A túrkevei járőrök gyors reagálása és 

segítsége a súlyosabb következmények kialakulását előzte meg.

Mezőtúri Rendőrkaptiányság

2015. április 12-én Vegyes hal-
fogó, feeder botos egyéni horgász-
versenyre került sor a Túrtő 

Holtágnál. A 28 induló összesen 

69,9 kg halat fogott.

Az eredmények a következők:

I. ifj. Vásárhelyi Lajos 7,04 kg

II. Bámer László 6,74 kg

III. Ifj. Ádám Tibor 6,66 kft

IV. Hajdu Róbert ’Pinki’ 6,47 kg

V. Juszku István 5,31 kg

Április 17-19-ig harcsafogó ver-
senyen vehettek részt a horgászok, 

amelynek helyszíne a Ligeti-tó volt. 

8 indulóból Vásárhelyi Lajos fogott 

egy 1,33 kg-os harcsát.

A Mezőtúri Horgász Egyesület 
májusi versenyei:

• Május 2. -  8-12 óra

Túri Kupa meghívásos horgász-
verseny

Egybotos, finomszerelékes, 

háromfős csapatverseny

Helye: Versenypálya

• Május 9. 8-12 óra

Városnapi, meghívásos egy-egy 
botos, finomszerelékes, családi (1 

felnőtt, 1 gyermek) horgászver-
seny. A párok egy helyen ülnek.

Helye: Ligeti-tó

Bodor Márti

A Mezőtúri Horgász Egyesület hírei
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Az úszás hatásai: Az úszás hatásai talán az egyik legpozitívabbak az 

összes sportág közül. Magyarországon az úszás gyökerei az 1800-as évekre 

vezetnek vissza, és mindmáig az egyik legeredményesebb sportág. A futás-

hoz vagy kerékpározáshoz hasonlóan ez is állóképességi sport, és sem 

nemhez, sem korhoz, sem edzettségi állapothoz nem köthető – ajánlott 

mindenki számára! Az úszás sok dologban különbözik a szárazföldi sport-

ágak mozgástechnikáitól, és számtalan pozitív élettani hatása van – emiatt 

ajánlják olyan gyakran az orvosok is!

 

Az úszás pozitív hatásai:
• Az úszás az edzőteremben végzett testmozgásnál 12-szer hatásosabb, 

hiszen megmozgatja a test összes belső izmát, emellett fejleszti az állóké-

pességet és növeli a mozgékonyságot.

• Úszásnál figyelni kell a légzésre: ez az egyetlen sport a világon, amely 

légzésszabályozásra kényszerít - emiatt a légző szervrendszer is fejlődik.

• Az úszás hatásai között megemlítendő, hogy fejleszti és gyorsítja az 

anyagcserét, a szív-és érrendszer működését képes pozitívan befolyásolni, 

melynek következtében javul a szövetek és sejtek oxigén-ellátása.

• Az úszás fokozza a szellemi teljesítményt, a kiváló iskolai teljesítmény 

főleg gyermekkorban tűnik ki.

• Fogyókúrázóknak is ajánlott, hiszen az úszás hatásai közt kiemelkedő, 

hogy az emberi szervezet 500-700 kalóriát éget el óránként úszás közben.

• Úszás során nyúlnak az izmok, a gerincnek stabilitást biztosít.

• Az úszás asztmás betegek számára a tünetek enyhítésére ajánlott, 

hiszen jótékony hatása van a légzésszabályozásra.

• Csontritkulás esetén az úszás javítja az ideg-izom koordinációt, segít 

megelőzni a csonttöréseket.

• Úszás során a sportsérülések valószínűsége elenyésző.

 

Miért érdemes a gyerekeket már fiatalon beíratni úszásoktatásra?
A fiataloknak valószínűleg még kevés rossz tapasztalatuk vagy emlékük 

volt a vízzel kapcsoltban, ezért az úszáshoz való hozzáállásuk még köny-

nyen formálható. Bátrabbak, kisebb a félelemérzetük és gyorsabban tanul-

nak, mint azok, akik idősebben kezdenek neki az úszás módszereinek 

elsajátításához. Fiatal korban könnyen kialakul a kötődés az oktatóval, így 

feltétel nélkül megbíznak benne, aki pedig játékokkal és ügyességi felada-

tokkal tudja a kicsiket motiválni, így nem érzik a feladat komolyságát. A 

már gyermekkorban elkezdett rendszeres úszás hatásai révén megelőzhe-

tőek az ülő életmód okozta negatív hatások, mint például a gerincferdülés 

és a rossz testtartás. Emellett az úszás segít a harmonikus izomzat, hajlé-

konyság és a megfelelő keringési rendszer kialakulásában.

 

 A különböző úszásfajták hatásai

 

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre 2015. január 24-én a 

Tóth Károly Meghívásos Úszóverseny a mezőtúri uszodában. A rangos 

versenyt az úszószakosztályt működtető Mezőtúri Közművelődési és Sport 

KN Kft., a Mezőtúr Városi Sportiskola és a szülők szervezték több célból 

vezérelve. A helyi úszósport alapjait megteremtő úszóedző, Tóth Károly és 

a fiatalon elhunyt úszó, Balogh Melinda emlékét hozzájuk méltó módon 

őrizve a rendezvény versenyzési lehetőséget biztosít az úszók számára.

A felkészülési időszakban rendezett versenyen több, kiváló eredmény 

született. Az edzéseken rendszeresen részt vevő úszók sokszor állhattak 

dobogóra, eddigi legjobb idejüket is megúszva. A legkisebbek lehetőséget 

kaptak, tapasztalatot szerezhettek és első alkalommal rajtkőhöz állva ver-

senyezhettek.  A szervezést az összefogás jellemezte. Az uszodában ez 

alkalomból büfé üzemelt, az újoncok kis kupát kaptak ösztönzésül és elis-

merésül, a dobogósok mellett a 4-6. helyezettek egyedi túri kerámia emlék-

érmet vihettek haza, az edzők butellát kaptak.

Hódmezővásárhely, 2015. január 31. - február 1.

7. alkalommal rendezte a Szegedi Úszó Egylet a TYR Kupa Nemzetközi 

Úszóversenyt, melynek ezúttal is a hódmezővásárhelyi Gyarmati Dezső 

Sportuszoda adott otthont.

Résztvevők: Nagy Zoltán és Fejes Balázs. Zoli 2 ezüst és 2 bronz jelvé-

nyes szinttel gazdagította az úszószakosztály eredményeit.

2015. február 7-én Hajdúszoboszló adott otthont az Észak-alföldi régió 

felmérő versenyének, ahol szintén Nagy Z. 200 vegyes és 400 gyorson ért 

el ezüst jelvényes szintet.

2015. február 12-13 Diákolimpia megyei selejtezőből 9fő és 3 váltónk 

jutott az országos döntőbe, amit Győrben rendeztek március 6-8-ig.

A Debreceni Sportiskola 2015. február 14-én, szombaton rendezte meg a 

nagy sikerű úszóverseny-sorozatának idei első fordulóját a Debreceni 

Sportuszodában. A megmérettetésen 17 egyesület 232 tehetséges verseny-

zője állt rajthoz. Fiataljaink nagyszerűen szerepeltek, hiszen 7 jelvényes 

szintet úsztak.

A Hód Úszó SE 2015. február 28.- március 1-jén rendezte hagyományos 

versenyét a Tavaszváró Nemzetközi Úszóversenyt a hódmezővásárhelyi 

Gyarmati Dezső Sportuszodában. Az viadalon 3 ország 34 csapatának 544 

versenyzője állt rajtkőre. Nagy Zoltán és Farkas Viktor gyarapították érmeik és 

az úszószakosztályunk jelvényes szintjeinek számát, mely a következő évek-

ben meghatározó alapja lehet a MÚSZ által kiírásra kerülő pályázati lehetőség 

működtetéséhez! A Karsai ikrek, Gerda és Réka is szépen szerepeltek.

2015. március 14-én, Szolnok megyei bajnokság I. fordulója Mezőtúron 

került megrendezésre. Még korai az eredményekről beszélni, mert a baj-

nokság utolsó, 5. fordulóján hirdetnek megyebajnokot, de 3-4 úszónk is 

esélyes a végső győzelemre.

2015. március 28-án a népszerű úszóverseny-sorozat, a Hajós Alfréd 

Kupa idei második fordulóján vettünk részt, ahol 24 egyesület 281 fiatal 

úszója szerepelt, de ami ennél is fontosabb, hogy a csapatunk tagjai kiváló-

an teljesítettek. Tehetségeink nevei mellé nem kevesebb, mint 12 jelvényes 

szint fűződik és Farkas Viktor jóvoltából megvan az idei év első aranyjel-

vény is, rögtön két versenyszámban, 200 és 400 méteres gyorsúszásban. A 

csapat tagok: Fejes Balázs, Nagy Zoltán, Farkas Viktor, Baukó Csenge, Papp 

Lili, Király Dóri, Karsai Gerda, Karsai Réka, Sőrés Lujza, Baukó Zengő.

Úszóink kiválóan szerepelnek a duatlon és aquatlon bajnokságokban is 

többen országos döntőbe jutottak!

2015. április 17-18. Református Iskolák Országos Úszó Bajnokságán 22 

fővel vettünk részt.  

Az úszószakosztály edzőjeként saját magamat is eddzem! Szinte minden 

hónapban részt veszek egy senior úszóversenyen. Az idei év egyik legfonto-

sabb versenye volt 04.11-12-én Győrben, az úszó rövidpályás országos baj-

nokság, ahol sikerült megvédenem a 200 pillangó és a 200 mell bajnoki címét. 

Ráadásul a pillangón megdöntöttem az általam 2014-ben felállított országos 

csúcsomat. Továbbá 2 ezüst és 1 bronz, és egy 4. helyezést értem el.

Csipes Andor
úszóedző

Mit sportoljon gyermekem? - Az úszás
Nem tudod mit sportoljon gyermeked? Milyen sportág állna hozzá a legközelebb?
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Szász Krisztina

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.

ELHUNYTAK
Bodonyi Vencelné Tóth Margit él 88 évet, 
Varga Józsefné Igriczi Eszter élt 92 évet,
Hajdú Imréné Korcsok Mária élt 88 évet. 

Nyugodjanak békében.

Dávid Bianka
(Sármai Erika)

Bányai Bercel Máté
(Bagdán Tímea)

Fehér Balázs
(Gyányi Ágnes)

Mihácsi Bence
(Mihácsi Anett)

Rácz Attila
(Suki Mária)

Tóth Holli Boglárka
(Pályi Zsanett)

Készenléti gyógyszertár
Április 24-30-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Május 1-7-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Április 25-26-án
Dr. Lázár József
Mezőtúr, Petőfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209
Május 1-2-3-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936

Ü G Y E L E T E K

A Harcsás Holtágon nem mindennapi halfogáshoz volt szerencséje Kiss 

Erik mezőtúri lakosnak. 2015. április 14-én a Harcsás holtágán éjfélhez 

közeledve egy 57 kg-os 192 cm-es harcsa akadt horgára. Erik lapunknak 

elmondta, körülbelül 25-30 perces munkába került, amíg Takács Attilával 

partra emelte a halat. 

A fogáshoz ezúton is gratulálunk!              Bodor Márti

Tisztelt Mezőtúriak!
Egy lakossági fórumon jutott tudomásunkra, hogy több személy, állító-

lagos rendőrségi és önkormányzati engedéllyel adományokat gyűjt 
városunkban, különböző pl.: beteg gyerekek megsegítése címén.

 Tájékoztatjuk Önöket, hogy erre irányuló engedélyeket sem a 
rendőrség, sem az önkormányzat nem ad ki. 

Amennyiben ilyen cselekménnyel találkoznak, kérjük, jelezzék azt a 

rendőrségnek és javasoljuk, hogy készpénzt ne adjanak, mert a segélyszer-

vezetek bankszámlára gyűjtenek. 

Mezőtúr Város Önkormányzata

SZÍNHÁZ
Értesítem a Szolnoki Szigligeti Színházba szóló Gózon-bérlet tulajdono-

sait, hogy az évad következő előadására április 30-án kerül sor.

Műsoron: Feydeau – A női szabó
Indulás: 17.30-kor a Közösségi Ház előtti parkolóból.

Papp Erika


