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Mezőtúr Város Önkormányzata 
az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulója alkalmá-
ból rendezett városi megemléke-
zést 2016. október 23-án.

Az 1956-os forradalom és szabad-

ságharc Magyarország népének a 

sztálinista terror elleni forradalma és 

a szovjet megszállás ellen folytatott 

szabadságharca, amely a magyar 

történelem egyik legmeghatározóbb 

eseménye. A budapesti diákok az 

egyetemekről kiinduló békés tünte-

tésével kezdődött 1956. október 

23-án, és a fegyveres felkelők ellen-

állásának felmorzsolásával fejező-

dött be Csepelen november 11-én.

A városi megemlékezést Kovács 

Sándor László a POFOSZ Mezőtúr-

Túrkevei Szervezetének elnökhe-

lyettese, az 1956-os Nemzetőrség 

Hagyományápoló Tanácsa 

Egyesületének tagja, ‚56-os nemzet-

őr őrnagy beszéde nyitotta meg. 

Beszédében az ‚56-os forradalmat 

megelőző évekről is beszélt, hang-

súlyozta, emlékezni kell, valamint 

fontos, hogy a fiatalok is megismer-

jék az ’56-ot megelőző időszak tör-

ténéseit. – „Ne felejtsük el az élet 

semmiféle helyzetében otthon, 

vagy a munkahelyen; egyedül, vagy 

társaságban; ünnepélyes alkalmak-

kor, vagy egyszerű hétköznapokon, 

hogy mindannyian egyformán fele-

lősek vagyunk Magyarországért!” 

Az ünnepi műsort a Mezőtúri 

Református Kollégium - 

Gimnázium, Szakgimnázium, 

Általános Iskola és Óvoda diákjai 

adták. Felkészítő tanárok: 

Hollósvölgyiné Gombos Anita és 

Csányi Tamás magyar tanárok. 

Majd az emlékezés virágainak, 

koszorúinak elhelyezése követke-

zett az 1956-os emlékműnél.

Ezt követően az 1956 hőseinek 

tiszteletére Viola László (†) és 

Fekete Júlia által felajánlott emlék-

tábla ünnepélyes felavatására és 

koszorúzására került sor. A 

Városháza főfolyosóján elhelyezett 

emléktáblát Fekete Júlia szobrász-

művész és Herczeg Zsolt Mezőtúr 

város polgármestere leplezte le.

Ezek után a városi díjak és kitün-

tetések átadására került sor a 

Díszteremben. Az ünnepség a 

Mezőtúri Református Kollégium - 

Gimnázium, Szakgimnázium, 

Általános Iskola és Óvoda diákjai-

nak színvonalas műsorával kezdő-

dött. Énekelt Szabó Viktória 9. osz-

tályos tanuló, zongorán kísérte 

Gácsi László 11. osztályos tanuló.

A városi díjakat, kitüntetéseket 

Mezőtúr város polgármestere 

Herczeg Zsolt adta át. 

• Mezőtúr város képviselő-testü-

lete „Mezőtúr Város Díszpolgára” 

díjat adományozott Tóth 

Boldizsárné Boldog Terézia Ibolya 

részére.

• Mezőtúr város képviselő-testü-

lete „Mezőtúr Városért” díjat ado-

mányozott Dr. Csellár Zsuzsanna 

részére.

• Mezőtúr város képviselő-testü-

lete „Mezőtúr Városért” díjat ado-

mányozott Szabó András részére.

• Mezőtúr város képviselő-testü-

lete „Mezőtúr Város Szolgálatáért” 

díjat adományozott Bordácsné Dr. 

Donkó Zita részére.

• Mezőtúr város képviselő-testü-

lete „Mezőtúr Város Szolgálatáért” 

díjat adományozott Kozák Zsolt 

Gyula részére.

• Mezőtúr Város képviselő-testü-

lete „Az Év Mezőtúri Vállalkozója” 

díjat adományozott az FF 

Fémfeldolgozó Zrt. részre. Az elis-

merést Rév András vezérigazgató úr 

vette át.

• Mezőtúr Város képviselő-testü-

lete „Mezőtúr Sportjáért” díjat ado-

mányozott Máté Ferenc részére.

• Mezőtúr Város képviselő-testü-

lete „Mezőtúr Kultúrájáért” díjat 

adományozott Derecskei Magdolna 

részére.

• Mezőtúr Város képviselő-testü-

lete „Mezőtúr város jó tanulója, jó 

sportolója” díjat adományozott 

Karsai Bence részére.

• Mezőtúr Város képviselő-testü-

lete „Az év mezőtúri sportolója” 

díjat adományozott Tóth Richárd 

részére.

• Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, Balog Zoltán 

miniszter Pedagógus Szolgálati 

Emlékérem elismerést adományo-

zott Hegedűsné Balla Katalin és 

Iván Jánosné részére.

• Mezőtúr Város Önkormányzata 

az 1956-os forradalom és szabad-

ságharc 60. évfordulója alkalmából 

a ma még közöttünk élő mezőtúri 

résztvevőknek – Fekete Ernő, 

Korom Kálmán, Kovács Sándor 

László – önkormányzati emlékla-

pot adományozott. 

1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

Folyt. 2. old.

Amit az influenzáról tudni kell   3. old.

Ősz-Ülő a Sétáló utcában    4. old.

Hagyományőrző Ifjúsági Sporttalálkozó Mezőtúron 6. old.

Városunk gitárművésze: Németh Csaba   7. old.
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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

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek 

bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon: 

•	 november 20., december 18.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.

Mindennapos fogadóóra: email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
tel: 20/380-0709    

Boldog István Országgyűlési Képviselő

Közlemény
Ápoljuk nagyszüleink hagyatékát

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület és az Újvárosi Hagyományőrző 

Klub közös szervezésében bemutatja a csigatészta készítésének hagyomá-

nyait felelevenítő folyamatot, amely Mezőtúr város értéktár eleme. A ren-

dezvény nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

Helye: Közösségi Ház nagyterme

Ideje: 2016. november 16. (szerda) 9 órától - 15 óráig

Akinek van csigatészta készítő eszköze, hozza el és elkészítheti a hétvé-

gi adagját.

Tésztakészítés bemutatása, régi eszközök használata, citeraszó, nótázás, 

vidámság, ahogyan régen „vót”.

A megjelenő vendégek részére „csigalevest” kínálunk kóstolóba.

A szervezők nevében:
Kádár Istvánné 

Klubvezető
Szabó András 

Egyesületi elnök

Zenés műsort adtak a Karcagi 

SZC Teleki Blanka Gimnázium, 

Szakgimnázium és Kollégium diák-

jai az 1956-os forradalom 60. évfor-

dulója alkalmából megrendezett 

POFOSZ megemlékezésen.  Az elő-

adás Juhászné Patkós Edit kollégi-

umvezető és Tuba Ferenc történe-

lemtanár mentorálásával került 

színpadra.

A Magyar Politikai Foglyok 

Szövetsége október 17-én a forra-

dalmat megélők vagy hozzátartozó-

ik visszaemlékezéseivel, személyes 

beszámolóikkal és memoranduma-

ikkal idézte fel 1956-ot a mezőtúri 

Oktatási Centrum ebédlőjében. A 

telekis tanulók a történelmi esemé-

nyeket, a megpróbáltatásokat és a 

kor emberének mindennapjait ele-

venítették meg a színpadon. 

Korabeli sajtóbejegyzésekkel, 

önéletírások és levélrészletek felol-

vasásával hozták szinte megfogható 

közelségbe a 60 évvel ezelőtt tör-

ténteket. A prózai előadások mellett 

felcsendültek a magyarságért szóló 

dalok is. Azok a dalok, melyek a 

múlt fájdalmait megénekelve emlé-

ket állítanak a jelen generációnak a 

forradalom mártírjairól és hétköz-

napi hőseiről.  

Az emlékműsor magában egyesí-

tette a múltat a jelennel. Hiszen 

együtt emlékeztek a forradalmi ese-

ményeket túlélők és a történelem e 

viszontagságos időszakát csak 

könyvekből ismerő nebulók. De 

míg az ifjú generáció szívében és 

lelkében hordozza 1956 örökségét, 

addig a szabadságot kivívók tettei is 

fennmaradnak az eljövendő nemze-

dék számára.

Karsai Zita

Emberi történeteket vittek színpadra a telekis diákok
A forradalom áldozatairól és hőseiről emlékeztek meg a 

Városi Oktatási Centrumban

Az elismerések átadása után a 

programok a Közösségi Házban 

folytatódtak. Elsőként az ’56 

Mezőtúr című kiállítás megnyitójára 

került sor. Az eseményen a megje-

lenteket Herczeg Zsolt polgármester 

köszöntötte. Elmondta a történelem 

ezen időszakán nem léphetünk át, 

kötelességünk, hogy gondoskod-

junk arról, hogy a felnövekvő nem-

zedék ’56 szellemiségét megismer-

je. Polgármester úr kihangsúlyozta, 

hogy a megrendezett kiállítás és a 

Mezőtúri Rekviem című könyvbe-

mutató megkoronázza a napot, 

mindkettő hiánypótló városunkban.

Folytatásképpen ünnepi műsort 

adtak a Kossuth Lajos Magyar-

Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola diákjai.

Köszönet a kiállításon bemuta-

tásra kerülő saját tulajdonú anyago-

kért Kiss Imréné Mikes Évának, 

Kovács Sándor Lászlónak, Korom 

Kálmánnak és Fekete Ernőnek, 

valamint külön köszönet Kiss 

Imréné Éva néninek a tárlat felren-

dezésében nyújtott segítségért. A 

kiállítás 2016. november 19-ig 

tekinthető meg a Közösségi Ház 

nyitvatartási idejében.

A nap méltó zárásaként Kiss 

Imréné Mikes Éva és D. Szűcs 

Horváth Erzsébet „Mezőtúri 

Rekviem a kommunizmus áldoza-

taiért az üldözöttek, az elhurcoltak, 

a kisemmizettek és 1956 az emléke-

zők tükrében” című könyvének 

bemutatója következett. Kiss 

Imréné beszélgető partnere 

Berczeliné Boldog Mária volt. A 

beszélgetés során betekintést nyer-

tünk a könyv készítésének folyama-

tába, valamint közösen emlékez-

hettünk az eseményekre. 

Bodor Márta

H I R D E T M É N Y
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2016. október 27-ei soros nyilvános 

ülésén önkormányzati rendeleteket alkotott

• az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabá-

lyairól szóló 24/2012. (IV.06.) önkormányzati rendelet módosításáról,

• az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 

30/2006.(XII.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendeletek teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal Kabinet és Szervezési Irodánál, valamint a városi 

könyvtárban.

A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 

lehet igényelni.

Mezőtúr, 2016. október 28.

dr. Enyedi Mihály
jegyző 
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Az influenza napjaink egyik leg-

jelentősebb heveny légúti vírusfer-

tőzése. Súlyát a világjárványt okozó 

képessége és a gyakori, esetenként 

magas halálozású szövődményei 

adják. Kisebb influenzajárványra 

minden évben számítani kell, rend-

szerint az őszi és kora tavaszi hóna-

pokban. Egy-egy járvány alkalmá-

val hazánkban mintegy 1,5-2 millió 

ember jelentkezik influenzaszerű 

tünetekkel az orvosnál.

Az influenza cseppfertőzéssel ter-

jedő fertőző betegség. A zárt tér, a 

zsúfoltság, a légkondicionáló beren-

dezések kedvező feltételei a járvány 

kialakulásának. A fertőző forrás a 

beteg, vagy a lappangási idő alatt 

lévő vírushordozó ember. Az orron, 

vagy szájon át belélegzett vírusok 

lerakódnak a légutak nyálkahártyá-

jában, majd onnan a vérkeringésbe 

és más szervekbe is eljuthatnak. A 

lappangási idő egy-három nap. 

Az influenza hirtelen kezdődik, 

magas, 39-41 °C-os lázzal, erős 

torok- és fejfájással, ízületi- és vég-

tagfájdalommal, gyengeséggel és 

kaparó érzéssel a torokban. A „nát-

hás tünetek”, az orrfolyás, orrdugu-

lás, hörghurut más vírusfertőzésre 

utal, nem jellemző az influenzára. 

A betegség gyorsan, általában 5-10 

nap alatt lezajlik, azonban gyenge-

ség, fáradékonyság és mérsékelt 

száraz köhögés tovább is fennma-

radhat. 

A halálesetek túlnyomó többsé-

géért felelős szövődmények főként 

a gyengült védekezőképességű 

embereket, csecsemőket, terhese-

ket, időseket, krónikus betegségek-

ben szenvedőket fenyegetik. Az inf-

luenzavírus által legyengült immun-

rendszert kihasználó baktériumok 

felülfertőzhetik a légzőszervet, így 

középfül-, arcüreg-, légcső-, hörgő-, 

vagy tüdőgyulladást okozhatnak. A 

nem légzőszervi szövődmények 

(agyhártya-, agyvelő-, vagy szív-

izomgyulladás) ritkábban, a lába-

dozási szakban alakulnak ki.

Már az influenza gyanúja esetén 

is orvoshoz kell fordulni, mert a szö-

vődmények rendkívül komolyak, sőt 

az életet is veszélyeztethetik. 

Lehetőség van a betegség meg-

előzésére is! Az általános higiénés 

szabályok betartásával, a beteg 

elkülönítésével, réteges öltözködés-

sel, a szervezet ellenálló képességé-

nek fokozásával, vitamindús táplál-

kozással, illetve a zsúfolt helyek, a 

tömegek kerülésével csökkenthető 

a megfertőződés veszélye. 

Valamint lehetőség van influenza 

elleni védőoltással megfelelő védel-

met kialakítani a szervezetünk szá-

mára. Az idei év októberétől is térí-

tésmentesen biztosítva van a házi-

orvosoknál a fokozottan veszélyez-

tetettek számára (krónikus betegek, 

szív- érrendszeri betegségben szen-

vedők, diabetesesek, csökkent 

immunitású személyek, szociális 

otthonok gondozottai, egészség-

ügyi dolgozók, 60 éven felüliek 

egészségi állapotuktól függetlenül 

stb.) az influenza elleni védőoltás.

A kórokozó változékonysága 

miatt minden évben új oltóanyagot 

állítanak elő, ezért az oltást is min-

den évben meg kell ismételni. A 

hazai influenza vakcina élő vírust 

nem tartalmaz, így megbetegedést 

nem okozhat. Az oltást követően 

csak ritkán lépnek fel olyan nem 

kívánatos mellékhatások, mint a 

láz, fejfájás. Helyi reakció (bőrpír, 

duzzanat az injekció helyén) az 

oltottak mintegy 20%-ánál jelent-

keznek, de ezek a reakciók általá-

ban enyhék és 1-2 napon belül 

elmúlnak.

Mezőtúri Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztály

Amit az influenzáról tudni kell

Megjelent Salánki Anikó új novelláskötete

Salánki Anikó legújabb könyvé-

nek bemutatóját rendezték meg a 

Rákóczi Úti Általános Iskolában 

október 16-án.  Az Anikomment 

című kötet írásait nem lehet bekate-

gorizálni, olvashatóak benne 

thrillerek, novellák a  mindennapi 

életről és az iskoláról is.  

A bemutató mellett egy kiállítást 

is megtekinthettek az érdeklődők, 

ugyanis Elek Tímea szőnyegszövő 

munkáin túl Veres Gyula kerámiáin 

keresztül Kiss Andrea  és Nagy 

Ferenc alkotásaiba is bepillantha-

tott a közönség.  Az eseményen 

Papp Erika, a Mezőtúri Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár vezetője 

köszöntötte a megjelenteket, majd 

pedig egy jó hangulatú beszélgetést 

folytatott az íróval, amely által az 

érdeklődők betekintést nyerhettek 

a kötet novelláiba. 

A könyvbemutatón közreműködött 

Körözsi Krisztina zongoratanár is.

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

Véradás
2016. november 30-án Véradás lesz a 

Közösségi Házban 8-13 óráig.
Szükséges iratok:
Személyi igazolvány, lakcím-kártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt

Szeptember első hetében a beköl-

tözést követően rögtön szárnyai alá 

vette a kollégium diákbizottsága az új 

bentlakókat. A fecsketábor program-

jai között szerepelt a város fontosabb 

helyszíneinek bejárása, valamint játé-

kos, ügyességi és sportprogramokon 

mutathatták meg az újoncok, kiben 

mekkora a küzdőszellem. Természe-

tesen  arra is igen hamar fény derült, 

hogy ki a legjobb csapatjátékos, vagy 

ki a legelszántabb  versenyző. 

Az első próbatételek után azon-

ban még nem dőlhettek hátra a 

kilencedikes tanulók, hiszen a tanév 

kezdő hónapjában várt rájuk egy 

avató ünnepség. A kollégistává ava-

tás rituáléja minden telekis kollégis-

ta életében fontos esemény, melyről 

a diákéveket búcsúztató pillanatok-

ban is éles emlékek élnek. Ez alka-

lommal is megtettek mindent a fel-

sőbb éves „pályatársak” annak érde-

kében, hogy az ifjaknak legyen mit 

felidézni a kezdetekről. A seszták 

ízelítőt adhattak a nagyérdeműnek 

tánc - és énektudásukból, megmu-

tathatták mire is képesek, ha az étel 

a víz alatt, vagy épp egy zsinóron 

lógva hívogatja őket, felszínre hoz-

ták rejtett színészi képességeiket 

egy-egy rövid előadás erejéig, és 

hősiesen küzdöttek a legreményte-

lenebb pillanatokban az 

abécével vívódva, vagy 

épp egy szerelmes vallo-

más szövegén dolgozva. 

Az avatás záróakkordja-

ként az összes kisfecske 

együtt skandálta a felső-

sök által megírt avatóbe-

szédet és fogadalomté-

telt. 

Számos megmérettetés után a 

Teleki Kollégium legfiatalabb lakói 

számára kezdetét vette egy új élet. 

Egy új élet, egy új közösségben, ahol 

az első időszakban otthont alakítanak 

ki kollégiumi szobájukból, idővel 

pedig igaz barátokra és lelki társakra 

találnak lakótársaik személyében. 

Karsai Zita

Kutyaharapást szőrével
Fecsketábor után az avatón bizonyíthattak az elsős

kollégisták

Próbatétel előtt a kilencedikes kollégista csapat
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Idén is megrendezésre került az 

Ősz-Ülő a Közösségi Ház szervezé-

sében 2016. október 9-én.  Az égiek 

megkegyelmeztek számunkra, kicsit 

hűvös, de napsütéses napra ébred-

tünk, így a helyszín a Sétáló utca 

volt, ahol igazán hangulatosra sike-

rült berendezkednünk egy együtt 

töltött jó hangulatú nap erejéig. 

A színpadi programok 10 órakor 

kezdődtek városunk testvértelepü-

léseinek kulturális műsorával.

11 órától a Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár által kiírt mese-

mondó verseny helyezettjeinek 

meséit hallgathattuk meg, majd 12 

órától bűvész és bohócműsor szó-

rakoztatta a jelenlévőket.

13 órától Zalatnay Sarolta hangja 

csendült fel az Ősz-Ülő színpadán, 

rengeteg érdeklődő énekelte vele 

dalait.  Ezt követően került sor a főző-

verseny eredményhirdetésére, ame-

lyen a helyezések a következőképpen 

alakultak: III. helyezés: Telekis 

Kukták, II. helyezés: Deák Ferenc, I. 

helyezett: Ádám Imre, különdíj: 

Lukácsok, Kovács Zsolt. Köszönjük a 

zsűri munkáját: Fási Sándor, 

Beregszászi Róza, Tóth Zsolt.

A Búzavirág népdalkört és dal-

csokrát is vendégül láttuk a színpa-

don, majd 15 órától a Mezőtúri 

Kutyakiképző Iskola bemutatójára 

csodálkozhattak rá a jelenlévők, 

köszönet a kutyusoknak és a gaz-

diknak egyaránt, valamint kiképző-

jüknek Biriszló Zsoltnak.  

Gregor Bernadett és férje, Szarvas 

Attila is tiszteletét tette a nap folya-

mán nálunk, mégpedig a Mi ket-

ten…című műsorukkal.  

Tombolasorsoláson izgulhatott, 

aki a Városi Nyugdíjasklub hölgyei-

től vásárolt a szelvényekből és iga-

zán nagy értékű ajándékokat nyer-

hetett.

A jól sikerült programot Csordás 

Tibor (ex-Fiesta) műsora zárta, aki 

zárásként még igazán felrázta a 

közönség hangulatát latinos dalla-

maival.

Köszönet támogatóinknak: 

Mezőtúr Város Önkormányzata, 

Mezőtúri Ipari Park Kft. Mezőtúri 

Intézményellátó és Ingatlankezelő 

KN Kft., Városi Nyugdíjasklub. 

Köszönet a színpadi és kísérőprog-

ramokon résztvett fellépőknek, 

főzőknek és árusoknak egyaránt! 

Orosz A.

Ősz-Ülő a Sétáló utcában
A Gulyásfőzés Ifjú Mestere 2016. 

címmel és az ezt igazoló oklevéllel 

tértek haza a telekis diákok a 

Szolnoki Gulyásfesztiválról. A fődíj 

mellett a közös munka öröme volt a 

legnagyobb ajándék.

Szakmai kihívással és próbatétel-

lel indult a tanév egy maroknyi ven-

déglátó szakon tanuló telekis diák 

számára. Szeptember második hét-

végéjén a nebulók kipróbálhatták 

magukat a Szolnokon megrende-

zett XVIII. Gulyásfesztivál, 10. 

Ifjúsági és Diák Gulyásfőző verse-

nyén. A megmérettetést alapos fel-

készítő munka előzte meg Danyi 

Antal szakmai oktató vezetésével.  

– A verseny előtt egy nappal csinál-

tunk egy próbafőzést, elkészítettük 

az ételeket, hogy lássuk, mennyi 

időt vesznek igénybe az előkészüle-

tek és a tálalás – avattak be a részt-

vevők. Így is adódtak váratlan szitu-

ációk a helyszínen. Sokat dolgoz-

tunk például a tűzrakáson, majd 

folyamatosan küzdöttünk a láng 

életben tartásáért – tették hozzá. 

A Gasztro-kulturális rendezvényen 

a mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium 

háromfős csapattal képviseltette 

magát. A Telekis Kukták igazi hagyo-

mányos ételekkel készültek. 

Előételként juhtúrós falatkákat tálal-

tak, főételként mezőgulyást kóstolha-

tott a zsűri, a menüsort pedig csörö-

gefánk zárta. – Az értékelés után nem 

sokkal kezdetét vette a díjátadás. A 

zsűri elsőként a bronz- majd az ezüst- 

végül pedig az aranydíjat nyújtotta át 

a legtehetségesebb nevezőknek – 

mondta Szilágyi Henrietta a telekis 

csapat tagja. Utolsóként derült ki, 

hogy a fődíjat „a Gulyásfőzés Ifjú 

Mestere Magyarországon 2016.” 

címet a Telekis Kukták nyerték. 

Örültünk is, sírtunk is, ilyen velünk 

még nem történt – mesélte a diáklány.

A szakmai tapasztalatok bővítése 

mellett, a rendezvény teret adott a 

pedagógusoknak és diákoknak arra, 

hogy szabadidejükben felszabadul-

tan az iskola falain kívül érdemi 

időt töltsenek együtt. - Mindenkinek 

felejthetetlen élmény volt ez a nap, 

sokat viccelődtünk, szívesen visz-

szamennénk bármikor - vélekedtek 

a versenyzők.

Karsai Zita

Lefőzték kortársaikat a Telekis Kukták

Mesterek és Tanítóik
Balról jobbra: Bartus Alexandra, Kirsch Fanni, Szilágyi Henrietta 14.C osztályos 
tanulók
Hátul: Szűcs Imre osztályfőnök, Danyi Antal felkészítő tanár

Szent Gellért Katolikus Iskola Gimnáziuma, 
Gyomaendrőd

(korábban Kner Imre Gimnázium)
A 2017/2018-as tanévben induló osztályaink:

-emelt óraszámú idegen nyelvi osztály (német/ angol)
-általános tantervű gimnáziumi osztály (belügyi, rendészeti ismeretek/

utazás és turizmus) 
-sportosztály  ÚJ!!

weboldalunk: www.szentgellert.hu
tel.: 66/386-046, cím: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 39.

Nyílt nap: 2016. november 23. szerda 8.50-től
        Látogass(on) el hozzánk a délelőttre!



5m e z ő t ú r  é s  v i d é k e2016. november 04.

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket MÁRTON – 

napi programunkra, amely 2016. november 10 – én lesz.

Helyszín: Rákóczi iskola aulája és ebédlője

Programok:

• libabáb és lampion készítése

    4 órától

• lámpás felvonulás sötétedéskor

A Rákóczi Úti Iskola tantestülete

Kedves Érdeklődők!

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, akik szeretik az utazási élmé-

nyekről szóló beszámolókat. Újból élménybeszámolóra várjuk Önöket!

„Amerikai élmények” címmel

november 10-én csütörtökön 18 órakor

a Közösségi Ház 124-es termében

Dr. Dávidházy Gábor tart úti beszámolót.

Patkós Éva városi képviselő    Bordács László ügyvezető

MEZŐTÚRI HORGÁSZEGYESÜLET 

5400. Mezőtúr, Alsórészi vízköz 430.

MEGHÍVÓ
Tisztelt Sporttársnő/Sporttárs!

Tisztelettel meghívom Önt a Mezőtúri Horgász Egyesület éves közgyűlé-

sére.

Időpont:   2016. november 20. 08 óra 30 perc

Helyszín:   Katolikus Általános Iskola Tornacsarnok

  Mezőtúr, Petőfi út

Napirendi pontok:
1. Elnöki megnyitó és tájékoztató, bejelentések

2. Alapszabály módosítása - Dr. Répási János, alelnök

3. Területi jegyekkel kapcsolatos változások bejelentése, megvitatása

4. Hozzászólások, válasz

Amennyiben a közgyűlés a megjelentek létszáma miatt határozat-
képtelen (a résztvevők száma nem éri el a szervezet létszámának több 
mint felét), ugyanezen a napon és helyszínen, azonos napirendi pon-
tokkal, megismételt közgyűlést hívok össze, melynek során az előzőek-
ben részletezett napirendi pontok tárgyalhatók.

A megismételt Közgyűlés időpontja: 2016. november 20. 9 óra 

Helyszín:    Katolikus Általános Iskola Tornacsarnok

   Mezőtúr, Petőfi út

A megismételt közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határo-
zatképes!

Kérem az esemény fontosságára való tekintettel tiszteljen meg bennün-

ket személyes jelenlétével.

Mezőtúr, 2016. október 27. 

Tisztelettel:
Pongrácz Zoltán 

elnök

2016. október 16. Hortobágy Berettyó.
1.hely: Gulliver 54cm, 46cm, 55cm, csuka.

2.hely: Koller Lajos 56cm, 22cm, 34cm, 30cm, csuka.

3.hely: Mikado 3-as, Mészáros Tibor 59cm, 41cm, csuka.

4.hely: Mikado 1-es, Nyeső Csaba 49cm, 44cm, csuka.

5.hely: Varga Gergő 53cm, csuka, 22cm, balin.

6.hely: Bak Viktor 42cm, 26cm, süllő.

7.hely: Fehér Bence 66cm, csuka.

8.hely: Pabar Zoltán 58cm, csuka.

9.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos 54cm, csuka.

10.hely: Mochnács Tamás 49cm, csuka.

Legnagyobb hal: 66cm csuka, Fehér Bence.

Össz fogás: 19db. 

Össz induló: 21fő.

Köszönjük a támogatást: Mikado Magyarország, Pinki Horgász és 

Kisállateledel Bolt, Ványai Zoltán, KHESZ.

VI. Pinki Horgászbolt Pergető Verseny
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Felhívás!
Ismét segítségüket szeretnénk kérni egy mezőtúri beteg érdekében!

Két gyermekes 25 éves anyuka, aki áttétes daganatos betegségben 

szenved Kálnainé Rácz Anett.

Gyógyszerei megvásárlása olyan összeget jelent családjuknak, ami a 

napi megélhetésüket súlyosan veszélyezteti. Ha van lehetőségük kérjük 

támogassák őt.

Adományaikat  11773456-00770985 OTP számlaszámra utalhatják.
Minden összeg számít, adóalapból vállalkozásoknak, cégeknek az ado-

mányozott összeg leírható. Segítségüket Anett gyógyulása érdekében 

előre is köszönjük!

Ahogy arról korábban már érte-

sültek, Mezőtúr Város 

Önkormányzata sikeresen pályá-

zott a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. által kiírt Hagyományőrző 

Ifjúsági Sporttalálkozó című pályá-

zatra. (Pályázati azonosító: TTP-

KP-1-2016/1-000034). 

Október 7-én este nyitott az Ősz-

Ülő Testvértelepülési Találkozó egy 

jó hangulatú közös vacsora kereté-

ben az árkosi, a törökbecsei és a 

sepsikőröspataki vendégeinkkel.

Szombaton a Városi Sport-

centrumban folytatódtak a progra-

mok, megrendezésre került a 

Hagyományőrző Sportnap, ahol egy 

rövid megnyitó és tájékoztató után a 

mezőtúri iskolákból érkezett gyer-

mekekkel közös csapatokat alakítva 

játszottak a határon túlról érkező 

fiatalok. Amíg ők a Kapitány labda 

nevezetű játékkal voltak elfoglalva, 

addig a felnőtt vendégeink kipróbál-

ták tudásukat a tekepályán, majd a 

kisebbek is a népi sportjátékok után. 

A rövid ebédszünetet egy mindenki 

számára nagyon élvezetes program 

követte Szilágyi Zoltán lovas tanyá-

ján, ahol lovagoltunk, hintóztunk, 

íjászkodtunk, és megsimogathattuk 

az aranyos csacsikat is. 

A szabadtéri sportolást követően 

az uszodában melegedtek fel ven-

dégeink, majd a vacsora követke-

zett, ahol közös énekléssel ara-

nyoztuk be a kellemes nap végét és 

kovácsoltuk össze még jobban a 

már összeszokott, mondhatom 

baráti társaságot. 

Vasárnap, október 9-én az Ősz-

Ülő rendezvényt a törökbecsei tán-

cosok és a sepsikőröspataki gyer-

mekek nyitották meg színvonalas 

műsoraikkal. A nap folyamán a 

Kézműves Házban lehetőségünk 

nyílt kipróbálni a fazekasság mes-

terségét, a szalmafonást, a 

bőrdíszműveskedést, a szőnyegszö-

vést és a hímzést. Nagyon nagy 

érdeklődés övezte ezt a programot, 

az elkészült műveiket büszkén vit-

ték haza a gyermekek.

A vacsora után elbúcsúztunk a 

törökbecsei vendégeinktől, majd 

hétfőn reggel egy közös reggelit 

követően a sepsikőröspatakiak és 

az árkosiak is elindultak haza, 

mindannyian reménykedve a miha-

marabbi viszontlátásban.

Mezőtúr Város Önkormányzata 

nevében ezúton is szeretném meg-

köszönni minden közreműködő 

segítségét, munkáját. 

Szabó Sára

Hagyományőrző Ifjúsági 
Sporttalálkozó Mezőtúron

’’A búzafények áramló menyében

szinte dúdolva jött a gyalogút

ezer felől - és vezetgette kézen

s tarisznyába botló kisfiúk,

s a pipacskendős kislányok hadát „

/Váci Mihály/

Elszálltak éveink! Ámde a sors kegyes ajándéka, hogy a hajdan volt szé-

les mezőtúri rónaság népes tanyai iskolák tanulói, akik még itt vagyunk – 

az egykor tarisznyába botló kisfiúk, s a pipacskendős kislányok –, 

messzeringó gyermekkorunk emlékeit felidézni találkozóra érkeztünk szü-

lővárosunkba. A Túlahéki iskola tanulója Vass Rózsa szívélyes meghívásá-

ra, a szélrózsa minden irányából jöttünk. Szép számban foglaltunk helyet 

a pompás Szőlőfürt étteremben a volt tanítványok, tanítók, hogy emlékez-

zünk hálával és szeretettel. Mert bizony a sok-sok év – fél évszázadon túli 

idő – után, még ma is olykor az emlékek tárából felvillan egy-egy epizód a 

különös és egyedi múltunkból, amelynek részesei voltunk a múlt század 

50-es, 60-as éveiben. Az akkori idők nyomot hagytak bennünk, akik odajár-

tunk, a néhol isten háta mögötti messzeség tudásváraiba, vagy tanítottak 

ezekben az iskolákban /szentélyekben/. A jelenlévők soraiból hálatelt szív-

vel szóltak iskolájukról, a testvériességről, a sok szép bensőséges rendez-

vényről, a tanítók odaadó áldozatos munkájáról, az általuk teremtett csalá-

dias melegségről. 

– Ők voltak a tanyavilág LÁMPÁSAI! – említették többen.

Tetteikre emlékezem Váci Mihály: Jegenye – fényben c. versének megha-

tóan szép, örök sorait idézve. 

’’ S a jegenye /tudniillik a tanító, kiem.tőlem/

zöld máglya – égre lobbant

a pusztában: – s hol tornyok nincsenek,

harang se zeng, hirdeti roppant

hitét, kiáltva, fényben, viharokban:

– Gyermekek, népek erre jöjjetek!„

És jöttünk sokan, hogy tanuljunk írni, olvasni, számolni, becsülni a 

munkát, küzdeni az akkori körülmények, tanyai élet mindennapi viszon-

tagságai ellenében. Mert ki-ki ekképpen juthatott el tehetsége, szorgalma, 

lehetőségei szerint célba, a tanító útmutatásainak, igaz hitének gyümölcse-

ként…, aki jegenyévé nőtt az alföldi rónaságon. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ’’a tanító,

ki fénybe tör, ragyogó hit a lombja,

irány azoknak, jel és biztató,

kik jönnek barázdákban botladozva.„

Mindannyian, a jelenlévők örömére és csodálatára, sorainkban tudhat-

tuk az egykori tanítókat: Miskolczi Pálnét /Szász Katalin/ - Csugari, Takács 

Józsefet és Kéki Andrásnét /Varga Katalin/ - Csiderbereki iskola. Az emlé-

kezők nem láthatták viszont az akkori tanító nénit, Tukora Bakos Gizellát 

– Kúria, Túlahéki iskola –, aki betegsége okán maradt távol.

A többiek, akik már nem lehetnek az élők sorában: tanítók és iskolatár-

sak, őrájuk egyperces főhajtással emlékeztünk.

Az étterem személyzetének igyekezetét dicséret illeti a felszolgált finom 

ebédért, melynek elfogyasztását követően jóízű beszélgetéssel teltek az 

órák. Merthogy Vass Rózsa fáradhatatlanul szervezett, és jelesül látta el 

’’szóvivő’’ tisztségét is, valamennyi részt vevő megelégedésére.

Egymásra rakódtak az évek, s a hajdani szőkén hullámzó búzatáblák, a 

pipacs és búzavirágos mezsgyék, dűlőutak nemzedékei örömmel vettünk 

részt a találkozón, otthonról hazajöttünk néhányan. Jól éreztük magunkat, 

a viszontlátás élménye maradjon örökbecsü emlék. 

Kunszentmárton, 2016. október 21.

Szathmári József 

MULT – KOR
Egykori tanyai iskolások találkoztak
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A Mezőtúr és Vidékében 
néhány évvel ezelőtt olvas-
hattak egy rövid interjút 
Németh Csabával, a 
Mezőtúron született gitármű-
vésszel. Akkor még tervként 
beszélt arról, hogy többet sze-
retne koncertezni, stúdiózni. 
Úgy gondoltam utána járok 
annak, hogy jelenleg hol tart 
a művészete.

– Mezőtúron igen ritkán lehet látni, 

merre töltöd a mindennapjaidat?

– Igen, mostanában kissé ritkáb-

ban vagyok otthon. 2014 óta 

Németországban élek és dolgozom. 

Eléggé elfoglalt vagyok, a tanítás és 

a koncertezés is meglehetősen sok 

időt vesznek igénybe. Többnyire a 

hosszabb iskolai szünetekben szok-

tam hazalátogatni. Ezeket az alkal-

makat viszont próbálom mindig 

megragadni, hogy otthon lehessek.

– A gitár áll az életed középpontjá-

ban, jelenleg karriered melyik sza-

kaszánál tartasz?

– Azt hiszem, a közelében annak, 

amit mindig is szerettem volna elér-

ni. Koncertezek szerte Német-

országban. Kedvenc műveimből 

állítom össze a műsoromat. Saját 

műveimet is egyre nagyobb szám-

ban játszom a koncerteken. 

Mikor kikerültem, német kollé-

gámmal (és egyben barátommal) 

megalapítottuk a „Duo Tarantella” 

formációt. Ez egy gitárduó, mellyel 

koncertezünk, és aminek ugyan-

csak folyamatosan írom az új zené-

ket. Mind a zeneszerzés-, mind az 

előadás területén a saját egyedi stí-

lusomat juttatom érvényre. Nagyon 

jó érzés, amikor a közönség ezeket 

az elhangzott zeneszámokat lelke-

sen ünnepli. 

– Több nemzetközi versenyen részt 

vettél már? Mit emelnél ki ezek 

közül?

– Valójában mindet. Egy verseny 

mindig egy hatalmas feladat és egy-

ben óriási kihívás. Ugyanúgy, mint 

a sportolók egy-egy mérkőzésre, 

egy zenész is teljes odaadással 

készül. Nem feltétlenül a díjak fon-

tosak, persze valahol mindenki sze-

retne helyezést elérni. Minden ver-

senyen rengeteget tanultam, és 

szakmailag mind nagyon sokat 

jelentett, hogy ott lehettem. A leg-

büszkébb az első helyezéseimre 

vagyok, melyeket a Transilvania 

Guitar Festival (2012) és az Open 

Guitar Festival (2012) keretein belül 

kaptam.

– Korábban oktattál is, ez napja-

inkban mennyire jellemző?

–Teljesen. A hét szinte minden 

napján ezzel foglalkozom. Egy zene-

iskolánál dolgozom. Tudni kell, 

hogy Németországban már egy 

kisebb városban is akár 5 zeneokta-

tási intézmény van, így nagy feladat 

megtölteni egy tanszakot. Ráadásul 

gitártanár is több van egy iskolánál. 

Szerencsére a diákok már név sze-

rint hozzám jönnek céltudatosan, 

akár más városból is eljönnek hoz-

zám tanulni és ez nagyon jó érzés. 

Ennél szebb visszaigazolás nem kell. 

– Hogyan tudod segíteni a diákok 

fejlődését? 

– Minden területen. Ez a szak-

mám és ebben élek már sok éve. A 

zeneoktatásban dolgozni nagy fel-

adat. Minden diák más és mind szá-

mára ki kell dolgozni egy személyre 

szabott módszert, illetve tanmene-

tet, amivel a legjobban a fejlődésü-

ket támogatni lehet. A németorszá-

gi tanári munkából rengeteget tanu-

lok. Teljesen más, új módszereket 

és szemléletet ismerek meg. Az ott-

hon tanultakkal és alkalmazottak-

kal együtt ez széleskörűbb szakmai 

jártasságot ad.

– A korábbi riportokban beszélget-

tünk koncertekról, valamint stúdi-

ózásról. Ebből mi valósult meg?

– Jelenleg több saját lemez készí-

tése van folyamatban. Temati-

kájukat és stílusukat tekintve ezek 

teljesen különbözőek. Mivel a 

komolyzene mellett a Rock-, Pop- 

és egyéb könnyűzenei műfajokban 

is tevékenykedek, ilyen munkák is 

várhatóak. A felvételeimet saját 

házi stúdiómban készítem, így min-

dig elérhető számomra a technika. 

Jelenleg ismert zenekarok számai-

nak feldolgozásán is dolgozom. 

Ezek a saját értelmezésem szerint 

újragondolt „Cover” dalok. 

–Hogyan jött ennek az ötlete? 

Miket dolgozol fel?

– Egyszerűen csak jött. Elkép-

zeltem, hogy pár dal – amiket szíve-

sen hallgatok – milyen lenne egy 

olyan feldolgozásban, ahogy még 

senki sem hallotta. Mindig tovább 

tervezem, alakítgatom az ötletei-

met. Egyszer aztán összeáll a kép és 

akkor indulhat a magvalósítás.

– Közreműködőként részt vettél 

Szeged testvérvárosának október 

23-ai megemlékezésén? Hogyan 

jött ez a lehetőség? Mely városról 

van szó?

– Nagyon örültem ennek a felké-

résnek. Fontos számomra a magyar-

német kulturális kapcsolatok ápolá-

sa. Szeged testvérvárosa, Darmstadt 

is tartott egy megemlékezést. Az 

ottani Magyar Társaság hallott a kon-

certjeimről és saját műveimről, így 

idén én képviseltem Magyarországot 

ezen az ünnepségen.

– Mik a távlati terveid? 

– Szeretnék minél több koncertet 

adni, van egy pár új mű is tervben. 

Szeretném tovább csinálni azt, amit 

jelenleg és remélhetőleg egy újabb 

új is kirajzolódik.

Bodor Márti

Városunk gitárművésze: Németh Csaba

Szolnoki sikerek után hazai pályán, a mezőtúri ŐSZ-

ÜLŐ rendezvény főzőversenyén próbálták ki magukat a 

Telekis Kukták. A már jól összeszokott csapat Danyi 

Antal tanár úr vezetésével, Szilágyi Henrietta, Bartus 

Alexandra és Kirsch Fanni 14. C osztályos tanulók rész-

vételével szorgoskodott a bogrács mögött.  Főételként 

csülkös káposztát készítettek gerslivel, desszertként 

pedig herőcét kínáltak áfonya szörppel. – A szakmai 

versenyek  mindig nagyon hasznosak a diákok számá-

ra, hiszen fokozzák a tanulók hivatás iránti elkötele-

zettségét, illetve közelebb viszik őket a választott mes-

terséghez. Az elért eredmények pedig óriási motivációt 

adnak az elméleti tudás és gyakorlati tapasztalatok 

bővítéséhez – mondta Danyi Antal, a vendéglátósok 

gyakorlati oktatója.  A 23 csapatból a telekis tanulók 

munkáját III. helyezéssel díjazta a zsűri. Az elismerő 

oklevélen kívül egy üdítős készletet is magukénak tud-

hattak a versenyzők.

Karsai Zita

Ismét dobogós helyen a Teleki vendéglátós tanulói
A „Gulyásfőzés Ifjú Mesterei” ezúttal a pódium harmadik fokára állhattak

TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton tájékoztatom Önöket, 

hogy a közvilágítási hibák 

bejelentése az üzemeltetést végző 

KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálatán 

tehetők meg, amelynek 

elérhetőségei:

e-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu,  
telefon: 06- 40 / 200-817

A bejelentéshez a hiba pontos 

címének (esetleg oszlopszám) 

megadása szükséges. Egész kör-
zetet, utcát érintő hibák köz-

vetlenül az E.ON hibabejelentő 

részére is jelezhetőek, hivatkozva 

a szakaszhiba jellegére. 

Telefon: + 36 80 / 210-310. 
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

Rédei Dalma
(Nagy Adrienn)

ELHUNYTAK
Tóth Zoltán élt 58 évet,

Kovács Sándor élt 65 évet.
 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár: 
November 04-10-ig: 
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. út 13. 
Tel: 06/56-350-111
November 11-17-ig:
Kamilla gyógyszertár: 
Mezőtúr, Dózsa Gy út 22.
Tel: 06/56-350-993

Állatorvosi ügyelet: 
November 5-6-án: 
Dr. Szabó Zoltán 
Túrkeve, Kenyérmezei út 2. 
Tel: 06/20-941-5217

Ü G Y E L E T E K

Dajka Benett Noel
(Kaszanyi Kinga)

Fási Olivér
(Láposi Henrietta)

Nagy Botond
(Bodnár Brigitta)

Szőke Dániel
(Ágoston Kata Rebeka)

Tóth Lilien
(Mihácsi Marianna)

MELEGSZENDVICS AKCIÓ A Virág Büfében!

Az év végéig minden melegszendvics akciós áron kapható!
Vajas alapú melegszendvics már 300 Ft-tól,

húskrémes melegszendvics már 350 Ft-tól!

Virág Büfé a Közösségi Ház földszintjén!

„Házhoz megyünk!” információs pont,
„BikeSafe” kerékpár regisztráció és

Határvadász járőrtárs toborzás:
Időpont: 2016. november 07-én 10-12 óra

 2016. november 08-án 13-15 óra

 2016. november 09-én 10-12 óra

 2016. november 10-én 13-15 óra

 2016. november 11-én 11-13 óra között

Helyszíne:Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit

Kft. Közösségi Ház aulája, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

2016. október 22-én a Búzavirág 

Népdalkör „Baráti találkozót” ren-

dezett a Főiskola ebédlőjében.

A találkozóra 10 településről 

körülbelül 110 fő érkezett. Délelőtt 

10 órától 12 óráig nagyon szép 

műsort adtak a vendégek, valamint 

a Búzavirág dalkör tagjai. A him-

nusz eléneklése után ebéd követke-

zett, majd mulatás, tánc, szórako-

zás egészen este 18 óráig.

A vendégek és a helybeliek is elé-

gedetten távoztak, mindenki 

nagyon jól érezte magát.

Gratulálunk a rendezőknek, az 

énekkarnak.

A Közönség

Baráti találkozó


