
 Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente  Ingyenes

 XC. évfolyam 08. szám 2018. április 27.

 Monday Jam Mezőtúron 5. old.

 Közlekedjünk szabályosan XI. 4. old.

 Megkérdeztük... 3. old.

 Büszkék vagyunk rátok! 9. old.

 Felhívás tüdőszűrő vizsgálatra 7. old.

 Erdélyben ünnepeltünk 6. old.

Rendezvényünket támogatja: Mezőtúr Város Önkormányzata, a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő 
KN Kft., East Fest Event Kft., Magyar Vöröskereszt

A Városi Majális helyszíne 

CSAK

a Fekete István út

felől lesz megközelíthető.

ÚJ ÚTVONAL!

A Bodoki Fodor Helytörténeti 
Egyesület öt évvel ezelőtt létre-
hozta a Városi Helytörténeti 
Gyűjteménytárat, melynek anya-
gát az egyesület tagjai alapozták 
meg, és az eltelt években magán-
személyek adományai és vásárlá-
sok útján tovább gyarapodott.

Azzal a kéréssel fordulunk 
Önökhöz, hogy a családi hagyaté-
kokban fellelhető régi iratokat, 
fotókat, képeslapokat, köny-
veket, újságokat, használati 
tárgyakat, munkaeszközö-
ket, régi fényképezőgépeket 
stb., amennyiben nincs rájuk 
szükség, feleslegessé válnak, 
akkor ne dobják ki, ne égessék el, 
hanem adományozzák a gyűjte-
ménytárnak. Ezt megtehetik a 
Petőfi Sándor utca 5. szám alatti 
irodánkban hétköznap 9-12 óra 
között, illetve az alábbi telefon-
számon jelezhetik adományozási 
szándékukat: +36 20 214 47 56.

A gyűjteménytár gyarapítása és 
megőrzése elsődleges szándé-
kunk és feladatunk. A cél, hogy a 
mezőtúri kötődésű anyagok itt 
maradjanak a városban, mert a 
legfontosabb, hogy múltunk 
emlékeit megőrizzük. 

 
Tisztelettel az egyesület nevé-

ben: 

Szabó András
egyesületi elnök

Tisztelt Mezőtúriak, 
kedves Olvasók!
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Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi foga-
dóóráimon:
•	 május 20. 
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.

Mindennapos fogadóóra:  e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.
com  Tel.: 20/380-0709    Boldog István

országgyűlési Képviselő

FELHÍVÁS!
Gépkarnevál útvonala: 

A 46-os út felújítása miatt a 2018-as Városi Majális gépkarneválja új 
útvonalon közlekedik:

Gyülekező: 9 óra LIDL parkoló

Indulás: 10 óra - Földvári út, lámpánál jobbra: Bajcsy Zsilinszky u. -> 
Rákóczi út -> Garibaldi út -> lámpánál egyenesen Kossuht Lajos tér -> 
Petőfi út - Szolnoki út -> Fekete István u. 1

A felvonulással kapcsolatban az alábbi számon lehet érdeklődni: Pete 
Gergelynél: 06/56 350-075, 06/70 673-0110

Házassági évfordulósok köszöntése 

A mezőtúri Városnap hagyományait követve Mezőtúr Város 
Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is sze-
retné köszönteni a mezőtúri 50 - és 60. házassági évfordulójukat 2018-ban 
ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési határide-
je 2018. július 20.

Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri Hivatal anyakönyvveze-
tőjénél a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirattal. A pol-
gármesteri köszöntő ideje és helye: 2018. augusztus 12-én délután a Túri 
Vásárban. 

További info: Közösségi Ház, 06-56-350-075
Bordács László

Véradás
2018. május 30-án Véradás lesz a Közösségi Házban

8-16 óráig.

Szükséges iratok:
Személyi igazolvány, lakcím-kártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt
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Megkérdeztük....
Március 29-én ismét megtar-
totta Mezőtúr város képvise-
lő-testülete soros nyilvános 
ülését, ezt megelőzően egy 
soron kívüli ülésre is sor 
került március 14-én. Ennek 
napirendi pontjairól Herczeg 
Zsolt Mezőtúr város polgár-
mestere és Batta Attila Viktor 
alpolgármester tájékoztatta a 
sajtó munkatársait.

– A soron kívüli ülés napirendi 
pontjai között szerepelt a GINOP-
3.3.1-16-2016-00001 azonosítószá-
mú „Közösségi internet hozzáférési 
pontok fejlesztése, szolgáltatási 
portfoliójuk bővítése” című projekt 
keretében megvalósításra kerülő 
„Digitális Jólét Program Pontok 
fejlesztése” című pályázat benyúj-
tása. Hol valósulhat ez meg?

H.Zs.: – Az önkormányzatunk 
azt a döntést hozta, hogy a könyv-
tárral, mint az egyik telephelyünk-
kel benyújtjuk a pályázatot. 
Különböző számítástechnikai esz-
közök beszerzését tartalmazza a 
projekt, valamint a Szabadság téren 
egy kültéri WIFI rendszer is kiépí-
tésre kerülne. Ezzel kapcsolatban 
el szeretném mondani, hogy szán-
dékunk van a Kossuth téren is 
kiépíteni a kültéri WIFI hálózatot 
saját forrásból.

– Ugyancsak soron kívüli ülés 
témája volt a Magyar Labdarúgó 
Szövetség által támogatott 
defibrillátor eszközbeszerzési 
pályázat benyújtásáról szóló napi-
rend. 

H.Zs.: – Tulajdonképpen akkor – 
március 14-én – megszavaztuk, 
hogy benyújtjuk a pályázatot, azóta 
pedig megérkezett a döntés is, 
miszerint pozitív elbírálásban 
részesültünk. Egy 500 ezer forintos 
bruttó összegről beszélünk, 450 
000 Ft támogatást nyert el az önkor-
mányzatunk, amelyhez 50 000 Ft 
önerő szükséges. Ezen felül a 
pályázatból két fő képzésére lesz 
lehetőség, ezzel szakszerűen tud-
ják majd használni ezt az eszközt. 
A régi készüléket, amint megérke-
zik az új berendezés, akkor a Városi 
Strandfürdő és Fedett Uszodába 
helyezzük át. 

– A Nemzeti Szabadidős - Egészség 
Sport Park Programban való rész-
vételre Mezőtúr Város Önkor-
mányzata szintén pozitív elbírá-
lásban részesült. A program kere-
tében milyen beruházások valósul-
nak meg városunkban?

H.Zs.: – Ezt a pályázatot még 
2016-ban nyújtottuk be, amely 
sportparkok megvalósításáról szólt. 
A projekt keretében 4 db „D” típusú 
(150 m2 alapterületű, gumiburkola-
tú, minimum 15 eszköz telepítését 
lehetővé tevő) sportpark, valamint 
egy 125 cm széles, 400 méteres 
futókör létesítése került igénylésre, 
melyből 1 db sportpark telepítése 
nyert támogatást. Végül 250 m2-nyi 
futókört tudunk megépíteni 125 cm 
szélességben. A Városi 
Sportcentrumon belül a kis padok 
és a lelátó előtti sövény közötti 
részen kerül megépítésre egymás 
mellé a két pálya, 100 folyóméteres 
hosszban, a két végén egy-egy 
távolugró gödör kerül kialakításra. 
A kertvárosban épül ki az 1 db „D” 
típusú sportpark, amely 150 m2-es 
területet vesz majd igénybe. Az 
ottani játszótér helyén épül majd 
meg ez a park, a játszótér pedig 
néhány méter távolságban fog meg-
újulni.

– A soros ülésen elsőként szerepelt 
az East Fest Mezőtúr könnyűzenei 
- kulturális fesztivál eddigi tapasz-
talatairól szóló napirend. Mit 
lehet ebből kiemelni?

H.Zs.: – Az East Fest Event Kft. 
ügyvezetője, Soós Péter tartott egy 
prezentációt, illetve a 2018. évről is 
beszéltünk. Mindenekelőtt hangsú-
lyozni szeretném, ahogy ügyvezető 
úr is kifejtette, hogy a társaság nem 
szeretné más városba elvinni ezt a 
rendezvényt. Az önkormányzatunk 
a kezdetektől támogatja az East 
Festet. A mezőtúriak láthatják, 
hogy a helyszínen az infrastruktú-
rát is igyekeztünk fejleszteni. 
Nagyon örülünk annak, hogy a ren-
dezvény évről - évre fejlődik, min-
den évben több látogató érkezik 
városunkba.

A beruházások tekintetében a 
Zöld város projekt érinti a hely-
színt, de a kivitelezővel egyeztet-
tünk arról, hogy a rendezvény ideje 
alatt semmilyen kivitelezés nem 
történhet. Sőt, a helyszín úgy álljon 
rendelkezésre, hogy minden négy-
zetméter használható legyen. 
Semmiképp sem szeretnénk hátrál-
tatni az East Festet, sem pedig az 
utána következő arTúr Fesztivált és 
Túri Vásárt. 

B.A.V.: – Elmondható, hogy a 
mezőtúri East Fest bekerült 
Magyarország 10 legfontosabb fesz-
tiválja közé. A rendezvény igen fon-
tos része városunk kulturális életé-
nek, ezt az is jól mutatja, hogy 
2017-ben már az 51000 főt is meg-

haladta a programsorozatra kiláto-
gatók száma. 

– A Pétery Károly utcában találha-
tó 4331 hrsz-ú „üzem” megnevezé-
sű ingatlan értékesítéséről is dön-
töttek. Melyik ingatlanról van szó, 
illetve milyen döntés született?

H.Zs.: – A Pétery Károly utca 4-6. 
szám alatti ingatlanról beszélünk, 
ez jelenleg a Mezőtúri Intéz-
ményellátó és Ingatlankezelő KN 
Kft. fenntartásában van. Régen itt 
volt a Kft. központi telephelye. A 
kiírt pályázatunkra a HÓD 2000 Kft. 
pályázott és a döntésünk értelmé-
ben 23 millió Ft + Áfa összegért a 
képviselő-testület a részükre érté-
kesíti. A Kft. ügyvezetőjének tájé-
koztatása alapján egy lakópark 
épülne a területen. Az alapvető 
szándék az az, hogy nem értékesí-
tenék a lakások többségét, hanem 
bérlakásként hasznosítanák. Két-
három olyan ház épülne, amely az 
albérleti problémát is megoldaná. 
Az épületek mellett játszótér és par-
kolók kerülnének kialakításra. Úgy 
gondolom, hogy legkésőbb 2019-
ben a bontási munkálatok megkez-
dődhetnek.

– A Mezőtúri Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár éves szakmai 
beszámolójára, valamint munka-
tervére is sor került. Mit emelne ki 
belőle?

B.A.V.: – Mindenek előtt köszö-
nöm a könyvtár dolgozóinak a 
munkáját. Látható, hogy a 2016-os 
adatokhoz képest nőtt a könyvtárta-
gok száma, növekszik a gyűjtemé-
nyük, színvonalas rendezvényeket 
hoznak létre. Nem csak könyvtár-
ról, hanem egy jól működő közössé-
gi térről beszélhetünk. Városunk 
kulturális életének kiemelkedő 
részét végzi könyvtárunk is, ame-
lyet ezúton is köszönünk. 

Bodor Márti

Tisztelt Érdeklődők!

 A Tourinform irodában megvásárolhatóak: kulcstartók, tollak, 
hűtőmágnesek, képeslapok, apróbb kerámiák és könyvek, például a 
Mezőtúr Képeskönyv, Dr. Gombás István - Egészségügy Mezőtúron 1714-
2015 és a Lámpás.   

 
       Bordács László, ügyvezető
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Kikerülés:  a menetirány szerin-
ti jobb oldalon álló jármű, vagy ott 
levő akadály melletti elhaladás. 

Feltétele: 1. a szembe jövőt ne 
zavarjam, 2. a mögöttem levő jármű 
előzést ne kezdjen, 3. kellő oldaltá-
volság biztosítása. Ha irányváltoz-
tatással jár, irányjelzővel jelezni 
kell. Kikerülés balról történik, de a 
balra kanyarodó járművet, és úttest 
közepén vagy egyirányú út bal 
oldalán álló villamost, csak jobbról 
szabad kikerülni. A figyelmeztető 
jelzést használó jármű balról és 
jobbról is kikerülhető, ha a feltéte-
lek biztosítottak és másokat ezzel 
nem veszélyeztet. 

Tilos kikerülni azt a villamost, 
amelyről az utasok le- és felszállása 
az úttestre történik, ilyenkor a villa-
mos mögött meg kell állni, tovább-
haladni csak a villamos elindulása 
után szabad.

Tilos kikerülni azt a járművet, 
amely kijelölt gyalogátkelőhely 
előtt áll, ilyenkor meg kell állni mel-
lette, meggyőződni, hogy a gyalo-
gosok elsőbbségét nem sértjük, 
csak azután szabad tovább haladni. 
Sajnos sok gyalogos lett már ennek 
áldozata, mert a járművezető meg-
állás nélkül akart tovább haladni, és 
elütötte az ott haladó gyalogost. 

Párhuzamos közlekedés:  akkor 
beszélünk róla, ha azonos irány 
számára legalább kettő forgalmi sáv 
áll rendelkezésre. Itt megpróbálom 
rajzokkal is illusztrálni a szabályo-
kat: 

Lakott területen belül: ahol a 
sávokat útburko-
lati jellel nem 
választották el, 2 
sávra alkalmas. 
Minden járművel 
a jobb külső sáv-
ban kell közle-
kedni. A jelölt 3 

típusú jármű több járművet előz-
het, de ha befejezte, vissza kell tér-
nie (SZGK, 3500 kg alatti, és MKP). 
Ezeket kivéve a többi jármű csak 
akkor kezdhet előzésbe, ha a meg-
előzött jármű elé vissza tud térni, 
ha nem tud vissza térni, tilos elő-
zésbe kezdeni. 

Lakott területen belül: Kettőnél 
több sávos úton, 
ha nincs felfest-
ve, szintén min-
den jármű jobb 
külső sávon 
haladhat, de itt 
minden jármű a 
második sávban 
bemehet folya-
matos előzés cél-

jából, ha szabályosan a gyorsabban 
haladó járművet nem akadályozza 
(csak SZGK és MKP-ok). A harma-
dik vagy  további sávokra csak sze-
mélygépkocsi és motorkerékpár 
mehet be, de ha a járművek száma 
jobbra eső sávokban csökken, 
akkor jobbra tartást figyelembe 
véve jobbra kell húzódnia. 

Lakott területen kívül:  Ugyan így 
kell közlekedni, mindegy hogy a 
sávokat útburkolati jellel elválasz-
tották-e vagy nem. Ugyan az a sza-
bály vonatkozik rá, és az is mindegy, 
hogy három, vagy tíz sávos az út.

 Lakott területen belül: Ha útbur-
kolati jellel elválasztották a sávokat 
ez csak 3 típusú járműre vonatko-
zik, a kivétel itt a személygépkocsi, 
3500 kg alatti kis tehergépkocsi és 
motorkerékpár. Ezeknek nincs 
jobbra tartási kötelezettségük, 
abban a sávban közlekednek, ahol 
akarnak.

A fent nevezett három típusú 
jármű kivételével a többi összes jár-
művel ugyan úgy kell közlekedni, 
mintha nem lett volna felfestve, 
vagy például ha hó, vagy egyéb 

miatt nem látható az útburkolati 
jel, úgy tekintjük, hogy nincs fel-
festve. 

Párhuzamos közlekedés tilal-
mai: 

Tilos forgalmi sávot változtatni, 
ha a forgalom olyan sűrű, hogy az 
nehéz vagy lehetetlen, csak beka-
nyarodás vagy megállás esetén 
lehet. 

Tilos egy sávon 
belül két járműnek 
egymás mellett 
haladni. Elhaladni 
lehet, ha egy nyo-
mon haladó jármű 
mellett haladunk el. 
(kellő oldaltávolság)

Tilos az úttest 
középső terelő vona-
lát átlépni, ha a sávo-
kat útburkolati jellel 
elválasztották egy-
mástól. Kivéve,  a 
balra kanyarodás és a 

megfordulás esetét. 
Kijelölt gyalogát-

kelőhely előtt álló 
másik jármű mellett 
megállás nélkül 
tovább haladni (kike-
rülésnél is szerepel) 
szintén tilos.

Tovább haladási elsőbbség: 

Az egyenesen haladó.

Két irányt változtató jármű közül  
annak, aki a terelővonalat nem lépi 
át.

Kanyarodási szabályról: akkor 
beszélünk, ha a járművek szem-
ben, vagy azonos irányban közle-
kednek.

Itt az első továbbhaladásban az 
egyenesen haladó, második a jobb-
ra kanyarodó, és a harmadik a balra 
kanyarodó. Ez mindig érvényes a 
rendőri karjelzésnél, kör alakú zöld 
fénynél, elsőbbséget szabályzó táb-
lánál, vagy jobb kéz szabálynál 
közlekednek a járművek, vagy 
egyéb szabályoknál is. 

Mezőtúr Városi Baleset 
Megelőzési Bizottság

Molnár Sándor
KRESZ Szakoktató. 

Közlekedjünk szabályosan XI.

Utazásra invitálták a nagyérdeműt 
a Teleki diákjai és tanárai április 
11-én a költészet napja alkalmából.  
Az érzelmek hullámvasútján ülve a 
művészet szerteágazó formában 
ragadta magával a hallgatóságot. A 
délutáni verses – zenés rendezvé-
nyen felcsendült a Teleki felújított 
régi zongorája. Klasszikusok műveit 
szólaltatták meg az iskola egykori és 
jelenlegi diákjai, meghívott vendég-
művészei. Az előadást a versek mel-
lett balett-tánc, kórusművek és nép-
dalok is színesítették. Klasszikus és 
kortárs költők műveivel, valamint 
saját szerzeményeikkel álltak szín-
padra az irodalomkedvelők.

„A vers az ember legtöményebb 
megnyilvánulása, leganyagtala-
nabb röpülése, legforróbb vallomá-
sa a létről” – írta Latinovits Zoltán. 
A líra ünnepén a legkisebbek gyer-
meki bájjal tolmácsolták a versek 
játékosságát, mások nehéz élet-
helyzetben hívták segítségül a köl-
tészet gyógyító hatását. A fellépők 
az érzések és a lét rejtelmeit kutat-
va szólították meg a művészet iránt 
érdeklődőket. 

Köszönjük mindazoknak, akik 
előadásaikkal színesítették az iro-
dalmi délutánt!

Zongorán játszottak: Berczeli 

Endre, Gál Bertalan, Gácsi László, 
Papp Gergő 9.C

Verset mondtak: Preszter Fanni 
12.C, Fodor Nimród, Gyöngyösi 
Márta (zenei kíséret: Iglódi 
Bernadett, Tuba Ferenc), Bán 
Zsófia 11.A (zenei kíséret: Bán 
Lőrinc), Orbán Csilla, Mosonyi 
Eszter 12.A, Dr. Papp Róza, Rácz 
Tamás, Achs Károly, Juhászné 
Patkós Edit, Hetey Levente Máté  

9.D, Tamási Gáborné
Énekeltek: Vivace Kamarakórus, 

Diákok kórusa (zenei kíséret: Tuba 
Ferenc, közreműködött: Igriczi 
Dávid), Pedagógus Kórus, Búsi 
Ferenc (zenei kíséret: Ciff Richárd, 
közreműködött: Csíderné Csizi 
Magdolna), Jóni Pál 9.D

Táncolt: Pápai Ildikó 12.A (zenei 
kíséret: Gál Bertalan) 

K.Z.

Megszólalt a Teleki felújított zongorája a líra ünnepén
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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kertgondozásból származó zöldhulladé-

kok begyűjtése 2018-ban is a szelektív hulladék (narancssárga kuka) üríté-
sével egy időpontban, négyhetente történik.

A hulladékok elszállítása továbbra is az általunk forgalmazott biológiai-
lag lebomló zöld zsákokban lehetséges melynek ára: br. 200 Ft/db.

A zsákok megvásárolhatóak a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő 
Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyén 5400. Mezőtúr, Kávási S. u. 25. szám 
alatt.

Köszönjük megértésüket.
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

06-56-350-037
www.mturiellato.hu

Interaktív kiállítás és játszóház 
várta a város óvodásait és általá-
nos iskolásait a Többfunkciós 
Kulturális Központ (Városi 
Színházterem) aulájában 2018. 
április 9-13-ig.

A kiállítás és játszóház a gyerme-
kek számára hasznosítható ismere-
teket nyújtott, számtalan érdekes-
séget kínált, a fizika jelenségeit 
egyedi tervezésű interaktív eszkö-
zök mutatták be. A kiállítás része-
ként logikai és ügyességi játékok 
álltak rendelkezésre. Láthattunk 

csalafinta képeket, különböző 
ördöglakatokat, füstöt lövő ágyút, 
koncentrációs feladatokat. A közel 
50 játékeszközt örömmel próbálták 
ki a diákok és biztosítottak arról, 
hogy ha hasonló kiállítás érkezik a 
városba, ők bizony eljönnek.

Bodor Márti

Játékos tudomány, barátságos fizika

Balogh Jenő és Tuhai Kálmán 
szervezésében immár második 
alkalommal zajlott le a Monday 
Jam városunkban. 

Az ötlet Békéscsabáról indult, 
ahol az egyik szórakozóhelyen hét-
főként jam sessiont tartanak heti 
rendszerességgel Monday Jam 
néven. A hagyományteremtő és 
hiánypótló kezdeményezés alapkö-
vét a békéscsabai Berki Csaba tette 
le 5 évvel ezelőtt. 

Ehhez az „akcióhoz” csatlako-
zott egyfajta viszont meghívásként 
a mezőtúri szervező duó is. Balogh 
Jenő elmondta, hogy ilyenkor a 
békéscsabai csapatot is vendégül 
látják és tulajdonképpen az impro-
vizációs örömzenéé a főszerep. Az 
első alkalomra Mezőtúron február 
19-én került sor, amelyet április 
9-én megismételtek. Ez a program 
is erősíti a két város közötti kapcso-
latot, hiszen több zenész találkozik 
ezen alkalmakkor. Az áprilisi fordu-
lóra Békéscsabáról, Csárdaszállásról 
és természetesen városunkból is 
érkeztek. 

– Családias légkör, remek hangu-
lat jellemezte a második mezőtúri 
Monday Jam-et. Örömmel mondha-
tom, hogy ilyenkor a feleségeink, 

párjaink is a csapat részét képezik, 
ez egy koncert alkalmával nem 
mindig mondható el. Az esemény 
fejlődő tendenciát mutat, hiszen a 
második alkalomra már többen vol-
tak kíváncsiak. Továbbra is várjuk a 
különböző hangszeren játszó zené-
szeket, akik éreznek affinitást az 
ilyen programok iránt – ismertette a 
szervező.

Az esemény ingyenes, nyilvános, 
de meghívásos rendszeren alapul. 
Fontos kiemelni, hogy ilyenkor a 
zenészek nem koncerteznek, zenél-
nek szeretetből, improvizációs jel-
leggel esetlegesen ismert dalokat is. 
A kibővített folytatás július közepé-
re várható.

Bodor Márti

Monday Jam Mezőtúron

A 2018. március 1-én a Mezőtúri 
Református Kollégium nevében 
Vasas István főigazgató úr és Mohi 
Zoltán az Invictus Úszó és Vízilabda 
SC KFT szakosztályvezetője straté-
giai együttműködést írtak alá. 
Közös célunk a magasszintű spor-
tolás és a tanulás harmóniájának 

megteremtése. Hosszútávú elkép-
zelésünk egy olyan oktatási struk-
túra kialakítása, ahol a felsőfokú 
sportszakmai tanulmányok végzé-
séhez elengedhetetlen alapoknak 
kerülhetnek birtokába tanulóink.

Mezőtúri Református Kollégium

Együttműködési megállapodás az Invictus és a Refi 
között

A boldog pénteki nap után, ami-
kor egy jó hangulatú Diáknapot 
rendeztünk, majd a Szakmák éjsza-
káján fogadtuk a látogatókat, szom-
baton iskolánk, a Karcagi SZC 
Mezőtúri Szakközépiskolája képvi-
selői a Pelikán kupa gasztronómiai 
kiállításon és versenyen vettek 

részt. 
A pénteki fárasztó, éjszakába 

nyúló iskolai rendezvényünk után 
Szabó Ágnes, 11. a osztályos tanu-
lónk a sikeres SZKTV után nemcsak 
elméletben, hanem gyakorlatban is 
megmérettette magát „szakács 
menza menü kategóriában”. A ran-
gos országos rendezvényen olimpia 
és világbajnok mesterszakácsok, 
mestercukrászok előtt adtak számot 
tudásukról az ország legjobb tanu-
lói. Ági menüje: Öreglaki vadma-
lac-leves pirított tökmaggal, Sous 
vide csirkecomb filé zöldség kaval-
káddal, trikolor tésztával és medi-
terrán mártással, valamint Mentás 
vaníliás meggyes pohárkrém.

Köszönjük a sok-sok munkát 
Áginak és felkészítő tanáraiknak- 
Rácz Lajos és Szabó Zsigmond 
tanár uraknak. Külön gratulálunk a 
szép eredményhez. Ej, ha ilyen 
lenne a menü mindenhol...

Király Imre
igazgató helyettes

Pelikán Kupán vettek részt a mezőtúri
szakközépiskolások
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A Mezőtúri Református 
Egyházközség és a Kollégium dele-
gációjaként az osztályommal 
Erdélyben kirándultunk 2018. már-
cius 13-tól 17-ig a kézdivásárhelyi 
testvérgyülekezetünkhöz és testvér-
iskolánkhoz. Gyülekezeteink, isko-
láink szoros kapcsolatot ápolnak és 
minden évben ellátogatunk egy-
máshoz egy-egy esemény alkalmá-
val, legyen az országos kosárbaj-
nokság vagy egy nemzeti ünnep, 
mint jelen esetben is. Ebben az a jó, 
hogy nemcsak a felnőttek vesznek 
részt a találkozásban, hanem a diá-
kok is, hogy új barátságokat kösse-
nek. Az osztályból páran már 
ismertünk néhány diákot közülük, 
de eddig csak Mezőtúron találkoz-
tunk egymással. Az osztályt elkísér-
te Vasas István főigazgató úr, Éger 
Ádám lelkész-osztályfőnök, Gulyás 
László kollégiumi intézményegység 
vezető és a felesége, valamint 
Vasasné Kiss Csilla tanárnő.

Amikor először hallottunk a 
lehetőségről, teljesen felvillanyo-
zott minket, hogy az osztálykirán-
dulással egybekötve 4 éjszakára is 
elutazhatunk. 

Utunk első célállomása Torockó 
volt, egy kedves kis panzió, ahol a 
késésünk ellenére is meleg vacsorá-
val és vendégszeretettel fogadtak 
minket. A nap látványossága a 
Király-hágó és a hegyoldalon játszó 
kis bocsok voltak. A fáradtság miatt 
úgy terveztük – mint az elkövetke-
zendő 3 nap is – hogy korán 
megyünk aludni, de az milyen osz-
tálykirándulás?

Másnap igazi tavaszi időjárás 
köszöntött minket, és a kedvünk 
csak fokozódott, ahogy a Székelykő 
fölénk magasodott teljes valójában. 
Torockó az a hely, ahol a Székelykő 
miatt „kétszer kel fel a Nap”! De 
még ez sem tudott marasztalni min-
ket, makacsul törtünk beljebb 
Nyerges-tetőn át – a kopjafák sűrű-
jében oda, ahol még maradt egy kis 

hó. Megkoszorúztuk a 
kézdivásárhelyi kopjafát és épség-
ben megérkeztünk az esperesi köz-
pontba, a szálláshelyünkre. 

A vacsora után esti programunk 
első színtere a Református 
Kollégium volt, ahol a tanárok a 
diákokkal együtt táncházzal fogad-
tak minket. Nyíltan, barátságosan 
közeledtek felénk, így hamar meg-
találtuk a közös hangnemet mind a 
fiatalokkal, mind a felnőttekkel, 
akik ez alatt a két nap alatt szinte 
végig velünk voltak. Ezután egy 
gyors esti városnézésre invitáltak 
minket a diákok. Elképesztő, hogy 
a velünk egyidős fiúk és lányok 
mennyivel máshogyan tekintenek a 
világra! Elmesélték, hogyan élik 
mindennapjaikat mint magyar 
kisebbség, és a kinti nehézségek 
ellenére is büszkén őrzik a magyar 
hagyományaikat, ami látszódott a 
másnapi ünnepségen is.

A 15-ei ünnepségen először a 
templomban adtak a diákok műsort 
az iskola saját zenekarának kísére-
tével. Az istentiszteleten osztályfő-
nökünk, Éger Ádám lelkész-vallás-
tanár hirdetett Igét. Istentisztelet 
után a kaszárnyánál koszorúztunk, 

ahol két osztálytársam, Fekete 
Csilla és Sándor Henrietta is képvi-
selt minket egy verssel és fuvola-
szóval az ünnepség részeként. A 
fuvolaszó kíséretében közösen éne-
keltük el a Székely himnuszt, Vasas 
István főigazgató úr pedig ünnepi 
beszédet mondott. Ezután a dísz-
menet élén a főtérre vonultunk. Mi 
sokkal hamarabb kiálltunk a sor-
ból, hogy megnézzük a környező 
települések huszárjait, feldíszített 
szekereit és a népviseletüket. 
Rengeteg fiatal volt az ünnepségen, 
akik büszkén viselték a kokárdát.

Az ünnepség egyszerűsége elle-
nére gyönyörű és megható volt látni, 
mennyire él még itt az 1848-as sza-
badságharc és hőseinek emléke. Mi 
is teljesen átszellemültünk és a mai 
napig emlegetjük: reméljük, hogy 
visszamehetünk egy év múlva is.

Számunkra itt még nem ért véget 
a megemlékezés. Délután átkocsi-
káztunk Bereckre, ahol szintén 
Vasas István főigazgató úr mondott 
beszédet, és a helybéli diákok és az 
abonyi küldöttség szép műsorral 
emlékezett a szabadságharcra. 
Ezután – egy rövid vásárlást beiktat-
va – visszatértünk Kézdire, ahol 

más vendégekkel együtt jó hangu-
latban megvacsoráztunk.

Másnap utunk Torockóra veze-
tett vissza, ahol még egy éjszakát 
eltöltöttünk. Útközben Farkaslakán 
megkoszorúztuk Tamási Áron sírját 
és a Trianon-emlékművet. 
Korondon pedig végigmentünk a 
vásáron, ahol mindenki vett egy-
egy hűtőmágnest, ami a hűtőn 
emlékül szolgál majd a szülőknek. 
Torockóra történő megérkezésünk 
előtt Tordán az 1568-as vallásbéke 
aláírásának helyszínéül szolgáló 
templomot jártuk körbe, majd 
közösen megtekintettük a Tordai-
hasadék bejáratát. 

Eljött a 17-e, amikor elindultunk 
haza. Igaz, kicsit szomorúak vol-
tunk, de már nagyon hiányzott az 
otthonunk. Hazafele Vasasné Kiss 
Csilla tanárnő tartott egy gyors tör-
ténelemórát, mert megálltunk 
Kolozsvárott. Megnéztük a Farkas 
utcai református templomot, az 
épület előtt álló sárkányölő Szent 
György szobrát, a református gim-
náziumot, ahol Wass Albert tanult, 
majd utunk a Babes-Bolyai 
Egyetemhez vezetett. Innen eljutot-
tunk Mátyás király szobrához, 
megtekintettük a szülőházát, a főté-
ren a Szent Mihály templomot, 
Márton Áron püspök szobrát, vala-
mint Bocskai István erdélyi fejede-
lem szülőházát. Mindezek után 
már indultunk is a határ felé.

Napoknak tűntek az órák, míg át 
nem léptük azt a bizonyos vonalat, 
ami elválasztott minket az ottho-
nunktól. Délutánra Isten segedel-
mével megérkeztünk Mezőtúrra. 

Különös, hogy Erdély – miköz-
ben Magyarországhoz tartozott 
valamikor – mégis mindenben 
annyira más. Mások a szokások, az 
emberek beszéde, viselkedése… 
még a kóla is más ízű; de valahogy 
mégis a miénk még ma is.

Kiss Csenge
10.A osztályos tanuló

Erdélyben ünnepeltünk

A Tarsoly Ifjúságért Egyesület 
2018. április 11-én 27. alkalommal 
rendezte meg a Költőnk és Kora 
elnevezésű vetélkedőt, melyen a 
Teleki Blanka Gimnázium csapata 
24-ből a 9. helyen végzett. 

A verseny első onlájn, internetes 
fordulója után 17 csoport jutott be a 
döntőbe, melyet Székesfehérvárott 
rendeztek meg, a költészet napján. 
A délelőtt folyamán a tanulóknak 
József Attila munkásságával, életé-

vel, korával, irodalomtörténeti 
jelentőségével, hatásával kapcsola-

tos feladatokat kellett megoldaniuk. 
A lexikális tudás mellett készülni 
kellett versmondással, illetve egyéb 
összetett, problémamegoldó kész-
séget igénybe vevő kihívásokkal is 
meg kellett küzdeniük a fiatalok-
nak. Tanulóink ráadásul némi hát-
ránnyal is indultak, hisz még „csak” 
11. évfolyamosok, vagyis nem talál-
koztak „tananyagként” mindazzal, 
amibe elég alaposan belemélyedtek 
az elmúlt hetekben. A „Rehab osz-

tag” (a csapat minden tagja 
gyógytestnevelésre jár) ügyesen 
helyt állt, és végül 9. helyen végzett 
a nagy háttértudást igénylő vetélke-
dőn. Gratulálunk a csapattagoknak: 
Dina Ancsinak, Kovács Krisztinek, 
Szűcs Dorkának és Török 
Szabinának! 

T. A. 

„Születtem, elvegyültem és kiváltam”
Országos első tízben a Teleki csapata
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„Egy ápolónak 
olyannak kell len-
nie, mint egy jósá-
gos, gondoskodó 
tündérnek, mint 
egy szerető anyu-
kának, mint egy 
határozott, derűs 
tanítónak, aki 
megrovást is ad, 
ha a szükség úgy 
kívánja. Hisz az 
életben nem tud-
hatjuk előre, hogy 

mi, mikor és kivel fog történni, ezért úgy gondo-
lom, hogy egy gondozónak mind mentálisan, 
mind fizikailag minden helyzetben felkészült-
nek és tettre késznek kell lennie.” A fenti gon-
dolatok Filip Szonja Rozáliától származnak, aki 
pályamunkájával Szolnok megyében elnyerte a 
szakma elismerését.

A Teleki 14. D osztályos gyakorló ápoló tanu-
lója a MESZK (Magyar Egészségügyi 

Szakdolgozói Kamara) Szolnok Megyei Területi 
Szervezete által meghirdetett - Milyen a jó 
ápoló? - pályázaton megyei első helyezést ért el. 
A hivatalos díjátadó egy szakmai konferencia 
keretén belül zajlott a Megyeháza dísztermé-
ben. A rendezvényen hét előadás hangzott el. A 
rehabilitációról, a cukorbetegség kezeléséről, 
laktózintoleranciáról, Semmelweis Ignác mun-
kásságáról, az egészségügyet érintő bűnmegelő-
zésről, valamint a felnőttoktatásban tanulók 
motiváltságáról bővíthette tudását a hallgató-
ság. – Díjátadóval kezdődött a konferencia, ahol 
a szervezők a negyven éve az egészségügyben 
dolgozó kollégákat köszöntötték, és a pályázat 
nyerteseit jutalmazták. Tanítványom, Filip 
Szonja 15.000 Ft-ot, Kossuth Zsuzsanna-
emlékérmet, emléklapot vehetett át, valamint 
meghívást kapott az Országos Járóbeteg-ellátási 
Konferenciára, melyet az ősz folyamán Siófokon 
rendeznek meg – mondta Tóth Klaudia szakmai 
oktató. 

K.Z.

Szakmai pályázatával a megye legjobbja a Teleki tanulója

Országos Szakközépiskolai 
Közismereti Tanulmányi Verseny -  

országos döntő
 Balatonboglár április 21. 

Ebben a tanévben sikerült megismételni, sőt 
felülmúlni a tavalyi bravúrt. A régiós döntőt meg-
nyerve került be az ország legjobb 10 iskolája közé 
iskolánk, a Karcagi SZC Mezőtúri Szakközépiskolája 
és Kollégiuma csapata.

Ebben a döntőben mindenki nyertes. A 
Közismereti komplex tantárgycsoport versenyében 
sikerült egy hellyel előbbre lépni a tavalyi ered-
ményhez képest, ami ebben az erős mezőnyben 
nem kis dolog.

Gratulálunk Kálnai Zsolt, Kiss Ferenc és Kun 
Zoltán! Felkészítő tanárok Szilágyiné Szabó Judit és 
Kovács Péter. 

KÖSZÖNJÜK!

Király Imre
igazgató helyettes

www.mkskft.hu
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PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI TANÁCSADÓ IRODA
• Szeretne pénzügyi döntései előtt egy 

páratlan szakértővel is konzultálni?
• Nem válaszol a bank vagy biztosító a 

panaszára?
• Nem is tudja, hogyan kellene hozzáfognia 

egy hatásos levél megírásához?
• Hónapok óta húzódik az ügyintézése?
• Úgy érzi, hogy a banki vagy biztosítási problémája megoldására szük-

sége van egy megbízható segítőtársra?
MI VÁLASZT KÍNÁLUNK ÖNNEK! JÖJJÖN EL!

5000 Szolnok, Szapáry u. 18/A 1.em.6.
Nyitvatartás: kedd, csütörtök 09:00-15:00, szerda: 10:00-16:00-ig
Telefon: 06/70 391-5003   Honlap: www.merkating.hu
Email: fogysztovedelem.merkating@gmail.com

Zsúfolásig megtelt a Nemzeti 
Szálloda étterme. A megterített asz-
talokon mindenki előtt egy kis cso-
mag, benne Béres csepp és emlék-
lap található. Az eltávozott társak 
emlékére gyertyák égnek.

Elnöki –  dr. Ecseki Teréz házior-
vos – köszöntő után, Mongol- Agrár 
Zrt. népdalkörének műsorát hall-
gatjuk, majd dr. Papp Róza főorvos-
nő szavalata és dr. Lapis Károly pro-
fesszor úr jó tanácsai következnek. 
Dr. Csellár Zsuzsanna igazgatónő 
Mezőtúr egészségügyéről beszél. 
Herczeg Zsolt polgármester úr a 
civil szervezetek közéletben betöl-
tött fontosságát hangsúlyozza.

A 25 év eseményeit Lukács 
Lászlóné foglalja össze. 1993. ápri-
lis 5-én 9 beteg és 6 támogató rész-
vételével alakult meg a rákbetegek 
klubja. A megalakítás kezdeménye-
zője dr. Lapis Károlyné Ibi néni 
volt, aki a professzor úr révén, 
sokat járt Mezőtúron. Nagy szerepe 

volt az indulásnál Viski Latorné 
Dögei Edit lelkésznőnek, aki helyet 
biztosított és a lelküket is ápolta a 
betegeknek.

Tíz évig volt klubvezetőnk 
Szilágyi Gyuláné, tíz évig Magyar 
Béláné és most ötödik éve Lukács 
Lászlóné. 

Az elmúlt 25 évről napló íródott, 
amelyből néhány eseményt kira-
gadnék:

- kirándulások Tápiószent-
mártonban, Alsóörsön, Gyulán, 
Szarvason, Egerben, Szegeden és 
még számtalan helyen,

- hídséták Szolnokon, 
Budapesten, tóséták Mezőtúron,

- rendszeres szűrővizsgálatok az 
Egészségfejlesztési Iroda munka-
társaival, 

- közös topogó főzés, névnapok, 
karácsonyok. 

Szilágyi Gyuláné (Margó), 
Magyar Béláné (Gizike) betegségé-
nek történetét – amelyet ők leje-
gyeztek, de már nincsenek közöt-
tünk –  klubtársaik olvassák fel. 

A rendezvény „virágesővel” és 
kedves köszöntő szavakkal zárul, 
amelyet a klubtársaktól, városi, 
megyei vezetőktől, támogatóktól 
kap a klub vezetősége és tagsága. 
Az ebéd finom volt, a közös beszél-
getés szintén kellemes. A 29 tag és 
a meghívottak abban reményked-
nek, hogy ilyen célból 5 év múlva 
újra a Nemzeti Szállodában talál-
kozhatnak. 

Mlinárcsek János
klubtag

25 éves az Együtt- Egymásért Klub

A Petőfi Irodalmi Múzeum még 
tavaly szeptemberben hirdette meg 
az Arany-emlékév kapcsán „Arany 
János Budapestje” címmel pályáza-
tát, melyre vidéki iskolák nevezhet-
tek. A Teleki Blanka Gimnáziumból 
25 diák és 3 tanár élhetett a lehető-
séggel, s nézhette meg fővárosunk 
egy-egy látványosabb pontját, miköz-
ben a múzeum egy interaktív foglal-
kozással vendégelte meg a tanulókat.

A közel harminc fős lelkes csapat 
március 27-én, hűvös keddi regge-
len indult útnak. Kíváncsian vár-
tuk, hogy a vonatról leszállva 
milyen élményekkel gazdagodva 
térünk majd haza a nap végén. Első 
utunk a Petőfi Irodalmi Múzeumba 
vezetett, ahol közel másfél óra játék 
várta a diákokat – mind Arany 
Jánossal kapcsolatos. Nem kevés 
kreativitás kellett ehhez, hisz akadt 
a feladatok között képregény-készí-
tés, egy, a költővel kapcsolatos ter-
mék kitalálása és reklámozása, 
versírás mára már kihalt, Arany 
által egykor megalkotott szavakkal. 
Erdős Virág kortárs költőnő 
Petőfiről vallott gondolatai (aki 
rendhagyó megközelítésben egy 
„amfetaminszármazék”, „poszttra-
umás stressz-szindróma”, „híres-
neves hackerkirály”, esetleg „egy 
veszedelmes programféreg”, sőt: 
„Tüzes Pokémon” illetve „elvadult 
mutáns” egyben) alapján diákjaink 
sem vallottak szégyent, amikor a 

Toldi íróját szófertőzött enciklopé-
diának nevezték. 

Délben folytatódott a meglepeté-
sekkel teli program, mivel az étte-
remben varga bélessel vártak ben-
nünket. Az értetlen és csodálkozó 
pillantásokból egyből rájöttünk kol-
légáimmal, hogy tanulóink még 
életükben nem találkoztak ezzel a 
finomsággal. (Az ételre vonatkozó 
tippek között szerepelt a „véres”, a 
„bél”, valamint a kannibalizmusra 
hajló fiatalok a „Varga Dénes” szót 
is elrebegték illetődötten…). 

Délután a Margitszigetre vezetett 
utunk, ahol mi is tölgyek alatt hallgat-
hattuk idegenvezetőnk szavait, még 
üzenhettünk is Aranynak kis cetli-
ken, sőt, szép hangú 10. C osztályos 
lány tolmácsolásában felcsendült pár 
Arany János-sor is. A hangulatot 
némileg rontotta, hogy egyre hűvö-
sebb lett, így eléggé igyekeztünk visz-
sza a Keletibe a nap vége felé.

Összességében tanulságos és tar-
talmas napot töltöttünk együtt. A 
diákok közül volt, aki még nem járt 
Budapesten, most alkalma nyílt 
belepillantani fővárosunk forgalmas 
életébe, a metrózáson kívül a Kálvin 
tér aluljárójának hangulatába, de 
egyben az Akadémia épületét és a 
Duna-partot is megcsodálhatta. A 
hazaút már csendesebben telt, min-
denki emésztette a látottakat, hal-
lottakat – és a varga bélest is. 

T. A. 

Erdős Virág, a varga béles és a telekisek
találkozása Budapesten

Rendhagyó kiránduláson voltak a mezőtúri diákok
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Több éves múltra tekint vissza, hogy a Magyar Költészet Napján József 
Attilára emlékezünk és városi-kistérségi szavalóversenyt hirdetünk és ren-
dezünk.

Április 11-én közel 160 kiválóan felkészült, felkészített fiatal és szépko-
rú adott számot tudásáról, vers szeretetéről, előadókészségéről könyvtá-
runkban közvetítve egy-egy költő és saját üzenetét. Nagy-nagy köszönet 
érte nekik és felkészítőiknek.

A zsűri döntése alapján, most ők voltak a legjobbak:

1. osztály
1. Nagy Botond
Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda
2. Fodor Nimród
Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3. Dobra Fanni
Petőfi Sándor Általános Iskola, Túrkeve
Különdíj Nagy Kristóf
Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda

2. osztály
1. Madura Lili
Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda
2. Major Regina
Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda
3. Barna Rebeka Hanna
Petőfi Sándor Általános Iskola, Túrkeve
Különdíj Máté Levente Lajos
Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda

3. osztály
1. Fróna Réka
Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda
2. Krech Janka
Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda
3. Nagy Attila
Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
és Avramucz Rebeka
Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda
Különdíj Kereszti Bulcsú
Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda, Túrkeve

4. osztály
1. Csuka Csenge
Petőfi Sándor Általános Iskola, Túrkeve
2. Arany Hunor
Mezőtúri Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Ű
Alapfokú Művészeti Iskola Mesterszállási Általános Iskolája, 
Mesterszállás
3. Jancsa Sára

Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda
és Baukó Zengő
Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda
Különdíj Könnyű Ágota
Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda, Túrkeve

5-6. osztály
1. Baukó Csenge
Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda
2. Nagy Martin
Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda
3. Tömösközi Zsófia
MKKI Kossuth Lajos Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Iskolája
Különdíj Dóra Diána
Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda

7-8. osztály
1. Juhász Judit 
Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda
2. Lukács Domonkos
Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium 
és Általános Iskola, Kisújszállás
3. Dékány Noémi Emma
Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium 
és Általános Iskola, Kisújszállás
Különdíj Tóth Sándor Henrik
Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, 
Általános Iskola és Óvoda

Felnőttek
1. Rácz Tamás
2. Rojkó Istvánné
3. Tóth Istvánné
Különdíj  Földi Jánosné

Ez a nap általatok lett méltó emlékezés, igazi ÜNNEP! 

Köszönjük szépen.
A könyvtár munkatársai

Büszkék vagyunk rátok!

Tisztelt Lakosok!
Képviselői fogadóórára várom Önöket 
2018. május 30-án (szerdán) 16 órára.

Hely: MSZP képviselői irodája (Dózsa Gy. u. 1.)
Tisztelettel: Rózsa Endre

önkormányzati képviselő
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MEZŐTÚRI AFC 
FELNŐTT LABDARÚGÓ 
CSAPATÁNAK TAVASZI 
HAZAI MÉRKŐZÉSEI:

MÁJUS 5.       17:00 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC– FEGYVERNEK VSE
MÁJUS 20.   17:00 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – TÓSZEG KSE
JÚNIUS 2.     17:00 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – JÁNOSHIDA SE

A Mezőtúri AFC férfi fel-
nőtt kézilabda csapatának
2018. évi tavaszi szezon-
jának hazai mérkőzései

2018. május 12. szombat
18:00 Mezőtúri AFC - SYNGENTA 

- UniTurn Kunszentmárton
A Mezőtúri AFC ifjúsági csapa-

tának mérkőzései minden felnőtt 
meccs előtt 2 órával kezdődnek.

Várunk minden kedves 
szurkolót a mérkőzéseinkre!

Itt élek én, 
Az Alföld közepén,
Túr városában,
A megye peremén.

Küzdő történelem,
És fényes győzelmek,
Nagy menekülések, 
És visszatérések.

Itt sokat süt a nap,
Lehet halat fogni,
És sok itt a vad,
Folyók mentén látni
Ritka madarakat.

Művészek, tudósok,
Sokan laknak Túron,
De hírünket hallják
Határokon túlról. 

Sok itt a szép, új is, 
Ám, a régit védjük, 
Régi házak között
Emlékünk őrizzük.

Túri kerámia, már
Világörökség,
És a Túri Vásár,
Visszatérő szépség. 

Megszépült a város,
Újult a Kossuth tér,
Emlékművek sora, 
És a Szökőkútban
Játszó gyermekeknek
Sikoltozó hada. 

Írók, költők, festők,
Túrhoz ragaszkodnak,
Velünk élnek ők is,
És sok szépet adnak.

Sok itt az Iskola,
És sok vidám gyermek, 
Látni, velük élni,
Jövőt jelentenek.

Vannak fesztiválok,
Vannak rendezvények,
Táncok, kacagások,
Itt így szép az élet. 

Megújuló utak,
Uszoda és pályák,
Megszépülő házak,
És szép vízi túrák.

Sok itt a sportoló,
Országos bajnokok, 
Ének, balett, táncok,
Mennyi szép, mennyi jó. 

Sok-sok apró öröm,
Sok-sok szépség, jóság,
Simogató szellő,
Ragyogó vidámság. 

Itt élek én, Túron,
Az Alföld közepén,
Négy templom harangján
Hozzád viszi a szél,
Hívogató szavát, 

Gyere, nézd meg
Te is, mind ezt a 
Sok szépet,
Ha egyszer itt voltál,
Lesz visszatérésed. 

Dr. Keresztes Károly
Mezőtúr

Túron Élek

„Vannak, akik mindig morognak, mert a rózsáknak töviseik vannak. Én 
hálás vagyok, hogy a töviseknek vannak rózsabimbói.”

Alphonse Karr

Hálás szívvel köszönöm meg 
Demencze Sándornénak 

mindazt a segítséget, amit nap, mint nap nyújt számomra. 
Balogh Miklósné 
Újváros XXIII. út
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Városi Gyermeknap
2018. május 27.

Városi Strandfürdő

2018-ban is várunk kicsiket és nagyokat egyaránt a Városi Strandfürdő 
területén.

Többek mellett velünk lesz a 

100 Folk Celsius, Varga Feri és Balássy Betty és Opitz Barbi is! 
Részletes program hamarosan! 

A kiállítótermek nyitvatartásai:
Túri Fazekas Múzeum

Április 28.: 10-12, 14-17 h. 
Április 29.: 10-12, 14-17 h. 

Április 30.: zárva
Május 1.: 10-12, 14-17 h. 

Városi Galéria
Április 28.: 10-14 h. 

Április 29.: zárva
Április 30.: zárva
Május 1.: 10-14 h.

Draskovits Kerámiagyűjtemény
Április 28.: 10-14 h.

Április 29.: zárva
Április 30.: zárva
Május 1.: 10-14 h. 

ÚJSÁGKIHORDÓKAT KERESÜNK!

Jelentkezni: 06/30 684-6138

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

(Fényképek, meghívók, plakátok)
www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió

www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke
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ELHUNYTAK
Hodos István élt 68 évet,

Benczúr Pálné Farkas Terézia Sára
élt 74 évet,

Varga Józsefné Lázi Margit élt 82 évet,
Hegyi Lajosné Szabó Mária élt 82 évet,

Pályi Sándorné Gonda Terézia élt 81 évet,
Szilágyi Mihály élt 81 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Április 27- május 3-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 06/56/350-044
Május 4-10-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth út 9-11.
Tel.: 06/56/550-445

Állatorvosi ügyelet
Április 28-29-én
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 06/56/850-006; 
06/30/664-8257
Április 30-án és május 1-jén
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217
Május 5-6-án
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 06/56/352-265; 
06/30/977-0936

Ü G Y E L E T E K

TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 1. Telefon: 06-56/350-149

Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33

Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

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

Csajági Judit Maja
(Csuka Judit)

Keresse a gyepmestert:

- kóbor állat bejelentése,
- otthonában elhullott házi állatok 

elszállítása,
- közterületen elhullott állatok beje-

lentése.
Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap:  - délelőtt 8-10-ig, 
 - délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időnt úli megkereséshez telefonon egyezte-

tés szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517 
             Gyepmester

Hegyi Zille Anna
(Nagy Tímea)

Dávid Noel Richárd
(Balogh Vivien)

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő
komp 2018. április 12-től ismét üzemel.

Hétfőtől - vasárnapig 6:00 - 18:00 óráig

Virág Büfé a Közösségi Házban
Nyitva tartás:  H-P: 8-17 ó Szo: 9-13 ó Vas: zárva

(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)

Patkós Hanna
(Dávid Etelka)

Rása Hunor
(Fehér Veronika)

Tisztelt Látogatók!

E héttől kezdve mindhárom mezőtúri kiállítótér már a tavaszi-nyári nyit-
vatartási rend szerint látogatható. Tehát a Túri Fazekas Múzeum hétfő kivé-
telével naponta 10 és 12, valamint 14 és 17 óra között, a Városi Galéria és a 
Draskovits Kerámiagyűjtemény pedig vasárnap és hétfő kivételével napon-
ta 10 és 12, valamint 14 és 17 óra között.

Mindhárom tér esetében igaz, hogy előre bejelentkezéssel ettől eltérő 
időpontban is tudunk látogatókat fogadni.


