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Megjelenik kéthetente

Ingyenes

Megkérdeztük
Mezőtúr város képviselő-testülete 2019 márciusában kétszer is
ülésezett. Március 21-én soron
kívüli ülést, majd március 28-án
soros nyilvános és zárt ülést tartott. Az aktualitásokról Herczeg
Zsolt polgármester és Batta Attila
Viktor alpolgármester sajtótájékoztató keretében tájékoztatta a
lakosságot.
– A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00033
azonosítószámú „Mezőtúri Városi
Bölcsőde fejlesztése” című pályázat keretében megvalósítani tervezett építési beruházás pénzügyi
fedezetéről szóló határozat módosításáról döntöttek. Milyen döntés
született?
H.Zs.: – A projekt összköltsége
eredetileg 90 millió forint volt, de
két alkalommal is közbeszerzési
eljárást folytattunk le. Az első alkalommal érvénytelenné nyilvánította
a képviselő-testület ezt az eljárást,
tekintettel arra, hogy 30 millió
forint többletfinanszírozási igény
keletkezett. Ezt követően úgy döntöttünk, hogy még egyszer lefolytatunk egy eljárást. Ekkor már egy
jóval alacsonyabb ajánlatot kaptunk, de itt is több, mint 21 millió
forintos többletfinanszírozást kell a
megvalósításhoz hozzátennünk. A
képviselő-testület döntése alapján
ezt az összeget a mezőgazdasági
vállalkozási tevékenységünk nyereségének a terhére finanszírozzuk.
Most egy pontosítás végett került
be ez az anyag a képviselő-testület
ülésére. Nevezetesen, hogy ezt az
összeget, a 21 372 143 forintot eredetileg nem tartalmazta a határozat, amelyet most pótoltunk. A bölcsőde fejlesztése hamarosan megvalósul. Amellett, hogy az épület
energetikailag és egyéb módon is
megújul, egy plusz csoportszoba
kialakítására is sor került. Így a
maximális létszáma a bölcsődének
48-ról 60 főre növekszik.
– Mezőtúr Város Önkormányzata
2019. évi közbeszerzési tervének
elfogadásáról is tárgyaltak. Mi

indokolta ezt?
H.Zs.: – Most az útépítési projektek kerültek be a közbeszerzési tervünkbe. Jelenlegi információnk
szerint három ütemben valósul
meg az útépítési program, amely 35
utcát érint. Az első ütemben 11
utcának a közbeszerzési eljárása
hamarosan elindul. Kérem a megértésüket és türelmüket a mezőtúri
lakosoknak, de szigorú előírásoknak, szabályoknak kell megfelelni,
tervekkel kell rendelkezni, közbeszerzési eljárást kell az önkormányzatnak lefolytatni. A célunk az,
hogy augusztus végére, vagy szeptember elejére a három ütem megvalósuljon.

Ifjúsági lakótelepet érinti. A lakótelep északi részén lévő gördeszka
pálya felújításáról van szó a projektben. 10 millió forint összköltségű a pályázat, 100 százalékos támogatási intenzitással. Tartalmazza a
vizesblokk kialakítását, a terület
megvilágításának kiépítését, valamint a jelenlegi aszfaltburkolat felújítását.
– A TOP-7.1.1-16-H-081-1.2 kódszámú „Kulturális és közösségi épületek minőségi javítása a helyi
közösségek épület minőségi javítása a helyi közösségek együttműködésének érdekében” című pályázatot több pont is érintette. Melyek
ezek?

– A TOP-7.1.1-16-H-081-3 kódszámú, „Sportolásra, szabadidős tevékenységek ellátására alkalmas
terek kialakítása” című pályázati
felhívás keretében tervezett pályázat a Mezőtúri Atlétikai Football
Club Spartacus Sportegyesület
által történő benyújtásához való
hozzájárulásról is tárgyaltak.
Ebben mi szerepel?

H.Zs.: – Az egyik a mezőtúriak
által „Sallai épületként” ismert
ingatlant érinti. A MAFC SE nyújt
be pályázatot a Rákóczi utca 49.
szám alatt található épület közösségi terének kialakítására. A projekt
összköltsége megközelíti a 12,5
millió forintot. Az épületrészben
egy többfunkciós rendezvényterem
kerül majd kialakításra.
A pályázat kulcsprojektjére
Mezőtúr Város Önkormányzata
nyújtott be pályázatot, ez a mozi
kialakításáról szól. A Petőfi Sándor
utcai színháztermet felújítjuk és azt
követően kettős funkcióval fog rendelkezni, színházi és egyéb kulturális műsorok megtartásra és mozifilmek vetítésére is alkalmas lesz.
Erre a beruházásra 85 millió forint
áll rendelkezésünkre a pályázatból
és a 2019-es költségvetésünkben
plusz 30 millió forintot terveztünk
be. A felújításnak köszönhetően
megújul a nézőtér, a hang- és fénytechnika, a színpad, a függönyrendszer, valamint a színpad mögötti
öltözők, továbbá a projekt tartalmazza ezeken felül a fűtéskorszerűsítését és az elektromos rendszer
újravezetékelését. A projekt lezárása decemberre várható.

H.Zs.: – A MAFC SE nyújtotta be
a pályázatot, amely ugyancsak az

– Zárt ülésen tárgyaltak az East
Fest Event Kft. kérelméről. Milyen
döntés született?

– A TOP-7.1.1-16-H-081-3 kódszámú, „Sportolásra, szabadidős tevékenységek ellátására alkalmas
terek kialakítása” című pályázati
felhívás keretében tervezett pályázat benyújtásához való hozzájárulásról tárgyaltak. Ez mit takar?
H.Zs.:
–
A
Mezőtúri
Turizmusfejlesztési Kft. nyújtott be
pályázatot. A pályázat műszaki tartalma: az Ifjúsági lakótelepen a játszótér bővítése, 6,5 millió forint
lesz a projekt összköltsége, 100 százalékos támogatási intenzitással.
Korábban már beszámoltam arról,
hogy a 150 négyzetméteres alapterületű, 15 darab elemet magában
foglaló sportpark is emellett a játszótér mellett valósul meg. Így az a
terület egy olyan szabadidős parkká fejlődik, ahol kicsik és nagyon
egyaránt hasznosan el tudják tölteni a szabadidejüket.

H.Zs.: – Önkormányzatunk a
korábbi években folyamatosan fejlesztette a rendezvényterületet.
Azzal a kéréssel fordult most hozzánk a kft., hogy az elektromos
rendszert szeretné bővíteni, amely
eredményeként kevesebb aggregátort kellene bérelni. Nagyságrendileg 10,5 millió forint + Áfa
összegű fejlesztésről beszélünk. A
képviselő-testület támogatta a döntést, de tekintettel arra, hogy a költségvetésünk már korábban elkészült, arra a döntésre jutottunk,
hogy 2020-ban fogjuk kifizetni a
kft. részére a beruházás 50-70%
közötti összegét, a fennmaradó
részt pedig 2021-ben, vagy az azt
követő évben.
– A települési támogatásról szóló
önkormányzati rendelet módosításáról is döntöttek. Mi indokolta
ezt?
B.A.V.: – Ennek lényege, hogy az
önkormányzattól havi 4000 Ft lakhatási támogatást lehet igényelni.
Ezen módosítás értelmében ezt a
támogatást a korábbiakkal ellentétben már nem csak a vízdíj, a
szennyvízdíj, hulladékdíj kifizetésére, hanem ezek mellett a villanyszámlára és a gázdíjra is lehet fordítani.
A felhasználást az
Önkormányzat ellenőrizni fogja.
– A Mezőtúri Móricz Zsigmond
Városi Könyvtár éves szakmai
beszámolója, valamint éves szakmai munkaterve is a napirendi
pontok között szerepelt. Mit emelne ki ebből?
B.A.V.: – Köszönetemet fejezem
ki a könyvtár vezetőségének és
munkatársainak. Nagyon szép
eredményeket értek el. Kiemelendő,
hogy különböző fejlesztéseket is
végrehajtottak, növelték a könyvtár
látogatóinak számát és sikerült
megszólítaniuk a középiskolás korosztályt is. Biztatok mindenkit,
hogy iratkozzon be a könyvtárba,
hiszen a könyv élményét, illatát
nem pótolja az internet.
Bodor Márti

Felhívás tüdőszűrő vizsgálatra
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Mezőtúri Fiatalok - Kun Lilla

6. old.

Városi Majális
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Akkreditált kiváló tehetségpont

7. old.

Kerámiagyűjtemények a Kárpát-medencében

5. old.

Újvárosi horgász háziverseny 2019

10. old.
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Felhívás tüdőszűrő vizsgálatra

Mezőtúr Város Önkormányzata (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. sz.) egyfordulós pályázati eljárás keretében értékesítésre meghirdeti a Mezőtúr,
belterületi 4865/5 hrsz-ú, Mezőtúr, Vízmű utca 19. szám alatti 605 m2
nagyságú „lakóház, udvar” megnevezésű ingatlant.
A pályázati kiírás átvehető: 2019. április 15-18-ig,
naponta 8.00-16.00 h-ig ( ingyenesen )
Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr, Kossuth tér 1.
I. em. 7. szoba
A pályázati kiírás megtekinthető:
www.mezotur.hu honlapon
Az ingatlan megtekinthető: a helyszínen 2019. április 23-án,
kedden 9.00 -9.30 ig.
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2019. április 26. (péntek)
12.00 h-ig
A pályázati kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának a helye:
Személyesen: Mezőtúr Város Önkormányzata Titkárság, Mezőtúr,
Kossuth tér 1. I. em. 7. szoba
Postai úton: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
Ajánlatok elbírálása: Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselőtestülete az ajánlatokat a 2019. május 30-i soros ülésén bírálja el.
Az ajánlatokat a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően kell
benyújtani.
Mezőtúr Város Önkormányzata fenntartja azt a jogát, hogy érvényes
ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse.
Bővebb felvilágosítás az 56/551-921-es telefonszámon, valamint az ajánlat benyújtásának helyén kapható.
Herczeg Zsolt
polgármester

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. március 28-ai soros nyilvános
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott:
• a helyi közművelődési alapszolgáltatások ellátásáról,
• a települési támogatásról szóló 21/2017.(XI.17.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról,
• az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 20/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról,
• a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosításáról.
A rendeletek teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.
A rendeletekről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.
Mezőtúr, 2019. április 2.
dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző

véradó napjait:
•
•
•
•
•

április 24. - 13-17 óra
május 29. 8-13 óra
június 26. 8-13 óra
július 24. 8-13 óra
augusztus 11. 9-14 óra
Túri Vásár
• augusztus 28. 13- 17 óra
• szeptember 25. 8-13 óra
• október 2. 8-13 óra		
ifjúsági véradás

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Mezőtúr városban
2019. április 26-tól -2019. június 21- 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 részükre a
tüdőszűrő vizsgálat térítésmentes!
A szűrés célja a bakteriális fertőzések megállapításán kívül, a panaszokat még nem okozó daganatok, és daganatelőtti állapotok felismerése 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:
Városi Oktatási Centrum (volt főiskola) Mezőtúr,
Petőfi tér 1.
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 –12-ig
Május 01-én és június 10-én (Pünkösd hétfőjén) a szűrés elmarad.
A saját és mások egészségének megőrzése érdekében kérjük, a szűrővizsgálaton 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 - melynek a befizetést igazoló szelvényét fel kell mutatni a szűrővizsgálat elvégzését megelőzően. Az előző évek során fel nem használt csekk az idei esztendőben érvénytelen.
18 év alattiaknak a szűrés elvégzéséhez szükség van vagy a szülő/törvényes 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 beleegyező nyilatkozatát a helyszínen beszerezhető formanyomtatványon
adhatja meg.
Akinek szüksége van a leletre, a helyszínen átadott, felbélyegzett válaszboríték esetén megkapja azt postán 2-3 hét alatt. (1 boríték-1 név)
Tegyen egy lépést egészsége megőrzése, a betegségek korai felismerése
érdekében!
dr. Enyedi Mihály
jegyző

Közterületi fogadóóra

Véradás 2019
A Magyar Vöröskereszt és a
Szolnoki Területi Vérellátó
Szolgálat
2019. évben a következő
időpontokra tervezi

2019. április 12.

• október 31. 14-18 óra
HALLOWEEN-i VÉRSZÍVÁS
• november 27. 8-13 óra
• december 18. 8-13 óra
Kérjük, amennyiben segíteni
kíván másokon, jelentkezzen véradásra.
Személyi igazolványát és TAJ
kártyáját ne felejtse otthon!
Helyszín: Közösségi Ház,
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Köszönjük segítő szándékát!
Magyar
Vöröskereszt

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
•
április 14., május 19., június 16., július 14., augusztus 25.,
szeptember 22., október 13., november 17., december 15.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.
com Tel.: 20/380-0709
					
Boldog István
országgyűlési Képviselő

Tudatos Egészség Klub!
Rendszeres előadó minden pénteken Dr’. Szicsek Ádám az alternatív
tudományok doktora 17 órától 18:30-ig a Közösségi Ház 1. emeletén.
Tudatos egészségprogram, alkalmazott táplálkozástudomány.

2019 április 12.
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FELHÍVÁS
A Mezőtúr Város Képviselő-testülete által alkotott, a helyi kitüntetések,
díjak alapításáról és adományozásáról szóló, 11/2011.(IV.15.) önkormányzati rendelet alapján „Mezőtúr neveléséért, oktatásáért”, „Mezőtúr
gyermekeiért”,valamint „Életműért” kitüntető díjak adományozására
2019. április 15-ig javaslatot tehet bármely mezőtúri választópolgár vagy
jogi személy.
A javaslatokat elektronikus úton Mezőtúr Város Képviselő-testületének
Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságához kell írásban benyújtani
(cím: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.).
A kitüntető díjak átadására 2019. május 31-én a Városi Pedagógusnapon
ünnepélyes keretek között kerül sor.
A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott
önkormányzati rendelet tartalmazza, amely az önkormányzati hivatalban
Tóth Ádám közművelődési, civil és sport ügyintézőnél (Tel.: 56/551-913)
és a könyvtárban megtekinthető.
Mezőtúr, 2019. március 18.
Herczeg Zsolt
polgármester

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő
komp 2019. április1-től az alábbi menetrenddel üzemel.

Hétfőtől vasárnapig
06:00-18:00 óráig
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

Kézműves termékek vására
2019. április 13. (szombat) 8-13 óráig
Mezőtúron, a Közösségi Ház előtt

Pályázat
Mezőtúr Város Önkormányzatának Ideiglenes Bizottsága pályázatot ír
ki – a 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő – az önkormányzat területén működő civil szervezetek 2019. évi támogatására.
A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje:
2019. április 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. május 6.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat benyújtása az e célra készített formanyomtatványon történhet, mely letölthető a www.mezotur.hu weboldalról, valamint személyesen
igényelhető a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatalban Tóth Ádám közművelődési, sport és civil ügyintézőtől.
A pályázati adatlap mellé csatolni kell:
Igazolást arról, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény alapján a szervezet
bejegyzett civil szervezetnek számít.
A pályázati adatlapot hiánytalanul kell kitölteni, a pályázat benyújtása
után hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan vagy késve benyújtott
pályázatok nem támogathatók.
A pályázat benyújtásának helye:
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal titkársága
Mezőtúr, Kossuth L. tér 1.
A borítékon fel kell tüntetni: „Civil pályázat 2019”.
A beadott pályázatok elbírálásáról Mezőtúr Város Önkormányzatának
Ideiglenes Bizottsága dönt, melyről a döntést követő 15 napon belül értesül
a pályázó. A nyertes pályázó szervezetekkel az Önkormányzat támogatási
megállapodást köt. A támogatás kifizetésére a szerződés aláírását követően
kerül sor.
Amennyiben a pályázattal kapcsolatban valamilyen kérdése merülne fel,
keresse Tóth Ádám közművelődési, sport és civil ügyintézőt (tel: 56/551913, e-mail: toth.adam@mezotur.hu).
Herczeg Zsolt
polgármester
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Szavalóverseny
A Mezőtúri Hallássérültek Irodalmi Klubja szavalóversenyt hirdet
Mikszáth Kálmán születésének 172. évfordulója alkalmából.
A verseny időpontja: 2019. május 10. (péntek) 10 óra
A versenyre bármelyik költő versével be lehet nevezni, de várjuk a saját
költeményeket is. A versek két kategóriában láthatóak és hallhatóak a versenyen: hangzó beszéd és jelnyelvi előadásban.
Jelentkezési határidő: 2019. április 26.
Jelentkezni a klub vezetőjénél lehet az alábbi elérhetőségen:
Rojkó Istvánné : 06702771609
Levelezési cím: 5400 Mezőtúr Földvári út 25. 7/12
Jelentkezés esetén szükséges adatok:
a versenyző neve, a költő neve és a vers címe.
Mezőtúri Hallássérültek Irodalmi Klubja

Kelemen Félix - Koltai Róbert
Kelemen Kató - Placskó Emese
Vadász Frici - Gyebnár Csekka
Andersen - Pecsenyiczki Balázs
Sas - Oroszi Tamás
Rendezte -Koltai Róbert
Eisemann Mihály és Szilágyi
László 1934-ben írta meg a zenés
vígjátékot, amely a műfaj egyik legkedvesebb és legszellemesebb

klasszikus darabja lett. Remek
humor, pimaszság, az ötletek tobzódása, miközben a szerzők elegáns iróniával fejet hajtanak a
műfaj szigorú szabályai előtt. Mély
emberismeret sejlik föl a bohózat
mögül és egy csipetnyi bölcsesség:
hogy néha egyetlen tétova pillanaton áll vagy bukik a sorsunk.
Szereplőink elcsúsznak a banánhéjon, de puhára esnek.
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Verseiddel átölelsz
(Ady Endréhez)

Költők sorában,
Én nem vagyok,
De ha olvashatlak,
Reád rajongással gondolok.

Utam során, ha bánat ér,
Hozzád fordulok,
Mert Tőled verseiden át,
Erőt kapok.

Erőt, bátorságot, szépséget
Adsz nekem, hited, mit
Az Úrban jelöltél meg,
Örökké itt van velem.

A Te versed ha olvasom,
Múló bánat az arcomon.
Költői szépségeddel
Úgy ölelsz át engem, mint
Téged akkor átölelt az
Isten.
Dr. Keresztes Károly

A Túri Fazekas Múzeum tisztelettel meghívja
Önt a
Kerámiagyűjtemények a Kárpát-medencében című
konferenciájára, és az azt követő kiállítás-megnyitókra.
A konferencia és a kiállítások helyszíne és időpontja:
Többfunkciós Közösségi Tér (Színház) előtere
Mezőtúr, Petőfi S. út 5.
2019. április 25. 10 óra
Program:
A vendégeket köszönti Herczeg Zsolt polgármester
A konferencia programja:
Dr. Csonka-Takács Eszter néprajzkutató, igazgató (Szabadtéri Néprajzi
Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága)
Beszámoló a magyarországi fazekasság UNESCO felterjesztéséről
Pusztai Zsolt néprajzkutató muzeológus (Túri Fazekas Múzeum)
Kerámiagyűjtemények Mezőtúron
Nagy-Pölös Andrea néprajzkutató muzeológus (Hagyományok Háza
Magyar Népi Iparművészeti Múzeum)
A Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeumának
kerámiagyűjteménye. A múlt.
Bangó Aliz néprajzkutató muzeológus (Hagyományok Háza Magyar
Népi Iparművészeti Múzeum)
A Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeumának
kerámiagyűjteménye. A jelen.
Dr. Nagy-Pölös Zoltán néprajzkutató
Tótkomlósi fazekasság - Tájékozódó szemle tájháztól múzeumig
Dr. Nagy Molnár Miklós néprajzkutató (Györffy István Nagykun
Múzeum)
A Kántor-kultusz kialakulása
Dr. Vida Gabriella néprajzkutató (Néprajzi Múzeum)
Magyarország legnagyobb kerámiagyűjteménye
Múzeumban

a

Néprajzi

13 óra 30 perc
A konferenciához tartozó kamara kiállítás, illetve a Szöőr Árpád
magángyűjtő anyagából rendezett időszaki kerámia kiállítás megnyitása.
Támogatók:
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A mezőtúri citerás népzenei műhely nemzeti érték
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat és a Megyei Értéktár
Bizottság értékőrző konferenciát
szervezett március 22-én Szolnokon,
a Megyeházán. A rendezvényen a
Hungarikum mozgalom országos
eredményei mellett a bizottsági
munka folyamatáról, valamint a
települési értéktárak létrehozásának
elindításáról is szó esett.

A
konferencián
oklevéllel
köszönték meg a szervezők a
megyei értéktárba felvett értékek
javaslattevőinek a felterjesztést, a
kezdeményező, aktív hozzáállást
megyei értékeink őrzése érdekében. Oklevélben részesült a
Mezőtúri Szivárvány Népzenei
Egyesület, hiszen javaslatuk alapján a mezőtúri citerás népzenei
műhely felvételt nyert a JászNagykun-Szolnok
Megyei
Értéktárba.
Városunk az ország
egyik leggazdagabb citerás hagyományaival büszkélkedik, ahol jelenleg is
több citerazenekar működik. A mezőtúri citerás
műhely tanítványai, zenekarai nem csak hazánkban, hanem Európa több
országában is ismertek.
Népzenei, világzenei fesztiválokon rendszeresen képviselik
Mezőtúrt.
A megyei felterjesztéshez három
ajánlásra volt szükség. Birinyi
József népzenekutató, a KÓTA társelnöke, a Hungarikum Szövetség és
a Magyar Közgazdasági Társaság
Kultúra-gazdaság szakosztályának
elnöke, Seres Attiláné nyugalmazott ének-zene tanár, karvezető és
Karapancsevné Jász Ildikó, a
Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti
Iskola Alapfokú tagintézményvezetője nyújtott be ajánlást. Birinyi
József javaslatában kiemelte, hogy
a több mint 45 éve kiemelkedően
működő Mezőtúri Citerás Népzenei
Műhely
értékteremtő,
igazi
,,mezőtúrikum”, a város, a térség, a
megye meghatározó márkahordo-

zója. Hozzátette, hogy a Szivárvány
citerazenekar a szűkebb pátria, az
Alföld ízes citerazenéje mellett nevéhez illően - Erdélytől
Dunántúlig, Dél-Alföldtől SzabolcsSzatmárig a magyar népzenei paletta szinte minden színét felmutatja.
A népzenekutató úgy véli, hogy a
Mezőtúri Citerás Népzenei Műhelynek a Magyar Értéktárba történő
felvétele is megalapozott.
Ezen túl Seres Attiláné ajánlásában méltatta a mezőtúri citerázást,
a mezőtúri citerásokat. Hozzátette,
hogy árad előadásukból az együtténeklés, együttmuzsikálás, az
összetartozás élményéből fakadó
öröm, az a közösségi tudat, amely
évtizedek óta összetartja a tagokat
ilyen komoly, elmélyült zenei munkával töltött hétköznapokban is. Az
emlékezet ébren tartása, az értékek
megőrzése és továbbadása irányítja
nemes tevékenységüket.
Csider István, a Mezőtúri
Szivárvány Népzenei Egyesület titkára kérdésünkre válaszolva kiemelte, hogy nagyon fontosnak tartják a
gyerekek népzenére való nevelését,
azt, hogy megszerettessék a felnövekvő generációval a népzenét.
Nagy öröm számukra, hogy a városi
oktatási rendszerben is helyet
kapott a citeramuzsika. 1998 óta
kezdődött el ugyanis a Bárdos Lajos
Alapfokú Művészeti Iskolában a

2019. április 12.
Mezőtúri Fiatalok
Kun Lilla

Kun Lilla mezőtúri méhész,
méhegészségügyi felelős és
méhészmester. Mézimádó révén
édesszájú, ezért szereti a gyümölcsleveseket, a mézes chilis
csirkét, és a mézes puszedlit. Lilla
kedveli a 90-es évek zenéjét, és
szeret sorozatokat is nézni, egyik
nagy kedvence a Trónok harca,
melynek befejező évadát már
nagyon várja.

- Mit tartasz eddigi legnagyobb
sikerednek?

- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
2010-ben
diplomáztam
Miskolcon, mint szociológus, de
nem helyezkedtem el a szakmámban, mert otthon babáztam Lilla
lányommal, aki 2009-ben született.
Ugyanebben az évben ismerkedtem
meg a méhekkel is, amiből szerelem lett. Először a méhész szakmunkásképzőt
végeztem
el
Kenderesen, majd Gödöllőn a méhegészségügyi képzést, 2016-ban
pedig Gyulán a méhészmesterit.
- Mit tudhatunk a jelenlegi munkádról?
- Jelenleg 100 méhcsaláddal
méhészkedem, és egyáltalán nem
bánom, hogy más irányba sodort az
élet, mert csodálatos a méhek vilá-

népzenei oktatás, így azóta a megkezdett munka hivatalos, intézményesült formában is folyik.
Csider István az ezévi tervezett
programjaikkal
kapcsolatban
elmondta, hogy június 22-én rendezik meg a II. Nemzetközi
Citerafesztivált, mely eseményre
május
15-ig
várják
a
citeraegyüttesek, -zenekarok jelentkezését határokon innen és túlról.
December elején pedig az ifjúsági
együttesek jönnek városunkba a
Gyermek és Ifjúsági Citerazenekarok
21. Túri Találkozójára.
Csurgó-Veres Nikoletta

ga. A munkám egyben a hobbim is,
mivel vándorméhész vagyok, járom
az országot a méhekkel a különböző virágzó kultúrákra vándorolva.
Szeretek kint lenni a szabadban. A
munka gyümölcse, a méz pedig
egészséges, és fontos táplálék tele
vitaminnal. Fontosnak tartom a
méz népszerűsítését, ezért minden
évben tartok mézes reggelit az általános iskolák diákjainak, hogy megismerhessék a méz, és az egyéb
méhészeti termékek (virágpor, propolisz, viasz) jótékony hatásait.

- 2017-ben megálmodtam a
LillaMézét, mely mottója a szeretet,
egészség kis üvegcsébe zárva. Azt
vallom, hogy mézet adni és kapni
egyaránt öröm, ezért mézes ajándékcsomagok készítésével is foglalkozok, amivel városunk számos
lakója gazdagodott az ünnepek
alkalmával. Sikernek tartom, hogy
nőként helyt állok ebben a szakmában, és elismerik a munkámat.
- Milyen céljaid vannak még a
jövőben?
- Távlati terveim között szerepel,
hogy még több ember mindennapi
fogyasztású élelmiszerévé váljon a
méz, és a LillaMézét minél többen
megismerjék.
(Facebook.com/
LillaMéze)
A következő lapszámunkban
Kozma Réka Anna óvodapedagógusról,
a
Szivárvány
Citerazenekar tagjáról olvashatnak.
Csurgó -Veres Nikoletta
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Tiszta vizet a pohárba – 2039-ben is!

A Karcagi Szakképzési Centrum
a tavalyihoz hasonló módon idén is
megrendezte szakmai jellegű versenyét, melyen kifejezetten a centrumhoz tartozó iskolák diákjai
mutathatják be az általuk tanult
ágazatot rendhagyó módon. Az
első forduló után három csapatot
hívtak be a döntőbe 2019. 03. 13-án,
délután.
A
Teleki
Blanka

Gimnázium 10. C osztályos tanulói
(Papp Gergő és Szentpéteri György)
egy színvonalas prezentációval
készültek, melynek témája ez volt:
„Szakmánk 20 év múlva”. A két vízügyes fiú komolyan vette a feladatot, felkészítő tanárukkal, Gábor
Balázsné Éva nénivel szorosan
együttműködve komoly jövőképet
vázoltak fel nem csak a saját szakmájukról, hanem Magyarország,
sőt az egész Föld vizes kérdésivel
kapcsolatban. Korunkat és jövőnket meghatározó problémákat, okokat és következményeket, az ember
felelősségét hangsúlyozták prezentációjukban. A Karcagon eltöltött
másfél óra után a képzeletbeli
dobogó legfelső fokára állhattak fel
a telekis diákok, megnyerték a versenyt. A megmérettetésnek azonban még nincs vége, mivel a hónap

végén egy országos konferencián
vesznek részt, ahol a már elhangzott előadást még aprólékosabban
kidolgozva adhatják elő nagyobb
közönség előtt. A sikert osztályfőnöküknek is köszönhetik a fiúk,
hisz Pappné Nagy Anikó tanárnő
végig patronálta és segítette tanítványait mind szakmailag, mind emberileg. Ez a háttértámogatás is kellett
ahhoz, hogy ilyen siker születhessen.
„Meglepődtem az eredményen,
mivel viszonylag kevés időnk volt
felkészülni – de hát vizesek
vagyunk, hozzá vagyunk szokva a
kihívásokhoz! Úgy érzem, hogy a
munka nagyobb részét Gyuri végezte, ő vállalta azt is, hogy szóban előadja a prezentációt, én inkább
amolyan segítőként voltam jelen
mellette. Nagyon tetszett, hogy az

előadás után ott kellett maradnunk, hogy segítő tanácsokkal lássanak el bennünket a szervezők,
tippeket és ötleteket kaptunk, amivel még inkább jobbá csiszolhatjuk
a prezentációt a konferenciára” –
nyilatkozta Gergő.
Gyuri röviden így foglalta össze
tapasztalatait: „Amikor megérkeztünk, nagyon izgultam, de előadás
közben már éreztem, hogy egyre
inkább felszabadulok. Az eredményhirdetésen szinte sokkolt a
hír, hogy elsők lettünk – nem gondoltam volna. Nagyon örülök az
eredménynek!”
Gratulálunk a fiúknak és tanáraiknak, valamint sok sikert kívánunk
a március végi konferencián való
részvételhez!
T. A.

Akkreditált kiváló tehetségpont
A Mezőtúri Városi Intézmény Csoda-vár Központi Óvoda tehetségpont a 2018/19 évi akkreditációs
folyamatban való részvétele eredményeként, ismételten Akkreditált
kiváló tehetségpont címet nyert el.
Az intézmény vezetése és nevelőtestülete évek óta elkötelezett tehetséggondozás ügyének.
Az akkreditációban közreműködő Tehetségtanács szakértői megállapították, hogy a Mezőtúr város
összevont óvodáiban folyamatos a
tehetséggondozás megalapozása,
rendszerük kiépítése. Külön munkaközösséget szerveztek azoknak,
akik tehetséggondozó műhelyeket
működtetnek. Minden műhelyben
biztosítják a segítő fiatal, pályakezdő óvodapedagógusok jelenlétét,
így érik el, hogy a gyakornoki időszakukban bevonják a tehetséggondozásba Őket. A személyi feltételeik
javítása érdekében, beiskoláztak
egy kolléganőt tehetségkoordinátor
szakvizsgás, szakirányú képzésre.

Éves munkaterv szerint működnek,
amely segíti az azonos feladatok
időbeli elvégzését.
Gazdag tehetséggondozó programjaik vannak, és az óvodákban
lefedik a gardneri tehetségterületeket. A gyermekek egyéni nyomon
követési dokumentumaiban láthatóan megjelenik már kiscsoportos
kortól, a gyermekek tehetségazono-

Új rovatunkban Olvasóink
memóriájának
felfrissítésére
teszünk kísérletet, és ennek lényege: hírértéke alapján felidézzük,
hogy az elmúlt 30 évben mi minden
történt Mezőtúron, Mezőtúr mai és
egykori lakóival, visszalépkedve az
időszámításban ötéveket. Ezúttal
az 1989. és 2014. év között, április
hónapban történtek kerültek az időutazásos rovatba.
30 éve – 1989. áprilisának elején
– a Szolnok Megyei Néplap szöveggel és fotókkal számolt be arról,

hogy újra mestere van a Badárműhelynek, miután Sz. Nagy István
népi iparművész, a Népművészet
Mestere, Kántor Sándor egyik legtehetségesebb volt tanítványa kapott
lehetőséget
Mezőtúr
Város
Tanácsától, hogy a legendás műhelyben dolgozzék. A találkozást szerencsésnek minősítették, miután a helyi
tanács úgy vélte, az élő műhely
fokozza a tradicionális múzeum
vonzerejét. Sz. Nagy István, az I.
Alföldi Fazekas Triennálé nagydíjasa
pedig úgy gondolta, hogy a nyitott

sítása, amelyre építenek a tehetségműhely vezetői. A beválogatást már
ők végzik, a műhelyenként meghatározott speciális adottságok szempontjainak elemzésével, a gyermeki kreativitás és a motivációs bázisaik megfigyelésével.
Az intézmény több kiváló
műhelyt is működtet, az utóbbi
évben a „Megy a mese vándorútra”– pályázati forrásból került
finanszírozásra. Két tehetséggondozó műhely összekapcsolásával
megvalósuló sikeres program, eredményeképpen egy szép nyomtatott
mesekönyv is készült, amely a
gyermekek által kitalált meséből,

valamint a „Túri szemezgető”, vizuális műhelybe járó gyermekek alkotásaival illusztráltak. A két műhely
között kiváló kiegészítő tevékenységeket szerveztek.
A vezető és a nevelőtestülete
elkötelezett ennek az ügynek,
amelynek nagy eredménye - a
hatásvizsgálatok szerint - hogy a
gyermekek szeretnek a műhelyekbe járni, a szülőket megnyerték a
kora tehetséggondozás ügyének.
Az elismeréshez szívből gratulálunk és további sok sikert kívánunk
az intézménynek.
Csurgó-Veres Nikoletta

Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében
tetejű, fafűtéses kemencét jól tudja
használni a hagyományos mezőtúri
fekete és mázas kerámia kiégetéséhez. Ez a hír is jól példázza, hogy a
város folyamatosan igyekszik ápolni
örökségül kapott kulturális értékeit.
Az 1988-ban a fazekasházban megnyitott Badár-emlékszoba előtörténete dióhéjban: itt dolgozott Badár
Balázs, a legnevesebb magyar fazekasok egyike. Az idős művész 1939ben bekövetkezett halála után lánya,
Badár Erzsébet alkotott a műhelyben
és az ő elhunyta után alakították ki

az eredeti állapotokat bemutató
emlékszobát.
25 éve – 1994. áprilisában – a helyi
közéletet (is) az 1994-es országgyűlési választásra való készülődés uralta, a pártvezérek, vezető politikusok
látogattak szinte egymás után
Mezőtúrra agitálni a választókat.
Emlékeztetőül idézzük fel, kik voltak a jelöltek a 06. számú, mezőtúri
székhelyű egyéni választókerületben, akik a szívüket és a lelküket
Folyt. a 8. old.
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kitették volna a térségért, ha megválasztják őket. Tehát a tizenegy jelölt:
dr. Ambrózy Péter (Szabad
Demokraták Szövetsége), Búsi Lajos
(Fidesz), Dögei Imre (Független
Kisgazdapárt), Lázár Mihály (LPSZ
Vállalkozók Pártja), dr. Mile István
(Köztársaság Párt), Nagy Tiborné
(MSZDP), Papp Ferenc (független),
Szurcsik István (Munkáspárt), Tokár
István (MSZP), dr.Tóth Albert (MDF)
és Varga Gyula (Agrárszövetség). A
listát tanulmányozva megállapítható, akkor 10 párt indított jelöltet, ha
most lenne a voksolás, ezek közül
már csak kettő tehetné meg, a Fidesz
és az MSZP. (A többi lényegében
eltűnt a politikai süllyesztőben,
pedig hogy szárnyaltak a szabad
madarak, vagy milyen népszerű
embernek számított általában vidéken a fővárosi ügyvédből kisgazdavezérré avanzsált Torgyán József!)
20 éve – 1999. áprilisában – nem a
parlamenti választás, hanem az elhúzódó árvízveszély jelentette a fő
témát a köznapi beszélgetésekben.
Szerencsére a hónap közepére megnyugodhattak Mezőtúr lakói, mert a
Hortobágy-Berettyó leapadt, és kezdett visszatérni a megszokott vízállásra. Ám azok a hetek, amikor a
folyó a gátakat ostromolta, nem múltak el nyomtalanul, és a védekezés
vitte a pénzt. A városnak például az
első gyorsmérleg szerint közel 4,4

millió forintba került a védekezés és
az azonnali kárelhárítás. Ám ez még
korántsem számított a végösszegnek,
csak a tűzoltóság és a városgondnokság kifizetett számláit tartalmazta. A
károsodott ingatlanok felméréséhez,
a védekezési munkák során megrongálódott utak helyreállításához még
hozzá sem fogtak. Ezzel is kalkulálva
összes költség – az előzetes becslések szerint – ennek a négyszeresére
is rúghat. És akkor még ott voltak
azok a családok, amelyek heteken
keresztül szivattyúzták otthonaik
pincéiből a beszivárgó vizet, terhelve
a házi kasszát a megnövekedett
áram- vagy benzinfogyasztás miatt.
(De került, amibe került, utólag már
senki sem bánja a kiadott forintokat,
hiszen egy gátszakadás ehhez képest
mérhetetlen károkat okozott volna.)
15 éve – 2004. áprilisában – Új
turisztikai kiadvány jelent meg,
amelyben Kisújszállás, Dévaványa,
Túrkeve, Ecsegfalva, Mezőtúr,
Mesterszállás, Kétpó, Mezőhék és
Gyomaendrőd közösen hirdeti idegenforgalmi programajánlatait. A
kiadvány azért született, mert a
települések a térségi összefogás
erejében bízva kezdenek együttműködni a turisztikai lehetőségeik
minél hatékonyabb kihasználása
érdekében. Ehhez kapcsolódó hír
volt: Mezőtúr saját érdekében már
jó ideje munkálkodik azon, hogy a

Bolváry-kúriába költözzön a nagy
múltú Túri Fazekas Múzeum. A
megyei önkormányzat és a város
megállapodása alapján a tervek szerint a közgyűjtemény szeptemberben lehet új lakója a kúriának. A
múzeum feladatköre bővült és már
nemcsak a fazekasemlékek megőrzésével foglalkozik, hanem ellátja a
helytörténeti, néprajzi értékmegőrző feladatokat is – írta az Új Néplap.
10 éve - 2009. áprilisában – egy
személyi ügy váltott ki visszhangot a
városban, miután Székely Péter, a
Szolnoki Főiskola rektora leváltotta
az intézményhez tartozó mezőtúri
fakultás igazgatóját, Bíró Istvánt,
mert egyik vezetője volt, a fakultás
Szolnoktól való leválásra irányuló
kezdeményezésnek – tudatta az MTI
az Új Néplap írása alapján. Székely
Péter a döntését azzal indokolta,
hogy az igazgató az ő megkerülésével levelezést folytatott a szolnoki és
a mezőtúri oktatási intézmény szétválásáról, illetve a Debreceni
Egyetemhez való csatlakozásról.
(Az Új Néplap úgy tudta, a mezőtúri fakultáson sokan támogatnák a
Debrecenhez való csatlakozást.) Az
érintett Bíró István viszont az közölte, hogy nem egyénileg levelezett az
ügyben. A szenátus tagjaként küldött egy levelet a minisztériumba és
kiválási
szándéknyilatkozatot
Debrecenbe, az ottani dolgozók 92
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százalékának aláírásával.
5 éve–2014. április 2-án – Csaknem
félmilliárd forintos nagyságrendű,
Mezőtúr központját érintő fejlesztésről tájékoztatta Herczeg Zsolt polgármester az MTI-t. Mint mondta az EU
által támogatott beruházástól egy
élhetőbb várost és az település idegenforgalmi vonzerejének növelését
várják. Turistacsalogató beruházásként a város egy frekventált helyén
hagyományőrző szolgáltatóház lesz.
Az épületben civil szerveztek kapnak
majd térítésmentesen helyet, hogy
Mezőtúr nagy múlt kézművesmesterségeit bemutassák. Udvarában a
hagyományőrzők
kiállításokat,
bemutatókat, és közös rendezvényeket tarthatnak. A városi strandfürdő
fedett uszodája új épületrészt kap,
amelyben egy-egy gyermek- és gyógymedencét alakítanak ki. A bővítés
műszaki fejlesztése a gyógyvíz hőjének hasznosítását is lehetővé teszi.
Megszépítik a helyi védelem alatt
álló, a városi színházteremnek otthont adó épületet, míg a belvárosi
közterek, járdák és sétányok új burkolatot kapnak. Megújítják továbbá a
zöldterületeket, ahol egységes arculatú utcabútorokat helyeznek ki.
A Visszapillantó az MTI, a
Szolnok Megyei Néplap, illetve Új
Néplap
szemlézése
nyomán
készült.
Lazányi József

Adj egy ötöst!
Osztályunk, a Kossuth iskola 6.a osztálya bekapcsolódott a Salva Vita
Alapítvány Adj egy ötöst! pályázatába, amelynek célja, hogy a fogyatékkal
élők mindennapjait megismertesse a fiatalokkal.
Már alsó tagozatban megismertük Lukács Ági nénit,
aki születése óta vak, és segítő kutyájával jár Szolnokra
dolgozni a Vakok és
Gyengénlátók Jász-NagykunSzolnok
Megyei
Egyesületébe. Az egyesülettel vettük fel a kapcsolatot a
program megvalósításához.
Készítettünk egy plakátot is a 2019-es Adj egy ötöst! mozgalomhoz, amivel
megpróbáltuk kifejezni megfogalmazott gondolatunkat: nem kell fogyatékkal élni ahhoz, hogy különbözzünk másoktól, mindannyian mások
vagyunk, és ez így van jól. Sok mindenki tudott ezzel azonosulni, megnyertük a közönségszavazást. Köszönjük a lájkokat!
Márciusban aztán egy emlékezetes délelőttöt töltöttünk együtt a meghí-

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület öt évvel ezelőtt létrehozta a
Városi Helytörténeti Gyűjteménytárat, melynek anyagát az egyesület tagjai
alapozták meg, és az eltelt években magánszemélyek adományai és vásárlások útján tovább gyarapodott.
Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a családi hagyatékokban fellelhető régi iratokat, fotókat, képeslapokat, könyveket, újságokat, használati tárgyakat, munkaeszközöket, régi fényképezőgépeket stb., amennyiben
nincs rájuk szükség, feleslegessé válnak, akkor ne dobják ki, ne égessék el,
hanem adományozzák a gyűjteménytárnak. Ezt megtehetik a Petőfi Sándor
utca 5. szám alatti irodánkban hétköznap 9-12 óra között, illetve az alábbi

vott látássérültekkel
és Vacakkal, a kutyával. Berendeztünk
egy sötétszobát, ahol
a „Bőröndbe zárt
sötétség” program
segítségével ismerkedtünk a vakok és
gyengén-látók mindennapjaival.
Jó
nehéz volt szemkötővel végezni a hétköznapi tevékenységeket. Játszottunk is közösen, tenyérlenyomatos képet is készítettünk, középen mancslenyomattal.
Különleges volt megtapasztalni a látás nélküli élet nehézségeit, a segítés
lehetőségeit. Nagyon jól éreztük magunkat a programjainkon, biztosak lettünk benne, hogy igaz plakátunk szlogenje:
Én sem vagyok egyforma!
A Kossuth Lajos iskola
6.a osztálya
telefonszámon jelezhetik adományozási szándékukat: +36 20 214 47 56.
A gyűjteménytár gyarapítása és megőrzése elsődleges szándékunk és
feladatunk. A cél, hogy a mezőtúri kötődésű anyagok itt maradjanak a
városban, mert a legfontosabb, hogy múltunk emlékeit megőrizzük.Nem
csak a tárgyi emlékeket gyűjtjük , hanem a szellemi értékeket is, amely
Mezőtúrhoz kötődik és eddig nem volt ismert számunkra vagy elhallgatták, ugyanakkor fontos része a város történetének.
Megköszönöm mindazon személyeknek, akik eddig értékes adományokkal gyarapították a gyűjteményt!
Tisztelettel az egyesület nevében:
Szabó András egyesületi elnök

2019 április 12.

mezőtúr és vidéke

9

10

mezőtúr és vidéke
Újvárosi horgász háziverseny 2019

Az ajándékok és etetőanyagok egy része
Szeretem azokat a versenyeket,
ahol a szervezettség mellett ott
található a rugalmasság is.
Valódibb, ha az elvégzendő („kipipált”) feladatok helyett a felszabadult megmérettetés a mérvadó.
Ilyen volt a Tehetségpontunk
együttműködő partnereivel a
Körösvidéki Horgász Egyesületek
Szövetségével, mint fő támogatónkkal, közösen megrendezett horgász
háziverseny is.

2019. március 14-én ismét megrendeztük a V. Körösvidéki
Sulikupa bevezető nyitányaként a
háziversenyt–hét 3 fős csapattal.
Így a kísérőkkel és a rendkívüli biológiaórán résztvevőkkel együtt több
mint ötvenen vettek részt a versenyen. A háziverseny két „győztes
csapata” szinte naponta érdeklődik,
kérdezősködik a verseny folytatását
illetően. Nagyon várják már az április 14-én megrendezendő Sulikupa
következő fordulóját, a városi selejtezőt, amelynek a helyszíne ismét a
Ligeti –tó lesz. A gyerekek nevében
is külön köszönet az írásom elején
és a következőkben felsorolt szervezőknek az előkészítő mozzanatokért, a szuper lebonyolításért, a
helyszín biztosításáért a Mezőtúri
Horgász Egyesületnek, a KHESZnek a pazar ajándékokért.Segítőink:
Veres Imre, a Pinki Horgászbolt

tulajdonosa és az ott jelenlévő segítő horgászok: Hajdú Róbert,
Krecskó László és Csikós Attila, a
verseny tisztaságát felügyelő
Bogdány Zoltán és Varjú Imre, a
KHESZ hivatásos halőrei; Csató
Sándor, a MHE hivatásos halőre;
Kudlacsek Angelika és Erdei
Magdolna segítők;.Segítőink voltak
még az iskolakísérő tanárai, vezetői
is. Külön köszönet a rendkívüli biológiaórát tartó és e háziverseny „fő
motorját” jelentő, szervező Metzker
Krisztinának, akivel derűs légkörben mindig sikerül áthidalni a
nehézségeket, megoldani a nehéz
helyzeteket is. Az eseményről pár
izgalmas pillanat megtekinthető, ha
beírják a Youtube keresőbe a következőket: V.Körösvidéki Sulikupa
Újvárosi Általános Iskola elődöntő.
E versenyre a tehetséggondozás
négy szereplője közül három már
bizonyosan készen áll: a társak,
akik beleviszik egymást a horgászat
izgalmas területeibe, „vizeibe”.A
társadalmi oldalról a közreműködők és az iskola tanárai, szervezői,
vezetői, akik mindent megtesznek
egy ilyen rendezvény sikeres megrendezéséért. (néha erejükön felül
is…) Úgy látom, hogy évről évre
nagyobb erőfeszítést kell tennünk a
szülők bevonására, de nemcsak e
rendezvény előkészítésére gondolok… A szülői háznak is meg kell
látnia, hogy a gyerekek kísérése,
felügyelete: a SZÜLŐI JELENLÉT a
legjobb nevelőeszköz lehet/lehetne
a kezükben… akár a horgászat kapcsán is…
Mezőtúr, 2019. 03. 26.
Nagy Ferenc
Tehetségpont Kapcsolattartója,
a verseny egyik szervezője

Mezőtúri AFC felnőtt labdarúgó csapatának
tavaszi hazai mérkőzései:
Április 13. 16,00 óra MAFC - Jászkiséri SE
Április 21. 16,30 óra MAFC - Kunhegyes SE
Április 27. 16,30 óra MAFC - Fegyvernek VSE
Május 04. 17,00 óra MAFC - Szajol KLK
Május 12. 17,00 óra MAFC - Jászfényszaru VSE
Május 18. 17,00 óra MAFC - Rákóczifalva SE
Május 26. 17,00 óra MAFC - Törökszentmiklós SE
Június 01. 17,00 óra MAFC - Tiszafüredi VSE
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Horgászverseny - 2019.március 24.
Horgászversenynek adott helyet
Gyomaendrődön a Fűzfás-zug,
meleg, napos idővel, tavaszi szezonnyitó halakkal.
A Szektor
1.hely: Kádár Zoltán 13,410 kg.
2.hely: Spisják Zoltán 12,550 kg.
3.hely: Malavolti Claudio 11, 980 kg.
4.hely: Hajdú János 11,370 kg.
5.hely: Zubor Ferenc 10,400 kg.
6.hely: Kiss István 8,910 kg.
7.hely: Rideg Tibor 7,400 kg.
8.hely: Malavolti Andrea 7,100 kg.
9.hely: Szabó József 5,960 kg.
10.hely: Fekete Péter 5,640 kg.
11.hely: Vidó Roland 4,770 kg.
12.hely: Papp István 4,340 kg.
13.hely: Nyíri László 3,545 kg.
14.hely: Mohácsi Sándor 2,045 kg.
B Szektor
1.hely: Veres Gábor 9,610 kg.
2.hely: Passera Luigi 8,610 kg.
3.hely: Miló László 8,090 kg.
4.hely: Munkácsy Lajos 5,810 kg.
5.hely: Hodos Sándor 5,050 kg.
6.hely: Jóni Barna 4,770 kg.

7.hely: Veres Imre 4,730 kg.
8.hely: Bari Zsolt 3,965 kg.
9.hely: Deák Sándor 3,790 kg.
10.hely: Csikós Attila 3,660 kg.
11.hely: Kiss Zoltán 3,595 kg.
12.hely: Csató Gábor 3,100 kg.
13.hely: Varga József 2,930 kg.
14.hely: Kovács Ferenc 2,435 kg.
15.hely: Ádám Tibor 2,190 kg.
A verseny első három helyezettje:
1.hely: Kádár Zoltán
2.hely Spisják Zoltán
3.hely: Malavolti Claudio
Össz induló: 29 fő.
Össz fogás: 181,755 kg.
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: KHESZ,
Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt,
Metzker Krisztina, Mezőtúr és
Vidéke, Pont TV.
Köszönjük
a
Körösvidéki
Horgász Egyesületek Szövetségének
együttműködését és Gyomaendrőd
vendégszeretetét!

Városi Gyermeknap
Mezőtúr - 2019. május 26.
Régi a név, de új a fájl
2019. március 22-én, egy tavaszi
délutánon zárult a Teleki által megrendezett (mondhatjuk lassan, szokásos) Németh József nevét viselő
informatika verseny. Az idén 15.
alkalommal rendezték meg a gimnázium tanárai (Andrássy Judit,
Andrássy István, Bontovics Ignác és
Kállai Krisztián) az általános iskola
felső tagozatát megmozgató diákok
számára a vetélkedőt, ahol a hagyományokhoz híven két korcsoportban versengtek a résztvevők.
A két fordulós megmérettetés
négy kategóriában zajlott: szövegszerkesztésből, internetes keresésből, bemutató készítéséből és egy
grafikai feladat ötletes, kreatív megoldásából állt. Az idén 44 felsős
tanuló jutott be a döntőbe,
Szolnoktól Békéscsabáig képviseltették magukat az általános iskolák.
A verseny arra is nagyszerű alkalmat nyújt, hogy az idelátogató nebu-

lók megismerkedjenek az épülettel,
itt tanuló diákokkal – utóbbiak segítettek a feladatlapok javításában is.
A délután során lehetett csocsózni,
íjászkodni, kosárlabdázni is, és a
gimi vendéglátós diákjai által sütött
pogácsákat majszolgatni.
Ebben a tanévben sok szponzor
segítette, támogatta a versenyt,
nekik köszönhetően komoly ajándékokkal (cserkeszőlői családi
belépő a strandra, szarvasi wellness
hétvége, hangfalak és komoly tárgyi nyeremények) távozhattak az
ide látogatók.
A délután során születtek helyezések, mint minden versenyen, de
valójában az évek óta visszatérők
szerint a hangulat volt a legfontosabb.Ezúton gratulálunk minden
résztvevőnek, beleértve a felkészítő
és versenyt lebonyolító, segítő tanárokat és diákokat is!
T. A.

arTúr Fesztivál

2019. augusztus 6-10.

Túri Vásár

2019. augusztus 11.
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ELHUNYTAK

Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

Stipta Mátyásné Fadgyas Róza élt 95 évet,
Gonda János élt 57 évet,
Ádám András élt 83 évet,
Takács Sándor élt 87 évet,
Csikai Andrásné Szabó Erzsébet
élt 56 évet,
Sipost Katalin élt 53 évet,
Szél Pálné Balázs Mária Magdolna
élt 72 évet,
Fazekas Istvánné Mikes Eszter
élt 92 évet,
Rézsó Erika élt 48 évet.

Nyugodjanak békében.
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.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Április 12-18-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 06/56/350-044
Április 19-25-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u.9-11.
Tel.: 06/56/550-445

közéleti lap

Állatorvosi ügyelet
Április 13-14-én
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Kisújszállási út
(benzinkút mögött)
Tel.: 06/30/239-9343
Április19-20-án
dr. Matuska László
Mezőtúr, szabadság u. 9.
Tel.: 06/30/978-2286
Április 21-22-én
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 06/56/352-265;
06/30/977-0936

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentése,
- otthonában elhullott házi állatok elszállítása,
- közterületen elhullott állatok bejelentése.
Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap:
- délelőtt 8-10-ig, - délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időn túli megkereséshez telefonon egyeztetés szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Gyepmester
Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti:
Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu.
Felelős szerkesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Bodor Márta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.
5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Cserényi Ajsa
(Kozáry-Biczó Boglárka)

Józsa Milla
(Bedő Gabriella)

Gonda Katalin
(Koós Luca)

Stancsik József Nikolasz
(Stancsik Karolina)

Felhívás!
Keresek a Mezőtúri Katonai Laktanyával kapcsolatos fényképeket,
emléklapokat, csoportképeket. Valamint az 1988. március 26-ai katonai
eskü ünnepségéről fényképeket lemásolásra.
Martossy Béla - 06/30 5631612, vagy martossy.bela@freemail.hu

Tisztelt Művészetkedvelők!
A Takács-tanyán működő Mezőtúri Képzőművészeti Alkotótelep 1981.
óta dolgozik azon, hogy az itt folyó munkával és a létrejött alkotásokkal
gazdagíthassa az ország és a város képzőművészeti és kulturális életét.
Amennyiben célkitűzéseinket segítené, ajánlja fel adója 1%-át Mezőtúr
Művészeti Közalapítványa javára!
Adószámunk: 19221764-1-16
Köszönjük!

Smile Büfé a Közösségi Házban
Melegszendvicsekkel, hamburgerekkel, hot-dogokkal, gyrosszal, palacsintával, gofrival, üdítővel, édeséggekkel, kávéval, forró csokival és sok
finomsággal várjuk kedves vendégeinket!
Nyitva tartás:
H-P: 9:30-19:30 ó.
Szo: 9:30-17:00 ó.
Vas: zárva
(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)

Smile Büfé - A mosolygós hangulatért!
Lapzárta: 2019. április 17. (szerda) 15.00 óra
Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket a 350-299 telefaxra, illetve az
ujsag@mkskft.hu e-mail-címre vagy személyesen a Közösségi Ház titkárságára lehet eljuttatni. Lapzárta után érkezett anyagokat nem áll
módunkban megjelentetni. Meg nem rendelt írásokat szerkesztve, azok
lényegének megtartása mellett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A
lapban közölt adatok tájékoztató jellegűek melyekért felelősséget nem
vállalunk.

