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A Városi Majális helyszíne CSAK a Fekete István út  felől lesz megközelíthető.

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.

Nem  csak a tárgyi emlékeket 
gyűjtjük, hanem a szellemi érté-
keket is, amely Mezőtúrhoz kötő-
dik és eddig nem volt ismert szá-
munkra vagy elhallgatták, ugyan-
akkor fontos része a város törté-
netének. 

Megköszönöm mindazon 
személyeknek, akik eddig érté-
kes adományokkal gyarapítot-
ták a gyűjteményt! 

Tisztelettel az egyesület nevé-
ben: 

Szabó András
egyesületi elnök

Tisztelt Mezőtúriak, 
kedves Olvasók!
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A Magyar Vöröskereszt és a
 Szolnoki Területi Vérellátó 

Szolgálat 
2019. évben a következő

időpontokra tervezi
véradó napjait:

•	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
•	október 31. 14-18 óra

     HALLOWEEN-i VÉRSZÍVÁS

•	november 27. 8-13 óra
•	december 18. 8-13 óra

Kérjük, amennyiben segíteni 
kíván másokon, jelentkezzen vér-
adásra.

Személyi igazolványát és TAJ 
kártyáját ne felejtse otthon!

Helyszín: Közösségi Ház,
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Köszönjük segítő szándékát!

Magyar 
Vöröskereszt

Véradás 2019

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi foga-
dóóráimon:
•	 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

Felhívás 

Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott és 
többször módosított, a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományo-
zásáról szóló 11/2011.(IV.15.) számú rendelet alapján a „Botyánszky 
János”díj minden évben a június 16-ai Emberség Napja alkalmából kerül 
átadásra. A díjat azok a személyek kaphatják, akik mezőtúri embertársu-
kért, vagy embertársaikért való önzetlen emberségről, segítőkészségről 
tesznek tanúbizonyságot és ezzel kiemelkedő példát mutatnak.

A „Botyánszky János” díj adományozására természetes személy, jogi 
személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet javaslatot tehet 2019. 
május 13-ig, melyet Mezőtúr Város Képviselő-testületének Művelődési, 
Oktatási és Sport Bizottságához kell írásban (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos 
tér 1. címre) eljuttatni. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjazásra javasolt 
személy nevét, rövid életrajzát, valamint a javaslat részletes indokolását 
legalább 1, legfeljebb 2 gépelt oldal terjedelemben. 
A beérkezett javaslatok alapján a díj odaítéléséről a képviselő-testület dönt.

A kitüntetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott 
önkormányzati rendelet tartalmazza, amely az önkormányzati hivatalban 
Tóth Ádám ügyintézőnél (Tel.: 56/551-913, email: toth.adam@mezotur.hu) 
vagy a könyvtárban megtekinthető.
Mezőtúr, 2019. március 25.                                                    Herczeg Zsolt

 polgármester

 H I R D E T M É N Y

Mezőtúr Város Önkormányzata  a tulajdonában álló Mezőtúr,külterületi 
01299 hrsz-ú, 15 ha 6276 m2 területű, valamint a 01502/5 hrsz-ú, 6 ha, 903 
m2 területű ingatlanok 2019. évi fűtermését értékesíti.

Az összegszerű ajánlatot legkésőbb 2019. május 10. (péntek) 12,00 óráig 
írásban, lezárt borítékban kell benyújtani személyesen a Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal (5400 Mezőtúr Kossuth tér 1.) titkárságán, vagy 
postai úton az 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. szám alatti címre. A borítékra 
írják rá: „Árajánlat a 01299 hrsz-ú kaszálóra.”, illetve „Árajánlat a 01502/5 
hrsz-ú kaszálóra.”

Mezőtúr, 2019. április 9.
Herczeg Zsolt 
polgármester

Tájékoztató a 2019. évi tüdőszűrésről

Ezúton értesítem a város lakosságát, hogy Mezőtúron a 2019. évi tüdő-
szűrést 2019. április 26-tól 2019. június 21-ig végzik.
A tüdőszűrés helye: 
Városi Oktatási Centrum (volt főiskola) Mezőtúr, Petőfi tér 1.
A szűrés időpontjai:
•	hétfőn,	szerdán:	12,00	-	17,00	óráig
•	kedden,	csütörtökön:		08,00	-	13,00	óráig
•	pénteken:	08,00	-	12,00	óráig

Kérem, hogy a szűrésre jelentkező a személyi igazolványával és beteg-
kártyájával (TAJ szám) szíveskedjen a vizsgálaton részt venni.

A 40 éven aluli lakosok (munkakör ellátásához vagy tanulmányainak 
folytatásához szükséges) tüdőszűrése az alábbiak szerint történik: 
- 18 éves kor alatt személyi igazolványával, betegkártyájával, orvosi beuta-
lóval, szülői kísérettel szíveskedjen megjelenni,
- 14-40 éves korig a szűrésért a jogszabályok szerint fizetni kell (1.700.-Ft), 
valamint orvosi beutaló szükséges postai csekket a szűrés helyén lehet 
kérni, a tavalyi nem megfelelő. A befizetett összegről számla kiállítása 
lehetséges. 
- Válaszboríték ellenében a szűrés eredményéről levélben értesítést küld a 
Kórház.  
A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat!

Kérem, hogy egészségük megóvása érdekében vegyenek részt a szűré-
sen. A tüdőszűrés a TBC-n kívül számos más betegség felderítésére, szűré-
sére is szolgál. 

Mezőtúr, 2019. április 8.
dr. Enyedi Mihály

jegyző

Meghívó

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület szervezésében kerül megrende-
zésre az „Őrizzük Mezőtúr értékeit” című vetélkedőt a mezőtúri civil 
közösségek részvételével.
Ideje: 2019. május 14. vasárnap 10 óra
Helye: Közösségi Ház Jurta terme
Várunk minden kedves érdeklődőt a jó hangulat, az együttlét és a ven-
déglátás jegyében. 

Szabó András 
egyesületi elnök
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A tevékenység célja: a társadalmi 
összetartozás és a diszkrimináció-
mentes helyi társadalom kialakítá-
sa, melynek egyik legegyszerűbb 
eszköze a közös sporttevékenység. 

A programok kialakításában első-
számú törekvés, hogy egyszerre 
nyújtson kikapcsolódást és egész-
séges életre való motivációt felnőt-
teknek és gyermekeknek egyaránt.

Ebben a szellemben a pedagógu-
sok több versenyszámra invitálták a 
gyermekeket és felnőtteket. Az ese-
ményt megtisztelte Boldog István 
országgyűlési képviselő, Fehér 
Petra a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés alelnöke, 
Herczeg Zsolt Mezőtúr város pol-
gármestere és Patkós Lajos városi 
képviselő.

A megnyitót és a köszöntőket 
követően közös aerobik bemelegí-
tés vette kezdetét Pécsi Annamária 
vezetésével, majd játékos sorver-
seny és több versenyszámmal tarkí-

tott ügyességi versenyek indultak a 
Városi Sportcentrum csarnokában. 
A jelenlévők célbadobásban, 
ugrálókötelezésben, súlytartásban, 
lufival való dekázásban és labdave-
zetéses szlalomban mérhették 
össze tudásukat. A sportprogramo-
kat a Win Chun KungFu Harcmű-
vészeti Egyesület bemutatója színe-
sítette. 

A délelőtt második felében foci-
torna, hetes párbaj, kötélhúzás és 
futóverseny szerepelt a programok 
között, melyet a jó időre való tekin-
tettel a szabad levegőn sikerült 
levezényelni. Elmondható, hogy a 
gyerekek igen aktívak voltak e 
napon is.
Az, aki a versenyszámok között egy 
kis pihenőre vágyott a kézműves 
asztalnál készíthette el húsvéti 
dekorációját. Közben házi készíté-
sű rostos üdítőkkel olthatták szom-
jukat versenyzőink. 
A pizza ebédet követően az ered-
mények kihirdetése következett, 
üres kézzel ezúttal sem távozott 
senki. 
A Mezőtúri Közművelődési és Sport 
KN Kft. megköszöni az Újvárosi 
Általános Iskola közreműködését, 
és örömmel fogadtuk a vendég diá-
kok és felnőttek jelenlétét.

Bodor Márta

Beszámoló
                                                                                                                                                  
Mezőtúr Város Önkormányzatának „TOP-5.2.1-15-JN1-2016-0000 
Közösségi hozzájárulás a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére” című 
nyertes pályázatán belül a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú 
Nonprofit Kft. bevonva az Újvárosi Általános Iskolát ismét Sportnapot 
szervezett 2019. március 23-án 9 órai kezdettel a Városi Sportcentrumban.
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Mezőtúri AFC felnőtt labdarúgó csapatának 

tavaszi hazai mérkőzései:

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

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.

Április 9-én a Teleki 32 kilencedik 
és tizedik évfolyamos tanulója 
kapott lehetőséget egy interaktív 
tanulmányi kirándulásra, hogy 
betekintést nyerjen a fogyasztóként 
már jól ismert médiumok kulisszái 
mögé. A Bűvösvölgy Médiaértés – 
Oktató Központ debreceni intézmé-
nyében rövid elméleti ismertetőket 
követően a diákok belevetették 
magukat az egyes médiatartalmak 
tervezési-, szerkesztési- és gyártási 
folyamataiba. 
Nyolc fős csoportokban más és más 
stúdiószobákban dolgozva a nap 
folyamán összesen mindenki négy 
szakmaterületen próbálhatta ki 
magát. Rádiós műsorvezetőként, 
újságíróként, hírbemondóként, 
marketinges és reklámtervező szak-
embereként, valamint színészként 
működtek együtt egy-egy foglalko-
záson a telekisek, míg el nem készí-
tették saját alkotásaikat. 
Megtapasztalták, hogy néhány per-
ces felvétel mögött több órányi ter-
vezési és gyártási munkafolyamat 
áll. Csapatban dolgozva közösen 
gondolkodtak, ötleteltek. 
Felvételeket készítettek, vágóképe-
ket, vagy éppen filmkockákat illesz-
tettek megfelelő helyekre, műsor-
terveket állítottak össze.Megis-

merkedtek a Greenbox technológiá-
val, beszélgetést folytattak a film-
ipar kliséiről, a digitális technológia 
szerepéről és térhódításáról, majd 
azt is megválaszolták, vajon mitől 
lesz sikerfilm egy sztoriból? 
Füleseket raktak a fejükre, miköz-
ben egymásra és saját szövegükre 
koncentrálva felvettek egy rádió-
műsor blokkot hírekkel, rövid 
beszélgetésekkel, közlekedési 
információkkal, időjárás-jelentés-
sel, reklámmal és betelefonálós 
játékkal. Bebizonyosodott, hogy 
sokfelé figyelni, bizony nem egy-
szerű feladat. Jó néhányszor hall-
hattuk az - Állj! Felvétel újra! – 
bűvös mondatokat, mire megszüle-
tett a kész produktum. 
Tanulóink élményekkel és tapaszta-
latokkal tele búcsúztak mentoraik-
tól, akik rövid ízelítőt adtak nekik a 
média sokszínű világáról, s elgon-
dolkoztatták őket arról, mennyire 
összetett is a másik oldalról szem-
lélve ez a szakmaterület. Mivel nap-
jainkban nemcsak fogyasztóként, 
de tartalomszolgáltatóként is folya-
matosan jelen vagyunk az online 
felületeken, feladatunk tudatosan 
használni a médiumok kínálta lehe-
tőségeket.Ez nem kis felelősség! 

K.Z.

Bűvösvölgyben alkottak a Telekisek

Magazincímlapokat és betétoldalakat terveztek, majd szerkesztettek, 
rövid filmrészleteteket forgattak, rádióműsort és híradót valamint rek-
lámfilmeket készítettek a telekis diákok. A gyerekek igazi stúdiószo-
bákban, professzionális eszközökkel gyárthattak színes és változatos 
tartalmakat, profi - a média különböző területein dolgozó- szakembe-
rek mentorálásával.

Az Orbán Lili, Mészáros Alexandra, 
Bánóczi Levente és Sajtós Zoltán 
alkotta telekis csapat március 29-én 
a legfelkészültebb középiskolás 
csoportnak bizonyult Szolnok 
megyében a nemzeti értékek, a 
magyar kultúra és a hagyományőr-
zés témaköreiben. A tanulók szöve-
ges tesztfeladatokban, képfelismerő 
tesztekben, esszéírásban és ételfel-
ismerő vakkóstolásban is remekel-
tek a megyeházán. A versenyfelada-
tok teljesítését követően a résztve-
vők állófogadáson vehettek részt. A 
telekisek oklevéllel, egy vezeték 
nélküli hangszóróval és egy aján-
dékcsomaggal gazdagodtak. A csa-

pat egy hungarikumokról szóló tár-
sasjátékot, ismertetőket és puzzle-t 
kapott, melyek segítenek majd fel-
készülni a következő fordulóra.
A közös munka tehát folytatódik a 
telekisek számára. - Elsajátítjuk a 
Magyar Értéktárhoz, a 
hungarikumokhoz és a világörök-
séghez kapcsolódó ismereteket. 
Áttekintjük a Külhoni Értéktár ele-
meit. Minden témához anyagokat 
keresünk az interneten, ismertető 
filmeket nézünk, kapcsolódó zené-
ket, képeket, tényeket tanulunk. 
Jegyzeteket készítünk, lehetséges 
kérdéssorokat állítunk össze – 
mondta Juhászné Patkós Edit a 
tanulók felkészítő tanára. Mindezek 
mellett keresztrejtvényeket szer-
kesztünk, gyakoroljuk az ételkósto-
lást, puzzle-kirakásokat, esszéírást, 
riportkészítést. Kiemelkedő szemé-
lyek életrajzával és munkásságával 
ismerkedünk, történelmi helyszíne-
ket, eseményeket tekintünk át, 
híres magyar épületekkel, találmá-
nyokkal és természeti kincsekkel 
foglalkozunk – tette hozzá.

K.Z.

Értékismeretben a megye legjobbjai

Telekis diákok nyerték a - Kutassuk közös kincseinket! - verseny 
megyei döntőjét, ezzel továbbjutottak a regionális fordulóba.Itt a 
megyei döntők nyertesein kívül a határon túli iskolák legjobbjai is kép-
viselik majd intézményüket.

„Hagyományok ápolása a Szolnok-
Túri-Sík kistájegységben” címmel 
nyert támogatást a 2018. évi 
Hungarikum projekten a Közösség 
a Megújuló Vidékért Egyesület.  A 
projekt fő témaköre a tanya, mint 
hungarikum megismertetése és a 
hozzá kapcsolódó tárgyi, kézműves 
és mezőgazdasághoz kötődő helyi 
értékek bemutatása. A fejlesztés 
keretein belül a hajdani főiskolán 
létrejött a TÚRI KAMRA bemutató-

és értéktér, mely bárki számára nyi-
tott közösségi térré alakult. Primer 
célként fogalmazódik meg a fiata-
lok látókörének, a tudatos gondol-
kodásuk, szemléletformálásuk szé-
lesítése, a népi értékek felismerése, 
az óvodás, általános-és középisko-
lás diákok helyi tudásalapú ismere-
teinek bővítése, a fiatalok közössé-
geinek fejlesztése.

Dr. Barancsi Ágnes

„Hagyományok ápolása a 

Szolnok-Túri-Sík kistájegységben”

Mezőtúri járás „kincsei”, helyi érté-
kei címmel hamarosan megjelenik 
az Élhetőbb Környezetünkért 
Közhasznú Egyesület kiadványa, 
mely rendszerezi és bemutatja 
Mezőtúr település helyi identitása-
it, hagyományát, műemlékeit illet-
ve a helyi védelem alatt álló épüle-
teit, holtág-rendszerét, a városhoz 
kötődő kulturális és természeti 
értékeket, természeti örökségeit, 
néprajzi gyűjteményeit, a fazekas-
ságot, a gasztronómia specifikus 
elemeit valamint a Népművészet 

Mestere és Népi Iparművész cím-
mel rendelkezők munkásságát. A 
Hungarikum 2018 pályázat keretein 
megvalósuló kiadvány nagyban 
segíti a helyi identitás erősítését, a 
mezőtúri járás természeti és épített 
értékeinek, a kézműves hagyomá-
nyok megőrzésének, továbbvitelé-
nek széleskörű megismertetését 
elsősorban az általános- és középis-
kolások, indirekt úton a szüleik és 
nevelőik körében.

Dr. Barancsi Ágnes

Mezőtúri járás „kincsei”, helyi értékei
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Az utóbbi évtizedekben a pszicho-
lógia egyre nagyobb hangsúlyt fek-
tet a belső erőforrások kiaknázásá-
ra, felkutatva mindazt, ami erőt ad 
az embernek és segít megküzdeni 
nehéz helyzetekkel, segít megte-
remteni a belső biztonságot. 
A pszichoterápia különbözik a 
hagyományos orvosi szemlélettől, 
amely a problémákat igyekszik azo-
nosítani és helyrehozni, feltételez-
ve, ha eltávolítjuk a szervezetből a 
bajokat, akkor egészséges szerve-
zetet kapunk. Jóllehet a pszichote-
rápiában is komoly szerepe van a 
hagyományos orvosi szemléletnek, 
ezt kiegészíti egy másfajta felfogás 
is: az egészség nem pusztán a 
betegség tüneteinek hiánya, hanem 
kell legyen elképzelésünk a jól 
működő személyiségről, mindenről 
ami a lelki egészséget jelenti, s aktí-
van kell segíteni a klienseket, hogy 
kiépítsék, kiterjesszék magukban 
saját egészséges részüket. A problé-
más személyiségrészek helyét az 
egészséges részekkel kell kitölteni.
Vajon mik lehetnek ezek a belső 
erőforrások? Mivel az emberek 
különbözőek, az egyes személyek 

ebben is eltérhetnek egymástól. 
Ami viszont általánosan fontos, az 
a jó emberi kapcsolatok. Akinek 
megadatott, hogy támaszkodhat 
rokonaira, barátaira, az sokkal 
könnyebben vészeli át a nehézsége-
ket, mint aki magába kell fojtsa 
gondjait. Egy jó beszélgetés a meg-
felelő társsal, még ha nem is oldja 
meg a problémákat, feloldja a 
stresszt annyira, hogy erőt lehessen 
gyűjteni a megküzdéshez, bizakod-
va lehessen hozzálátni a feladat-
hoz.
Amire még támaszkodhatunk, azok 
a saját képességek, tapasztalatok. 
Mindenkinek máshol vannak az 
erősségei, de mindenkinek lehet 
olyan emléke, amikor valamiben jó 
volt, valamit sikerült jól megoldani. 
Bárki életében lehettek olyan prob-
lémák, melyeket önerőből oldott 
meg. Sokszor segít ezeket felidézni, 
tudva, hogy rendelkezésre állnak 
olyan eszközök, amik már működ-
tek, s amiket újra elő lehet venni.
Amit belső erőforrásként még meg 
lehet említeni, az élet értelmébe 
vetett hit. Több kutatás is alátá-
masztja, hogy akik megtalálják az 

értelmet életükben, van hitük és 
céljuk, azok jobban boldogulnak, 
még az egészségi állapotuk is jobb. 
Az irányzat egyik képviselője, 
Viktor Frankl, ő arra jutott, hogy a 
kitartáshoz nagyon fontos,  értel-
mét lássa az ember az életének, 
legyen mi miatt kitartani „Akik tud-
ják az életük miértjét, azok szinte 
bármilyen hogyannal megbirkóz-
nak” – mondta. 
A vallásoknak pont ez az egyik 
szolgáltatása, magyarázatot adnak 
az élet értelmére, mondván, hogy 
Isten művének részei vagyunk, így 
hát a hagyományainkban is benne 
van az értelemadás, és ez a valláso-
kon túl, világnézettől függetlenül 
fontos lehet. Egyéni szabadságunk 
abban van, ki miben találja meg a 
saját létének célját.
A fentieket összefoglalva, mindenki 
találhat valamit amire támaszkod-
hat. Ebben különbözőek vagyunk, 
a szerencséseknek bőséggel állnak 
rendelkezésére emberi kapcsola-
tok, tudás, életerő. Sokan vannak 
viszont, akiknek kevesebb adatott, 
vagy szinte semmi. Az ő feladatuk 
nehezebb, s nagyon meg kell dol-

gozniuk a töredékéért is annak, ami 
másoknak természetes módon kiju-
tott. De ha úgy fogják fel, hogy van 
feladatuk, és hogy sok mindenre 
képesek, legfeljebb még nem tud-
ják, mi mindent tudnak, akkor min-
denkinek lehetséges az előrelépés.

Elérhetőségek:
Név/cím: Mezőtúri Kórház és 
Rendelőintézet 
Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr
Kossuth u. 9.-11.
Telefon: 06-56/550-427

Nagy László
pszichológus

Népegészségügy fejlesztése a mentális egészség területén a Mezőtúri járásban

EFOP-1.8.20-17-2017-00018

Belső erőforrásaink

Egy-egy rendezvényre, előadásra, 
hangversenyre többnyire bizonyos 
elvárásokkal érkezünk, amik jó 
esetben beteljesülnek, vagy nem, 
de a csodával csak ritkán találko-
zunk. Az idei Költészet napi ren-
dezvények egyik kiemelkedő ese-
ményére a Közösségi Ház Jurta ter-
mében került sor. Egy furcsa nevű 
– Obcianske Zolruzenic Acoustic 
Polgári Társulás - , általam nem 
ismert együttest hirdetett a meghí-
vó, de a közreműködők neve 
nagyon ígéretesnek hatott. 
A műsor előtt volt gimnáziumi 
tanárommal, dr. Gombás Istvánnal 
üldögéltünk a ház büféjében. 
Éppen hangosították az akusztikus 
hangszereket,  és mivel az ajtó nyit-
va volt, jól hallottunk mindent. A 
hegedű futamainál már tudtam, 
hogy nagy zenei élményben lesz 
részünk! Valóban igy történt. A trió 
tagjai: Vadkerti Imre  – szóló ének 
és gitár, Zsapka Attila – gitár és 
ének, Gáspár Álmos – hegedű és 
vokál. Műsorukban  főleg megzené-
sített verseket és  szinte költemény 
színvonalú szövegekre írt számokat 
adtak elő. Amikor a dal úgy kíván-

ta, három szólamban is tisztán éne-
keltek. Vadkerti Imre, akit a nagy-
közönség elsősorban a Kormorán 
együttesből ismer ezúttal is elbű-
völte a közönséget a ritka jó és kép-
zett énekhangjával. Érdekességként 
említem, hogy amikor a program 
előtt az interneten tájékozódtam 
Vadkerti pályafutásáról, meglepe-
tésként ért, hogy milyen kiválóan 
énekli pl. Erkel Bánk bánjából a 
híres Hazám, hazám című áriát, 
melynek előadása mindig sokat 
mond el az adott énekesről. 

Különleges hangterjedelemmel 
megáldott énekes! Ezen túlmenően 
színészi átélőképessége is messze 
átlagon felüli. Zsapka Attila játszot-

ta a gitárszólókat, nagy felkészült-
séggel és szakmai alázattal. Gáspár 
Álmost szintén a Kormorán együt-
tesből ismerjük, aki azt megelőző-
en  az Állami Népi Együttesben is 
hegedült. Ezen az estén sokat szó-
lózott, improvizált.  Hol népies, hol 
dzsesszes vagy klasszikus hangzás-
sal, de szívbe markolóan játszott, 
így erősítve a versek mondanivaló-
ját! Az ingyenes koncerten bizony 
elég sok szék maradt üresen, pedig 
ilyen színvonalú előadókat ritkán 
hallani!
A zenés programot a Kossuth Úti 
Általános Iskola jól felkészített  
Médiaszakkörös tanulóinak verses 
műsora vezette be. 

A hatvan éves Bárdos Lajos Városi 
Zeneiskola a Művészetoktatás 
napja alkalmából hangversenyt 
adott a Városi Galériában, április 
15-én. A jó hangulatú és nagy sike-
rű növendékkoncerten szólistákat, 
duetteket és kamaraegyütteseket 
hallhattunk, több produkcióban 
tanáraik is besegítettek az előadás-
ban. A közel két órás előadásban 
hallhattunk átdolgozásokat, pl. 

Mozart Varázsfuvolájából, Orff 
Carmina Buránájából; népzenét 
(ének, citera) és hangszerekre írt 
klasszikus darabokat. Ez az est 
bizonyította, hogy a zeneiskolában 
színvonalas oktatás folyik. Az est 
végén ismét arra gondoltam, hogy 
milyen nagyszerű lenne, ha a 
Városi Galériának állandó lakója 
lenne egy szép hangzású, jó minő-
ségű pianínó! 
Ismét volt meglepetésvendég, ezút-
tal a budapesti Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakiskola rézfúvós 
kvintettje mutatkozott be. A öt fia-
talember technikailag jól képzett és 
jó stílusérzékkel is rendelkeznek. 
Sokoldalú műsorukból kiemelném 
Suppé: Költő és paraszt című ope-
rettjének nyitányát és Gershwin 
egyvelegét, amiből a legemlékeze-
tesebb a Porgy és Bess című operá-
ból a híres Summertime – harsona 
szólóval. A fiúk a Duna Tv-én indu-
ló új Virtuózok produkcióban is 
indulnak. Én biztos, hogy  rájuk 
fogok szavazni, de úgy vélem, hogy 
más is így tesz, aki hallotta őket. 

Berczeli Endre

Zenei hírek
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Új rovatunkban Olvasóink memó-
riájának felfrissítésére teszünk 
kísérletet, és ennek lényege: hír-
értéke alapján felidézzük, hogy 
az elmúlt 30 évben mi minden 
történt Mezőtúron, Mezőtúr mai 
és egykori lakóival, visszalépked-
ve az időszámításban ötéveket. 
Ezúttal az 1989. és 2014. év között, 
április végén, május elején tör-
téntek kerültek az időutazásos 
rovatba.

30 éve – 1989. május 6-án – egy kis 
megengedhető túlzással ifjú dalo-
sok hangjával „telt meg” Mezőtúr, 
miután közel ötszáz diák részvéte-
lével a városi tanács dísztermében 
rendezték meg a Szolnok megyei 
ének-zene tagozatos iskolák sereg-
szemléjének döntőjét. Nyitányként 
a mezőtúri 1. sz. Általános Iskola 
kisdobosaiból verbuvált kórus 
lépett színpadra Csiderné Csizi 
Magdolna vezetésével, ezt követő-
en pedig a törökszentmiklósi, a kar-
cagi, a szolnoki, a jászberényi, a 
kisújszállási iskolai együttesek jöt-
tek sorban, majd ismét a mezőtúri-
ak adták a záró műsorszámot. A 
hangversenyen vendégként egy 
külföldi művészeti csoport, a 
Prerovból érkezett gyermekkórus is 
a közönség elé lépett. „A példás 
precizitással megrendezett hang-
versenyen ötletes, színes egyenru-
hában éneklő kórusok műsora sok-
színű, ugyanakkor a gyermekek 
életkori sajátosságainak megfelelő 
volt - írta a Szolnok Megyei Néplap 
akkori zenekritikusa, Szathmáry 
Judit a kulturális eseményről. A 
találkozó végén a zsűri elnöke, 
Sapszon Ferenc kiváló művész, 
Liszt-díjas karnagy méltatta a pro-
dukciókat, és díjazta a legjobb 
kórusokat. A dal három évtizeddel 
ezelőtti mezőtúri ünnepe méltó 
módon fejeződött be: a közel fél-
ezer résztvevő együtt énekelte el 
Kodály-Berzsenyi: A magyarokhoz 
című művét.

25 éve – 1994 tavaszán – a rend-
szerváltás után immár másodszor 
választhattunk parlamenti képvise-
lőket, és a pártok vetélkedési vágya 
szinte elfojthatatlan volt, minden 
ötletet bedobtak, hogy megnyerjék 
maguknak az embereket.  Ennek 
szellemében a Fidesz gyermek-
szépségverseny és szépségkirály-
nő-választással igyekezett növelni a 
népszerűségét Mezőtúron. Április 
utolsó napján zsúfolásig megtelt a 
főiskola sportcsarnoka,annyi érdek-

lődőt vonzott a show a laFidesz. A 
zsűri a rendezvényt támogató vál-
lalkozók, vállalkozások és intézmé-
nyek képviselőiből állt össze 
Várhegyi Attila, Szolnok polgár-
mestere elnökletével. Minden kate-
góriában 21-en indulhattak a sze-
rencseszám jegyében. A hat éven 
aluliak versenyében Kiss Károlyt és 
Herédi Dorottyát találták a leg-
szebbnek, míg a 6-14 éves korosz-
tály győztesének Szonda Boglárkát 
látták. A legnagyobb érdeklődés a 
21 hölgy színrelépését várta, miköz-
ben a görög-magyar DelhusaGjon, 
Szulák Andrea és Hevesi Tamás 
valamint egy budapesti testépítő 
csoport szórakoztatta a közönsé-
get. Az utcai, alkalmi és végül für-
dőruhában felvonuló szépségek 
közül a királynői korona Dávidházy 
Krisztina fejére került. Az akkor 24 
éves mezőtúri lány a szarvasi óvó-
nőképzőbe járt, és az öccse tudtán 
kívül nevezte be a vetélkedőre. 
Ráadásul úgy indulhatott a 21-es 
mezőnyben, hogy egy induló visz-
szalépett. A késő éjszakába nyúló 
program után többen megjegyez-
ték: „Kár, hogy négyévenként van 
választás, mivel a pártok jobbnál 
jobb programokat szerveztek.” (Az 
1994-es országgyűlési választást 
egyébként az MSZP nyerte, a szép-
ségverseny a Fidesznek végül 1998-
ban „kamatozott”.)

20 éve – 1999. április végén – egy 
merőben másfajta „vetélkedésnek” 
volt a házigazdája Mezőtúr: az V. 
Szép Ernő országos kulturális 
szemlének adott otthont, amelyet – 
az akkori hivatalos szóhasználattal 
élve – az eltérő tantervű iskolák 
tanulói számára rendeztek.A házi-
gazda a helyi Református Általános 
Iskola volt, a szemlét levélben 
üdvözölte Göncz Árpádné, a köz-
társasági elnök felesége. Az ötödik 
találkozón már 15 hazai iskola kép-
viseltette magát, sőt Nagy-
szalontáról egy határon kívüli 
intézmény is akadt a fellépők 
között. A program névadójáról, a 
valamikor Mezőtúron diákoskodó 
Szép Ernő költőről, regényíróról, 
újságíróról és színpadi szerzőről 
Perjési Sándor lelkészelnök emlé-
kezett meg. Maga az esemény az 
iskolák műsorainak bemutatóival 
kezdődött, majd ezután a kísérő 
pedagógusok hallgattak előadáso-
kat, cseréltek tapasztalatokat. A 
zárásban táncházzal búcsúztak el 
egymástól a kulturális szemle  
résztvevői.

15 éve–2004. április 30-án és május 
elsején – Jász-Nagykun-Szolnok 
megye valamennyi településén lát-
ványos, szórakoztató programok-
kal ünnepelték azt a történelmi 
tényt, hogy Magyarország kilenc 
másik állammal együtt az Európai 
Unió tagjává vált. Mezőtúron is 
megadták a módját, hogy az ország 
életében történelmi jelzővel illethe-
tő változást emlékezetessé tegyék.A 
városházán az Európai Unió törté-
netét felidéző kiállítás nyílt, majd 
fúvószenekarral kísért lovas felvo-
nulás vezetett az uniós ünnepség 
helyszínére. A magasztos pillanat 
köszöntése dr. Draskovits Dénes 
polgármesternek adatott meg, ezt 
követően az egyesített városi ének-
kar a fúvószenekar kíséretével az 
Európai Unió himnuszát szólaltatta 
meg.Az utolsó akkordokat követő-
en ezer galamb röppent fel a világ 
négy égtája felé. Végül útnak indí-
tották Szőke Barnát, a megszállott 
kerékpárost, hogy letekerjen 
Brüsszelbe, az EU „fővárosába”, és 
elvigye a kistérség köszöntését a 
nagy szövetségesnek.

10 éve – 2009. májusában – egy, a 
mezőtúri volt Szabó Lajos honvéd-
ségi laktanya privatizációja ügyé-
ben indított rendőségi nyomozás 
került végkifejlete révén az érdeklő-
dés fókuszába.  A megyei rendőr-
főkapitányság gazdaságvédelmi 
osztálya ugyanis megszüntette az 
idei év március elején elrendelt 
vizsgálatot. Most kínálkozik az 
alkalom, hogy dióhéjban összefog-
laljuk, mi minden történt a létesít-
ménnyel, miután az katonáktól 
kiüresedett. Az Új Néplap volt azon 
médiumok egyike Murányi László 
profi oknyomozó újságíró révén, 
amely élénk figyelemmel követte, 
miként került az ingatlan önkor-
mányzati tulajdonból a helyi vállal-
kozók alkotta Laktanya Kft. tulajdo-
nába. A rendőrségi eljárás ugyanis 
a vállalkozók egy másik csoportjá-
nak feljelentése alapján indult. 
Olyanok éltek a feljelentés jogával, 
akik régóta béreltek épületeket a 
laktanyában, és ráfizettek a tulajdo-
nosváltásra. A feljelentés lényegé-
ben a képviselő-testület felelősségét 
firtatta: szabályosan és értékará-
nyosan történt-e az értékesítés, 
avagy sérült a közérdek? A rendőr-
ség végül az iratok átvizsgálása, és 
a tanúk meghallgatása után 
kimondta: nem történt bűncselek-
mény a laktanya elhúzódó privati-
zációja során. A feljelentést tevő 

vállalkozóknak így maradt a polgá-
ri peres eljárás lehetősége, ha 
továbbra is folytatni akarják követe-
léseik érvényesítését – mondta ki a 
rendőrségi határozat.

5 éve – 2014. április 25 és 27 között 
– Győrött rendezték meg a Szép 
magyar beszéd verseny Kárpát-
medencei döntőjét, ahol a saját 
megyéjükben és városukban leg-
jobbnak bizonyult középiskolás 
diákok folytathatták versengésüket 
az anyanyelvápoló mozgalom 
jegyében. Közéjük tartozott Berényi 
Norbert István, a Teleki Blanka 
Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 11. D osz-
tályos tanulója is, miután a megyei 
forduló győzteseként jutott el a 
Rába-parti városba. Norbi az 56 
szakközépiskolás mezőnyében 
indult, és szereplése szóban és írás-
ban kitűnően sikerült, így jutalmul 
megkapta a 15 kiosztott Kazinczy-
érem egyikét. Mint felkészítő taná-
ra írta róla, kiváló hangi adottságai 
mellett, tehetsége és szorgalma is 
példamutató, sikere pedig ösztönző 
lehet az iskola és a város fiatalsága 
előtt. 

A Visszapillantó az MTI, a Szolnok 
Megyei Néplap, illetve Új Néplap 
és lapunk szemlézése nyomán 
készült. 

Lazányi József

Kedves Gyerekek, 

Fiatalok!

A Mezőtúri AFC Tenisz 
Szakosztálya szeretettel várja a 
tenisz sport iránt érdeklődő fiatalo-
kat. 

Érdeklődni lehet telefonoon mun-
kaidőben (7:00 - 14:30) a 06-56-350-
973-as, vagy a 0630-978-7275-ös 
telefonszámon, továbbá e-mailben 
a tenisz.mafc@gmail.com címen.

Mezőtúri AFC 
Tenisz Szakosztály

Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében



 8 m e z ő t ú r  é s  v i d é k e  2019. április 26.

Mezőtúri Fiatalok - Kozma Réka Anna

Kozma Réka Anna óvodapedagógusként dolgozik a Mezőtúri Csoda-Vár 
Központi Óvodában és oszlopos tagja a Mezőtúri Szivárvány 
Citerazenekarnak.  Réka szabadidejében szívesen néz filmeket,hallgat 
zenét vagy kirándul. Gyakran jár fellépni a citerazenekarral, ami az 
egyik kedvenc időtöltése.

- Milyen út vezetett el oda, ahol 
most tartasz? 
K.R. A. : - Középiskolai tanulmá-
nyaimat a mezőtúri Teleki Blanka 
Gimnáziumban végeztem, ahol 
leérettségiztem, majd a szarvasi Gál 
Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar 
hallgatója lettem, amit 2017-ben 
sikeresen elvégeztem. Örömmel töl-
tött el, hogy a záróvizsga letétele 
után két hónappal kaptam munkát 
ott, ahol jelenleg is dolgozom. Már 
gyermekkoromban megfogalmazó-
dott bennem, hogy óvónéni szeret-
nék lenni. Nagy hatással volt/ van 
rám Panni néni, az én óvodapeda-
gógusom, aki citerázni is tanított. 
Gyermekekkel foglalkozni hatal-
mas kihívás és felelősség, de a leg-
szebb munka számomra, ezért is 
választottam ezt a hivatást.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb 
sikerednek?
K.R.A. : -  Pályakezdőként a mun-
kámban még nem tudok nagyobb 
sikereket említeni, de életem során 
a legbüszkébb a jeles államvizs-

gámra vagyok, illetve arra, hogy  
citerazenéléssel, olyan élmények-
kel, kapcsolatokkal és eredmények-
kel lettem gazdagabb, amit semmi-
re sem cserélnék el és, hogy olyan 
helyekre is eljutottunk és öregbítet-
tük városunk hírnevét, mint példá-
ul: Franciaország és Egyiptom.
- Miért szeretsz Mezőtúron élni?
K.R.A. :  - Itt él a családom, itt élnek 
a barátaim, akik számomra nagyon 
fontosak. Nem tudnék hosszabb 
távon távol lenni tőlük. Szeretem a 
város csendességét, nyugodtságát, 
azt hogy nem kell órákat utazni 
mondjuk a munkahelyre, akár 
kerékpárral is eljutok a város min-
den pontjára.

- Hogyan képzeled el az életed 5-10 
év múlva?
K.R.A. : -  Szeretnék még tanulni, 
folyamatosan fejlődni. Továbbra is 
gyermekekek között képzelem el 
magam a munka terén. Pár év 
múlva szeretnék saját otthont és 
családot, természetesen itt 
Mezőtúron.

A következő lapszámunkban Jenei 
Józsefről  a Mezőtúri Városi 
Televízió szerkesztő-riporteréről 
olvashatnak.

Csurgó-Veres Nikoletta

arTúr Fesztivál 
2019. augusztus 6-10.

Túri Vásár
2019. augusztus 11.

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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„Költő vagyok – mit érdekelne 
engem a költészet maga?“ – kezd-
te Ars poetica Németh Andornak 
című versét József Attila, aki 
akkor még nem tudhatta, hogy 
születésének napja később a köl-
tészet napjává, s egyben a magyar 
irodalom ünnepévé válik majd.

Minden év április 11-én előadások, 
felolvasások és versmondó verse-
nyek keretében emlékeznek meg 
országszerte a poétikáról, és így 
egyik legnagyobb költőnkről József 
Attiláról is. A hagyományokhoz 
híven a Mezőtúri Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár minden évben 
megrendezi szavalóversenyét. Az 
idén 140 gyermek és felnőtt jelent-
kezett.
Helyezettek:
1.osztály:
I.Medgyesi Dóra Szent István 
Katolikus Általános Iskola 
felkészítő: Medgyesi-Lukács Szilvia
II. Hegyi Anna 
Kossuth Lajos Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
Alapfokú     Művészeti Iskola
felkészítő: Szabó Sándorné
III. Farkas Lajos
Kaszap Nagy István Református 
Általános Iskola és Óvoda Kétpói 
Tagintézménye
felkészítő: Tóthné Papp Andrea
Különdíj: 
Major Csanád  
Mezőtúri Református Kollégium, 
Általános Iskola, 
felkészítő: Giriczné Irházi Gabriella
Önkormányzat különdíja:
Karikás Kitti 
Mezőtúri Református Kollégium, 
Általános Iskola

felkészítő: Giriczné Irházi Gabriella
Katolikus Óvoda különdíja: 
Koziel Fruzsina Kossuth Lajos 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola   
felkészítő: Szabó Sándorné

2. osztály:
I. Takács Zalán Áron 
Mezőtúri Református Kollégium, 
Általános Iskola
felkészítő: Csíderné Lévai Anikó
II.Bokor Hanna
Mezőtúri Református Kollégium, 
Általános Iskola
felkészítő: Csidérné Lévai Anikó
III. Csuka Ildikó
Szent István Katolikus Általános 
Iskola
felkészítő: Varga Tímea
Különdíj:

Fodor Nimród  Szent István 
Katolikus Általános Iskola
felkészítő: Varga Tímea
Önkormányzat különdíja:
Rafael Hanna  Szent István 
Katolikus Általános Iskola
felkészítő: Varga Tímea
Krónika könyvesbolt különdíja:
Nagy Kristóf  Mezőtúri Református 
Kollégium, Általános Iskola
felkészítő: Csidérné Lévai Anikó
3. osztály:
I. Den Hertog Patrik
Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és  Alapfokú 
Művészeti Iskola
felkészítő: Kovács Mária
II. Keresztes Kinga
Kaszap Nagy István Református 
Általános Iskola és Óvoda Kétpói 
Tagintézménye
felkészítő: Vadné Lenti Olga
III. Pete Gvendolin  
Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc 

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola
felkészítő: Pásztor Julianna

Különdíj:
Major Regina  Mezőtúri Református 
Kollégium, Általános Iskola
felkészítő: Molnárné Patkós Erika
Önkormányzat különdíja: 
Madura Lili  
Szent István Katolikus Általános 
Iskola
felkészítő : Pappné Beke Melinda
4. osztály:
I. Piszár Lajos
Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola
felkészítő: dr. Siposné Varga Ildikó
II. Ökrös Sándor
Mezőtúri Református Kollégium, 
Általános Iskola
felkészítő: Albertné Seres Otília
III. Rácz Zsigmond
Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola
felkészítő: Gyuricskóné Horváth 
Ágnes
Különdíj: 
Tóth Maxim 
Túrkevei Petőfi Sándor Általános 
Iskola
felkészítő: Szabó Tünde
Vad Zsófi 
Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola
Önkormányzat különdíja:
Vidák Klarissza   
Újvárosi Általános Iskola    
felkészítő: Kötél Mónika
Felső tagozat:
I. Tömösközi Zsófia
Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola
felkészítő: Grószné Virág Enikő
II.Bula Boglárka
Kis Bálint Ált. Isk., Gyomaendrőd
felkészítő: Hunya Jolán
III.Csányi Réka 

Mezőtúri Református Kollégium, 
Általános Iskola
felkészítő: Molnár Anikó
Különdíj: 
Kozák Anna 
Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola
felkészítő: Bíró Éva
Malavolti Riccardo  
Mezőtúri Református Kollégium, 
Általános Iskola
felkészítő: Molnár Anikó
Önkormányzat különdíja: 
Nagy Martin  
Mezőtúri Református Kollégium, 
Általános Iskola
felkészítő: Busi Gyöngyi, Kovácsné 
Kálnai Róza
Középiskolások és felnőttek 
I. Bíró Erzsébet
II. Molnár Katalin
III. Rácz Tamás
Különdíj: 
Rácz Gáborné
Önkormányzat különdíja: 
Csepcsényi Jánosné
Salánki Anikó különdíja: 
Balázs Jánosné
Gratulálunk minden versmondó-
nak! 
Köszönjük munkáját a felkészítő 
pedagógusoknak, szülőknek, nagy-
szülőknek, és külön köszönetünket 
fejezzük ki a zsűri értékes munká-
jáért.
Köszönjük az Önkormányzat, a 
Krónika Könyvesbolt és Salánki 
Anikó által felajánlott különdíjat.

A Könyvtárosok

KÖSZÖNET

Köszönöm Herczeg Zsolt polgár-
mester úrnak és Mezőtúr Város 
Önkormányzatának, hogy a 
Nagyboldogasszony Katolikus 
Templom toronyóra szerkezetének 
cseréjéhez 150.000 Ft-os támoga-
tást nyújtott. 
Köszönöm az egyházközség azon 
tagjainak is támogatását, akik a 
mindösszesen 270.000 Ft-os beru-
házáshoz segítséget nyújtottak a 
családomnak. A próbajárat lejárta 
után 2 év garanciális időt kaptunk. 
Reméljük, az óraszerkezet cseréje 
közösségünket gazdagítja. 

Balázs Jánosné
 Magdi néni és családja

Költészet napi szavalóverseny a városi könyvtárban
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A Pinki Horgászbolt Feeder, 
Pickerbotos Horgászversenyt ren-
dezett 2019.április 7-én, amelyen 
a következő eredmény született:
1.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos, 
Vásárhelyi Lajos
2.hely: Veres Imre, Pinki
3.hely: Csató Sándor, Füles
4.hely: Csikós Attila, Kádár Zoltán
5.hely: Pap István, Kézsmárki Attila
6.hely: Herceg Lajos, Gulliver
7.hely: Putnoki Gábor, Gergely 
Sándor
8.hely: Ványai Zoltán, Bíró Sándor
9.hely: Kis Dániel, Kocsis Lajos
10.hely: Aranyi Sándor, Sziget
11.hely: Czihat Róbert, Jóni Barna

12.hely: Ifj. Nádházi Gábor, 
Nádházi Gábor
13.hely: Katona László, Juszku 
István
14.hely: Kiss Zoltán, Ajtai Benjámin
15.hely: Tóth Zsolt, Bugyi Zoltán
Össz fogás: 30,35kg.
Legnagyobb hal: amúr, 5,21kg. 
Gulliver.
Köszönjük a támogatást: KHESZ, 
Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt, 
Metzker Krisztina, Pont TV, 
Mezőtúr és Vidéke. Köszönjük a 
finom ebédet: Veres Imréné és 
Veres Imre. 

Horgászverseny

Kék bolygón élek,
Még látok sok zöldet,

Látok sok szépet, 
És látok embereket.

Látok fákat, tornyokat,
Látok állatokat, szobrokat,

Folyókat, tavakat,
Hegyeket, völgyeket.

Boldog vagyok, hogy
A Földön élhetek.

De jaj, a kékség már
Szürkére váltott,

Gyengülő szemmel
Veszélyeket látok.

Eltűnő kék szín,
Eltűnő oxigén,

Eltűnő élet,
Eltűnünk Te és én.

Mit hoz a jövő,
Csak tőlünk függ,
Megyünk előre,

Mögöttünk semmi,

Ha nem vigyázunk, 
Nem lesz kit temetni. 

Úgy kellene élni, 
Hogy élhessen más is, 

És legyen oxigén
Kék bolygónk egén,

Ne csak ma, holnap is. 
Dr. Keresztes Károly

Kék bolygó

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 ver-
senyen: 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

Városi Gyermeknap
Mezőtúr - 2019. május 26.
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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: Csurgó-Veres Nikoletta. 
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft.

5400 Mezőtúr, Dózsa György út 42-44.
ISSN 0864-7607

Lapzárta: 2019. május 2. (csütörtök) 15.00 óra

Olvasói leveleket, kéziratokat, cikkeket 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 mel-
lett közlünk. Kéziratokat nem őrzünk meg. A lapban közölt adatok tájé-
koztató jellegűek melyekért felelősséget nem vállalunk.

ELHUNYTAK
Márton Dorina élt 14 évet,
Fekécs János élt 81 évet,

Korozmán Zsolt élt 54 évet,
Csipes Mihály László élt 60 évet,

Beregszászi Sándorné Farkas Eszter  
élt 80 évet,

Szűcs Ferenc élt 80 évet,
Musák Lászlóné Demeter Mária  

élt 61 évet,
Bátori Lajos élt 76 évet,

Dorogi Sándorné Korupa Ilona Borbála 
élt 80 évet,

Fejes Ferencné Együd Klára élt 88 évet,
Dr. Kádas Zsigmondné Sájermann Margit 

élt 93 évet,
Gergely Sándor élt 51 évet,

Rédai Dánielné Derecskei Ilona  
élt 79 évet,

Csipes Mihályné Fábián Mária  
élt 63 évet,

Nagy Károly élt 72 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Április 26- május 2-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 56/350-637
Május 3-9-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
56/350-111

Állatorvosi ügyelet
Április 27-28-án
dr. Szabó Zoltán

Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217
Május 1-jén
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265; 
06/30/977-0936
Május 4-5-én
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Kisújszállási út
(Benzinkút mögött)
Tel.: 06/30/239-9343

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 megrendelése és kiszállítása.

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

Ványai Sándor István 
(Oláh Viktória)

Padar Nóra Zoé 
(Rab Anikó)

Varga Kevin József 
(Varga Anita)

Koós Luca
(Gonda Katalin)


