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Ingyenes
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 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
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Házassági évfordulósok köszöntése

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 21/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelete alapján
az idei évben is lehetőség van önkormányzati tűzifa támogatást igényelni.
Az elmúlt években a támogatást csak a fűtési szezon kezdete után lehetett
igényelni, így a kapott tűzifa sok esetben vizes volt, fűtőértéke elmaradt a
szárazabb tűzifa fűtőértékéhez képest. A képviselő-testület e probléma
kiküszöbölése érdekében rendeletet módosított. Az új rendelet értelmében
a tűzifa támogatást egész évben lehet igényelni, és a megítélt támogatást
már a fűtési szezon kezdete előtt is házhoz lehet szállítani. Az idei fűtési
szezonra minden jogosultnak egységesen 20 mázsa tűzifa támogatást biztosítunk. A jogosultság jövedelemtől függ, az egy főre jutó jövedelemhatár
egyedülálló igénylők esetében 114.000 forint, míg többszemélyes háztartásban élők esetében 85.500 forint.
A kérelmeket ügyfélfogadási időben a Hivatal Hatósági Osztály Szociális
hatósági csoportjánál a magasföldszint 2/a. számú irodájában nyújthatják
be Milácsekné Keve Ágnes ügyintézőnél.
A Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 08:00 – 11:30; 13:00 – 16:00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 08:00 – 11:30; 13:00 – 16:00
Csütörtök: 13:00 – 16:00
Péntek: 08:00 – 12:00
Kérem éljenek a lehetőséggel.
Herczeg Zsolt
polgármester

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon: 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

Tisztelt Érdeklődők!
2019.07.13-án első alkalommal kerül megrendezésre a Túri Halas Napok
rendezvény, melyen többek között lehetőség nyílik horgászversenyen
való részvételre (gyermek és felnőtt kategóriában egyaránt), illetve halétel főzőverseny is megrendezésre kerül, mely programokra szeretettel
várunk minden kedves érdeklődőt, versenyzőt.
A horgászversenyre jelentkezni Veres Imrénél lehet az alábbi telefonszámon: 06/20/9159-700.
A főzőversenyre a nevezéseket a következő telefonszámok valamelyikén
várjuk: 06-56 551943 vagy 06-56551913, valamint az alábbi email címen:
turizmus@mezotur.hu.
A főzőversenyhez az eszközöket, alapanyagokat minden versenyző
magának legyen szíves biztosítani.
A versenyek helyszínei: Mezőtúr, Fekete István utca, Ligeti-tó
Mezőtúri Turizmusfejlesztési Kft.
Mezőtúri Városfejlesztési Kft.

A mezőtúri Városnap hagyományait követve Mezőtúr Város
Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is
szeretné köszönteni a mezőtúri 50 - és 60. házassági évfordulójukat
2019- ban ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési határideje 2019.szeptember 13. péntek.
Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirattal.
A polgármesteri köszöntő ideje az idei évtől a Ősz-Ülő rendezvény
keretében lesz megtartva 2019. szeptember 28-án délután.
További info: Közösségi Ház, 06-56-350-075
Bordács László

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2019. május 29-ei soron kívüli nyilvános
ülésén önkormányzati rendeletet alkotott :
- Mezőtúr Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
- a közterület használatáról szóló 13/2015.(V.06.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályán.
A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján lehet
igényelni.
Mezőtúr, 2019. június 7.
dr. Enyedi Mihály sk.
jegyző
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Kirándultunk a Nyírség fővárosában és Tokaj-Hegyalján
Aki még nem járt a Nyírség fővárosában, csak ajánlani tudjuk, mert
a város szépsége, hangulata magával ragadja az ide látogatót – ahogy
Váczi Mihály, a város szülötte is jellemezte.

Az elmúlt héten nyugdíjas klubunkkal belvárosi sétát tettünk
Nyíregyházán. Szívesen fogadtak
bennünket a Megyeháza eklektikus
és historizmus jegyeit tükröző
impozáns épületében. Ezt követően
a hírhedt tiszaeszlári pernek helyet
adott városháza árkádjainál folytattuk utunkat.
Az időjárás kegyes volt hozzánk,
így a Kossuth téren sétálva az
Örökváltság-emlékoszlop, az I.
Világháborús emlékmű lenyűgöző
kompozíciójával és történetével
ismerkedtünk. Csoportunk megörökítette látogatását a monumentális Kossuth-szobornál.
A tér ékessége felé haladtunk, a
szegedi Dómként is emlegetett
Magyarok Nagyasszonya templom
kettős
tornyának
irányába.
Mindannyian csodáltuk a katolikus
templom gazdag belső díszítését.
Lebilincselő érzés volt a hatalmas
székesegyházban kis pihenőt tartani, s hallgatni építésének történetét.
A déli harangjátékot is napsugarak
fényében hallgattuk Nyíregyháza
zenei életének fontos helyszíne felé
tartva - az Evangélikus barokk
templomhoz. Itt megtudhattuk a
templom titokzatos aranygömbjének felfedezését, a templom építésének, a szorgalmas, kitartó Békés
megyei telepesek történetét.
Délután igyekeztünk a város
keleti részének gyöngyszeme –
Sóstófürdő felé.
A legek Állatparkja nemcsak gyermekeknek, hanem minden korosztálynak kellemes kikapcsolódás. A
harminc hektáros tölgyerdőben a
parkot gyalogosan nehéz lett volna
bejárni, de kisvonattal megszemlélhettük a különleges állatokat.
Vadregényes tájakon kalandoztunk
az ócenáriumban, a dzsungel vízesésnél, a cápás alagútnál. És természetesen kihagyhatatlan szenzációs mutatványok sora,a fóka-show,
ami látogatásunkra feltette a koro-

nát.
Már-már kissé fáradtan, a
Nyíregyházi Egyetem Bessenyei
Hoteljében elfoglaltuk szállásunkat. Vacsora után még bírtunk egy
kis esti sétát.A díszkivilágításban
pompázó Bessenyei tér Móricz
Zsigmond színházát, Krúdy szobrával szemléltük, és a színekben csillogó vízesésnélfagyiztunk.
Másnap Sárospatak felé folytattuk utunkat, a híres pataki
Református Kollégiumba. Az 1531ben alapított iskola legszebb helyére kaptunk betekintési lehetőséget,
mégpedig a Pollach M. által tervezett nagykönyvtárba. A könyvritkaságok közt, elmerengve csodáltuk a
könyvtár mennyezetén a festett
kupolát, az allegorikus alakokat.
A sárospataki várban a Rákóczi
fejedelem emlékév fényében több
kiállítás is megtekinthető volt. Mi a
Rákócziak dicső kora c. rendkívül
szép kiállítás keretében kaptunk
tartalmas,élménydús ismereteket.
Barangoltunk a vár kertjében, s
ki-ki pótolta az elvesztett kalóriát.
Árpádházi Szent Erzsébet vártemploma előtt a virágok övezte padok
pihenőt is kínáltak.

Az egyik legbájosabb természeti
adottságú kisvárosba, Tokajba
érkeztünk a délután során. Az egykori Zsinagóga és a Paulay Ede
színház épületének megtekintése
után, a Tisza-Bodrog folyók összefolyásának megcsodálásával vettünk búcsút Tokaj-hegyalja szőlő
ültetvényeitől.
Nyugdíjas csapatunk 35 fős létszámmal, fáradtan, de élményekkel
gazdagodva tért vissza a kétnapos
utazásról.
Köszönetünket fejezzük ki a
Turizmusfejlesztési Kft.-nek, hogy
pályázati forrásból támogatni tudta
kirándulásunkat, Mezőtúr város
Önkormányzatának és Herczeg
Zsolt polgármester Úrnak, hogy
ebben az évben is segítette klubunk
kiemelkedő programjának megvalósítását.
Henry Dunant Nyugdíjas klub
Gellért Edit
klubvezető
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Sajtófesztiválon a Telekinézis szerkesztősége
Ha május, akkor Sajtófesztivál.
Rendhagyó módon ebben az évben
is meghívást kapott iskolaújságunk
szerkesztősége a Diákújságíró
Egyesület által szervezett országos
szakmai napra. Május 28-án a
média különböző területén dolgozó
szakemberekkel
találkozhatott
Budapesten az újságírás, televíziózás, rádiózás vagy az online médiumok iránt érdeklődő fiatal közönség. Iskolánkból Károlyi Viktória
Éva, Sebestyén Szonja Kata, Rima
Vivien, Juhász Petra, Dinya Kristóf
és Bodor Dominik vettek részt a
rendezvényen.
A Teleki negyedévente megjelenő

újságát még februárban továbbítottuk a DUE Médiahálózat által meghirdetett tehetségkutató diákmédia
pályázatra. A szakmai zsűri a legjobbnak ítélt alkotások szerkesztőségeit minden évben meghívja az
Országos Sajtófesztiválra. A programoknak ezúttal az Akvárium Klub
adott otthont, ahol összesen négy
pódiumon várták az érdeklődőket
10 órától egészen 16 óráig. Stábunk
találkozhatott a Duna Televízió
műsorvezetőjével,
Rókusfalvy
Lilivel, a ComedyCentral humoristájával, Kovács András Péterrel,
valamint Beke Dániel promo producerrel. Beszélgetéseikből megtudhattuk mi is a feladata egy promóciós producernek, kiderült, milyen
remek rövidfilmeket lehet forgatni
kis költségvetésből, viszonylag egyszerű, könnyen elérhető eszközökkel. Sokszor elég egy jó ötlet, egy jó
forgatókönyv, melyet technikai
lehetőségeinkhez igazítunk. Jó
ötletekből pedig nem volt hiány a
Spektrum televízió első saját gyártású sorozatának, az Ont Te Spot
dokumentumfilm-sorozat szerkesztő riporterének sem. S. Takács
András arról mesélt, mi mindent
lehet kihozni minimális létszámú
stábbal, egy kézi kamerával, ha az
ember jó témákat karol fel.
Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy
egy-egy filmsorozat elkészítése az
ötlettől a megvalósításig és a képernyőre kerülésig körülbelül 6 év
munkája. 2 év kell a kidolgozásra,
szervezésre, kapcsolatfelvételre,
előzetes szervező munkára, 2 év az

utazásra és a helyszíni felvételekre,
majd ismét 2 év az utómunkákra. A
műsort feleségével, Cseke Eszterrel
közösen készítik.Túráik során ők
maguk a riporterek, a szerkesztők,
a vágók és a narrátorok is. A számos külföldi és hazai díjat elnyert
sorozat már a kilencedik évadnál
jár, melyben az okostelefonok és
egyéb okos eszközök életünkre
gyakorolt hatásai kerülnekmajd a
riportműsor
középpontjába.
Tapasztaljuk, hogy napjainkban a
média és az infotechnika egyes ágazatai szorosan összefüggenek egymással, így az informatika iránt
érdeklődő diákok is hallhattak
szakmába vágó előadásokat.
Programozásról, biotechnikáról,
app fejlesztésről beszélgethettek a
Csodák Tárháza pódiumon. Az
egész napos rendezvényen, négy
helyszínen futottak a programok
egymással párhuzamosan. A kön�nyűzene képviselőivel, sorozatsztárokkal, rádiós műsorvezetőkkel,
sportolókkal, vívókkal, vloggerekkel
is találkoztak diákjaink. Interjúkat
hallgattak, kerekasztal beszélgetéseken vettek részt, valamint feltehették saját kérdéseiket a meghívott
vendégszereplőknek. S, ha épp egy
kis szórakozásra vágytak, lehetőségük volt kipróbálni a technika legújabb vívmányait: holdjárót vezethettek VR szemüveg segítségével,
autós szimulátorokba ülhettek,
vagy átélhették a kiterjesztett valóság élményét a színpadon.
A média világa iránt érdeklődő
tanulók számára nagy lehetőség, ha

a televízió, a rádió, az online közösségi csatornák vagy a filmipar
ismert és elismert szakembereivel
találkozhatnak. Mindig nagy
élmény olyan emberekkel beszélgetni, akik saját tapasztalataikkal
segíthetik egy-egy szakma pályakezdő munkatársait. A Telekinézis
szerkesztősége a fesztiválon
betekintéstnyert e sokszínű munka
színfalai mögé, valamint kipróbálhatta magát sajtósként, átérezve,
milyen nehéz feladat, egyetlen jól
irányzott kérdést intézni adott
témában az interjúalanyhoz a
beszélgetések végén.
K.Z.
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Szép sikereket érnek el a Dalma Dance Club táncosai

A Közösségi Házban működő Kártyavár Nyugdíjas Klub sakkversenyt rendez, amelyre szerettel várja városunk sakk kedvelő
női és férfi nyugdíjasait.

A verseny helyszíne: Közösségi Ház
Időpont: 2019. július 6. 9:00
Jelentekezni Molnár Sándor klubvezetőnél lehet személyesen vagy a
06-30-621-49-80-as telefonszámon, továbbá a Közösségi Ház portáján
vagy telefonon a 06-56-350-075-ös számon.
(Jelentkezés esetén szeretnénk kérni egy nevet és egy telefonszámot,
hogy adott esetben értesíteni tudjuk Önöket.)
Jelentkezési határidő: 2019. július 3.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a rendezőség!
Molnár Sándor
klubvezető

NAPKÖZIS TÁBOROK A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!
Az Invictus Úszó és Vízilabda SC 5 napos úszó- és vízilabda napközis
táborokat szervez a Mezőtúri Strandfürdőben az alábbi turnus kezdetekkel:
II.: 2019.06.24.-től, III.: 2019.07.01.-től, IV.: 2019.07.08.-tól, V.: 2019.07.15.től, VI.: 2019.07.29.-től, VII.: 2019.08.05.-től.
Részvételi díj:
15.000,- Ft/fő/5 nap
További részletekről érdeklődni-, illetve jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Baukó Péter:06 70 333-9851
Kéki Dorottya:06 30 658-3022
Zsovák Péter:06 30 232-3780

ÚSZÁS OKTATÁS A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!
Az Invictus Úszó és Vízilabda SC Mezőtúri Úszószakosztálya kis létszámú, csoportos, intenzív, 10 alkalmas úszásoktatást indít kezdő, haladó és
extra haladó szinten, délelőtt vagy délután az alábbi turnusokban:
I.: 2019.06.17.-től 06.28.-ig Dorka nénivel
II.: 2019.06.24.-től 07.05.-ig Peti bácsival
III.: 2019.07.01.-től 07.12.-ig Dorka nénivel
IV.: 2019.07.08.-tól 07.19.-ig Peti bácsival
V.: 2019.07.29.-től 08.09.-ig Dorka nénivel
VI.: 2019.08.05.-től 08.16.-ig Peti bácsival
A részletekről érdeklődni-, illetve jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Baukó Péter: 06 70 333-9851
Kéki Dorottya: 06 30 658-3022

arTúr Fesztivál

2019. augusztus 6-10.

Túri Vásár

2019. augusztus 11.
Tisztelt Érdeklődők!
A Tourinform irodában megvásárolhatóak: kulcstartók, tollak,
hűtőmágnesek, képeslapok, apróbb kerámiák és könyvek, például a
Mezőtúr Képeskönyv és Dr. Gombás István - Egészségügy Mezőtúron 17142015.
Bordács László, ügyvezető

A Dalma Dance Club S.E. 1998-ban
alakult Győrfi Dalma vezetésével
Törökszentmiklóson. Jelenleg több
településen működik állandó tánciskolájuk. A tanítványok igazolt
versenyzők , több éve versenykönyvvel rendelkeznek. Rendszeresen vesznek részt hazai és
nemzetközi fesztiválon és rendezvényen táncbemutatókkal, emellett számos felkérést kapnak az
ország minden pontján és alkalmanként külföldre is. A mezőtúri
tagozat
2017 szeptemberben
Portugáliában,
2018 májusban
pedig
Litvániában,
majd
Lengyelországban
képviselte
városunkat. Óráikat kedd délutánonként tartják a Közösségi Ház
nagytermében. A mezőtúri lányok
ebben az évben is számos versenyen vettek részt, több első helyet
és Magyar Bajnoki címet is szereztek.

Felhívás
50 éves osztálytalálkozóra

Szeretettel várjuk azokat, akik
1969-ben végeztek a Kossuth Téri
Általábos Iskola A osztályában
(osztályfőnök :Török László).
Szeptember 7-én szombaton 10
órakor tartandó ünnepségünkre
várjuk a volt osztálytársakat.
A találkozó és ebéd helyszíne :
Gyöngyhalász Étterem.
Várjuk a jelentkezőket a
0630 482 62 28-as
telefonszámon.
Sólyom András

Legutóbb a Szolnokon megrendezésre kerülő Magyar Kupán indultak a lányok. A picik ebben az
évben
kezdtek
el
járni.
Eredményeik:
- Gold-manó-show kiscsoportban a
Jégvarázs tánccal második helyet
szerezték meg,
- Gold Manó pompon kategóriában
szintén a dobogó második fokára
állhattak fel.
(Tagok: Berzétei Vivien. Lajter
Lara, Fadgyas Nóri, Zuppán Hanna,
Pásztor Anita )
- Berzéti Vivien, kategóriájában
szólóban 2.helyet ért el, 4 induló
közül.
Nagyobbak:
- Gold-gyerek- 1.hely Magyar
Bajnoki Cím
- Gold - gyerek-botos fúvos 1.hely
Magyar Bajnoki cím
( Tagok: Lovas Lilla, Vetési Virág,

Éger Kata, Beke Laura, Ökrös Kata,
Major Regina)
- Gold-gyerek-dance-szóló Major
Regina 1. hely, Magyar Bajnok
- Silver-serdülő-bot szóló Lovas
Lilla 4.hely
- Bronz-serdülő-dance-szóló 7. hely
Ökrös Kata.
-Szerk.-

Gyereknap
A Mezőtúri Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2019. június 2-án
Gyereknapot rendezett, melyen
különböző vetélkedőkön vehettek
részt a gyerekek. Reggeli és ebéd
várta őket, valamint különböző
ajándékokkal tértek haza.
A gyereknap támogatói:
”VERES”Barkácsbolt,CSIKÁSZ
LAJOS,ELEGANT
RUHÁZATI
BOLT, ZUPÁN ZOLTÁN, VÉKONY
TRADE Kft, AGROHÍD Ipari Kft,
RONA
TUR
BT,RÉDEI-FÉM
KFT,HARMAT TÜZÉP,COOLINGTHERM
KFT,HÓD
2000
Kft,PANNONTHERMÉPITŐANYAG
Kft,
ASZÓDI
TIBORNÉ,ALFI
PÉKSÉG,FORNETTI.
Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

2019. június 21.
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Az 56-os vértanúkra emlékezve
Fekete Pál új könyve 1956 mártír hőseiről

Június 16-án volt az 1956-os vértanúk emléknapja. Ennek alkalmával
adom közre az alábbi néhány sort.
A közelmúltban jelent meg a 91
éves egykori békéscsabai tanár új
könyve Magyar mártírok 1956 csak
a szél sír felettük címmel. Fekete
Pál, aki maga is közel állt ahhoz,
hogy mártírrá legyen óriási munkával gyűjtötte össze a 304 kivégzett
áldozat adatait, személyes sorsát,
portréját és sírjának képét Nagy
Imrétől, a mezőtúri Bosnyák

Gáborig. Művének történelmi értéke felbecsülhetetlen. Ő, akit megfosztottak attól, hogy elkötelezett
tanári hivatásának éljen a könyvein
keresztül végzi el e történelmi feladatát. Töretlenül írja egyik művét
a másik után. Ez az 535 oldalas
könyve már a hatodik megjelent
munkája. Fekete Pál – aki felesége
B. Kovács Ágnes révén kötődik
Mezőtúrhoz – e könyvéből Mezőtúr
könyvtárainak is felajánlott több
kötetet. A felajánlott könyveket
Bordács Lajos hozta el Szegedről
Fekete Pálék lakásáról. Így jutott e
könyvből a közép iskolák könyvtáraiba, és a Móricz Zsigmond könyvtárba ahol bárki hozzájuk férhet és
a téma kapcsán használni tudják –
főként a tanárok.
A városunknak ajándékozott
Magyar mártírok 1956 című könyveket ezúton is hálásan köszönjük
a történész-írónak. Kívánunk szép
nyarat, jó egészséget, további töretlen hitet, áldásos munkálkodást.
Kissné Mikes Éva
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Író-olvasó találkozó Holden Rose-zal
2019. május 21-én Kovács Attila,
írói álnevén Holden Rose látogatott
el a Mezőtúri Móricz Zsigmond
Városi Könyvtárba. Négy előadást
tartott, s ezekre több mint 300 gyermek fogadta el a meghívásunkat. A
4.-eseknek és az 5-6.-osoknak az
olvasásról, míg a 7-8.-os évfolyam-

nak az írásról, alkotásról beszélt az
író.
A jó hangulatú előadásokon a gyerekek olyan útmutatást kaptak,
amely könnyebbé teheti az életüket: Nem csak azért kell olvasni,
mert az kötelező az iskolában,
hanem azért, mert ha érted, amit
olvasol, akkor jobban boldogulsz a
téged körülvevő világban. Mindegy,
mit olvasol, lényeg, hogy olvass!
Azt olvasok, amit akarok!” Ez a
címe Kovács Attila közösségi oldalának is. A nagyobbaknak a saját
életén keresztül mutatta be, hogyan
lehetnek sikeresek az életben.
A tanulóknak és pedagógusoknak
is tetszett az előadás. Reméljük,
hogy a közeljövőben lesz még lehetőségünk őt vendégül látni.
A könyvtárosok

Országos döntőn a telekis diák grafikája
Szolnok megye legjobbjaként végzett
a
Teleki
tanulója
a
Tűzmegelőzési Bizottság alkotói
pályázatán. A kilencedik osztályos
Nagy Ferenc számítógépes grafikájával nyerte el az első helyet. Az
Országos Tűzmegelőzési Bizottság
minden évben meghirdeti alkotói
pályázatát óvodások és iskolások
részére. A pályázat célja, hogy a
gyerekek kreatív alkotásokon
keresztül mutassák be a tűzoltók
izgalmas és egyben veszélyes világát. Az alkotások központi témája a
tűzmegelőzés.
Mi a 15-18 éves korcsoportban, plakát kategóriában indultunk egy
általános figyelemfelhívó és a 112es hívószámot népszerűsítő alkotással – mondta Mucza Kálmán, a

diákot patronáló pedagógus. Nagy
Ferenc 9. D osztályos tanulónk kollégiumi foglalkozások keretében és
szabadidejében foglalkozott a
témával. Sikerrel! Az elkészült
alkotásokat május 10-ig várták, a
területi eredményhirdetést pedig
május 17-én rendezték meg, melyre
mi is meghívást kaptunk Szolnokra,
a VOKE Csomóponti Művelődési
Központba. A beérkezett közel 250
pályamunkából plakát kategóriában tanulónk alkotása első helyezést ért el, így továbbjutott az országos döntőre. Bízunk benne, hogy
az elmúlt évekhez hasonlóan most
is szép sikert fogunk elérni – tett
hozzá.
K.Z.

Egy sakkozó emlékére
Mezőtúron mindig vannak jegyzett
sakkozók, akik a szellemi sportban
a város jó hírnevét öregbítik. Az
ismertek közül csak a legjelesebbeket említsük: Takács Lajos (62)
FIDE mester, Hajdú Tamás (37)
1621-es értékszámmal, Nagy Hunor
Levente (10) diákolimpiai bronzérmes. Fájdalom, hogy egy közismert
sakkozótól a minap örökre el kellett búcsúzni. Ő Földesi Tamás (62)
volt. Róla egy kicsit bővebben: A
90-es években gyermek sakk klubot
szervezett, majd a megyei I. osztályú csapat lelkes összetartója és

csapatkapitánya lett. 1998-ban a
túrkevei városi sakk klubhoz igazolt és utolsó leheletéig hűségesen
szolgálta újonnan választott csapatát. Megbízható korrekt sporttárs
volt, akire mindig lehetett számítani. Április 7-én utoljára ült sakkasztalhoz. Fanatikusan ragaszkodott a
Pirc-védelemhez. Szívbeteg volt.
Május 3-én álmában érte a halál.
Emlékét jó emlékezetünkben megtartjuk.
Sipos Sándor
a túrkevei sakk klub vezetője

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
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Mezőtúri visszapillantó az ötösök jegyében
Új rovatunkban olvasóink memóriájának felfrissítésére teszünk
kísérletet, és ennek lényege: hírérték alapján felidézzük, hogy az
elmúlt 30 évben mi minden történt Mezőtúron, Mezőtúr mai és
egykori lakóival visszalépkedve
az időszámításban ötéveket.
Ezúttal a 1989. és 2014. június
végén és július elején történtek
kerültek az időutazásos rovatba.
30 éve – 1989. nyarán - a
Nemzetközi
Vöröskereszt
Szervezet elismerését - a Florence
Nightingale érmet - vehette át egy
mezőtúri nyugdíjas ápolónő, Rima
Andrásné. Ebből az alkalomból a
megyei napilap július 4-én közreadta az akkor hetven éves asszony
életpályáját, amely előtt nagy-nagy
tisztelettel csak fejet lehet hajtani
még most három évtized múltán is.
Az 1919-ben született, lánykori
nevén Ónódi Anna-Magdolna 1942ben Losoncon rokonoknál vendégeskedett, amikor saját elhatározásából jelentkezett a Magyar
Vöröskereszt önkéntes ápolónői
tanfolyamára. Ezt sikerrel elvégezte, majd harctéri kiképzést is
kapott. Hamarosan, 1943-ban egy
behívóval munkára szólították, és
először szülővárosában, Mezőtúron
kezdte meg szolgálatát. Az első
sebesülteket szállító vonat kétszáz
súlyosan fagyott katonát hozott,
közülük huszonhárom volt gondjaira bízva. Aztán különböző fertőző
betegséggel küszködők jöttek, és
gyógyításuk esetenként 76 órás
helytállást is megkövetelt. 1944
októberétől az elvonuló német csapatok mögött vonult tábori kórház
tagjaként egészen Bécsig jutott, ott
amerikai fogságba került, majd
onnan tért haza kalandos úton.
Gyermekei felnevelése után gyermekgondozó, ápoló szakvizsgát
tett, és egészen nyugdíjba vonulásáig dolgozott, majd nagybeteg férjét gondozása töltötte ki idejét. Itt
ért véget a történet 30 éve… Ami
még szorosan hozzátartozik: a
Nemzetközi
Vöröskereszt
Szervezet évről évre kereste azokat,
akik a történelem legnehezebb időszakaiban vállalták a rászorulók
megsegítését. A szervezet ugyanis
számukra egy kitüntetést alapított,
annak az áldozatkész ápolónő,
Florence Nightingale emlékére, aki
hasonlóan Rima Andrásnéhoz,
háborús sérülteket gyámolított. A
mezőtúri asszony az érem 925. példányát kapta meg.

25 éve – 1994. július elején – egy
mesére hajazó szösszenetet vetett
papírra a Mezőtúr és Szarvas között
közlekedő révről és a révészekről
D. Szabó Miklós újságíró, aki az Új
Néplap vidéket jól ismerő és imádó
munkatársa volt. Mint írta, a két
település között, ahol a HármasKörös jó száz méter széles naponta
ötvenszer is megfordul a komp.
Petőfi után szabadon: nem pihen a
behemót jármű, az üzemeltetőnek,
Gergely Antalnak és fiainak így
minden nap fekete betűs. Magyarul
se ünnep, se pihenés, hiszen állandóan ingáznak a két megye között,
a jó öreg Trabant motorral meghajtott komppal öt perc alatt megyehatárt váltanak. A vízijármű húsz tonnát elbíró fedélzetén hat személyautót és százötven embert is képesek szállítani. A révészek, noha
nem panaszkodtak, azt azért jelezték a krónikásnak, ebből a munkából megélni meg lehet, de
„gazdulni” másból kell. Emiatt gazdálkodnak becsülettel, hiszen hármójuk közül egy mindig szabadnapos, így az kaszát forgat, jószágot
etet
kikapcsolódás
gyanánt.
(Magyar valóság vizes környezetben, a fizetés mellé jól jön a kiegészítő jövedelem.)
20 éve - 1999. június 23-án – arról
adott hírt a megyei újság, hogy
hamarosan interneten is elérhető
lesz a város. Ha valaki begépeli
majd a www.mezotur.hu címet,
gazdag tudnivalókat szerezhet
Mezőtúrról. Az már akkor egyértelművé volt, csak akkor ismerik meg
minél többen a település életét, ha
azt a lehető legszélesebb körben
próbálják meg híresztelni. A számítógépes hálózatok, így az internet
pedig egyre jelentősebb helyet
követelnek a mindennapi életben.
Mezőtúr első honlapja ennek ellenére nem indult probléma mentesen, mert noha több intézményt és
szervezetet megkerestek, azok egy
része a kérés ellenére sem adott
tájékoztató anyagot. Az is aggodalomra adott okot, miként tudják
majd folyamatosan aktualizálni a
rendszert, hogy betöltse azt a szerepet, amire szánták. Ráadásul beépítettek egy visszajelző funkciót is,
melyen a webhelyre látogatók
mondhatják el véleményeiket,
javaslataikat. Így azt is figyelemmel
kell kísérni, az érkező leveleket
meg kell válaszolni. (Az aggályok
egy új kezdeményezés esetén természetesen mindig voltak, vannak
és lesznek, ezt Mezőtúr internetes

honlapja sem kerülhette el. Azóta
viszont eltelt két évtized, ez a tájékoztatási forma a modern világ szüleményeként teljesen kiforrta
magát, valóban napi szükségletet
elégít ki, és immár el sem tudjuk
képzelni az életünket nélküle.)
15 éve – 2004. július 2-án – a helyi
egészségügy adott témát az Új
Néplapnak. A hír szerint Kató
Gábor személyében válságmenedzser neveztek ki a mezőtúri kórház élére, aki augusztus 1-től
önkormányzati biztosként ténykedik. Mlinárcsek János alpolgármester akkor arról tájékoztatott, hogy
Kató Gábor személyében az egyik
legjobb szakembert választották.
Neve nem ismeretlen a megye
egészségügyi
intézményeiben,
hiszen több kórházat - előbb a
Hetényi Géza megyei kórházat,
majd a szolnoki MÁV Kórházat orvosolta a szinte biztosan bekövetkező csődtől. Most a mezőtúri képviselő-testület kérte a segítségét,
mert a város gyógyító helye igen
nehéz helyzetbe került. Az alpolgármester tágítva a kört, arra is
kitért: az ágazat problémái közismertek, megoldásukra pedig kormányzati szinten legfeljebb csak
tervek, elképzelések születtek az
utóbbi években, konkrét intézkedések már kevésbé. A kórházak eközben napi fenntartási gondokkal
küzdenek, s kézenfekvő, hogy a
kisebb, városi szintű intézmények
a kevés pénzből még nehezebben
gazdálkodnak. Ennek tulajdonítható, hogy a mezőtúri kórháznak is
komoly fizetési problémái vannak
napi szinten, miközben felújításra,
új részleg építésére a közelmúltban
kapott a kormánytól közel másfél
milliárdos címzett állami támogatást. A város testülete egyhangú
döntéssel Kató Gábor megbízásával
egyidejűleg hatvan millió forintos
támogatást is megszavazott az
egészségügyi intézmény javára. Ez
az összeg néhány hónapra orvosolja a problémákat, szeptember elejére pedig az önkormányzati biztos
elkészít egy tervet, amelyben vázolja a következő egy esztendőben
megvalósítandó intézkedéseket. A
most megítélt hatvan millió forint amely nem befolyásolja a város
költségvetésének hiányát — is jelzi,
hogy Mezőtúr mindenképpen a
kórház megtartására és változatlan,
elbocsátások nélküli működtetésére törekszik. (Nota bene: Időközben
eltelt másfél évtized, és ránézve a
honi egészségügyre, önkormányza-

ti szempontból pozitívumként mindenképp elkönyvelhető: mint fenntartónak, a kórház miatt nem fájhat
a feje!)
10 éve – 2009. júliusában – ismét a
főiskola szolgáltatott közéleti témát
Mezőtúron. Akit érdekelt a hányatott sorsa, aggódva figyelte, marad-e
továbbra is a szolnoki anyaintézmény műszaki mezőgazdasági
fakultása vagy esetleg elválik
onnan, és a Debreceni Egyetemhez
csatlakozik a jövőben? Az ügyben
az regnáló polgármester is nyilatkozott, leszögezve, a városnak nagyon
fontos a főiskola működése, és küzdenek a megmaradásáért. Mint
mondta, az intézmény fontos szellemi kapacitást jelent, és erősen
beágyazódott Mezőtúr közéletébe.
A városvezető által megfogalmazott
óhajok - mindenki megkönnyebbülésre - meghallgatásra találtak, mert
a főiskola szenátus úgy döntött,
egyelőre biztosan nem válik el
Mezőtúr Szolnoktól. Ma már tudjuk, ennek döntően financiális oka
volt, mert a Debreceni Egyetem a
2006. január 1-jei állapotok szerint
vette volna át a mezőtúri fakultást.
Ezt a főiskola szenátusa elfogadhatatlannak tartotta, így ugyanis a
pályázati forrásból Mezőtúron megvalósuló közel egymilliárd forint
értékű fejlesztések is Debrecenhez
kerültek volna, azokban pedig már
jelentős szolnoki anyagi erőt is
„beletettek”. Így a rektor megerősítette, a Mezőtúron felhalmozódott
belső hiány megszüntetésére megindul a pénzügyi egyensúlyteremtés. A terv úgy szólt, hogy Szolnok
elméleti oktató bázis lesz, míg
Mezőtúron gyakorlati képző és
kutató-fejlesztő központ jön létre.
(Ki időt nyer, még mindig életet
nyer.)
5 éve – 2014. júliusában - Herczeg
Zsolt polgármester és Batta Attila
Viktor alpolgármester sajtótájékoztató keretein belül tájékoztatta a
lakosságot az elmúlt képviselő-testületi ülések legfontosabb napirendjeiről, így kiemelten Mezőtúr
város közrend és közbiztonsági
helyzetéről. Ez utóbbi, mindenkit
érintő témával kapcsolatban
Herczeg Zsolt elmondta: Fekete
Miklós ezredes, a Mezőtúri
Rendőrkapitányság vezetője, a testületi ülésen ismertette beszámolóját a városi képviselőkkel. Fontos
kiemelni, hogy drasztikusan csökkent a lopások, garázdaságok és
egyéb bűncselekmények száma.
Folyt. 7. old

2019. június 21.
Ebben több tényezőnek is szerepe
van; a városi térfigyelő kamerarendszeren túl számos olyan intézkedés történt, – a megelőzés területén is – amelyek közrejátszottak a
statisztika
javulásában.
Elégedettségre azonban nincs ok,
hiszen amíg történik bűneset, például kirabolnak valakit, addig nem
lehetnek nyugodtak, tehát továbbra
is van tennivaló a közbiztonság
javítása területén. Elhangzott az
ülésen az is, hogy nagyon fontos
feladatnak tartják a térfigyelő rend-

mezőtúr és vidéke
szer fejlesztését, e célból a közelmúltban az önkormányzat beadott
egy
újabb
pályázatot
a
Belügyminisztériumhoz, amely 11
új kamera elhelyezését tenné lehetővé. Ha elnyerik ezt a támogatást,
akkor a város bűnügyileg fertőzöttebb részeire kerülnének kihelyezésre - közölte a polgármester.
A Visszapillantó a Szolnok Megyei
Néplap, illetve az Új Néplap és
lapunk
szemlézése
nyomán
készült.
Lazányi József

25. WAKO Világkupa

2019. május 16.-19. között került
megrendezésre a 25. Hungarian
Kickboxing World Cup Budapesten
a BOK (volt Syma) csarnokban. A
rendezvényen 42 ország mintegy
1700 versenyzője kvalifikálta magát
284 egyesületből, majdnem 3000
nevezéssel. Az idei év idáig legnagyobb kick-box rendezvényén a
TVSE sportolói is képviseltették
magukat nyolc fővel.
Szakosztályunk versenyzői kicklight szabályrendszerben vágtak
neki a küzdelmeknek: Hajdú Tamás
felnőtt korcsoport +90 kg-ban,
Szabó István felnőtt korcsoportban
-89 kg-ban, Tóth Károly „Karimó”
felnőtt korcsoportban -69 kg-ban,
Polgár Viktor junior korcsoportban
-65 kg-ban, Földesi Szabolcs juniorként a -84 kg-ban, Lajter Dorina
szintén junior korcsoportban +70
kg-ban, Kerékgyártó Péter kadett
korcsoport-79 kg-ban, míg Eszenyi
Ferenc veterán korosztályban -94
kg-ban várta a küzdelmeket. A
korábban megszokott módon, egyenes ágú kieséses rendszerben kerültek lebonyolításra a küzdelmek, így
aki veszített, búcsúzott a további
megmérettetésektől. A súlycsoportokban nem ritkán 20 versenyző is
volt regisztrálva, így alaposan át
kellett gondolni a taktikát, hogy legalább az első nyolc helyre be tudjunk kerülni. Az első körben sajnos
Hajdú Tamás, Tóth Károly „Karimó”
és Polgár Viktor is hajszál híján, de
vereséget szenvedett. Összesítésben
közülük végül Hajdú Tamás végzett
pontszerző helyen, aki 5. lett.
Szabó István, Eszenyi Ferenc, Lajter
Dorina és Kerékgyártó Péter is

beverekedte magát a legjobb négy
közé, azonban a negyedik mérkőzésükre már elfogyott a lendület és
sajnos alul maradtak a mentálisan
erősebb ellenfeleikkel szemben.
Szabó István és Lajter Dorina végül
a harmadik helyen bronzéremmel,
míg Földesi Szabolcs és Kerékgyártó
Péter másodikként, ezüstéremmel
zárta a jubileumi világkupát
Összességében ismét az egyik legkisebb létszámmal induló egyesület
volt a miénk a Világkupán, ennek
ellenére a csapatversenyben erős
középmezőnyben végeztünk, a
124. helyen.
Ismételten elmondhatjuk, hogy az
évek óta végigszenvedett edzések,
küzdelmek mégiscsak beváltották a
versenyzői reményeket, hiszen a
világ legnagyobb kick-boksz szervezetének világkupájáról ismét
sikerült érmekkel hazatérni. Ez
alapján ismételten megállapíthattuk, hogy a TVSE Kick & Thaiboksz szakosztályának nemzetközi
porondon is van keresni valója.
Gratulálunk a versenyzőinknek a
szép teljesítményért ebben a borzasztóan erős nemzetközi mezőnyben!
Külön köszönet Horváth H. Géza
barátunknak az önzetlenségéért, a
Túrkevei Városi Sportegyesület
vezetőségének a hathatós támogatásért, valamint a mezőtúri és a
túrkevei önkormányzat vezetőségének ezen belül is Herceg Zsolt és
Vida Tamás polgármester Uraknak,
Magos Vilmos alpolgármester
Úrnak hogy a küzdősport iránti
segítségükkel ismét ilyen szép eredményekkel tudtuk gazdagítani
palettánkat!
Hajós Sándor
szakosztályvezető
és
Bíró Lászó
edző
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Népegészségügy fejlesztése a mentális egészség területén a
Mezőtúri járásban
EFOP-1.8.20-17-2017-00018
Tisztelt Olvasó!
Major depressziós epizód esetéről
akkor beszélhetünk, ha a jellemző
tünetek legalább egy kéthetes intervallumban fennállnak. Mik is lehetnek ezek? Mindenképpen egyfajta
alacsony hangulati állapot vagy az
érdeklődés és örömképesség csökkenése jelenik meg. Emellett
tapasztalható még, többek között,
súlygyarapodás/-csökkenés, alváshiány vagy túlzott alvásigény,
fáradtság, bűntudat, önvádlás, döntésképtelenség, illetve halállal vagy
öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok. Diagnózis esetében szükséges az is, hogy ezek a tünetek
más betegséggel ne legyenek
magyarázhatóak, illetve majdnem
napi szinten megjelenjenek. Ezen
mentális betegség jelenléte rizikófaktorként szolgálhat egyéb megbetegedések,
mint
például
kardiovaszkuláris problémák, vagy
a korai halálozás tekintetében.
Kezelésében nagy szerepet játszik a
gyógyszeres ellátás mellet a pszichoterápiás megsegítés is. Emellett
azonban kiegészítő, segítő módszerként javasolható a rendszeres
testmozgás is.
Hogyan is segíthet a testmozgás
depresszió esetén? Mindenképpen
hatással lehet a hétköznapi
stresszfaktorokkal való megfelelő
megküzdésben vagy akár pozitívabb kedélyállapottal nézhetünk
szembe a nehézségekkel. A rendszeres testmozgást végző személyek általánosan is kevésbé stres�szesnek ítélik mindennapjaikat. Ezt
a pozitív hatást segíti elő az is, hogy
a testmozgás következtében szervezetünkben olyan kémiai anyagok
szabadulnak fel, melyek a boldogságérzet kialakulásáért is felelősek.
A rendszeres sportolással alakíthatjuk megjelenésünket, ami segíthet
abban, hogy pozitívabban lássuk
önmagunkat, javuljon az énképünk, elfogadjuk külsőnket, növekedjen önbecsülésünk. Emellett
arra sarkall minket, hogy a célok
elérése érdekében sokat tehetünk
mi is, növelheti a kitartásunkat,
elszántságunkat. Ha csoportosan
végzett tevékenységbe kezdünk, a
társas támogatás ereje szintén pozitívan befolyásolhatja hangulati állapotunkat. Továbbá fizikai egészségi
állapotunk számára is rendkívül
sok kedvező hatással bír, ha rendszeres testmozgást végzünk, így a

depresszióval gyakran együtt járó
testi betegségek megelőzése, kezelése érdekében is érdemes időt szakítani a sportolásra.
Ugyanakkor depressziós betegek
esetében nagyon sok olyan tényező, tünet jelentkezik, ami meggátolja a személyt abban, hogy rendszeres testmozgás végzésébe kezdjen.
Így fontos olyan sportolási lehetőséget keresni, amely a beteg aktuális
elvárásainak és fizikai állapotának
megfelelő. Számításba kell venni a
depresszióval járó kognitív, érzelmi
és fiziológiai jellemzőket is, amikor
megtervezzük a sportolási szokásainkat. Céljainknak reálisaknak és
elérhetőeknek kell lenniük, hogy a
sikerélményt megtapasztalhassuk,
amely arra biztat majd minket,
hogy tovább is fenntartsuk jó szokásunkat. Próbáljuk meg folyamatosan követni előrehaladásunkat,
sikereinket, melyeket a testmozgás
során értünk el. Fókuszáljunk arra,
hogy már az egyszeri vagy rövidebb
ideig tartó sportolás is megannyi
kedvező hatással bír: emelkedett
hangulat és energiaszint, a negatív
gondolatok elterelése, az alvás
minőségének javulása, stb.
Mindezen pozitív tulajdonságok
ellenére fontos kiemelni, hogy ezen
mentális betegségkezelése esetén
nem lehet kizárólag csak a testmozgás pozitív hatásaira alapozni,
feltétlenül szükséges a megfelelő
szakemberek segítsége is, akár
pszichoterápiás, akár gyógyszeres
megoldásokat tekintve. Azonban
mindenképp érdemes észben tartani, hogy milyen hatásos kiegészítő
módszer tud lenni a rendszeres
sportolás.
Elérhetőségek:
Név/cím: Mezőtúri Kórház és
Rendelőintézet
Egészségfejlesztési Iroda
5400 Mezőtúr
Kossuth u. 9.-11.
Telefon: 06-56/550-427
Tóth Rita
okleveles pszichológus
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mezőtúr és vidéke
Városi Pedagógusnap 2019

2019. május 31-én ismét megrendezésre
került
a
Városi
Pedagógusnap Mezőtúr Város
Önkormányzata
és
a
Közművelődési
és
Sport
Közhasznú Nonprofit Kft szervezésében, melynek helyszíne a
Közösségi Ház nagyterme volt.

A rendezvényt Patkós Éva képviselő asszony vezette le. Égerné Tamás
Annamária a Mezőtúri Református
Kollégium főigazgató asszonya
mondott egy insipiráló és megható
ünnepi beszédet.
Az ünnepségen a Mezőtúri
Református Kollégium diákjai tartottak színvonalas műsort. Ezúton
is köszönjük a felkészítő tanárok és
a fellépők munkáját.
A beérkezett laudációk számából
ítélve városunkban rengeteg kiváló
és munkájához elhivatott pedagógus dolgozik nap, mint nap a gyerekek fejlődését, nevelését szolgálva.
Az elismeréseket Herczeg Zsolt polgármester úr és Batta Attila Viktor
alpolgármester úr adták át.
Mezőtúr Város Képviselő-testülete
„ÉLETMŰÉRT” díjat adományozott Guba Istvánné, Kelemen
Sándorné,
valamint
Lakatos
Erzsébet részére.
Mezőtúr Város Képviselő-testülete
„Mezőtúr neveléséért, oktatásáért”
kitüntető díjat adományozott Kun
Mária részére.

A „Mezőtúr gyermekeiért” kitüntető díjat Szűcs István részére
adták át.
Mezőtúr Város Polgármestere
„Elismerő Oklevelet” adományozott Tolnay Gáborné illetve,
Kupainé Tar Katalin részére.
Az Emberi Erőforrások Minisztere
Dr. Kásler Miklós miniszter úr
„Pedagógus
Szolgálati
Emlékéremet”
adományozott
Guba Istvánné, Madarász Jánosné,
Mihályi Gézáné, Szarka Imréné,
Tolnay Gáborné valamint, Törökné
Papp Éva részére.
„Arany Diplomásként” köszöntöttük Burján Györgynét, Csík
Imrénét, illetve Giricz Jánosnét.
„Vas Diplomásként” köszöntöttük
Gutyán Jánost.
A Mezőtúri Városi Óvodák alkalmazotti közösségének javaslata
alapján, az intézmény elismerő
oklevelet adományozott, és vezetői dicséretben részesítette Kovács
Zoltánné Nagy Eszter Katalint,
Major Mihályné Bárdos Esztert,
Szabóné Török Saroltát valamint,
Tóth Gyulánét a Mezőtúri Városi
Óvodák intézménye kiváló munkát
végző dolgozóit.
Az emléklapot és az ezzel járó plakettet
Mezőtúr-Mesterszállás
Óvodai Társulás Elnöke Herczeg
Zsolt és Kontér Béláné intézményvezető adják át.
Mezőtúr Város Önkormányzata
ezúton is gratulál minden kitüntetettnek és további kitartó munkát és
jó egészséget kíván.
Tóth Ádám
közművelődési,
sport és civil ügyintéző

2019. június 21.
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mezőtúr és vidéke

Múzeumok Éjszakája
Június 22, ez a szombat este ismét a múzeumoké és a múzeumlátogatóké lesz. Az országos rendezvénysorozathoz csatlakozva a Túri Fazekas
Múzeum a következő programokkal várja az érdeklődőket:
Kályhacsempe készítés (18 órától 23 óráig folyamatosan)
A hagyományos kályhacsempe és kályhaszem készítés legismertebb
technikáit próbálhatják ki a program résztvevői. Készíthetnek kályhacsempét gipszformába nyomkodással, illetve kályhaszemet korongozással. A foglalkozást Bana Gyula és Szabó Mihály kályhások vezetik. Az
elkészített munkák égetés és mázazás után hazavihetők.

Barázdaillesztgetők (20 órától 22 óráig)
Kirándulás a Hip-Hop zene és a Nu Jazz világába. Szabadtéri koncertek a
múzeum udvarán.
A lemezjátszók mögött:
Soltész Tamás „Soli” (Hip-Hop)
Földi Tamás ”Mokshamann” (Nu Jazz/Breaks)
Panyik Domán „Mező” (Rap versek)

Éjféli tárlatvezetés a múzeum kiállításaiban és raktárában.
(24 órától)
Minden programunk ingyenes.
Az országos kínálatról itt tájékozódhatnak: www.muzej.hu

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. június 21.
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Mezőtúri Fiatalok – Domoki Soma Levente
Domoki Soma Levente a Mezőtúri
Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti
Iskola ütő tanára, aki rendszeresen dolgozik ütőhangszeres kisegítőként a Szolnoki Szimfonikus
Zenekarban. A szabadidejében
sokat foglalkozik az ütőhangszerek eredetének és őstörténetének
kutatásával, és azzal, hogy az így
szerzett tapasztalatot hogyan
lehet felhasználni a tanításban.
Számos lejegyzést és átiratot
készít azzal a céllal, hogy a rég
elfeledett őserdei törzsek zenei
kultúráját átmentse az utókor
számára, és zenei megközelítési
módjukat beépítse a tanítási módszerei közé. Úgy véli, hogy ez egy
olyan terület, amivel eddig
nagyon kevesen foglalkoztak, és
sok eddig nem ismert lehetőséget
rejt magában.

- Mi a kedvenc zenéd?
D.S.L. : - Erre a kérdésre zenészként rendkívül nehéz válaszolni.
Számtalan különböző stílusú zenét
kedvelek, mivel ez a munkám
része. Alapvetően klasszikus
zenész vagyok, de szívesen meghallgatok, játszok és tanítok bármilyen zenét, ha az megfelel az általam elvárt – elég magas – színvonalnak. Fontos számomra, hogy ha
valaki zenét ír vagy ad elő, legyen
akár klasszikus- akár popzenész,
értsen ahhoz, amit csinál, és a lehető legmagasabb színvonalon művelje.
Szeretem, ha egy zene pozitív üzenetet hordoz, és segít összehozni
az embereket. Az ütőhangszerek
szerintem erre különösen alkalmasak, mivel beleillenek szinte minden zenei stílusba, és mindenkinek
van egy-két kedvenc száma, amit
szívesen meg is tanulna eldobolni.
Erre ad lehetőséget a zeneiskola ütő
tanszaka, ahol a tanulók az évek
során rengeteget fejlődnek a saját
stílusukban, és közben észrevétlenül megismernek más zenei irányzatokat
is.
A
zeneiskolai
ütőegyüttessel egyaránt játszunk
komoly- és könnyű zenét, valamint
filmzenéket is szívesen dolgozunk
fel. Számomra nincs különbség
reneszánsz zene, samba menetdo-

bolás vagy alternatív rock között –
ha egy zene jó, akkor szívesen
bevesszük a repertoárunkba.
- Milyen út vezetett el oda, ahol
most tartasz?
D.S.L. : - Debrecenben végeztem
klasszikus ütőhangszeres előadóművészként. 2014 óta a mezőtúri
zeneiskolában dolgozom, de emellett több városban is tanítottam. A
zenetanítás szerintem egy igazán
nagyszabású küldetés, ahol képesnek kell lennünk maximálisan
ráhangolódni a munkánkra, hogy a
tanítványok fejlődésében eredményeket érjünk el. Mindezt ráadásul
úgy kell tennünk, hogy a gyerekek
örömmel jöjjenek minden órára, és
a lelkesedésük éveken át megmaradjon.
- Mit tartasz az eddigi legnagyobb
sikerednek?
D.S.L. : - Ütőhangszeresként a legnagyobb elismerésben 2012-ben,
még az egyetemista éveim alatt
részesültem Luxemburgban, ahol
két társammal bejutottunk a világ
tíz legkiemelkedőbb ütőhangszeres
triója közé. Tanárként pedig az
jelenti számomra az elismerést, ha
a növendékeim sikereket érnek el,
de leginkább az, ha a tanítványaim
egy-egy projekt hatására közösséget formálnak és barátságokat kötnek.

- Miért szeretsz Mezőtúron élni?
D.S.L. : - A mezőtúri zeneiskola
nagyon produktív, és gyakorlatilag
szabad kezet ad az önkifejezésre. A
tanítványaim minden segítséget
megkapnak az iskolától, hogy
kamatoztassák a tehetségüket, és
igazán jók lehessenek abban, amit
szeretnek.
- Hogyan képzeled el az életed 5-10
év múlva?
D.S.L. : - Erre a kérdésre akár több
oldalas választ is adhatnék, de egyelőre legyen elég annyi, hogy nagyszabású terveim vannak. Hogy mit
hoz az élet és mivel foglalkozom
majd 5-10 év múlva, az természetesen még számomra is titok, így az
elképzeléseimet sem szeretném
ekkora
időtávban
felfedni.
Remélem, hogy az igényesebb
művészeteket kedvelő mezőtúriaknak évek múlva is lesz lehetősége
jó koncerteket hallgatni, és a zeneiskola kapuja is nyitva áll minden
gyermek és fiatal előtt, aki 5-10 év
múlva szeretne – fiatal zenészként
– aktívan és elismerten részt venni a
város kulturális életében.
A következő lapszámunkban
Roszik Fanniról olvashatnak.
Csurgó-Veres Nikoletta

Horgászverseny
A Mezőtúri Horgász Egyesület
Pünkösd Kupát rendezett 2019.
június 9-én a Ligeti Tónál.
A következő eredmények születtek:

1.hely: Baranyi Attila, Cseh Tamás
10,65 kg
2.hely: Vékony Patrik, Csikós Attila
6,04 kg
3.hely: Malavolti Marcell, Malavolti
Andrea 5,30 kg
4.hely: Ifj. Balog Lajos, Csató
Sándor 4,07 kg
5.hely: Malavolti Ricardo, Malavolti
Claudio 3,48 kg
6.hely: Tar Ákos, Tar László 3,31 kg
7.hely: Pál Levente, Ádám János
3,28kg

8.hely: Orbán Csilla, Krecsko
László 2,81 kg
9.hely: Halász Lilla, Veres Imre 2,40
kg
10.hely: Debreceni János, Balogh
István 2,39 kg
11.hely: Busi Napsugár, Rudolf
Barbara 1,62 kg
12.hely: Czihat Dániel, Czihat
Róbert 1,53 kg
13.hely: Balog Roland, Balog Lajos
1.25 kg
14.hely: Ifj. Takács Zsolt, Takács
Zsolt 1,13 kg
15.hely: Busi Lilla, Busi Sándorné
1,05 kg
16.hely: Ifj. Busi Adrián, Busi
Adrián
Össz fogás: 50,04 kg
Össz létszám: 32 fő
Gratulálunk a versenyzőknek!
Köszönjük a támogatást: Mezőtúri
Horgász Egyesület, Pinki Horgász
és Kisállateledel Bolt, Krecsko
László, Buzafi József, Koós Ferenc
Kefe, Kiss Georgina, Mezőtúr és
Vidéke.
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ELHUNYTAK
Urbán István élt 65 évet,
Gyurkin Zoltán élt 35 évet,
Nádházi József élt 57 évet,
Patkós Kálmán élt 81 évet,
Forrai Lajos élt 67 évet,
Takács Lajosné Kudlacsek Mária
élt 85 évet,
Bank Józsefné Polgár Margit élt 90 évet,
Magda István élt 70 évet,
Uzsoki Anna Mária élt 71 évet,
Gyarmati István élt 64 évet,
Dürgő Béla Sándor élt 49 évet,
Dittrich Ferenc élt 88 évet,
Dudás Istvánné Csider Irén élt 79 évet,
Iglódi István élt 64 évet.

közéleti lap

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

Csík Nikolasz
(Batári Beáta)

Fadgyas Dorka Anna
(Kurucz Annamária)

Kovács Melinda
(Lestyán Renáta)

Nagy Benett László
(Kiss Virág)

Nagy Laura
(Szabó Dzsenifer)

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 megrendelése és kiszállítása.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Június 21-27-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044
Június 28- július 04-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 56/550-445

Állatorvosi ügyelet
Június 22-23-án
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006;
06/30/664-8257
Június 29-30-án
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217

Smile Büfé a Közösségi Házban
Melegszendvicsekkel, hamburgerekkel, hot-dogokkal, gyrosszal, palacsintával, gofrival, üdítővel, édeséggekkel, kávéval, forró csokival és sok
finomsággal várjuk kedves vendégeinket!
Smile Büfé - A mosolygós hangulatért!
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Véradás
A Magyar Vöröskereszt és a Szolnoki Területi Vérellátó Szolgálat véradást
rendez június 26-án 8 és 13 óra között.
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

Lapzárta: 2019. június 26. (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.

