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Európai Uniós pályázatnak köszönhetően immáron második alkalom-

mal sikerült megrendezni az egészségre nevelő és szemléletformáló élet-

mód program keretében ingyenes, nagyszabású rendezvényt, melyet a 

Mezőtúri Kórház Egészségfejlesztési Irodája 2015. június 07-én a Városi 

Oktatási Centrumban tartott. 

Az iroda programjának célja ezúttal is a lakosság egészségmegőrzésére 

és egészségfejlesztésére, ezzel együtt az egészségnyereségre való figyelem-

felhívás volt. A Városi Oktatási Centrum területén a nap folyamán szűrőszi-

get várta az érdeklődőket, ahol lehetőség nyílt vérnyomás-, vércukor-, 

koleszterin-, testsúly-, testmagasságmérésre, BMI számításra, szájüregi 

daganatszűrésre, valamint egészséges életmód tanácsadásra. Örömünkre 

szolgál, hogy a szűrővizsgálatokon 122 fő vett részt, akik között értékes 

nyereményeket sorsoltunk ki. 

Egészségmegőrzéssel, egészséges táplálkozással, a káros szenvedélyek 

elutasításával, mozgásformákkal kapcsolatos előadások és bemutatók zaj-

lottak, melyeket országosan is elismert, az egészséges életmód jeles képvi-

selői prezentáltak.

Természetesen a gyermekekről sem feledkeztünk meg. Sok színes prog-

rammal vártuk őket is. Előzetesen az egészséges életmód témában meghir-

detett rajzpályázatunkra az idén is sok, nagyon szép pályamunka érkezett.

A főzőversenyen  ízletes, ötletes ételek készültek a reformkonyha ételké-

szítési praktikáival. 

Ezen a napon rekordkísérletet is sikerült  megvalósítanunk:  2015 adag 

„Túri köleskása pásztor módra” készült el a hatalmas üstben, melyet azu-

tán a megjelent vendégekkel, látogatókkal fogyaszthattunk el. A Magyar 

Rekord Egyesület ezt hivatalosan is bejegyezte gasztronómiai rekordként!

A sportprogramok szinte az egész napot betöltötték és sokszínűségük 

révén mindenki a saját igényének megfelelően tudott választani. 

Az Egészség Vasárnap zárásaként egy élő koncerten vehettek részt a 

látogatók.

A nagy meleg ellenére a kistérség 

településeiről számos érdeklődő ellá-

togatott az iroda  rendezvényére, 

amely bizonyítja, hogy a jövőben is 

szükség van ilyen egészségmegőrző 

programok szervezésére és lebonyolí-

tására a mezőtúri kistérségben. 

Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóink segítségét, akik közremű-

ködésével ilyen színvonalas programsorozatot tudtunk nyújtani a lakosság 

számára. 

Fő támogatóink:  Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Agrárkamara, Zuppán 

Zoltán, Mezőtúr Város Önkormányzata, Ipari Park Kft., Mezőtúri 

Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft., Mezőtúri 

Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.,Hubai és Társa Kft., DP 

Grafik Kft,. 

További támogatóink:  Dr. Kórizs Bt., Szatyi Stage Team, Mezőtúri 

Rendőrkapitányság, JNSZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Mezőtúri 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Túrkeve Város Önkormányzata, 

Mesterszállás Község Önkormányzata, Kétpó Község Önkormányzata 

Mezőhék Község Önkormányzata, Országos Mentőszolgálat Patkós Sándor 

és Major Zsolt mentőtiszt, Ambulance Kft., Euronics műszaki áruház 

Mezőtúr, Actor Papír- írószer, Aszódi Kisáruház, Alfi pékség, Túripressz 

Kft., Borzi Kft.,  Pályi Misi virágkötő, Tibi cukrászda, Peppinó cukrászda, 

Kovács Károly, Gyógypont, Crow Security, Katus Attila, Takáts Tamás, 

Lázár Chef, Nick Árpád, Soma Mamagésa, Zséda és Popzenekara, Szalma 

József, Lázár Miklós, Rácz Lajos szakács tanulói, Miskolczi Imre, Uzsoki 

János, Kovács Karola, mezőtúri mazsorett csoport, Gonda Anett, Pécsi 

Annamária, Diagon Kft. TAKÖV Transz Hungária Kft., Nagy Ibolya és a 

túrkevei szertornacsapat, Barta Gyula, Mezőtúri Református Kollégium 

tanárai és diákjai, Teleki Blanka Gimnázium diákjai, a térség óvodái és  

Mezőtúr város óvónői, Kovácsné Kálnai Róza, Herbály András, Nagu-Karb 

Kft. Nagy István, Mezőtúri Református Egyházközség Idősek Otthona, 

Tevékeny Szeretet Közössége, Benkó Sándorné, Mezőtúri Kórház és 

Rendelőintézet dolgozói, Mezőtúri Egészségfejlesztési Iroda orvosai, kon-

zulensei és munkatársai.

Dr. Csellár Zsuzsanna
főigazgató

EGÉSZSÉGVASÁRNAP MEZŐTÚRON

Erdély tanulságai a Telekinek   2. old.

Lelkészválasztás     3. old.

„Hős harc az Élet és megélni szép,”  4. old.

A „szálló évek” immár hatvanat számlálnak  5. old.
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5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
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E-mail: mezotur@tourinform.hu
Honlap: www.tourinform.hu

arTúr Fesztivál és Túri Vásár
augusztus 4-9.

Cimbaliband,
Kalungu Ütőegyüttes, 
Deák-Bill Blues Band, 

Tha Shodras, Anima Sound System, Cosombolis, 
MARÓT VIKI ÉS A NOVA KULTÚR ZENEKAR

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mezőtúr Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet 

a „Mezőtúr városközpont funkcióbővítő fejlesztése” című 

ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0012 azonosító számú városrehabilitációs projekt 

keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló 

mini-projektek támogatására.

A pályázók köre: Helyi, a településen bejegyzett székhellyel/telephely-

lyel rendelkező non-profit szervezetek, akik a település lakosságával kap-

csolatban vannak (a településen bármilyen módon jelen vannak, vagy a 

helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak).

Támogatható tevékenységek:
Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz 

programok, rendezvények, konferenciák, szemléletformáló képzések, tájé-

koztatók, és ezek sorozatai:

• az érintett lakosság bevonását célzó akciók;

• közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgálta-

tások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző 

közösségi kezdeményezések, játszó- és foglalkoztató házak, kulturális- és 

sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.);

• helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemlé-

letformáló akciók;

• integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, ját-

szóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) kapcsolódó helyi társadalmi 

akciók megszervezésének támogatása;

A tevékenységek szorosan kapcsolódnak a városrehabilitáció keretében 

megvalósuló infrastrukturális beruházásokhoz, hozzájárulnak az akcióte-

rület komplex fejlesztéshez.

Tervezett mini-projekt témák:

• Táncház és néptánc ismeretek,

• Fizikai aktivitást ösztönző „Betyárok a kerékpár nyergében”,

• Hagyományos mesterségek (citerakészítés, hímzés, korongozás) isme-

retterjesztő bemutatása.

A megvalósítandó programok, akciók, rendezvények célja a városköz-
pont kulturális és közösségi funkcióinak erősítése, amely összhangban 

van a város jelenlegi fejlesztési dokumentumaiban (Integrált Városfejlesztési 

Stratégia, Akcióterületi Terv) megfogalmazott célokkal.

A rendelkezésre álló keret: 6 858 000,- Ft
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatási intenzitás: 100 %

Támogatás összege: minimum 300 000 Ft, maximum 1 524 000,- Ft

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos a forrás kimerüléséig, 

de legkésőbb 2015. augusztus 05. 12:00 óra.

A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető a város honlapján 

(www.mezotur.hu; Uniós Pályázatok/ Mezőtúr városközpont funkcióbőví-

tő fejlesztése címszó alatt), valamint nyomtatott formában a Mezőtúri 

Közös Önkormányzati Hivatal I. em. 20. sz. irodájában.

A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-56-551-955-ös 

telefonszámon vagy az akarsaine@mezotur.hu e-mail címen tehetik fel.

 A Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

pályázata  keretében február 4-én Zacher Gábor orvos, toxikológus tartott 

interaktív előadást intézményünk ebédlőjében. A neves szakember preven-

tív céllal, az új típusú drogokról, azok veszélyeiről és hatásairól beszélt a 

gimnázium tanulóinak. Az előadáson az is elhangzott, hogy a játék- és a 

telefonfüggőség ugyanolyan, mint a drogfüggőség, vagyis gyógyíthatatlan. 

Zacher Gábor meséket és irodalmi műveket is említett, amelyeket kábító-

szert fogyasztó művészek alkottak. Ezeknek a műalkotásoknak a megisme-

résével anélkül juthatunk különleges élményekhez, hogy megtapasztal-

nánk a szerfogyasztás káros hatásait.

 

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Cím: 5400 Mezőtúr, Dózsa György út 17.

Telefon/Fax : +36 (56) 350-082 E-mail: teleki.mezotur@gmail.com     

 Honlap: www.teleki-mezotur.sulinet.hu

TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0962
„Lépésről-lépésre” a Teleki Blanka 

Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium innovációjának fejlesztésében

Miért járunk Erdélybe? Mi fog 

meg az ottani világból? Mert hiába 

szép, amit látunk, hiába találkozunk 

történelmünk számtalan emlékével, 

fantasztikus emberekkel, Csucsán 

átbuszozva újra meg újra 

elszomorítanak Ady ott írt sorai:

„Milyen baj esett a magyarban

S az Isten néha milyen gyenge.”

És valóban. Egyszerre látjuk, 

hogy a Ceausescu-kor szürke, köz-

világítás nélküli Kolozsvárjából 

élettől duzzadó, pezsgő nagyváros 

lett, de azt is, hogy a Petőfi utcát 

már Avram Iancu utcának hívják, 

hogy a Házsongárdi temető törté-

nelmi parcellájában egyre több az 

új, nem magyar feliratú síremlék.

Nagyon fontos, hogy tanítványaink 

találkozzanak ezzel a helyzettel. És 

lássák azt is, hogyan lehet reagálni 

arra, ha a hatalom nem egyformán 

kezel embercsoportokat. Lehet 

depresszióba esni, feltenni a kezeket, 

feladni az identitást, de 

van más út is. A magyar 

iskolák osztályai például 

kiváltanak lejárt magyar 

sírhelyeket, huszonöt fős 

osztály harminc bérletet 

vesz az állami támogatás 

nélkül működő magyar 

operába. Az elöregedő 

Torockószentgyörgyön 

messze földön híres sajtgyárat épít 

egy helyi ember, műkedvelő együtte-

sek falusi színpadokon lépnek fel, 

Válaszúton magyar kulturális gyűjte-

ményt és központot alapítanak, fej-

lesztenek – csak azért is élni akarnak, 

nem törődve a hivatalos trendekkel.

Talán ugyanez a szemlélet fedez-

hető fel a Teleki Blanka 

Gimnáziumban másfél éve elkez-

dett mentorprogramban. Ebben 

főként olyan gyerekek vettek részt, 

akik akár fel is tehetnék a kezüket: 

vagy a nem túl erős tanulmányi 

eredmény, vagy a nem túl izmos 

anyagi háttér a célok feladására is 

késztethetné őket.  A program célja, 

hogy ez ne így legyen.  Ezért volt 

nagyon hasznos, hogy a gyerekek 

június elején eljuthattak Erdélybe 

is, láthatták a történelem és az élni 

akarás fontosságát. 

Éljen a Teleki!
Achs Károly

Erdély tanulságai a Telekinek
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Gyönyörű napsütésre ébredtünk 

2015. június 13-án. Nagy nap volt 

ez a nyolcadikos diákjaink életé-

ben: ezen a napon vettek búcsút 

általános iskolájuktól.

A reggel 9 órakor megszólaló 

orgonaszóval vette kezdetét az 

ünnepélyes esemény. Az iskola-

zászló és bevonulás után a búcsúzó 

diákok a Gaudeamus igitur című 

közismert ballagási dallal vonultak 

be a Belvárosi Nagytemplom impo-

záns épületébe.

Nagytiszteletű Mihalina László 

lelkészelnök igehirdetése után a 

hetedikesek búcsúztak el iskolatár-

saiktól, majd átadták a tarisznyákat.

Ezután ünnepélyes pillanatok 

következtek: a nyolcadikosok 

emlékszalagot kötöttek fel az isko-

lazászlóra, majd átadták hetedikes 

társaiknak a zászlót.

A nyolcadikosok is elköszöntek itt 

maradó társaiktól, majd Martin 

Gyöngyi általános iskolai intézmény-

egység-vezető mondta el búcsúztató 

beszédét. A Szózat  elhangzása után 

ismert ballagási dalokkal vettek 

búcsút a diákok a szépen feldíszített 

templomtól és iskolától.

A Mezőtúri Református Kollégium
8. osztályosainak ballagása

Iskolánk, a Mezőtúri Református 

Kollégium diákjai 2015. június 3-án 

több helyszínen vettek részt a 

Szeretethíd programon, ahol közös-

ségi szolgálatot végeztek. Az idősek 

otthonában kerekes székes sétára 

vitték az időseket a szép napsütéses 

időben és kerti munkákat végeztek 

az udvaron. Az idősek otthonának 

lakói örömmel fogadták diákjain-

kat, jól érezték magukat a fiatalok-

kal.  Önkéntes-csoportok takarítot-

tak a templomokban és templom-

kertekben, valamint sírokat rendez-

tek a temetőben.  A résztvevők 

emlékbe egy-egy pólót kaptak és 

hasznos tapasztalatokat szereztek.

Mezőtúri Református 
Kollégium, Gimnázium, 

Szakközépiskola, Általános 
Iskola és Óvoda

ÚSZÁS OKTATÁS A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!
A Mezőtúri Úszószakosztály kis létszámú, csoportos, intenzív, 10 alkal-

mas úszásoktatást indít az alábbi turnusokban:

II.:  de és du: 2015. július 13-tól 2015. július 24-ig
III.: de és du: 2015. augusztus 3-tól 2015. augusztus 14-ig

A részletekről érdeklődni-, illetve jelentkezni lehet az alábbi elérhető-

ségeken:

Baukó Péter: 06/70 333-9851
Tokács Anikó:  06/70 333-9852

2015. június 4-én immáron ötö-

dik alkalommal került megrende-

zésre a „Környezetünk védelme 

legyen mindannyiunk szívügye” 

elnevezésű program, a Mezőtúri 

Református Egyházközség „Bíró 

Kálmánné Bakos Ilona” Idősek 

Otthonában.

E rendezvény egy közös összefo-

gás eredményeképpen jött létre, 

melyben partnerként lépett föl 

Mezőtúr Város Önkormányzata, a 

Közép-Tisza Vidéki Vízügyi 

Igazgatóság  Mezőtúr i 

Szakaszmérnöksége és a „Bíró 

Kálmánné Bakos Ilona” Idősek 

Otthona. A rendezvényt áhítattal 

nyitotta meg Mihalina László lel-

készelnök, Mezőtúr Város 

Önkormányzata nevében Herczeg 

Zsolt polgármester, a KÖTIVIZIG 

nevében Tóth Tamás köszöntött. 

2015 a talaj nemzetközi éve, az 

előadások is erre a témára fókuszál-

tak. A magas színvonalú előadások 

sorozatát a JNSZM Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Földművelésügyi Főosztály Növény- 

és Talajvédelmi Osztályáról Bende 

István talajvédelmi felügyelő kezd-

te, a „Talajok Nemzetközi Éve és a 

talajvédelmi hatóság feladatai” cím-

mel. Második előadást a karcagi 

Hubai és Társai Kft. részéről 

Hubainé Tóth Krisztina tartotta 

„Egy biogazdaság bemutatása” cím-

mel. A szakmai nap harmadik elő-

adója Dr. Kun Linda Klára környe-

zetvédelmi szakértő volt, az előadá-

sának címe: „Elérhető környezetvé-

delem a mindennapokban.”

Az előadásokat követően elülte-

tésre került az Idősek Otthona 

udvarán az év fája, amely 2015-ben 

a QUERCUS ROBUR, azaz a kocsá-

nyos tölgy. Molnár Sándor erdész 

ismertette a kocsányos tölgy jellem-

zőit. 

A szakmai nap célja, hogy minél 

szélesebb körben felhívjuk a figyel-

met a környezet- és természetvéde-

lem fontosságára a mindennapok-

ban is.

Vezetőség

„Környezetünk védelme legyen mindannyiunk 
szívügye”

Lelkészválasztás

2015. június 14-én a belvárosi 

református templomban az isten-

tisztelet keretében lelkészválasztó 

közgyűlésre került sor, ugyanis a 

presbitérium meghívta a harmadik 

lelkészi állásra Mihalináné Lipták 

Juditot. Ezzel a választással immá-

ron három beiktatott lelkésze lehet 

Mezőtúrnak, hiszen Mihalina 

László, mint lelkészelnök, 

Beszterczey András pedig, mint 

esperes-lelkész már eddig is megvá-

lasztott lelkészei voltak Mezőtúr 

reformátusságának.

Az istentisztelet Mihalináné 

Lipták Judit szolgálatával kezdő-

dött, majd a lelkészválasztó egy-

házközségi közgyűlést Szabó 

József, törökszentmiklósi lelkipász-

tor és a Nagykunsági Egyházmegye 

lelkészi főjegyzője, valamint Simon 

Gyula törökszentmiklósi presbiter, 

egyházmegyei világi tanácsos 

vezette le.

Nyílt választási rendszerrel a 

választói névjegyzékben szereplők 

közül megjelentek 100%-a úgy dön-

tött, hogy a harmadik lelkészi állás-

ra meghívja a lelkészasszonyt. 

Szabó József gratulált nekik és 

Isten gazdag áldását kérte életükre, 

szolgálataikra. A gyülekezet nevé-

ben Dr. Tóth István presbiter, a 

választási bizottság elnöke köszön-

tötte őket.

Mezőtúri Református 
Egyházközség

Meghívó

A Búzavirág Népdalkör 2015. július 26-án vasárnap 16 órai kezdettel 

„Szent Anna” napi műsort rendez a Római Katolikus Templomban, melyre 

szeretettel várjuk kedves vendégeinket.

A Dalkör tagjai
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www.turihirek.hu
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évvel ezelőtt érettségizett gimnazis-

ták és tanáraink - balról jobbra: 

Kocsi István, Debreczeni András, 

Péntek János, C. Bordács János, 

Roszik János, Csikász József, Gajda 

József, H. Szűcs László, Szabadfi 

László, Szathmári József, Busi 

Lajos, Petneházy Imre, elöl ülők: 

Cseh László, Pigniczki Ferenc, Dr. 

Sebestyén Istvánné, Dr. Gombás 

István, Szöllősi János- 2015.06.hó 

06-án találkoztunk egykori iskolánk-

ban. A nyugdíjas éveikben járók, 

több évtizedet átívelő életutak vallo-

másaiból minduntalan kicsendült 

Ady Endre idézett örökszép gondo-

lata. Mert bizony az útravalót, a 

hitet, a fegyelmet, a tudást, a kemény 

munka szeretetét itt alapoztuk meg, 

a Túri Alma Mater ősi falai között. 

Akik részt vettünk az osztályfőnöki 

órán, hálatelt szívvel tudtuk soraink-

ban Dr. Sebestyén Istvánné Ica néni 

tanárnőnket, Dr. Gombás Istvánt, a 

IV/a osztályfőnökét. Dr. Dobos 

István IV/a osztályfőnöke nem tudta 

vállalni a részvételt. Sajnos többen 

betegség, és egyéb okok miatt nem 

lehettek velünk. És akik örökre 

távoztak az élők sorából: kiváló 

tanárainkra, osztálytársakra egy per-

ces csendben, kegyelettel emlékez-

tünk. A délután folyamán a pompás 

Nemzeti Szállodában elfogyasztott 

ebéd közben, „az emlékek tárházá-

ból,” előkerült gimnazista évek tör-

ténésein jókat derültünk. Sőt a szép 

ifjú éveket idézvén, Berettyó-parti 

sétára is vállalkoztak közülünk. A 

találkozó „megalkotásában” jelesül 

fáradozott Pigniczki Ferenc. 

Ui: azzal köszöntünk (búcsúz-

tunk) el, egymástól, hogy 2016-ban 

június első szombatján 11-órakor, 

újra találkozunk a latin palotában. 

Szathmári József

„Hős harc az Élet és megélni szép,” HIRDETMÉNY
A Mezőtúri Ipari Park Kft. az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal 

való gazdálkodás szabályairól szóló 24/2012 (IV.06.) számú önkormányza-

ti rendelet 6.§ (1) bekezdése alapján eladásra kínálja a Mezőtúr Város 

Önkormányzata tulajdonában lévő szerszámgépeket (esztergapadok, osz-

lopos fúró, gyalugép, marógép, köszörű, hegesztő trafó, gázpalackok).

Az összeállított (megjelölt) eszköz csoportokat csak egy tételben lehet 

megvásárolni!

Az eladásra kínált eszközök megtekinthetőek:
2015. július 14-én és 15-én 09:00 – 15:00 óra között.
Helyszín: Mezőtúr, Petőfi tér 1. és Mezőtúr, Szolnoki út 5-7. sz.
Az összegszerű ajánlatot írásban kell benyújtani személyesen a Mezőtúri 

Ipari Park Kft. Mezőtúr, Szolnoki út 5-7. szám alatti székhelyén, vagy a 

mipmtur@t-onlin.hu email címre 2015. július 20. 12:00 óráig.

Fizetés egy összegben, átutalással (8 nap).

A szakszerű bontás, kiszerelés és szállítás, valamint az esetlegesen ezzel 

keletkező károk a vevőt terhelik.

Bővebb információ az alábbi telefonszámokon kérhető:

Telefon: +36 70-6216031, +36 30-2856920

Herczeg Zsolt
Mezőtúr Város polgármestere

Szűcs Lajos
Mezőtúri Ipari Park Kft. ügyvezetője

Nem tűnik annyira távolinak, de 

mégis ötven éve annak, hogy a gim-

názium udvarán akkor 38-an együtt 

búcsút vettünk egymástól, könnyes 

szemmel egymás nyakába borulva.

Van akivel azóta se láttuk egymást 

annak ellenére, hogy az évtizedek 

múlásával öt évente találkoztunk. 

Az idei rendhagyó találkozót a 

ballagási ünnepséggel egy időben 

tartottuk, hogy még ünnepélyesebb 

legyen. Az ünnepség a templomban 

kezdődött. Az iskola vezetése az 

ötven éve végzett diákoknak meg-

különböztetett helyet biztosított. 

Megható érzés volt számunkra a 

búcsúzó végzősök és tanáraik bevo-

nulása. Örömmel és büszkén hall-

gattuk a tanulók országos tanulmá-

nyi és sportban elért eredményei-

ket. Gratulálunk a díjazottaknak.

Az ünnepség végén a ballagókkal 

együtt vonultunk és énekeltünk.

Az ötvenéves találkozóra 17-en 

jöttünk össze. Felejthetetlen érzés 

volt újra találkozni.

Sok minden történt velünk is és 

az iskolánkban is az elmúlt évtize-

dek során. Az iskolában történt vál-

tozásokról , bővítésekről a mostani 

főigazgató tájékoztatott bennünket.

Ahogyan kiderült az iskola veze-

tése részéről, hogy az elmúlt ötven 

év nem telt el nyomtalanul. A foly-

tatódó osztályfőnöki órán az is 

kiderült, hogy tanáraink létszáma 

11-el, a tanulók létszáma 16 fővel 

csökkent. Rájuk 1 perces néma fel-

állással és mécses meggyújtásával  

emlékeztünk.

A végzős tanulók az ország 

különböző tájain találták meg szá-

mításaikat és hasznosították azt, 

amit négy éven keresztül a tanára-

ink fáradtságos munkával adtak 

nekünk útravalóul.

Az osztályfőnöki órát követően 

egy kellemes vacsorával zártuk a 

találkozót, ahol még órák hosszat 

beszélgettünk.

Köteles János
1965–ben végzett tanuló

Fél évszázada annak, hogy érettségiztünk!

Tisztelt Lakosok!

A Volán tájékoztatása szerint iskolaszünetben fordatechnikai okok miatt 

a kedd és pénteki napon a 2015. június 19-től  10:40 helyett 15 perc-
cel később 10:55-kor fog menni a busz.



A Központi Általános Iskola hat-

van éve végzett egykori tanítványai 

június 20-án találkozóra gyűltek 

össze szeretett iskolájukban. A 

korábban ötévente tartott találkozó-

kat egy ideje sűrűbben rendezik 

meg, mert az évek múlásával egyre 

kevesebben tudnak már eljönni. 

Az 1955-ben végzett két osztály-

nak összesen hatvankilenc tanulója 

volt, de most, a 60. évfordulón már 

csak tíz egykori osztálytárs gyűlhe-

tett össze. Sokan meghaltak, mások 

az időskor nehézségei miatt marad-

tak távol. Nehéz számvetés ez 

ilyenkor, de együtt könnyebb fel-

idézni a szép emlékeket és a talál-

kozás öröme egy kis erőforrás is a 

szálló évekhez.

Dr. Szabó Imréné Csébi Mária és 

Török Imre, Juhász Gyula versével 

hívogatta az osztálytársakat:

A szálló évekkel 

Sok minden megy el,

De a szív, a koldus

Tovább énekel.

Török Imre köszöntötte az osz-

tálytársakat és a vendégeket, majd 

felállva emlékezett a kis csapat 

azokra, akik már nincsenek az élők 

sorában. Ezután Bodorikné Aszódi 

Ágnes igazgatóhelyettes köszöntöt-

te az iskola nevében az öregdiáko-

kat. Büszkén beszélt az egykor 

Központi Iskola néven ismert, ma is 

népszerű Református Általános 

Iskoláról és Tóth Árpád Köszöntő c. 

versével kívánt a találkozó napjá-

hoz jó beszélgetést és kellemes 

együttlétet. 

A találkozóra egybegyűltek emlé-

kező beszélgetése még el sem kez-

dődött, amikor telefonhívás érke-

zett Ausztráliából egy osztálytárs-

tól. A mobiltelefon sorra járt az 

emlékezők között.

Levélben küldte el köszöntését a 

találkozó utolsó élő tanárnője, 

Ócsai Jánosné Magdi néni, aki 

korábban mindig részt vett ezeken 

az alkalmakon. Már nem vállalta az 

utazást Ceglédről. A Csébi Mária 

által vezetett élénk beszélgetés 

során számos emléket idéztek fel a 

jelenlévők, és a magukról elmon-

dott beszámolók mellett megemlé-

keztek egyenként is mindenkiről, 

akik nem lehettek részesei a jó han-

gulatú találkozónak. Végül Búsi 

Lajos szép ajándékkal lepte meg 

osztálytársait. Maga készítette, ízlé-

ses kis kerámia emlékkupákkal 

készült fel, hogy mindenki kaphas-

son egyet.

A találkozón számos fénykép is 

készült, köztük a hagyományos cso-

portkép az iskola bejárati aulájában. 

Dr. Bordács Miklós

A „szálló évek” immár hatvanat számlálnak
Osztálytalálkozó a Központi Iskolában

Hirdetmény

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2015. június 25-ei soros nyilvános 

ülésén önkormányzati rendeletet alkotott:

• Mezőtúr Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.

(III.31.) rendelettel módosított 2/2015.(III.06.) önkormányzati rendelet 

módosításáról.

A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal Polgármesteri Kabinetnél, valamint a városi könyvtárban.

A rendeletekről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 

lehet igényelni.

dr. Szűcs Attila
jegyző 

KEDVES SZÜLŐK ÉS SPORTTÁRSAK!
A Mezőtúri Úszószakosztály ígéretéhez híven 2015.07.13-a és 2015.08.14-

e között minden hétköznap 18:30 órai kezdettel megkezdi a vízilabda 

alapjain nyugvó játékos foglalkozásait - vagy ha úgy tetszik vízilabdás fog-

lalkozások lesznek -, melyek az éves edzéstervet nem befolyásolják, mivel 

direkt az átmeneti időszakra koncentrálódnak.

Kicsik és nagyok, lányok és fiúk egyaránt gyertek, mindenkire gondo-

lunk, ha tud úszni a haverod, őt is hívhatod!

Baukó Péter úszás oktató-edző 06 70 3339851

Minden túlzás nélkül állíthatjuk, 

hogy Mezőtúr várossal közösen 

hatalmasat sikerült lépnünk afelé, 

hogy mind az East Fest, mind az 

egyéb városi rendezvények sokkal 

kevésbé legyenek kitéve a jövőben 

az időjárás viszontagságainak és a 

rendezvények infrastruktúrája 

hatalmas mértékben javulhasson.

Örömmel jelentjük be, hogy az 

East Fest Event Kft. koordinálásá-

val, egy városi beruházás keretében 

közel négyszáz méter zúzott köves 

út és egy hatszáz négyzetméteres 

térkövezett terület épült az elmúlt 

hetekben a fesztivál területén, 

melyhez a térkövet az East Fest 

Event Kft. adományozta.

Hogy mit is jelent mindez az East 

Fest látogatói számára?

Először is a rendezvény minden 

helyszíne száraz lábbal megközelít-

hető lesz a jövőben, eső esetén is. 

Ezen túlmenően az eddig füves/

sáros aljzatú rock sátor 

térkőburkolatot kaphatott és a beru-

házásoknak köszönhetően lehető-

ségünk nyílt a sátor méretét három-

száz négyzetméterről hatszázra 

növelni . 

Azt gondoljuk, hogy látványos 

lesz a különbség az előző évekhez 

képest és a jó értelemben vett kiépí-

tettség tekintetében országosan is 

az élvonalba kerül az East Fest 

2015-ben. További jó hír, hogy a 

megnövelt sátrat sikerült a Túri 

Vásár idejére is 

Mezőtúron „tar-

tani”, így ennek 

előnyeit a Túri 

Vásár közönsége is élvezheti majd.

Sokszor említettük már, hogy 

mekkora áldás az East Fest rendez-

vénynek az a támogatás, amivel 

Mezőtúr város lakossága és vezeté-

se befogadta azt. Azt gondoljuk, 

hogy egy nem mindennapi, példa-

értékű összefogásnak lehettünk a 

részesei, amiért ezúton is szeret-

nénk minden résztvevőnek tiszte-

lettel köszönetet mondani. 

Úgymint: Mezőtúr Város Képviselő 

Testületének, aminek tagjai politikai 

hovatartozástól függetlenül, egy 

emberként támogatták a beruházást.

A Mezőtúri Intézményellátó Kft. 

és Mezőtúri Közművelődési és 

Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

ügyvezetőinek és szakembereinek, 

hogy partnerként együtt gondol-

kodtak velünk az optimális útvona-

lak kialakításánál.

Szűcs Károly és Gál Csaba urak-

nak a Műszaki Osztály Építésügyi 

Hatóságától, hogy az alapelképzelé-

seket segítettek műszakilag és épí-

tésügyileg is elfogadható formába 

önteni. A Borzi Kft-nek és Takács 

Zoltán (Lecsó) kőműves vállalkozó-

nak, akik rekord sebességgel, keve-

sebb mint három hét alatt valósítot-

ták meg a műszaki kivitelezést. 

Természetesen professzionális 

színvonalon.

Végül, de nem utolsó sorban 

kiemelt köszönet az East Fest fővéd-

nökének, Herczeg Zsolt polgármes-

ter úrnak, aki - mint már oly sokszor 

- felkarolta ügyünket és a több 

hónapig tartó előkészületi szakasz 

alatt végig támogatott bennünket.

Forrás: East Fest
facebook oldala

Mezőtúri összefogás
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Szász Krisztina

2014. január 1-jén gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8-10 és 16-18 óráig,

hétköznapokon 17-19 óráig tart nyitva a mindenkori ügyeletes gyógyszertár.

Éger Anna
(Tamás Annamária)

Készenléti gyógyszertár
Július 3-9-ig
Újvárosi gyógyszertár
Mezőtúr, VII. u. 13.
Tel.: 350-111
Július 10-16-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993

Állatorvosi ügyelet
Július 4-5-én
Dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217
Július 11-12-én
Dr. Lázár József
Mezőtúr, Petőfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209

Ü G Y E L E T E K

ELHUNYTAK
Kun Ferenc Sándor élt 68 évet,

Koma Istvánné Keresztes Irén élt 61 évet,
Oravecz József élt 81 évet,

Iván Imréné Takács Eszter élt 85 évet,
 Bodnár Antalné Győrfi Eszter élt  76 évet,

Szilágyi Imre élt élt 65 évet.
Nyugodjanak békében. Rézsó Zsombor Sándor

(Hajdú Zita)

Szujó Robin Dominik
(Pamli Tünde)

Törös Kornél
(Kerekes Erzsébet)

Balogh Sándor Emlékverseny 
2015. május 24. - Egyéni, Finomszerelékes Horgászverseny.

Helyszín: Túrtő, Versenypálya

47 felnőtt és 9 gyermek részvételével. Összfogás: 67,5kg.

Legnagyobb hal: 1,32Kg-os Ponty, amit ifj. Rácz Dávid fogott.

Felnőtt I. hely: Kádár Zoltán 2.hely: Fadgyas Gábor 3.hely: Dudás Sándor

Gyermek 1.hely: Rácz Dávid, 2.hely: Hodos Sándor, 3.hely Vásárhelyi Lajos

Köszönjük a támogatást: Film KFT, Ifj.Balog Sándor, Gubucz Máté, 

Hodos Sándor, Pongrácz Zoltán, Mezőtúri Horgász Egyesület, Pinki 

Horgász és Kisállateledel Bolt.

Vegyeshalfogó, páros, éjszakai horgászverseny
2015. június 06-07. Helyszín: Harcsás Holtág. Összes induló: 66fő

Össz fogás. 217 kg.

Legnagyobb hal: Igriczi Sándor.

1. hely: Láposi Zoltán, Papp István, 20,1kg.

2. hely: Csikós Attila, Ungi Zoltán, 16,4kg.

3.hely: Katona László, Juszku István, 15,22kg.

Gyerek és Ifjúsági Horgászverseny
2015. június 21. Helyszín: Ligeti Tó

1.hely: Borzi Kristóf, 5,60kg. 2.hely: Bondár Marcell, 5kg. 3.hely: Hodos 

Marcell, 4,64kg. 4.hely: Malavolti Marcell, 3,34kg. 5.hely: Nádházi Nándor 

3,14kg. 6.hely: Tar Ákos, 2,88kg. 7.hely: Kerékgyártó Dávid, 2,88kg. 

Gyerek Horgászverseny: 1.hely: Vásárhelyi Terézia, 1,44kg. 2.hely: 

Sebestyén Sándor, 0,80kg. 3.hely: Fábián Miklós, 0,60kg. Össznevező: 20 

gyerek. Legnagyobb hal: Bondár Marcell, 1,90kg-os tőponty. Összfogás: 48kg. 

Köszönjük a támogatást a Mezőtúri Horgászegyesület, Kerékgyártó 

Antal, Malavolti Andrea, Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt.

A Mezőtúri Horgász Egyesület hírei


