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Mezőtúr Város Önkormányzata 

március 15-én ünnepséget rende-

zett az 1848/49-es Forradalom és 

Szabadságharc évfordulója alkal-

mából.

A program 10 órakor a Belvárosi 

Református Templomban ünnepi 

Istentisztelettel vette kezdetét, ahol 

igét hirdetett Éger Ádám lelkész-

vallástanár, míg a Római Katolikus 

Templomban Ondavay Tibor espe-

res, pápai prelátus celebrált 

Szentmisét, majd a városi megem-

lékezésen köszöntötte a megjelen-

teket, mely az esős időjárás miatt  a 

Városháza Dísztermében zajlott.

Ezt követően a Szent István 

Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

diákjainak színvonalas műsorát 

tekinthette meg a teltházas közön-

ség. Az intézmény tanulói feleleve-

nítették az 1848-as eseményeket.

A városi ünnepséget jelenlétével 

megtisztelte a lengyel Föld-

művelődési és Vidékfejlesztési 

Minisztérium 35 tagú küldöttsége is.

Az ünnepi alkalom a hagyomá-

nyokhoz híven koszorúzással 

zárult a Kossuth Lajos szobornál.

Veres Nikoletta
Mezőtúri Városi Televízió

Ünnepi megemlékezés március 15-én

Dr. Draskovits Dénes Mezőtúr 

város korábbi polgármestere önzet-

len felajánlást tett városunknak, 

mégpedig, hogy a tulajdonában lévő 

felbecsülhetetlen gyűjteményét, 

kezelésbe Mezőtúr városnak adomá-

nyozta, a tulajdonjog megtartásával. 

A Draskovits Kerámiagyűjteményből 

rendezett kiállításnak a Petőfi út 5. 

szám alatt található Többfunkciós 

Kulturális Központ ad otthont.

2016. március 19-én Dr. 

Draskovits Dénes, Mezőtúr Város 

Önkormányzata és a Mezőtúri 

Közművelődési és Sport KN Kft., 

nem mindennapi kiállítás megnyi-

tóra invitálta az érdeklődőket.

A megnyitót a teltházas színház-

teremben a többszörös Arany Páva 

Díjas Szivárvány Citerazenekar 

műsora nyitotta meg, majd Herczeg 

Zsolt Mezőtúr város polgármestere 

köszöntötte a megjelenteket. 

Köszönetét fejezte ki Dr. Draskovits 

Dénesnek, a hatalmas értéket kép-

viselő, nagylelkű felajánlásáért, 

amivel a várost és a város lakóit 

megörvendeztette. – Amikor - körül-

belül egy évvel ezelőtt - polgármester 

úr jelezte, hogy ezt a gyűjteményt a 

közönség számára elérhetővé szeret-

né tenni, természetesen rögtön foga-

dó készek voltunk. Akkoriban zaj-

lott az épület felújítása és már akkor 

tudtuk, hogy egy ilyen óriási érték 

itt lenne méltóhelyen. 

Dr. Draskovits Dénes, Pusztai 

Zsolt muzeológussal megálmodta a 

helyszínt, annak berendezését, 

amelynek költségeit korábbi polgár-

mesterünk az önkormányzattal 

közösen vállalta. Ez a kiállítás mél-

tóképpen mutatja be Badár Balázs 

és utódai munkásságát. Mezőtúr 

város gondos őrzője lesz a gyűjte-

ménynek, a kiállítás településünk 

turisztikai palettáján előkelő helyen 

fog szerepelni, hangsúlyozta 

Herczeg Zsolt polgármester.

Boldog István országgyűlési kép-

viselő is elismerően nyilatkozott 

beszédében. – Annál kevés dolog 

csodálatosabb, minthogy valaki fel-

teszi az életét arra, hogy szolgálja 

azt a közösséget, amelyben él. Dr. 

Draskovits Dénes nem csak polgár-

mesterként szolgálta a közösségét, 

hanem  ezzel a döntésével is, mely 

szerint átadja ezt az óriási gyűjte-

ményt, amelyet összegyűjtött a világ 

minden részéből.

A kiállítást Csupor István nép-

rajzkutató nyitotta meg. Elmondta, 

hogy hiánypótló ez a kiállítás. 

Badár Balázsról érdemes megje-

gyezni, hogy a méltán híres mező-

túri fazekasok közül is a legismer-

tebb. Ő volt az, aki a párizsi 

Világkiállításon 1900-ban nagydíjat 

kapott és onnantól kezdve – rész-

ben Móricz Zsigmond írásainak is 

Újabb felbecsülhetetlen értékkel gazdagodott 
Mezőtúr

Folyt. a 2. old.

Mezőtúri utcák, házak...    3. old.

Mezőtúr az Utazás Kiállításon   4. old.

A bivalytenyésztés hazai jelentősége...   5. old.

Könyvtári hírek     6. old.

Mezőtúri 2016 - rogramajánló    7. old.

Nőnapi kupa 2016     11. old.  
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Közterületi fogadóóra

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek 

bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon: 

április 17.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától -10 óráig. Továbbá az aláb-

bi  új e-mail címen, és telefonszámon is keressenek bizalommal! 

E-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
Tel.: 06-20/380-0709 (8-18 óráig)

 Boldog István Országgyűlési Képviselő

köszönhetően – az országban a leg-

ismertebb fazekassá vált. – Messzire 

eljutottak a munkái határainkon 

túl is. Egy olyan válogatást látha-

tunk a kiállításon, amely a világon 

sehol nincs még egy. Nemcsak 

Badár Balázs, hanem a családja, 

illetve a tanítványai munkáit is 

megismerheti a nagyközönség. A 

tárgyak hazakívánkoznak, ezt az a 

tény is mutatja, hogy jó néhány 

tárgy, ami messze elkerült 

Mezőtúrról most itt egy helyen lát-

ható. Ebben Draskovits úrnak 

nagyon nagy szerepe volt. 

Köszönettel tartozunk ezért a gyűjte-

ményért, hiszen ez a mi múltunk-

nak is a része.

A megnyitó végén Dr. Draskovits 

Dénes a kerámiagyűjtemény tulaj-

donosa, adományozója köszöntötte 

a megjelenteket. Beszédében beavat-

ta a közönséget az Ő és néhai felesé-

ge „Badár elkötelezettségének” tör-

ténetébe, amely több évtizedes haj-

szát és kutatómunkát jelentett. 

Elmondta, egy óvatlan mozdulatból 

indult mindez. – A történet 45 évvel 

ezelőtt kezdődött, amikor megnősül-

tem. Feleségem a nagymamájától 

kapott egy csodálatosan szép Badár 

színes koronás vázát, amit mi akkor 

retro vázaként használtunk, padló-

vázaként beállítottuk a sarokba. 

Függönyszerelés közben én ezt vélet-

lenül felrúgtam, százezer darabra 

tört. A feleségem és az anyósom 

vigasztalhatatlanokká váltak. Úgy 

gondoltam semmi baj, majd veszek 

egy másikat. Akkor még nem tud-

tam, hogy olyat még egyet nem talá-

lok. Ezzel a történettel indult el egy 

életen keresztüli hajsza a különböző 

Badár termékek iránt. Sajnos idő-

közben felesége, Draskovitsné Visky 

Márta elhunyt, ekkor gondolta úgy, 

hogy megosztja gyűjteményük 

páratlan látványát a mezőtúri embe-

rekkel és az érdeklődőkkel. A 

Draskovits családon kívül három 

komoly Badár gyűjtő van az ország-

ban, de nekik összesen nincs annyi 

termékük, mint a jelenleg kiállítot-

tak egy harmada. Számszerűen 433 

termék került kiállításra, amelyben 

250 db Badár alkotás. – Tettem egy 

ígéretet is a felajánlás mellé a város-

nak, hogy amíg élek tovább bővítem 

ezt a kiállítást. Draskovits úr már a 

kiállítás megnyitót megelőző napok-

ban ennek az ígéretének eleget is 

tett, hiszen a felrendezés után már 3 

másik Badár termékkel bővítette a 

gyűjteményt. A kiállítás felesége 

halálának egy éves évfordulójára 

készült el.

A megnyitón részt vett Badár 

Julianna Badár Balázs unokája, 

ifjabb Badár Balázs lánya, valamint 

Berec Zsolt Miklós a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Közgyűlés alelnö-

ke és Batta Attila Viktor alpolgár-

mester is.

Herczeg Zsolt polgármester úr 

emléklappal köszönte meg korábbi 

polgármesterünk önzetlen felaján-

lását. A kiállítást Pusztai Zsolt 

muzeológus, a kiállítás rendezőjé-

nek tárlatvezetésével tekinthették 

meg a résztvevők.

Bodor Márta

A kiállítás április 1-ig előzetes 

bejelentkezéssel tekinthető meg a 

Túri Fazekas Múzeum nyitvatartási 

idejében. (Később a tárlat állandó 

nyitva tartással is látogatható lesz.)

Előzetes bejelentkezésre  szemé-

lyesen a Túri Fazekas Múzeumban, 

vagy a 30/315-16 27 vagy 56/350-

174-es telefonszámokon, illetve a 

fazek asmuzeum@gmai l . com 

címen van lehetőség.

Nyitvatartás:

vasárnap - hétfő: zárva

kedd - péntek: 10-12 óra, 14-16 óra

szombat: 10-14 óra

(A következő lapszámban a tár-

lat állandó nyitvatartását is 

közzétesszük, valamint részletes 

leírást olvashatnak a kiállításban 

szereplő tárgyakról.)

Mezőtúr Város Önkor-

mányzatának Ideiglenes Bizottsága 

pályázatot ír ki – a 2011. évi CLXXV. 

törvény előírásainak megfelelő – az 

önkormányzat területén működő 

civil szervezetek 2016. évi támoga-

tására.

A pályázat benyújtásának (pos-
tára adásának) határideje:

2016. április 15.

A pályázatok elbírálásának 
határideje: 2016. április 29. 

A pályázat benyújtásának 
módja: 

A pályázat benyújtása az e célra 

készített formanyomtatványon tör-

ténhet, mely letölthető a www.

mezotur.hu weboldalról, valamint 

személyesen igényelhető a 

Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatalban Szabó Sára Eszter civil 

ügyintézőnél.

A pályázati adatlap mellé csa-
tolni kell: 

Igazolást arról, hogy a 2011. évi 

CLXXV. törvény alapján a szervezet 

bejegyzett civil szervezetnek számít.

A pályázati adatlapot hiánytala-

nul kell kitölteni, a pályázat 
benyújtása után hiánypótlásra 
nincs lehetőség. A hiányosan vagy 

késve benyújtott pályázatok nem 

támogathatók.

A pályázat benyújtásának 
helye: 

Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal, Polgármesteri Kabinet 

(5400 Mezőtúr, Kossuth L. tér 1.)

A borítékon fel kell tüntetni: 
„Civil pályázat 2016”.

A beadott pályázatok elbírálásáról 

Mezőtúr Város Önkormányzatának 

Ideiglenes Bizottsága dönt, melyről 

a döntést követő 15 napon belül 

értesül a pályázó. A nyertes pályázó 

szervezetekkel az Önkormányzat 

támogatási megállapodást köt. A 

támogatás kifizetésére a szerződés 

aláírását követően kerül sor.

Amennyiben a pályázattal kap-

csolatban valamilyen kérdése 

merülne fel, keresse Szabó Sára 

Eszter ügyintézőt (tel: 56/551-913, 

e-mail: szsara7@mezotur.hu).

Herczeg Zsolt
 polgármester

Pályázat

Meghívó
Mezőtúr Város Önkormányzata  és a szervező Mezőtúri 

Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
tisztelettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit a 

Kun Emléknap 
alkalmából rendezett városi ünnepségre.

  

Helyszín: Kun Emlékhely

Mezőtúr, Túrkevei út

Időpont: 2016. április 01. (péntek) 10:00 óra

Program:

- Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere 

  köszönti a megjelenteket

- Tóth Lajos Kunkapitány ünnepi gondolatai

- Lélekszalagok elhelyezése

 

Közreműködnek a Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskola növendékei



3m e z ő t ú r  é s  v i d é k e2016. március 25.

Tájékoztatom Mezőtúr lakossá-

gát, hogy a Mezőtúr-Mesterszállás 

Óvodai Társulás által fenntartott 

Mezőtúri Városi Intézmény – 

Csoda-vár Központi Óvoda szék-

helyintézményben és tagintézmé-

nyeiben a 2016/2017-es  nevelési 

évre történő óvodai beiratkozás idő-

pontja:

•	2016. április 20. (szerda)

 8 órától 17 óráig

•	2016. április 21. (csütörtök)

8 órától 17 óráig

•	2016. április 22.  (péntek)

8 órától 17 óráig

A beíratás helyszíne: Mezőtúri 

Városi Intézmény – Csoda-vár 

Központi Óvoda, 5400 Mezőtúr, 

Zrínyi út 1.

Értesítem a település lakosságát, 

hogy a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 8. § (2) 

bekezdése szerint a gyermek abban 

az évben, amelynek augusztus 31. 

napjáig a harmadik életévét betölti, 

a nevelési év kezdő napjától (2016. 

szeptember 1.) legalább napi négy 

órában köteles óvodai nevelésben 

részt venni. 

Az óvodai beiratkozáskor be kell 

mutatni a gyermek személyazono-

sításra alkalmas, a gyermek nevére 

kiállított személyi azonosítót és lak-

címet igazoló hatósági igazolványt, 

továbbá a szülő személyi azonosító 

és lakcímet igazoló hatósági igazol-

ványát.

Óvodába a gyermeket 3. életéve 

betöltése után lehet felvenni. 

Felvehető, aki a harmadik életévét a 

felvételtől számított fél éven belül 

betölti, feltéve, hogy minden, a tele-

pülésen lakóhellyel, ennek hiányá-

ban tartózkodási hellyel rendelkező 

három éves és annál idősebb gyer-

mek óvodai felvételi kérelme telje-

síthető.

Az óvodai beiratkozás nem jelen-

ti egyúttal az óvodába történő felvé-

telt is.

A gyermekek felvételéről a beirat-

kozást követő 15 napon belül hoz 

döntést az intézmény vezetője. A 

felvételi kérelem elutasítása esetén 

az értesítés kézhezvételét követő 15 

napos határidőn belül a szülők 

Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzőjének címzett, de az 

érintett intézménynek (óvodának) 

átadott érdeksérelemre hivatkozó 

kérelmet nyújthatnak be.

Mezőtúr, 2016. március 10.

Herczeg Zsolt
elnök

Hirdetmény
Óvodai beiratkozás

2016/2017-es nevelési év

Balogh János XII. Nagykunsági- Nagy - Sárréti 
Tájökológiai Konferencia Túrkevén

Tizenkettedik alkalommal került megrendezésre a Nagykunsági Nagy – 

Sárréti Tájökológiai Konferencia Túrkevén a Városháza dísztermében.

Dr. Balogh János születésének 103. évfordulója alkalmából a Corvin 

lánccal kitüntetett ökológus professzor életművét méltatta Dr. Szabó Zoltán 

a Túrkevéért Alapítvány elnöke. 

A klímaváltozás hatásait ismertette Dr. Tóth Albert professzor emeritus 

és Dr. Sereges János egyetemi tanár. Dr. Harka János a Magyar Haltani 

Társaság elnöke az év haláról, a Compóról, Kiss Balázs egyetemi hallgató a 

gémeskutak állapot felméréséről, Birizló Zsófia a Nagykunság „fűnyírói-

ról”, avagy a karcagi birkakérdésről tartott előadást. Busi Olívia „Időutazás  

Ecsegpusztán” címmel emlékezett Benkő Gyula az egykori Református 

Gimnázium tudós –tanáráról, Ecsegpuszta védetté nyilvánítása érdekében 

végzett természetvédelmi tevékenységéről.

Az általános és középiskolás diákoknak meghirdetett pályázatok értékelé-

sére, díjkiosztásra is sor került, ahol iskolánk tanulói is sikeresen szerepeltek.

A Nagykunsági- Nagy- Sárréti Táj és ember című pályázaton oklevelet, 

könyvajándékot kapott:

•	Barna	Szabolcs	III.	hely

•	Lukács	Máté	különdíj

Felkészítő tanár: Dr. Krizsán Józsefné

A konferencia koszorúzási ünnepséggel zárult a Dr. Balogh János utcá-

nál található emlékhelyen. Intézményünk 5 fős delegációja is elhelyezte a 

megemlékezés koszorúját.

Dr. Krizsán Józsefné

Fejes Imre Mezőtúrról elszárma-

zott zeneszerző, zenetanár és oboa-

művész születésének 119. évfordu-

lójára emlékeztünk a Kiss János út 

64. szám alatti Mesekert Óvodában, 

2016. március 18-án. 

A megemlékezésen jelen voltak 

Berec Zsolt Miklós a Jász – Nagykun 

- Szolnok Megyei Közgyűlés alelnö-

ke, Batta Attila Viktor alpolgármes-

ter, dr. Sebestyén Katalin a Jász - 

Nagykun - Szolnok Megyei 

Kormányhivatal Mezőtúri Járás 

Hivatalának vezetője, Krizsán 

Józsefné a Körös - Völgyi 

Természetvédelmi Egyesület elnö-

ke, valamint Patkós Éva és Harmat 

Mihályné városi képviselők is. 

Betegség miatt Fejes Imre leszár-

mazottjai az idén sajnos nem tud-

tak részt venni az ünnepségen. 

Az emlékezők sorát Berec Zsolt 

Miklós alelnök úr nyitotta meg, aki 

elmondta, hogy Jász - Nagykun - 

Szolnok megye nagyon gazdag 

művészeti értékekben és igen jelen-

tős művészeti hagyatékkal rendel-

kezik. Fejes Imre nótáival értékes 

muzikális örökséget hagyott 

Mezőtúr városára. A zeneszerző 

nótáiban is bizonyította, hogy Ő 

mezőtúri és Mezőtúrért alkotott. 

Ezt követően Batta Attila Viktor 

alpolgármester úr hangsúlyozta 

Fejes Imre kiemelkedő munkássá-

gát. Bár szegény sorba született, de 

szorgalmával és tehetségével világ-

színvonalra emelkedett. A mai 

napig példaként szolgálhat életútja.

A köszöntők után Patkós Éva 

városi képviselő emlékezett Fejes 

Imre munkásságára, szavaival a 

jelenlévők jobban megismerhették 

a művész életét.

Az évfordulón Major Mihály, 

valamint a Vadvirág Népdalkör 

jóvoltából felcsendült több Fejes 

Imre nóta is. A kisóvodások pedig 

táncos, dalos műsorral kedvesked-

tek a résztvevőknek.

Az esemény zárásaként az emlé-

kezés koszorúinak, virágainak elhe-

lyezésére került sor az óvoda falán 

lévő emléktáblánál, ahol a résztve-

vők közösen énekelték el a 

Mezőtúri utcák, házak című magyar 

nótát.

Bodor Márti

Mezőtúri utcák, házak...
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Mezőtúr az Utazás Kiállításon
2016. március 3-án, Budapesten 

39. alkalommal nyitotta meg kapuit 

az Utazás Kiállítás a HUNGEXPO 

területén. Mezőtúr a tradícióknak 

megfelelően ebben az évben is részt 

vett Magyarország legnagyobb 

turisztikai seregszemléjén. 

Városunk több száz kiállító mellett 

március 4-én, a Magyar Turizmus 

Zrt. Észak-alföldi régió standjánál, 

az „Alföld Szíve” Térségi Turisztikai 

Egyesület tagjaként mutatkozott be. 

Ezen a napon került megrende-

zésre az „Alföld szíve ízei” c. gasztro 

program, amely sajtótájékoztatóval 

kezdődött. Kovács Sándor a JNSZ 

Megyei Közgyűlés elnöke, Szalay 

Ferenc Szolnok város polgármeste-

re, Sebestyén Ferenc, az ASZTTE 

elnöke és a megye vezető turisztikai 

szakemberei összegezték az elvég-

zett feladatokat és ismertették az 

uniós fejlesztési időszak következő 

lépéseit. A rendezvényt jelenlétével 

megtisztelte Dr. Kállai Mária kor-

mánymegbízott, Boldog István 

országgyűlési képviselő, Berec Zsolt 

Miklós a JNSZ Megyei Közgyűlés 

alelnöke is. A mezőtúri delegációt 

Batta Attila Viktor alpolgármester 

vezette, a képviselő-testület részéről 

Metzker Krisztina városi képviselő 

vett részt a kiállításon.

A program keretében bemutatás-

ra került Jász-Nagykun-Szolnok 

megye legszélesebb körben vett 

gasztronómia kínálata,  helyi ízei és 

termékei a turisztikai sajtó és szak-

emberek, valamint az érdeklődő 

nagyközönség számára. 

A szolnoki habos isler, az immá-

ron Hungarikum karcagi birkapör-

költ, a karcagi ferdinánd, a tiszai 

sült hal és a kétpói pólinka mellett, 

hatalmas sikert aratottak a városunk 

termelői által előállított és felaján-

lott helyi termékek is: Csala 

Mihályné házi sajtjai, Zuppán 

Zoltán e.v. – Zuppán Húsbolt termé-

kei (kolbász, szalámi, több féle sza-

lonna, sonka, tepertő, disznósajt, 

házi savanyúság) és a Mezőtúri 

Intézményellátó és Ingatlankezelő 

Kiemelten Közhasznú Nonprofit 

Kft. apró süteményei, sós- és túri 

perecei. 

Eredeti funkciójának megfelelve, 

természetesen a mezőtúri kerámia 

is megjelent a kiállításon, hiszen 

butéliából kínáltuk a híres túri szil-

vapálinkát és a fentebb felsorolt 

finom falatok is kerámia tálakon 

kerültek felszolgálásra.  Kedves 

vendégeinket a Kovács Manufaktúra 

által készített apró kerámia aján-

déktárgyakkal jutalmaztuk, Szabó 

Dániel jóvoltából pedig mezőtúri 

levendula csomagocskákkal térhet-

tek gazdagabban haza. 

A fenti nagylelkű felajánlásokat 

ezúton is tisztelettel köszönjük.

A színes gasztronómiai kínálat 

mellett csapatunk aktualizált pros-

pektusokkal, szakanyagokkal, váro-

sunk természeti-, kulturális- és 

turisztikai értékeit 

bemutató kiadványok-

kal és 2016 legnagyobb 

rendezvényeivel csalo-

gatta Mezőtúrra a 

turistákat, mert 

MEZŐTÚRISTÁNAK 

lenni jó!

Ezúton is szeret-

nénk köszönetet mondani az 

„Alföld Szíve” Térségi Turisztikai 

Egyesület elnökének Sebestyén 

Ferenc úrnak, illetve titkárának 

Galó Anitának támogatásukért, 

munkájukért, mellyel lehetővé tet-

ték városunk színvonalas bemutat-

kozását, továbbá köszönet illet min-

denkit, aki részt vett a szervezési és 

lebonyolítási munkálatokban.

Mezőtúr Város Önkormányzata

Március 3-án átadásra került a 

Karcagi Szakképzési Centrum Teleki 

Blanka Gimnáziuma, Szakközép-

iskolája és Kollégiuma szakképzési 

központja. Ez a Dózsa György út 19. 

szám alatt, a volt rendelőintézet 

épületében került kialakításra.

Az átadó ünnepségen jelen volt 

Boldog István országgyűlési képvi-

selő, Herczeg Zsolt Mezőtúr város 

polgármestere, Batta Attila Viktor 

alpolgármester, Tóth Lajos a Rafi 

Hungaria Kft. ügyvezetője, Pardi 

Sándor a Karcagi Szakképzési 

Centrum főigazgatója, valamint a 

házigazda intézmény igazgatója 

Majoros Gergely.

Főigazgató úr köszöntőjében 

kiemelte nagyon örül az átadásra 

kerülő épületnek, hiszen a szakkép-

zésnek az a célja, hogy közelebb 

hozza a munkáltatókat az iskolá-

hoz. Ezzel a beruházással a telepü-

lés, a járási székhely munkaerőigé-

nyét ki tudja elégíteni és olyan 

szakképzést tud biztosítani az 

intézmény, amellyel a leendő mun-

kavállalók el tudnak helyezkedni.

Boldog István elmondta, hogy a 

szakképzés jó irányba halad. 

Köszönet illeti azokat a pedagógu-

sokat, akik hivatásnak tekintik a 

szakmájukat; hiszen ez egyfajta 

szolgálat is.  

Polgármester úr köszöntőjében 

elmondta, hogy az épület bontásán, 

értékesítésén is elgondolkodott már 

a város vezetése, így külön öröm 

számára az átadó ünnepség. 

Megjelent a szakképzésben az a 

vezérelv, amely a piaci igényeken 

alapszik. Fontos, hogy olyan szak-

emberek legyenek képezve, hogy 

amikor elhagyják az iskolapadot 

munkahelyeket találjanak. Bár az 

önkormányzat már nem fenntartója 

az intézménynek, de polgármester 

úr biztosította igazgató urat a város-

vezetés támogatásáról.

Tóth Lajos köszöntőjében 

kihangsúlyozta, hogy nem voltak 

mindig ilyen optimisták az épülettel 

kapcsolatban, de a lelkesedés segí-

tette a munkát. - Ez egy versenyfu-

tás volt- hangzott el a köszöntőben. 

Az épület belülről már elkészült, a 

külső még kialakításra vár. 

Majoros Gergely igazgató úr a 

Mezőtúri Városi Televíziónak 

elmondta a rendelő átalakításának 

ötlete tőle származik. Amikor a 

szakképző centrumhoz került a 

Teleki, hamar körvonalazódott az 

igény a szakképzési centrum részé-

ről, miszerint fel kell venni a mun-

káltatókkal a kapcsolatot és fel kell 

mérni a munkaerőpiaci igényeket, 

majd a képzési struktúrát ehhez kell 

kialakítani. A Teleki épülete korláto-

zott, viszont olyan tanműhelyeket 

kellett létrehozni, amely másra nem 

használható. Így jött a rendelőinté-

zet ötlete, hiszen a helységek mére-

te megfelelő a 10-18 férőhelyes tan-

termek kialakítására. A képviselő-

testület megszavazta a napirendi 

pontot, miszerint az ingatlant a 

Karcagi Szakképző SzC kezelésébe 

adja. Az épületben 2 tanterem - 

elméleti oktatóhely - , 1 informatika-

terem található, valamint 2 tanterem 

került kialakításra a Rafi Hungaria 

Kft. közreműködésével, amely az 

elektronikai technikus, elektronikai 

műszerész képzéshez nyújt lehető-

séget, illetve van egy mechanikai 

tanműhely is. Egy helység a kabinet-

nek biztosít helyet, amely egy boltot 

imitál, ahol a kereskedőképzés való-

sulhat meg, emellett az aulában egy 

tanétterem került kialakításra. 

Fontos elvárás, hogy az iskola és a 

cégek között egy olyan kapcsolat 

alakuljon ki, ahol az iskola képviseli 

az oktatást, mint lehetőséget, a cég 

- jelen esetben a Rafi Hungaria Kft. 

- a gyakorlóhelyet, illetve a szakmai 

oktatás szellemi nívóját adja. Ennek 

hatására a kft. rengeteg eszközt biz-

tosított számukra, valamint az okta-

tásban is részt vesz. Február elején 

elindult az első csoport a felnőttok-

tatásban 12 fővel. Nagyon nagy az 

érdeklődés a cégek részéről, így 

valószínűleg szeptemberi indítással 

új csoportot hirdetnek.

Bodor Márti

Átadó ünnepség a Teleki Blanka Gimnáziumban
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Elöljáróban fontos kiemelni, 

hogy a Mezőtúrra érkezett bivalyok 

fajtája és hasznosítása, a számukra 

kialakított bivalytelep jellege és 

működése alapjaiban eltér az ideha-

za ismert és szokványos bivalyte-

nyészetektől, illetve azok céljaitól.

Kiindulásként érdemes leszögez-

ni, hogy jelenleg Magyarországon 

a nemzeti parkokban, illetve az 

önkormányzatoknál, gazdasági tár-

saságoknál, alapítványoknál, köz-

alapítványoknál, magántenyésztők-

nél - elsődlegesen génmegőrzési, 

természetvédelmi, gyepgazdálko-

dási és turisztikai céllal - összesen 

4.422 db, extenzíven (külterjesen), 

legelőre alapozva tartott, védett, 

őshonos magyar házibivaly lelhe-

tő fel. Ezen állomány mintegy 

60%-a állami tulajdonban, 40%-a 

pedig magángazdák kezében van. 

Állati termék-előállítás csupán 
néhány tenyésztőre és döntően 

húsfeldolgozásra, főleg szárazáruk 

előállítására korlátozódik. E biva-
lyok fejése nem jellemző, így- a 

szakirodalmi adatok alapján 800-

1.200 kg-ra becsült –laktációs tejho-

zamuk sem igazán mérhető.

„Beszédes” adat, hogy amíg nap-

jainkban Magyarországon mind-
össze 4.422 db, addig 

Olaszországban mintegy 370.000-
380.000 db bivaly él. Az olasz – 

Mediterrán fajtájú - bivalypopuláció 

legnagyobb állományai Caserta és 

Salerno megyékben (Campania 
tartomány), a további legjelentő-

sebb tenyészetek pedig Frosinone 

és Latina megyékben (Lazio tarto-
mány) találhatóak. Az átlagos tej-

hozam 2.200 kg felett van laktáci-

ónként. A tejelő bivalyok száma 
eléri a 180.000-190.000 db-ot. A 

nyilvántartott bivalyok száma 

46.690 db. Olaszországban nincse-

nek kisméretű gazdaságok, a nyil-
vántartott bivalyfarmok száma 
290 db, ahol az átlagos állomány-

létszám 161 db. 

Az Italiagro Kft. által behozott, 

magas genetikai értékű, kimondot-

tan tejtermelésre szelektált 
Mediterrán olasz bivalyok – a mai, 

hazai, intenzív tejhasznú szarvas-

marha telepek tartástechnológiájá-

hoz hasonlóan - szabad, kötetlen, 
mélyalmos tartásban, az állatok 

komfortigényéhez igazodó istálló-
zott körülmények között nyertek 

elhelyezést Mezőtúron. A beérke-

zett előhasi, vemhes üszőket foko-

zatosan készítjük fel az ellésre, 

majd a már leellett egyedeket a 

lehető legnagyobb tejtermelés 

elérése érdekében intenzíven - 
abrak-, szálas- és tömegtakarmá-
nyokkal - takarmányozzuk, a lak-

tációs időszakban pedig a fejőház-

ban naponta kétszer géppel fejjük. 

A tejtermelő bivalyteheneket mind-

végig az istállóban tartjuk, míg a 

szárazonálló és a növendék biva-

lyokat a vegetációs időszakban 

kiengedjük a villanypásztorral kör-

bekerített, szakaszosan adagolt leg-
előre. A telephez tartozó legelőn a 

bivaly sajátos viselkedési szokásai-

hoz igazodva dagonyázót alakítot-

tunk ki, ahol az állatok a nyári 

melegben hűsíteni tudják majd 

magukat. Ez utóbbi különösen fon-

tos, mert a bivaly nehezen ad le hőt, 

kevesebb izzadságmiriggyel rendel-

kezik, mint a szarvasmarha, így a 

hőszabályzó rendszere is kevésbé 

hatékony.

Az első megfigyeléseink szerint a 

beérkezett állatok egészségesek, 

nyugodt vérmérsékletűek, szelíd ter-

mészetűek, a mindennapi gondozás-

hoz, az emberi jelenléthez hozzá 

vannak szokva, jó akklimatizációs 
képességgel bírnak. Fajtajellegüket, 

küllemüket tekintve fekete, fekete-

barna, sötétszürke szőrzetűek. 

Szarvaik a tövüknél laposak, hátra, 

illetve kissé kifelé hajlanak, a csú-

csuk viszont befelé néz. 

Testfelépítésük masszív, mellkasuk 

erős és széles, faruk rövid, kondíció-

juk jó. A kifejlett bivalytehenek 

tömege az 500-600 kg-t, míg a kifej-

lett bikáké a 800-1000 kg-t is elérheti.

A külföldi tapasztalatokból 

ismert, hogy a Mediterrán fajta 

Olaszországban a 260-270 napos 
laktációs időszakban átlagosan 
2100-2300 kg tejhozamot produkál. 

(Genetikai potenciáljaeléri az 5.000 

kg-t is). Mindezek alapján napi két-

szeri gépi fejés, minőségi takarmá-

nyozás és szakszerű gondozás mel-

lett idehaza is átlagosan 6-8 liter 
tejre számítunk majd tehenen-
ként. A behozott bivalyokat tényle-
gesen gazdasági haszonállatként 
kívánjuk tenyészteni, és kifejezet-

ten a tejtermelés, a termék-előállítás 

szolgálatába szándékozzuk állítani.

Különösen érdekes megemlíteni, 

hogy amíg a tehéntej felvásárlási ára 

az EU tejkvóta szabályozás 2015. 

április 1-jétől történt megszüntetése 

óta folyamatosan csökken, - jelenleg 

már 70.-Ft/liter (kb. 0,22-0,23 EUR/

kg) alá zuhant idehaza – addig a 
bivalytej felvásárlási ára ma is 
magas (kb.1-1,20 EUR/kg). A 

bivalytej egyébiránt sohasem tarto-

zott az EU tejkvóta szabályozás 

hatálya alá, ráadásul minőségi para-

méterei is jobbak, mint a tehéntej-

nek. Kiváló beltartalmú, táplálko-

zás-élettanilag értékes élelmiszer, 

melynek zsírtartalma 7,9-8,2%, 
fehérjetartalma 4,2-4,6%, laktóz 

tartalma 4,5-4,8%.

A bivaly sajátossága a hosszú 

hasznos élettartam. 12-20, sőt akár 
20-25 évig is elélhet. A Mediterrán 

fajta átlagosan 8-10 laktációt is tel-
jesíthet. (A tejhasznú Holstein fríz 

szarvasmarha-fajta intenzív terme-

lésben átlagosan mindössze csak 

3-5 laktációt!). A bivaly életteljesít-

ménye tehát nagyban befolyásolja a 

termelés jövedelmezőségét.

A termelés mellett alapvető 

célunk, hogy az importált 

Mediterrán olasz fajtát elkülönítet-

ten kezeljük a hazai, őshonos 

bivalyállománytól. Lényegesnek 

tartjuk, hogy az egyazon fajtából 

származó (Murrah), de különböző 

genotípussal rendelkező 

Mediterrán, valamint magyar 
őshonos bivaly fajtátkeveredés 
nélkül megőrizzük a maguk fajta-
tiszta állapotában! A Mediterrán 

fajtájú bivalyok törzskönyvezését 

ezért külön törzskönyvben kívánjuk 

megoldani.

Takács Zoltán
ügyvezető

Italiagro Kft.
Folytatása következik a III. résszel….

A bivalytenyésztés hazai jelentősége, a mezőtúri bivalyok genetikai háttere, tartása,
takarmányozása, tenyésztése és várható termelése

Felhívás

A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 2016-ban 
is megrendezi a „Gyermeknapi rajzkiállítást”. A versenyre három-– óvo-

dás, alsó tagozatos, felső tagozatos kategóriában – várjuk a gyerekek rajzait. 

Idei témánk: Varázsvilág

Bármilyen technikával készült KASÍROZOTT, az alkotás elejére címkén: 

név, intézménynév, osztállyal és csoportnévvel ellátott képet küldhetnek be 

a jelentkezők. Kérjük, minden gyermek egy darab rajzzal pályázzon!

Az alkotások beérkezési határideje: 2016. április 29. (péntek), 16.00 
óráig.

A beérkezett rajzokból rendezett kiállítás megnyitójának helye és időpont-

ja: Közösségi Ház nagyterme 2016. május 27.(péntek) délelőtt 10.00 óra.

A legjobban sikerült rajzok alkotói díjazásban részesülnek, valamint a 

tavalyi évhez hasonlóan egy darab rajz kiválasztásra kerül, amely a Városi 

Gyermeknap plakátjának alapját fogja képezni.

Bordács László ügyvezető

Testünk a csoda

Fenti címmel nyílt kiállítás már-

cius 7-én a Közösségi Ház nagyter-

mében és egészen a hét végéig 

március 11-ig péntekig tartott. A 

kiállításon több száz gyermek láto-

gatónk volt, amely nagy örömünk-

re szolgált. Az emberi test műkö-

dését bemutató interaktív kiállítás és játszóház mind az óvodások, mind pedig 

az iskolás korosztály számára is sok érdekességet tartogatott. A szervrendsze-

reket bemutató paravánok mellett sok-sok interaktív eszköz állt rendelkezés-

re, amelyeket mindenki kedvére kipró-

bálhatott, ezzel játékos módon megis-

merve egy-egy testrész vagy szerv 

működését. Köszönjük a pedagógusok 

és a gyermekek figyelmét és látogatását!

Orosz A.
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A gerincpanaszok számos formá-

jával találkozunk, mindenki tapasz-

talhatta környezetében vagy saját 

magán, a kínzó hátfájás kellemetlen 

tüneteit. Az ágyéki (lumbális) 

gerincbántalmak előfordulása a leg-

gyakoribbak.

A háti gerincszakaszon jelentke-

ző fájdalmak inkább serdülőkor-

ban, fiatal felnőttkorban jelentkez-

hetnek, és általában a gerincferdü-

léshez, vagy a hanyag tartáshoz tár-

sulnak. A nyaki gerinc-panasz – haj-

lamtól és életmódtól függően -, bár-

mikor jelentkezhet. A fájdalmak 

lehetnek akutak, mint pl. porcko-

rongsérv esetén, tarthatnak egy-két 

hónapig, illetve krónikusan évekig 

elhúzódhatnak.

A derékfájásnak ezeken kívül 

még egyéb oka is lehet, pl. izom-, 

szalag-, ízületi húzódások, rándulá-

sok, törések, a gerinccsatorna szű-

külete, a gerinc alaki, görbületi 

elváltozásai, a csigolya összenyo-

másos törése, ízületi gyulladása.

A gerincpanaszok fiatalkori elő-

fordulásában általában genetikai, 

fejlődésbeli és alkati tényezőknek, 

illetve az életmódbeli sajátosságok-

nak tulajdonítanak szerepet.

Megelőzés:

- A gerinc alapvető védelme a 

helyes testtartás, a jó erőnlét, a 

helyes emelési technika. A helyes 

tartás megéreztetése és megtanulá-

sa fontos szempont.

- Rendszeresen tornázzunk szak-

ember irányításával!

- Nagyobb súlyokat egyenes hát-

tal, inkább csípőből javasolt emelni. 

A hátizom-erősítő gyakorlatok és az 

úszás szerepeljenek a mindennapja-

inkba!

- Kerüljük a gerincet megterhelő 

sportokat, hobbikat, pl. hosszútáv-

futás, motorozás, különböző ugrás-

sal járó tevékenységek, nagy 

súlyokkal végzett súlyzózást. 

Próbáljuk az ideális testsúlyt meg-

őrizni.

- Figyeljünk az alvás körülmé-

nyeire is, a matrac kiválasztásánál 

vegyük igénybe szakértő segítségét.

- Mivel a nikotin rontja a porcko-

rong vérellátását, a csontok anyag-

cseréjét, és elősegíti a csontritkulás 

kialakulását, érdemes a dohányzás-

ról is leszokni.

A megelőzés és a tünetek enyhí-

tése érdekében az 

Egészségfejlesztési Irodában ingye-

nesen elérhető testmozgás szakta-

nácsadással és programokkal 

(gerinc- és válltorna, fitness jellegű 

torna, korcsoportonkénti torna, 

testsúlycsökkentő torna) várjuk a 

lakosok jelentkezését! 

Csányi Richárdné
gyógytornász

Mezőtúri Kórház és 

Rendelőintézet

Egészségfejlesztési Iroda

5400 Mezőtúr, Kossuth L. u. 9-11.

Tel: 06-56-550-427

efi.mezotur@gmail.com

Kedves Olvasó!

Könyvtári hírek

A Mezőtúri Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár gyermekkönyvtár-

ban arra törekszünk, hogy minél 

fiatalabb korban csaljuk be a gyere-

keket, hiszen a könyvvel való ismer-

kedést már akár csecsemőkorban is 

el lehet, sőt el is kell kezdeni. Ezért 

a gyermekkönyvtárban több ren-

dezvény várja a családokat, kicsi és 

nagy vagy akár még csak tervezett 

gyermekkel.

Tavaly októberben a Mezőtúri 

Védőnői Szolgálattal együttműköd-

ve indítottuk útjára a Család a 

könyvtárban című program soroza-

tunkat, melyen az anyukák, nagy-

mamák, apukák és természetesen a 

gyerekek, számukra érdekes elő-

adásokat hallgathatnak.

Valamint márciusban elindult a 

Ciróka könyvtári babázó, ahol hét-

ről hétre különböző foglalkozásokat 

szervezünk, amelybe szeretnénk a 

család minden tagját bevonni, a leg-

fiatalabbtól a legidősebbekig.

Örömünkre nagy az érdeklődés 

és az igény ezekre a programokra.

Család a könyvtárban

Maszatoltunk a könyvtári babázóban

Tájékoztató
Tájékoztatom Mezőtúr Város lakosságát, hogy Dr. Matuska László járási 

főállatorvos 

2016. április 02-től április 22-ig
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el Mezőtúr közigazgatási

területén is.

A határozat a www.mezotur.hu oldalon megtekinthető.

Mezőtúr, 2016. március 22.

dr. Enyedi Mihály 
jegyző
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Meghívó

A „Búzavirág” Dalkör szeretettel meghív minden szórakozni 
vágyó kedves vendéget

2016. április 16-án 15 órakor kezdődő
MAGYAR NÓTA MŰSORÁRA, 

a Közösségi Ház nagytermébe.

Fellépnek a Dalkör tagjai, 

SZTÁRVENDÉG: KOLTAI LÁSZLÓ magyarnóta énekes

Zenél: Berec Zsolt

A belépés díjtalan

Támogatójegy a helyszínen kapható.

Várjuk kedves vendégeinket.

A Dalkör tagjai

TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton tájékoztatom Önöket, 

hogy a közvilágítási hibák 

bejelentése az üzemeltetést végző 

KÖZVIL Zrt. ügyfélszolgálatán 

tehetők meg, amelynek 

elérhetőségei:

e-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.
hu,  telefon: 06- 40 / 200-817
A bejelentéshez a hiba pontos 

címének (esetleg oszlopszám) 

megadása szükséges. Egész kör-
zetet, utcát érintő hibák köz-

vetlenül az E.ON hibabejelentő 

részére is jelezhetőek, hivatkozva 

a szakaszhiba jellegére. Telefon: 
+ 36 80 / 210-310. 

Felhívás
2016. május 01-jén ismét meg-

rendezésre kerül a Városi Majális 
a Mezőtúri Közművelődési és 
Sport KN Kft. főszervezésében. 

A program részeként ebben az 

évben is lesz gépkarneváli felvo-
nulás, amelyre várjuk cégek, vál-

lalkozások, magánszemélyek 

jelentkezését. Gyülekező helyszí-

ne: volt Főiskola, gyülekező idő-

pontja: 9.00 órától, felvonulás 

kezdete: 10.00 óra. A felvonulás-

sal kapcsolatban az alábbi szá-

mon lehet érdeklődni: 56-350-

075, 06-20-243-5807.

A Majálisra várjuk olyan cégek, 

civil szervezetek, magánszemé-

lyek jelentkezését, akik szeretné-

nek főzés céljából kitelepülni. 
Ezen felül azok jelentkezését is 

várjuk, akik valamilyen termék 

árusításával szeretnének jelen 

lenni. A rendezvény helyszínén 

helyet biztosítunk a részvevőknek 

mind a főzéshez, mind az árusí-

táshoz.

Bordács László

Házhoz megy a Zenede

Ismeretterjesztő zenetörténeti előadás kerül megrendezésre
2016. április 11-én a Petőfi úti Színházteremben. 

A „Házhoz megy a Zenede” program az ország városait járva jut el min-

den hétfőn a gyermekekhez egy matinéműsorra és késő délután egy felnőt-

teknek szóló előadásra. 

A koncert és zenetörténeti áttekintés témája: a 20. század könnyűze-
néjének fejlődése.

Felöleli a blues, swing, soul, rock and roll, beat, funk, pop zenei stíluso-

kat.

A felnőtteknek szóló előadás kezdete 18 óra. 
A program ingyenes!

Szeretettel várjuk a zeneszerető közönséget!

Info: Orosz Annamária, 06-56/350-075.
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Házassági évfordulósok 
köszöntése 

A mezőtúri Városnap hagyo-

mányait követve Mezőtúr Város 

Önkormányzata nevében Herczeg 

Zsolt polgármester az idei évben 

is szeretné köszönteni a mezőtúri 

50. és 60. házassági évforduló-
jukat 2016-ban ünneplő házas-
párokat. A párok vagy hozzátar-

tozóik jelentkezési határideje 
2016. július 22. Jelentkezés 

helye: személyesen a 

Polgármesteri Hivatal anyakönyv-

vezetőjénél a Hivatal nyitvatartási 

idejében. Igazolás hivatalos 

okirattal. A polgármesteri köszön-

tő ideje és helye: 2016. augusztus 

14-én délután a Túri Vásárban. 

További info: Közösségi Ház, 

06-56-350-075 

Bordács László

Véradás

2016. április 06-án Ifjúsági 
Véradás lesz a Közösségi 
Házban 8-13 óráig.

Szükséges iratok: 

Személyi igazolvány,

lakcímkártya, 

TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt

Újra jön a Majális!

Május 1-jén újra a Közösségi Ház szervezésében kerül meg-
rendezésre a Városi Majális, amelyre szeretettel meghívja a 
város lakosságát.

A napot a már hagyománynak számító gépkarnevállal kezdjük, majd az 

Erzsébet ligetbe várunk kicsiket és nagyokat egyaránt, ahol egy mulatság-

gal teli napot töltünk el.

Érdemes lesz kilátogatni, hiszen a nap folyamán találkozhatnak Kocsis 
Tiborral, Janicsák Istvánnal és a veresegyházi asszonykórussal 

valamint a 3+2 zenekarral!

Várjuk jelentkezésüket továbbra is a gépkarneválra, valamint a főzési 
lehetőségre!

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő 

komp 2016. március 19-től üzemel.

Menetrend: 
hétfőtől vasárnapig 7:00 - 17:00 óráig

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú 
Nonprofit Kft.
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Szöllősiné Haller Orsolyának és 

Szőke Leventének első közös kiállí-

tására 2015. júliusában került sor 

Mezőtúron a Városi Galériában. 

Egy balatoni nyaralás közben jött 

az ötlet, hogy az ott készült fotókat 

meg kellene mutatni a balatoni 

közönségnek is. Ezen gondolatból 

felbuzdulva Orsi több Művelődési 

Központtal felvette a kapcsolatot, 

majd a közös érdek Balatonlellén 

találkozott. Így március 5-én 

Természet - S - Pillanatok címmel 

újabb fotókiállítása nyílt a két alko-

tónak a Balatonlellei Városi 

Művelődési Házban. A munkanap 

ellenére többen voltak kíváncsiak a 

kiállításra. A tárlat március 5-29-ig 

tekinthető meg. A kiállítóterem több 

rendezvénynek is otthont ad helyi 

és országos szinten, többek között 

Zalatnay Sarolta és Aradszky László 

is e képek között tartották önálló 

estjüket, így a fotók nagyon sok 

emberhez eljutottak. Talán ennek is 

és az alkotók kitartásának is köszön-

hető, hogy a képek bemutatásra 

kerülnek 2016-ban több balatoni 

településen, így Balaton-szemesen, 

Balatonföldváron, valamint 

Siófokon is. 

A kiállító Szöllősiné Haller 

Orsolya és Szőke Levente megköszö-

ni az alábbi támogatók segítségét:

•	Mezőtúr Város Önkormányzata,

•	Mezőtúri Református Egyházközség,

•	Mezőtúri Közművelődési és Sport 

KN Kft.,

•	Zöldy Gyógyszertár, Kisújszállás,

•	Baracsi Paletta 97 Bt., Mezőtúr,

•	Silver Tojás Kft., Siófok,

•	Pocakos Étterem, Mezőtúr,

•	Szebegyinszki Attila, MobilShop, 

Mezőtúr,

•	Bujdosó Pincészet, Balatonlelle,

•	Impro Fotóklub, Mezőtúr

•	Veres Barkácsbolt, Mezőtúr

és köszönik a magánszemélyek 

támogatását is.

Bodor Márti

Mezőtúriak kiállítása Balatonlellén

2003 óta hangversenyező társula-

tunk sokoldalú énekesei, zenészei 

otthonosan mozognak úgy az 

opera, mint az operett, musical, 

sanzon vagy a színvonalas populá-

ris zenében is. Például a Szolnoki 

Szigligeti Színház nagy sikerrel 

mutatta be ifj. Johann Strauss 

Denevér című nagyoperettjét, köz-

kívánatra ebből a darabból  két -  

operaénekesi színvonalat igénylő – 

ária hangzik el műsorunkban is. 

Ezen kívül elhangzik majd a híres 

kanadai énekes, Leonard Cohen: 

Take this waltz (magyarul Zorán 

által ismertté tett: Volt egy tánc), 

Chris Rea: Tell me there is a heaven 

(Kell ott fenn egy ország), Lara 

Fabien: Je t’aime, Edith Piaf két 

híres sanzonja, Andrea Bocelli – 

Celin Dion: The Prayer (Imádság) 

című művei, valamint olasz és latin 

amerikai dalok, de megidézzük a 

30-40-es évek hangulatát, sőt két 

csárdás is színesíti a repertoárt. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Belépés díjtalan! 

Berczeli Endre

Néhány szó a Dalvarázs Együttes műsoráról

Szőke Levente, Dehény Enikő - programszervező, Szöllősiné Haller Orsolya

Óvoda

2016. február 3-án, 4-én és 5-én 

került megrendezésre az óvodások 

farsangja. Ötletes jelmezekbe öltöz-

ve, a népi kultúrából merített műso-

rokkal, versengéssel, szeretetven-

dégséggel űztük el a telet óvodánk-

ban. Hagyományápoló, gyermek-

központú farsanggal tettük örömte-

li eseménnyé e napot óvodásaink 

számára.

Általános iskola

2016. február 06-án került meg-

rendezésre az alsó tagozatos tanu-

lók farsangja. Nagy volt az izgalom, 

a sürgés-forgás a tornacsarnok 

hatalmas területén.

148 tanuló öltött szebbnél szebb 

jelmezt, akiket évfolyamonként 

jutalmazott a zsűri.

A szülők is egy kellemes délutánt 

töltöttek gyermekeikkel. 

Osztályonként saját standot rendez-

tek be, ahol mindenféle finomság-

gal kedveskedtek gyermekeiknek.

Középiskola
2016. február 4-én került megren-

dezésre a gimnázium farsangi jel-

mezes felvonulása és versenye. 

Egyéni indulók mellett idén nagyon 

sok csoportos induló volt, akár 

egész osztály részvételével is. A diá-

kokból és tanárokból álló zsűri több 

kategóriában pontozott, a díjazot-

tak tortákat nyerhettek. 

Mezőtúri Református 
Kollégium, Gimnázium, 

Szakközépiskola, Általános 
Iskola és Óvoda

Farsang a Mezőtúri Református Kollégiumban
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EGY ROPI NAPLÓJA

A hulladék nem CSAK szemét

A mezőtúri Városi Oktatási 

Centrum Sportcsarnoka adott ott-

hont a Hulladék nem CSAK szemét 

című vetélkedőnek 2016. március 

16-án. A program a Jász-Nagykun-

Szolnok Megye Esély Szociális 

Közalapítványa által elnyert 

„Fenntartható, komplex szemlélet-

formáló környezettudatos nevelés a 

Nagykunság néhány településén” 

című pályázatának keretein belül 

valósult meg az Országos 

Környezetvédelmi Természet-

védelemi Főfelügyelőség Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Igazgatóság 

támogatásával. A rendezvény célja 

volt: felhívni a figyelmet korunk 

egyik legnagyobb problémájára a 

környezetszennyezésre. A mezőtú-

ri járásból mintegy 150 fő óvodás, 

iskolás gyermek látogatott el a 

tematikus ökojátszóházba és közel 

50 db hulladékból készült pályamű-

vel készültek a jelentkezők. A ver-

senyen a mezőtúri Rákóczi Ferenc 

Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 2/b . 3/a osztálya 

teljesített a legjobban. A nyertesek 

jutalom tanulmányútra mehettek a 

kétpói hulladék-feldolgozó telepre.

www.szelektalok.hu
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Városunkban továbbra is töretlen népszerűségnek örvend az amatőr 

tekesport. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint, hogy hetente majd száz férfi, 

nő, idős és fiatal sportkedvelő gurítja a golyókat, dönti a bábukat. A nők 

tiszteletére megtartott nőnapi versengésen is szép számmal vettek részt. A 

szervezők, Szegediné Andi és Selmeczi Sanyi ismét megrendezték a már 

hagyományosnak számító vegyes párosok között zajló versengést. Ebben 

az évben is jött és gurított, aki csak tudott. Az eredmények ugyan nem érték 

el a korábbi évek szintjét, de a hangulat idén is kitűnő volt. 

Lássuk akkor a sorrendet:
I. Deákné Tündi + Bozsik Norbert   292 fa

II. Kovácsné Panni + Soltész Gábor   291 fa

III. Restyéné Rózsika + Kovács József   289 fa

IV. Toldi Kriszta + Nádudvari Imre   281 Fa

V. Szabó Erika + Márki Károly   277 fa

VI. Simonné Erzsike + Ádám Imre   269 fa

VII. Nagyné Ica + Hoppál Imre   268 fa

VIII. Hegyiné Ica + Huszár Tamás   267 fa

IX. Szegediné Andi + Selmeczi Sanyi   266 fa

X. Kuruczné Marika + Bori János    259 fa

XI. Parragné Zsuzsa + Csuka Attila   240 fa

XII. Lakatosné Marianna + Lakatos Sándor  234 fa

XIII.Láposiné Editke + Búsi István   225 fa 

Nőnapi kupa 2016

Deákné Tünde - Bozsik Norbi I. hely Kovácsné Panni - Soltész Gábor II. hely Restyéné Rózsika - Kovács József III. hely

70-es 80-as években a megyei bajnokságban játszott MAFC női kézilab-

da csapata találkozott a Városi Sportcentrumban 2016. március 19-én. A 

találkozón részt vett Guttyán János edző is.

Mezőtúri sikerek az asztalitenisz megyei bajnokságán! 
Galáth Ferkó serdülő és ifjúsági versenyszámban aranyérmes, a felnőttek 

között harmadik helyen végzett. Papp Dávid felnőtt kategóriában második,  

felnőtt párosban Fülöp Gergővel aranyérmet szereztek. Gratulálunk a 

helyezést elérteknek!

Hajrá Mezőtúr!

www.muveszetinapok.hu
www.turivasar.hu
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Fourtissimo, Orosz Zoltán, 

Dynamite Dudes
Kovács Kati, Desperado
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki Jánosné

2015. márciusában gyógyszertári ügyeleti változás lépett életbe!
Minden szombaton délelőtt 9-12 óráig a Kamilla Gyógyszertár nyitva tart. 

A mindenkori ügyeletes gyógyszertár ügyel: szombat délután 16-18 óráig, vala-
mint vasárnap és ünnepnapokon 8-10 és 16-18 óráig. Hétköznapokon az aktuális 

ügyeletes gyógyszertár a zárásától 19 óráig tart ügyeletet.

Cseh Hanna
(Ádám Melinda)

Erdős Mia
(Molnár Mónika)

ELHUNYTAK
Takács Istvánné Kerek Irén élt 78 évet,

Máté Ferenc élt 90 évet,
Zámbó Mihály élt 74 évet,
Magyar Béla élt 84 évet.

 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Március 25-31-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth út 9-11.
Tel.: 550-445
Április 1-7-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

Állatorvosi ügyelet
Március 26-27-28-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József a. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936
Április 2-3-án
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073

Ü G Y E L E T E K

Pályi Kristóf
(Nagy Beáta)

Rácz Zoltán Marcell
(Rácz Alexandra)

Rafael Martin Viktor
(Rafael Angelika)


