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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Átadták a mezőtúri bivalytelepet
2016. május 20-án került sor
a mezőtúri tejtermelő bivalytelep átadóünnepségére. A
beruházás hatalmas jelentőséggel bír Mezőtúr város életében, a tervek szerint az első
bivalytejből előállított
mozzarella néhány hónapon
belül elkészülhet.
Több év kitartó munkájának
eredményeként az olasz-magyar
tulajdonú Italiagro Kft. ünnepélyes
keretek között tartotta meg az újonnan épült tejtermelő bivalytelep
átadó ünnepségét.
Az eseményre Olaszországból és
hazánk több pontjáról is érkeztek
vendégek. Az eseményt jelenlétével
megtisztelte Dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter, Dr.
Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi
Egyházmegye megyéspüspöke és
Maria Assunta Accili az Olasz
Köztársaság magyarországi nagykövete is.

Az ünnepséget Batta Attila Viktor
alpolgármester úr vezette le.
Elsőként Herczeg Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket.
Köszöntőjében elmondta, hogy a
tulajdonosi kör akaraterejének és
bizalmának is köszönhető, hogy a
bivalytelep átadására sor kerülhetett. Példaértékű a kezdeményezés,
hisz nem csak egy termelőüzem jött
létre, hanem az oktatás számára is
nagy jelentősséggel bír ez a projekt.
A tej feldolgozása egyelőre a Föld-

művelésügyi Minisztérium fenntartásában működő gyomaendrődi
Bethlen Gábor Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző Iskola
felújított tejfeldolgozó és sajtkészítő
üzemében zajlik majd.
Polgármester úr után Carlo Tiberi
az Italiagro Kft. tulajdonos ügyvezetője szólt a megjelentekhez.

a beruházást. Kiemelte, hogy ez a
beruházás a tudást is közvetíti a
képzésen keresztül a jövő generációja számára. Ez lesz a siker kulcsa
és a fenntartható fejlődés garanciája
a jövőben. Olasz szempontból
büszkeségre ad okot ez a projekt,
mert lehetővé teszi, hogy betöltsön
egy űrt a magyar piacon.

Elmondta, hogy a vállalkozás célja
az volt, hogy létrehozzanak egy
olyan termelő és feldolgozó üzemet, amely egy új ellátási láncot
képvisel, melynek eredményeképpen kerül előállításra a
bivalytejből
készült
mozzarella. Hangsúlyozta,
ez a nap nem a megérkezés
napja, hanem az indulásé.
Takács Zoltán a Kft.
magyar ügyvezetője beszédében a beruházás múltjára
tekintett vissza. Elmondta,
hogy 2008-ban látott meg először
egy olasz bivalyfarmot, azóta gondolkodik a mezőtúri megvalósítási
lehetőségeken. Terveik az első években nem arattak osztatlan sikert, de
a kitartó munkának, valamint mindenekelőtt Dr. Fazekas Sándor
miniszter úr és Herczeg Zsolt polgármester úr támogatásának, segítségének köszönhetően mára megvalósulhattak elképzeléseik.
Ezt követően Maria Assunta
Accili nagykövet asszony üdvözölte

Boldog István országgyűlési képviselő beszédében az összefogás
erejét hangsúlyozta, túl a kitartáson
az összefogás is jelentős volt ebben
a beruházásban, hiszen összefogott
két vállalkozó, két ország, a minisztérium, két önkormányzat iskolákat
bevonva a cél érdekében.
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter avatóbeszédében
elmondta, a tejtermelő telep átadásával Magyarország természeti erőforrásaira, a sajtkészítés magyar és
olasz hagyományaira építve egy új
élelmiszer különlegesség születik
Mezőtúron és Gyomaendrődön, a
bivalytejből készült Magyarországon gyártott Mozzarella sajt.
Ez a fejlesztés illeszkedik a magyar
agrárpolitika főirányaihoz, új gazdasági
ágazatot
teremtve
Magyarországon. Miniszter úr gratulált a 330 millió forintos fejlesztéshez, amely önerővel önkormányzati összefogással valósult meg.
Végül Dr. Kiss-Rigó László
megyéspüspök megáldotta az elké-

szült bivalytelepet. A telepen az átadóünnepség a nemzeti színű szalag
átvágásával zárult, melyet miniszter
úr, polgármester úr, országgyűlési
képviselő úr és az ügyvezető urak
hajtottak végre.
A telep megtekintését követően
az ünnepség szakmai konferenciákkal folytatódott a Városházán.
Elsőként Prof. Dr. Antonio
Borghese a Nemzetközi Bivalyszövetség főtitkára előadásában „A
bivalytenyésztés világgazdasági
jelentősége, európai tendenciái, a
bivalytermékek előállítása napjainkban” című prezentációt hallgathatták meg az érdeklődők.
Majd a magyar bivalytenyésztés
helyzetéről, kihívásairól, fejlesztési
lehetőségeiről beszélt Dr. Bognár
Lajos országos főállatorvos, helyettes államtitkár, FM.
A mezőtúri bivalytenyésztés
innovatív terveit Carlo Tiberi, az
Italiagro Kft. tulajdonos ügyvezetője ismertette.
Ezt követően Román István
agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkár, FM „A duális képzés
jelentősége az agrárszakképzésben,
lehetősége a mezőtúri bivalyprojektben” című előadására került
sor. A bivalytenyésztés és a tejfeldolgozás támogatási és pályázati
lehetőségeiről Dr. Gyuricza Csaba a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal elnöke tájékoztatta a jelenlévőket.
Végezetül ifj. Hubai Imre
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
vidékfejlesztésért felelős országos
alelnöke összefoglaló értékelése a
beruházás vidékfejlesztési aspektusaiban hangzott el.

Bodor Márti

Megkérdeztük...					

3. old.

Kaán Károly Verseny huszonegyedszer		

8. old.

Napsütéses, vidám Gyermeknap			

5. old.

„Nem vagyunk mi kispályások”			

9. old.

Major Mihály énekművész 65 éves			

7. old.

Úszóverseny Marosvásárhelyen			

10. old.

2

mezőtúr és vidéke
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft.
5400 Mezőtúr, Kávási S. u. 25.
Tel.: 56/350-037 – Fax: 56/352-447
E-mail: bejelentes@mturiellato.hu

2016. június 03.

LAMPION SZÉPSÉGVERSENY

Tisztelt Lakosság!
Az élet- és balesetveszéllyel, vagyonbiztonsággal, valamint a villamos
energia elosztás biztonságával kapcsolatos szabályok betartása kiemelten
fontos, hiszen akár emberéletek is múlhatnak azon, ha a vezetékek közelében, gyalogjárdák vagy a közutak felett nem megfelelően gondozott fák
vannak.
Fentiek érdekében a 2016. évi gallyazást, a fák és bokrok ágainak eltávolítását, biztonsági karbantartását egész évben folyamatosan végezzük.
Kérjük, legyen a segítségünkre és a munkaterület biztosításával működjön
közre a veszélyhelyzet megszűntetésében.
Amennyiben további kérdése, észrevétele vagy panasza lenne, készséggel állunk rendelkezésére a megadott elérhetőségeinken.
Megértését és együttműködését köszönjük!

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft.
E-mail: bejelentes@mturiellato.hu
Tel.: 0656/350-037
www.mturiellato.hu

Tisztelt Mezőtúriak, Kedves Olvasók!
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület 2016. szeptemberében
„Az 50-es évek Magyarországa - képeslapok, fotók, tárgyak tükrében” címmel kiállítást rendez.
Ennek az anyagnak az összeállításához kérünk Önöktől segítséget.
Mezőtúrhoz kötődő fotókat és az 50-es évekre jellemző használati tárgyakat várunk a kiállítás idejére.
Beadási határidő 2016. június 30. Beadható a Petőfi S. u. 5. szám alatti irodában személyesen, vagy hívják a 20/214-4756 telefonszámot.

Tisztelettel és köszönettel:
Szabó András
elnök

Házassági évfordulósok köszöntése
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 2016-ban
ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési határideje 2016. július 22. Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri
Hivatal anyakönyvvezetőjénél a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás
hivatalos okirattal. A polgármesteri köszöntő ideje és helye: 2016. augusztus 14-én délután a Túri Vásáron. További info: Közösségi Ház, 06-56-350075		

Bordács László

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek
bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
• július 17., szeptember 18., október 16., november 20., december 18.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: email: boldog.istvan.fogadoora@gmail.com
tel: 20/380-0709			
Boldog István Országgyűlési Képviselő

Mezőtúr Város Önkormányzatának támogatásával, Mezőtúr Város
Sportjáért Alapítvány szervezésében, idén 2016. augusztus 20-án kerül
megrendezésre a varázslatos LAMPIONÚSZTATÁS. Ebből az alkalomból
ismét LAMPION SZÉPSÉGVERSENYT hirdetünk.
A saját kezűleg, kizárólag természetes anyagokból készült (fából, nádból, újrahasznosítható papírból, stb.) lampionok fotóit 2016. augusztus
12-ig kérjük eljuttatni az alábbi elérhetőségek valamelyikére:
Cím:
Városi Oktatási Centrum (volt Főiskola)
Mezőtúr, Petőfi tér 1. (Porta)
E-mail: aharto@mezotur.hu
A fényképek mellett mindenki legyen szíves feltüntetni a nevét, címét,
elérhetőségét és életkorát. A versenyen a következő korosztályokban lehet
indulni:
• Óvodások (3-6 éves korig)
• Általános iskola alsó tagozat (7-10 éves korig)
• Általános iskola felső tagozat (11-14 éves korig)
• Középiskolások, gimnazisták (15-18 éves korig)
A zsűri, minden korcsoportban a legjobbat fogja jutalmazni.
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2016. augusztus 20-án,
a LAMPIONÚSZTATÁS alkalmával kerül sor.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a vízparti
rendezvényeinkre!
Szűcs Lajos
Mezőtúr Város Sportjáért Alapítvány elnöke

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2016. május 26-ai soros nyilvános ülésén önkormányzati rende-letet alkotott
• Mezőtúr Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról,
• A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az intézményi térítési
díjakról szóló 12/2010.(VI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Kabinet és Szervezési Irodánál, valamint a városi könyvtárban.
A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.
Mezőtúr, 2016. május 30.

dr. Enyedi Mihály
jegyző

arTúr fesztivál 2016. augusztus 9-13.
Túri Vásár 2016. augusztus 14.
Fourtissimo, Orosz Zoltán, Dynamite Dudes,
MobilMánia, BestOf Zenekar, Kovács Kati,
Desperado, Csordás Ákos

2016. június 03.

mezőtúr és vidéke

3

Megkérdeztük...
Mezőtúr város képviselő-testületi üléseinek napirendjeiről, előterjesztéseiről tartott
sajtótájékoztatót Herczeg
Zsolt városunk polgármestere
és Batta Attila Viktor alpolgármester.
– A soros ülésen szerepelt Mezőtúr
Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetésének végrehajtásáról
szóló napirend. Mit tudhattunk
erről?
H.Zs.: – Ez az úgynevezett zárszámadás, ezzel zártuk le a 2015-ös
évet. Az elmúlt esztendőről mindenképpen el kell mondani, hogy a
költségvetésünket 5 alkalommal
módosítottuk, 2,5 milliárdos költségvetési főösszegről indultunk el,
ami időközben 3,6 milliárd forintra
növekedett. A működés terén el kell
mondani, hogy folyamatosan biztosított volt az önkormányzati feladat-ellátási rendszer működéséhez szükséges forrás, nem volt
olyan probléma, amely megnehezítette volna a gazdálkodásunkat. Egy
45 millió forintos folyószámlahitelünk volt a pénzintézetünknél,
amely egy biztonsági intézkedés,
rendelkezünk ilyennel 2016-ban is.
Ezt az összeget szerencsére nem
kellett felhasználnunk. A felhalmozási oldalról elmondható, hogy a
tervezett beruházásainkat sikerrel
lezártuk. Tulajdonképpen ezek a
beruházások is hozzájárultak a
költségvetési főösszegünk növekedéséhez. Elmondható, hogy egy
biztonságos működés mellett a fejlesztéseinket meg tudtuk valósíta-

ni, realizálódtak azok az elképzelések, amelyeket az elmúlt esztendőre kitűztünk. A rendelet tervezetet
ennek megfelelően a képviselő-testület elfogadta.
– Előterjesztések között szerepelt
az önkormányzati tulajdonban
lévő gazdasági társaságok 2015.
évi éves beszámolója, valamint
2016. évi üzleti terve. Ezekről mit
lehet tudni?
H.Zs.: –Tárgyaltuk a Mezőtúri
Városfejlesztési Kft. és az Mezőtúri
Ipari Park Kft. 2015. évi éves beszámolóját és a 2016. évi üzleti tervét,
valamint az Italiagro Kft. 2015. évi
beszámolóját. Ezeket elfogadta a
képviselő-testület. Ezekben az esetekben csupán annyi teendőnk volt,
hogy az Ipari Park Kft. részére a
képviselő-testület több mint 20 millió forintos pénzügyi többlet kompenzációt fogadott el. Ezt azért tettük meg, hogy a 2015. évi tevékenységét tudjuk ezzel javítani. A társaság e nélkül veszteséggel zárta
volna a gazdálkodását, ezt nem
engedhettük meg. Biztosítanunk
kell a pályázatképességét a Kft. –
nek. Ezzel kapcsolatosan a képviselő-testület azt a döntést hozta meg,
hogy a kompenzációt 2016 június
végéig az önkormányzat számára
vissza kell térítenie a Kft-nek.
– Zárt ülésen tárgyaltak a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatásáról. Mit tartalmaz ez a támogatás?
H.Zs.: – Egy újabb pályázat

benyújtásáról szól. Jelenleg is folyamatban van egy kompfelújítási projekt, ahol elektromos csörlő és
egyéb biztonsági berendezések
kerülnek kialakításra. Ebben az
esetben egy több mint 20 millió
forintos újabb pályázat benyújtásáról döntöttünk, amely már meg is
történt. Ennek megvalósítása 2017re tehető, amennyiben nyer a pályázatunk. Az önkormányzatnak 30%os önerőt kell biztosítania, ami durván 6 millió forintot jelent. Két
főrészből áll a projekt. Az egyik a
komp felújítására, a másik részét
pedig az ott található tanyaingatlanra fordítanánk. Bízunk a pályázat
sikerében.
Polgármester úr után Batta Attila
Viktor alpolgármester úr is megtartotta tájékoztatóját.
– A Mezőtúr város gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló napirend egy fontos téma volt az ülésen. Ki kell
emelni a beszámolóból, hogy a
város lakosságának a létszáma
folyamatosan csökken, jelenleg
megközelíti a 17 ezer főt, és emellett csökken a 0-18 évig terjedő korosztály létszáma is. Nagyon érdekes adat az, hogy ez a korosztály
Mezőtúron jelenleg 3075 fő, ebből

1070 fő rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül. Úgy gondolom, hogy ezt a problémát kezelni kell.
A 2016. évi igazgatási szünet
elrendeléséről is döntés született.
Ennek lényege, hogy a dolgozók
szabadságának nagy részét a megadott nyári és téli időszakban kell
kiadni. Ezen időszakon belül csökkentett üzemmódban lesz ügyfélfogadás hivatalunkban. A nyári igazgatási szünet 2016. július 18 - 2016.
augusztus 21-ig tart, a téli pedig
2016. december 19 -2017. január 1-ig.
Fontos előterjesztés volt a civil
szervezetek 2016. évi támogatása.
Ki kell emelni, hogy ez csak a civil
szervezetek támogatásának az
egyik része, most 1,6 millió forintról döntött a testület. Ez a bejegyzett szervezetek számára nyújtott
anyagi segítség, de emellett önkormányzatunk nagyon sok más
módon is támogatja a civileket.
Például: a Polgárőr Szövetségnek
500 000 Ft-ot, a Kóborka Állatvédő
Egyesületnek 300 000 Ft-ot tudtunk
adni. Most döntött a testület arról,
hogy a Művészeti Közalapítvány
esetében arról, hogy a meglévő 1,5
millió Ft felett 300 000 Ft többlettámogatást nyújtunk a művészeti
alkotások méltó tárolása céljából. A
Szivárvány Népzenei Egyesületet is
közel 1 millió forinttal támogatjuk.
Nagyon szervezett és értékes a civil
szervezetek munkája, nélkülük a
mezőtúri kulturális élet színvonala
jelentősen csökkenne.

Bodor Márti

Testvértelepülési Találkozó 2016
Mezőtúr Város Önkormányzata
2016-ban sikeresen pályázott az
„Europe for Citizens” (569957C I T I Z - 1 - 2 015 - 2 H U - C I T I Z -T T )
„Gyermekfejjel az Unióról Gyermekszájjal a Jövőről” című
Testvértelepülési Találkozó pályázatra. A rendezvény 2016. augusztus 18-21. között kerül megrendezésre.
Testvérvárosaink, úgy, mint a
szerb Törökbecse, az erdélyi
Sepsiköröspatak-Kálnok és Árkos, a
szlovák Sárosfa, a német Weida, a
lengyel Maków Podhalanski és az

olasz Canelli is meghívásra kerültek
a változatos programokat kínáló
rendezvényünkre.
A pályázat keretein belül vendégeinket, akik többségében általános
iskola felső tagozatos, illetve középiskolás diákok, az első napon budapesti kirándulásra invitáljuk, ahol
megtekinthetik az Országházat,
továbbá Magyarország az Európai
Unióhoz való csatlakozásának jelképét, a Hősök terén található
Időkereket. A következő napon a
Városháza Dísztermében egy „Mini
Plenáris Ülés” kerül megrendezésre

annak érdekében, hogy a gyerekek
élvezetes, interaktív formában megismerkedhessenek az Európai
Parlament tevékenységének talán
legérdekesebb eseményével, valamint a döntéshozatal folyamatával.
A programon részt vevő fiatalok
képviselőcsoportokat alkotva kiválasztják az Európai Unió szakpolitikai területei közül a számukra legfontosabbat, legérdekesebbet. Az
adott terület jövőjével kapcsolatban
egy-egy oldalas esszét készítenek,
amelyeket az ülésen résztvevők
megvitatnak, majd szavazásra

bocsátanak.
Vendégeink a fenti eseményeken
túl természetesen részt vesznek az
egy időben zajló városi rendezvényeken is, úgy mint az augusztus
20-i Szent István - napi ünnepség és
Lampionúsztatás.

Szabó Sára
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Szent Iván éji
tűzugrás
2016. június 24.
Mezőtúr,
Szabadság tér

MEZŐTÚRI VÁROSI
TELEVÍZIÓ

KatonaSuli
2016. május 24-én a Mezőtúri
Református Kollégium dísztermében ünnepélyes keretek között
együttműködési megállapodás aláírására került sor. A KatonaSuli
program keretében a Magyar
Honvédség 86. Szolnok Helikopter
Bázis és a Mezőtúri Református
Kollégium együttműködési megállapodásának a célja, hogy a Magyar
Honvédség társadalmi támogatottságát növeljék, a katonai pályát népszerűvé tegyék, és a katonai alapismeretek választható érettségi vizsgatárgy elsajátítását mind pedagógiai, mind (katonai) szakmai vonatkozásában a legmagasabb szinten
megvalósíthatóvá tegyék a honvédelmi nevelés megvalósítására.

László lelkészelnök üdvözölte az
együttműködési megállapodás aláírását a Bibliából vett példázatra
alapozva a köszöntését, kiemelve,
hogy bár technikailag a mai honvédség fejlettebb, mint az ókori harcos, azonban a kitartás, a hűség, a
fegyelem ugyanolyan fontos, mint
az ókorban.
Majd Vasas István főigazgató úr
részletezte azt, hogy a KatonaSuli
program hogyan illeszkedik a
Református Kollégium jelmondata
mögötti tartalomba: „Hagyomány és
korszerű műveltség”.
Ezt követően az intézmény sportcsarnokában önvédelmi bemutató
megtekintése következett, melyet a
9-10. évfolyam rendészeti pályára

Az aláírás előtt Lamos Imre dandártábornok a Szolnoki Helikopter
Bázis parancsnoka méltatta az
együttműködés jelentőségét.
Ezt követően a fenntartó
Mezőtúri Református Egyházközség
részéről Nagytiszteletű Mihalina

készülő tanulók mutattak be. Az
esemény lezárásaként a múzeumi
könyvtár, tanuszoda, múzeumi
emlékszoba megtekintésén vettek
részt a vendégek.

Mezőtúri Református
Kollégium

Telefon: 06/56 350-075
Mobil:
06/70 673-0110
Email: mvtv@mkskft.hu
Beszámolók, magazinműsorok,
beszélgetések,
friss hírek, információk!

2016. június 03.
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Gyermeknapi rajzverseny

A 2016-os évben ismét meghirdette a Közösség Ház Gyermeknapi rajzversenyét, melyre óvodás, általános iskola alsó tagozat és általános iskola
felső tagozatos gyermekek jelentkezését várta.

II. hely: Achs Nóra, Kossuth út 4. osztály
I. hely: Mihácsi Petra, Rákóczi út, 2. osztály
Felső tagozat:
Különdíj: Mucha István, Szegedi Tamás, Kossuth út, 6. osztály
III. hely: Borbíró Szilvia, Rákóczi út, 8.b osztály
II. hely: Gonda Panna, Mezőtúri Református Kollégium, 6.a osztály
I. hely: Dóczi Galambosi Kristóf, Rákóczi út, 5.a osztály
Közösségi Ház különdíja a 2016-os Gyermeknapi plakát alapjáért:
Vékony Lili, Varázsgömb Művészeti Kör

Nagy örömünkre rengeteg rajz érkezett hozzánk, több mint 280 alkotás
közül válogathatott a zsűri – Kékiné Andrási Ilona a Csoda-Vár Óvoda intézményvezető-helyettese, Kovács Karolina keramikus és Pusztai Zsolt, a Túri
Fazekas Múzeum vezetője – ezúton is köszönjük munkájukat.
A verseny során számos különdíj is kiosztásra került.
Óvodás korcsoport:
Különdíj: Zámbó Lili, Harmatcsepp Óvoda
III. hely: Hegyi Zsófi, Csoda-Vár Óvoda
II. hely: Prifer Petra Andrea, Csoda-Vár Óvoda
I. hely: Kovács Patrik Zsolt, Csoda-Vár Óvoda

Mezőtúr Város Önkormányzata különdíjai:
Óvoda: Nagy Botond és Nagy Kristóf, Gyermekkert Óvoda
Alsó tagozat: Benczúr Henriett és Pók Hajnalka, Kossuth út, 4.osztály
Felső tagozat: Papp Nóra, Rákóczi út, 7.b osztály
Túri Lovas Klub különdíja: Fazekas Anna, Rákóczi út, 3.a osztály
Mezőtúr Művészeti Közalapítványának különdíjai:
Szűcs Petra, Rákóczi út, 5.b osztály
Sági Ádám, Csoda-Vár Óvoda

Általános iskola alsó tagozat:
Különdíj: Borsi Tibor, Kossuth út, 3.a osztály
Különdíj: Puskás Dávid, Papp Martin, Kiss Zoltán, Kossuth út, 2. b osztály
III. hely: Kecse Jázmin, Rákóczi út 2.a osztály

Gratulálunk a díjazottaknak! Köszönjük a gyerekek munkáját és felkészítő pedagógusaik, szüleik segítségét!
A kiállítás a Közösségi Ház nyitvatartási ideje szerint 2016. június 30-ig
látogatható.

Orosz A.

Napsütéses, vidám Gyermeknap
2016. május 29-én a Városi Gyermeknap verőfényes napsütésben és csodálatos nyári melegben telt a Városi Strandfürdő területén.
A program az Erzsébet liget szélén talált bennünket 17 lelkes gazdival és
még lelkesebb gyönyörű kutyusaikkal, kezdetét vette a Kutyaszépségverseny.
A zsűri –Nagy Mihály és Biriszló Zsolt a Mezőtúri Kutyakiképző Iskola
kiképzői – nehéz helyzetben találták magukat. A verseny létrejöttéhez
köszönjük a Pinki Horgász és Kisállateledel bolt támogatását.
Végül a helyezések a következőképp alakultak:
I. hely: Ody (gazdi: Sándor Henrietta)
II. hely: Aldo (gazdi: Hoprik Ferencné)
III. hely: Baranyi Eperke (gazdi: Baranyi Fruzsina)
Különdíj: Legény (gazdi: Farkas Imre)
Gratulálunk a helyezetteknek!
Ezt követve vehettek részt a gyerekek az Aszfaltrajzversenyen.
A verseny mindig nagy népszerűségnek örvend, így idén is sokan ragadtak krétát és csillogtatták meg tehetségüket. A zsűri – Papp Erika, Szabó
Sára és Kalán Hajnalka – hosszas tanakodás után döntött a dobogósokról.
Gratulálunk nekik!
I. hely: Sánta Anasztázia
II. hely: Malkócs Nikolett
III. hely: Vékony Patrik
Különdíj: Tuhai Barbara
Ezután a kerékpáros ügyességi verseny következett, amely a Kor-Zol
Műszaki Szaküzlet, a ProTúr Országúti Kerékpár Csapat támogatásával és
Bíró László valamint Szűcs Ádám levezetésével jött létre. Nagy örömünkre
sok kis bicajos gondolta úgy, hogy megméretteti magát a versenyen, így
nagyon jól sikerült ez a program is.
Gratulálunk minden nevezőnek és díjazottnak:
Lénárt Gábor, Malkócs Martin, Simon Norbert, Ökrös Sándor Péter,
Orbán Csilla, Tamási Kornél, Ökrös Kata Réka, Mészáros Bálint, Major

Regina, Major Levente, Bilibócz Attila, Szerencsés Bence, Polgár Gábor.
A strand területén a nap folyamán mindenki találhatott magának megfelelő szórakozási lehetőséget.
Volt étel-ital, édesség, mézeskalács, s minden mi szem-szájnak ingere,
trambulin, légvár, szerencsehorgászat, furfangos játszópark, arcfestés, kézműves foglalkozások a Százszorszép Óvoda ügyes kezű óvónői jóvoltából,
lovaglás, lovas hintózás, valamint a nap reggelén a Mezőtúri Intézményellátó
Kft. jóvoltából frissen átadott játékok a strand területén.
Ezúton köszönjük meg, mi dolgozók az Újvárosi Hagyományőrző
Klubnak, hogy nem hagytak bennünket szervezőket és segítőinket éhezni,
és egy finom topogó főzésével leptek meg minket.
Délben kezdődött a színpadi program a strand területén. A „Leg a Láb”
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánc bemutatója nyitotta a
műsorok sorát. A lelkes és ügyes kis néptáncosok ismét megmutatták mit
tanultak az év során, mennyit fejlődött tánctudásuk és színpadi mozgásuk.
Felkészítő tanáraik Szakálos Kitti és Szabados Tamás voltak.
A néptánc után zumba bemutatót láthatott a nagyérdemű. Felkészítő
tanáruk Csordásné Fejes Renáta. Köszönjük a friss csapat bemutatóját,
reméljük, még sok rendezvényen találkozunk velük is.
Ezután Győrfi Dalma felkészítésével a Dalma Dance Club táncosai vették
birtokba a színpadot és alaposan
felpezsdítették a hangulatot.
A gyermeknapra megérkezett a
szegedi Csiga Duó, akik sok kisgyermeknek ismerősök voltak,
hiszen több mezőtúri óvodába is
ellátogattak már, és mint mindig
most is mosolyt csaltak az arcokra.

Folyt a 6. old.
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Őket követte a színpadon Eszményi Viktória és Heilig Gábor duója.
Vidám dalokkal és játékos együtténekléssel szórakoztatták a gyerkőcöket.
Nagy izgalmak közepette történt meg a tombolasorsolás, amelyen rengeteg értékes ajándékot, játékot sorsoltunk ki a közönség legszerencsésebbjei
között. Köszönjük a Városi Nyugdíjas Klub tagjainak, hogy segítségünkre
voltak a tombolaárusításban.
17 órától Pál Dénes lépett a színpadra és énekelte el a különböző
televíziós műsorokban tőle hallott
örökzöld dalokat.
A szép napot Sub Bass Monster
fellépése zárta, a tőle megszokott
laza, vidám ugyanakkor abszolút
profi stílusban.
Szeretnénk megköszönni minden egyes kilátogatónak, résztvevőnek, hogy jelen volt a rendezvényen
és reméljük, hogy mindenki nagyon jól érezte magát velünk!

2016. június 03.

Köszönet segítőinknek, támogatóinknak:
Mezőtúr Város Önkormányzata, Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft., Városi Polgárőr Egyesület, KorZol Műszaki Üzlet, ProTúr Országúti Kerékpár Csapat – Bíró László, Szűcs
Ádám, Nagy Mihály, Biriszló Zsolt, Papp Erika, Szabó Sára, Vargáné Magdi,
Varga Zoltán, „Leg a Láb” Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – Szakálos
Kitti, Szabados Tamás, Csordásné Fejes Renáta – Zumba csoport, Dalma
Dance Club – Győrfi Dalma, Városi Óvodák – Százszorszép Óvoda: Szabó
Irén, Török Sarolta, Patkós Éva; Újvárosi Hagyományőrző Klub, Városi
Nyugdíjas Klub.

Orosz A.

Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!
Tájékoztatom Önöket, hogy a hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetűnek nyilvánított gyermekeknek a nyári szünet munkanapjain, de
legalább 43 napig, az önkormányzat ingyenes étkeztetést biztosít. Az óvodások és bölcsődések az intézmények bezárásának ideje alatt étkezhetnek.
Azok a gyermekek számára biztosított az étkezés, akiknek szülei, vagy
törvényes képviselői az igényüket benyújtották a családsegítő szolgálatnál.

Fotókiállítás a Balaton körül
Lapunkban már beszámoltunk
Szöllősiné Haller Orsolya és Szőke
Levente
Természet
S
Pillanatairól, hiszen a két mezőtúri fotós képei ezzel a címmel
utazzák körbe a Balatont.

polgármestere és Pappné Molnár
Veronika alpolgármester köszöntötte.
A megnyitóra való meghívást elfogadta Herczeg Zsolt polgármester úr és
Batta Attila Viktor alpolgármester úr
is, így az alkotók nagy örömére a tár-

Az étkeztetés ideje 2016. június 15 és augusztus 31. közötti időszakban
11-től 13 óráig.
2016. július 25 - augusztus 03, illetve augusztus 11-augusztus 16 között
az étkeztetés szünetel.
Helye: A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Mezőtúr, Rákóczi u. 40.)
ebédlője.
Az étel saját ételhordóban elvihető, illetve helyben is elfogyasztható.

Tisztelettel:
			

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Ütőshangverseny a Városi Galériában
2016. május 12-én került megrendezésre Domoki Soma Levente és
Sárvári Tamás Attila ütős hangversenye a Városi Galériában.
Egy ütősteremben született az
ötlet három hónappal ezelőtt, hogy
egy könnyedebb és egy komolyabb
hangvételű koncertre kerülhetne
sor 2016 májusában. A hangszer
összeállítás sokszínű volt. A klas�szikus ütőhangszerektől, mint például a timpani, az üstdob, a kön�-

tek. Domoki Soma Levente vonzódik a tradicionális és az archaikus
zenékhez. Az esten egy különleges
darab is felcsendült cserépedények
megszólaltatásával, amely egy megzenésített ókori görög himnusz
volt. Sárvári Tamás Attila timpanin,
xilofonon és marimbán játszott a
hangverseny során.
A fellépők az este folyamán igazán hangulatos és vidám műsorral
kápráztatták el a közönséget.

nyűzenei hangszereken át a cserépedényekig megszólaltatásra kerül-

Zrínyi Orsolya - MVTV

www.mkskft.hu
www.muveszetinapok.hu
www.turivasar.hu

A képen: Holovits Huba, Pappné Molnár Veronika, Batta Attila Viktor, Szöllősiné
Haller Orsolya, Herczeg Zsolt, Szőke Levente

Ez év márciusában Balatonlellén,
áprilisban Balatonszemesen nyílt
kiállítás a két alkotó munkáiból,

latot városunk polgármestere nyithatta meg. Ez alkalommal a műsorban
közreműködtek a helyi zeneiskola

amelyet
májusban
egy
balatonföldvári tárlat követett.
Május 6-án a Bajor Gizi Közösségi
Házban sok érdeklődő részvételével
nyílt meg Természet-S Pillanatok címmel az újabb fotókiállítás. A megjelenteket a házigazda település nevében Holovits Huba Balatonföldvár

diákjai.
A kiállítás május 31-ig lesz látható Balatonföldváron, majd az előzetes tervek szerint a fotók utaznak
tovább és júniusban Keszthelyen,
majd júliusban Veszprémben kerülnek bemutatásra.

Bodor Márti

Rendőrségi információ

„Házhoz megyünk!” megelőző-vagyonvédelmi program és „BikeSafe”
kerékpár regisztráció időpontjai:
2016. június 6-án 14-16 óra
2016. június 7-én 10-12 óra
2016. június 8-án 12-14 óra
2016. június 9-én 09-11 óra
2016. június 10-én 12-14 óra között
Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
Közösségi Ház, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

2016. június 03.
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Major Mihály énekművész 65 éves

Több mint száz meghívott vendég, családtag, barát, zenésztárs,
klubtag volt hivatalos arra a közös
ebédre és lemezbemutatóra, ahol
Major Mihály mezőtúri népdalénekest, énekművészt, a Magyar
Állami Operaház és a Fővárosi
Operettszínház egykori tagját
köszöntötték a Mezőtúri Szabadidő
Központ dísztermében 2016. május

gyűlés alelnökének köszöntőjét,
majd Herczeg Zsolt, Mezőtúr város
polgármestere üdvözölte meleg szavakkal Major Mihályt. A Vasutas
Nyugdíjas
Klubok
Országos
Szövetségének (VNYKOSZ) képviseletében előbb Borsi Sándorné elnökhelyettes egy szép, szívhez szóló
verssel, Horváth László elnök pedig
– miután „tiszteletbeli fiává” fogadta
az ünnepeltet – ünnepi köszöntővel,
ajándékokkal, díszoklevéllel és az
alkalomhoz illő dalokkal is kedves és
megható perceket szerzett mindenkinek. A finom ebéd elfogyasztása közben már nézhették az ünnepség
résztvevői azt a két CD lemezt tartalmazó „Megkötöm lovamat” című
összeállítást, amelyet Borzi Lajos
válogatott össze az énekművész
emlékezetes fellépéseiből. Ebéd után

hangú fiatalembert. Énektanulás,
különórák, megélhetés, szakmatanulás, szigorú meghallgatások sora
következett. Ágai Karola, Simándy
József ajánlásával lett a Magyar
Állami Operaház tenoristája, majd
prímtenor szólamra is felvételt nyert.
Neményi Lili ajánlásával csábították
az egyre sokoldalúbbá váló énekest –
Vámos Miklós „rábólintása” után – a
Fővárosi
Operettszínházba.
Oberfrank Géza főzeneigazgató irányításával egyre több szerepet kapott,
de a kalandvágy és a művésszé fejlődés kihívást jelentett a fiatal énekesnek: 1979 – ben a Szegedi Szabadtéri
Színház egyik nagy sikerű előadása
után – a társulat több tagjával együtt
–
külföldre
távozott.
Előbb
Németországban,
később
Ausztráliában telepedett le. Szinte

Napsugár Kultúrkörnek és a Túri
Olvasókör Egyesületének. Kellemes
megjelenésével, kiváló énekhangjával, kiemelkedő hangulatteremtő
képességével, megnyerő modorával a
térségi rendezvények keresett szereplője: rendszeresen lép fel közös
műsorban – többek között – Kalmár
Magdával, Sülyi Károllyal, Koltai
Lajossal. A VNYKOSZ rendezvényeinek, klubnapjainak állandó, megbecsült és szívesen hallgatott fellépője.
Kísérői: Lévai János, Berecz Zsolt
Miklós, Milák Géza szívesen emlékeznek rá és a felejthetetlen fellépésekre, koncertekre. Párja Rusziné
Mucha Anna minden lépését vigyázza, egészségének mindenkori őre,
kevéske szabadidejének eltöltésében
szeretett társa. Az csak természetes,
hogy a sok-sok köszöntés, megemlé-

7-én születésnapja alkalmából.
E jeles ünnepre az ország szinte
minden részéből érkeztek vendégek.
Az ünnepelt és párja Rusziné Mucha
Anna alig győzte fogadni a szebbnél
szebb csokrokat és a sok-sok ajándékot, amellyel – az immáron hivatalosan is a nyugdíjasok táborát erősítő, a
helyi Lokomotív Vasutas Nyugdíjas
Klub tagjaként már régen aktívan
tevékenykedő – „Major Misit” köszöntötték egy-egy pohár „vendégfogadó
itóka” kíséretében a vendégek. Már
majdnem dél volt, amikor Rusziné
Mucha Anna felolvasta a megyei köz-

a mezőtúri nyugdíjasok énekkara
népdalcsokorral kedveskedett, szegedi vendégei Pál apostolnak, a szeretet
dicséretéről írt leveleiből válogattak
az ünnepeltnek. Természetesen nem
maradhatott el a pezsgős koccintás
sem: a pohárköszöntőt Horváth
László mondta el, majd felidézték
„Misi” életútját is. Major Mihály 1951.
május 2-án Mezőtúron született: szép
énekhangjára, már kisiskolás korában felfigyeltek. Egy tehetségkutató
versenyen – a zsűriben Vikár Béla,
Béres János, Grabócz Miklós is ott ült
– már Budapestre invitálták a jó

mindent énekelt – elsősorban az ott
élő magyaroknak, kiváló zenészek
közreműködésével – miközben egy jó
nevű szálloda szakácsaként is dolgozott. Sok-sok kiváló művész – Talabér
Erzsébet, Máté Ottilia, Maros Gábor,
Jákó Vera, Kállai Bori, Leblanc Győző,
Berkes János – kalauzolója volt a
távoli kontinensen, de az őt fellépései
sorén rendszeresen kísérő ifjabb
Sánta Ferenc vezette kiváló zenekar
útját is ő egyengette Ausztráliában.
Szíve azonban hazahúzta: előbb
lakást vásárolt, majd 2000 után hazaköltözött Mezőtúrra. Tagja a helyi

kezés, könnyes találkozás után jutott
idő egy kis éneklésre is. A közös nótázás, a legszebb népdalok megidézésén túl színpadra is csábították
„Misit”! A János Vitéz legszebb dallamai csendültek fel búcsúzóul – mindenféle kíséret nélkül – olyan szépen,
hogy nem merte még dúdolni sem a
„kemény mag” Kukorica Jancsi belépőjét. Isten éltessen, és kívánjuk,
adjon jó egészséget és még sok hos�szú énekes évet Neked a Teremtő!

Szentes Bíró Ferenc
Szeged

Emlékezés Gyalog Magdára
Gyalog Magda - citerás, népművész Mezőtúron született a Székeskert
nevű városrészben és ott is nőtt fel. 1954-ben már Filharmónia előadóművészi engedélyt szerzett és 1956-ban országos első helyezett lett a
Néphadsereg kulturális seregszemléjén. Közel száz felvétele készült a
Magyar Rádióban, melyből 28 összeállítás és 78 önálló dal. Kodály
Zoltánhoz fűződő népzenei kapcsolata és együttműködése a szakmai
körökben is legendás volt.
A Honvéd Filmstúdióban 1956-ban film készült róla. Televíziós szereplései közül kiemelhető többek között a Kecskeméti Népzenei Találkozón,
majd az 1973-ban az OKISZ Erkel Művészegyüttes szólistájaként készült
felvétel. Rádióban való szereplései nem csak hazájában voltak, hanem túl
határainkon, a szerbiai újvidéki rádióban 1965-72 között számtalan alkalommal készítettek vele felvételt. A mezőtúri Petőfi Dalkörnek is énekelt és
muzsikált 1948-68 között. Tagja volt a KÓTA Szolnok Megyei Bizottságának,
a Kispesti Vigadó Nótaklubnak valamint a MÜMAD (Művészek a magyar

működő mezőtúri Szivárvány citerazenekart (www.szivarvanycitera.hu).
Mindemellett 1965-80 között a békéscsabai Balassi, a szolnoki Tisza, a gyomai Körösmenti, a sátoraljaújhelyi Hegyalja, a jászberényi Palotás majd az
OKISZ Erkel Ferenc Művészegyüttes szólistája volt. Utolsó európai önálló
turnéja 1999-ben Törökországban zajlott, ahol fáradhatatlanul mutatta meg
szülőföldje zenei kincseit. A művésznő - bár koncertjei, munkája miatt
Budapesten élt -, sohasem feledte szülővárosát és minden vele készített
interjúban megemlítette az alföldi kisváros értékeit, emberségét és az ott
élők magas népzenei kultúráját.
Gyalog Magda emlékét családján kívül őrzi Mezőtúron az általa alapított
Szivárvány citerazenekar is. Tisztelet és köszönet illeti azért, hogy tehetséges tanítványaival, Mikó Annával és Csider Istvánnal sikerült olyan szinten
megszerettetni a népdalokat, a citeramuzsikát, hogy egész életüket meghatározta ez a népzene-szeretet. Az elvetett mag termékeny talajra hullott,
sok-sok tanítványuk Mezőtúron és szerte az országban örömet talál a

dalért) és a Fráter Lóránd Társaság tagjai közt is szerepelt és töltött be pozíciót.
Elismerései:
1956 Miniszteri dicséret
1975 Szocialista Kultúráért
1979 Pro Urbe – Mezőtúr városért díj
1999 Pro Urbe – Mezőtúr városért díj
Gyalog Magda 1958-tól tanított, majd 1970-ben megalapította a mai is

muzsikában és nem egy közülük már neveli a következő generáció citerajátékosait. A szülőváros és a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület tisztelete jeléül teret nevezett el Gyalog Magdáról, ahol bronz virág szobor és egy
írás tiszteleg emléke előtt. A kövön Gyalog Magda szavai olvashatók:
Mezőtúr nyelve a világgal a citeramuzsika!

Seresné Metzker Krisztina
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Kaán Károly Verseny huszonnegyedszer

Mezőtúri központtal 1993 óta a
11-12 éves diákok körében országos
szintű szervezet jött létre, a Kaán
Károly Országos Természet- és
Környezetismereti Verseny, amely
20
alközponttal
működik.
Napjainkig közel 230.000 gyerek
vett részt a 3 szintű versenyen.
Kiemelt volt az 5. 10. és a 20. évforduló, amelyen Kaán Károly emlékoszlopot, Kaán Károly mellszobrot
és emléktáblát avattak. A hosszú
évek óta végzett tehetséggondozás,
tanulmányi versenyek szervezése,
a határon túli iskolákkal kiépített
kapcsolatrendszer, a civil szervezetekkel vállalt együttműködés példaértékű.
Az verseny által indított tehetséggondozás terepet biztosít az ered-

A Kaán Károly XXIV. Országos
Természet- és Környezetismereti
Verseny házi fordulóin 6900 tanuló
vett részt. 2016. április 15-én egy
időben 780 5. és 6. osztályos tanuló
versenyzett az ország 19 megyéjében és Budapesten közel 400 felkészítő tanár segítségével. Budapesten
kerületenként 3-3 tanuló versenyzett, összesen közel 100 tanuló.
Közülük a legjobb 23 tanuló
2016. május
20,21,22 - én
Mezőtúron mérte össze tudását.
Az alábbi településekről érkeztek
versenyzők ebben az évben:
Besenyőtelek, Budapest, Debrecen,
Karcag, Ajka, Miskolc, Tiszakécske,
Orosháza, Hosszúhetény, Cece,
Szeged, Sopron, Nyergesújfalu,
Ecseg, Vác, Tuzsér, Répcelak,

Belvárosi
Református
templomban.

Nagy-

követően a versenyt Dr. Vajna
Tamásné, a zsűri elnöke értékelte.

A terepgyakorlati nap 2016.
május 21-én Kaán Károly emlékfa
ültetéssel kezdődött a templomkertben. Az év fájának, a mezei szilnek
az elültetésére került sor. Ezt követően Kaán Károly mellszobrát
koszorúzták meg a résztvevők az

Az ünnepélyes díjkiosztáson a
tanulók számos ajándékot kaptak, a
szponzorok és támogatók jóvoltából. Az első három helyezett tanuló és felkészítő tanára Kaán Károly
Emlékérmet kapott, valamint a verseny színvonalas lebonyolítása

ményekhez vezető utak sokféleségének elfogadásához, a hagyományos oktatási formák gazdagításához és a környezeti nevelés népszerűsítéséhez.
A Kaán Károly Verseny célját az
induláskor így fogalmazta meg: a
különböző iskolatípusban tanuló
11-12 éves tanulóknak lehetőséget
biztosítani a környezetük önálló
megfigyelésére, kutatómódszerek
alkalmazására, egy-egy önálló vizsgálati feladat elvégzésére. E célok
helyességét a több mint két évtizedes tapasztalat is igazolja. A környezettudatosság erősítését szolgáló programot ajánl az 5-6. osztályos
tanulóknak, a megvalósításban is
részt vesz és kommunikálja azokat.
Így pl. TermészetBúvár újság,
Erdészeti Lapok, Oktatási Közlöny,
televízió, rádió, Háromszék Újság,
A mi erdőnk.
Saját kiadványaiban is népszerűsíti a versenyt, a versenybizottság
által szerkesztett Kaán Károly tanári
segédanyag és a Kiselőadások gyűjteményes kiadása, amely eddig 24
kötetben jelent meg. Nyomon követi
a Kaán Károly Országos Természetés Környezetismereti Verseny döntőjén résztvevő tanulók életútját a

Nagykanizsa, Böhönye, Dombóvár.
Az ünnepélyes megnyitót, vagy
eredményhirdetést részvételével
megtisztelte Kaán Károly unokája
és dédunokája, az Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
Köznevelésért Felelős Helyettes
Államtitkárság
képviseletében
Simonyi István, a Földművelésügyi
Minisztérium
képviseletében
Román István helyettes államtitkár,
az Országos Erdészeti Egyesület
képviseletében Puskás Lajos szakosztályelnök, Szűcs Dániel önkormányzati képviselő, Dr. Bordács
Sándor Kaán Károly verseny érmes,
Junior Prima Primissima-díjas fizikus, a korábbi években AlmaMaterünk öregdiákjai (Dr. TúriKovács Béla és Dr. Latorczai János),
az Országos Erdészeti Egyesület
elnöke, főtitkára. Az ünnepélyes
megnyitót követően megkoszorúzták a tavaly átadott Kaán Károly
emléktáblát. A Kaán Károly emlékteremben a 24 év Aranykönyveit,
fotóalbumait, pólóit, tanári segédanyagait, okleveleit tekinthették
meg a résztvevők.
2016. május 20-án 15.00 órától a
kiselőadások bemutatására került
sor, amelyek hagyományosan

egykori Főiskola aulájában, majd
terepgyakorlatra indultak a HármasKörös menti ártéri erdők, a PeresiHoltág varázslatos vízi világ felkutatására. Közben az erdész munkáját is megismerték Dr. Tóth Albert

érdekében végzett többéves áldozatos munkájáért Mihalina László lelkészelnök és Herczeg Zsolt polgármester, melyet Győrfi Sándor
Munkácsy- és Mednyánszky –díjas
szobrászművész készített.

Prof. Emeritus vezetésével.
2016. május 22-én az elméleti fordulóra került sor. Időközben a felkészítő tanárok megismerkedtek a
versenynek otthont adó történelmi
emlékhellyel,
a
Mezőtúri
Református Kollégiummal. Az
intézményt egy sétával egybekötve
Vasas István főigazgató úr mutatta
be. Ezt követően Bódis Bertalan
mesterpedagógus gondolatébresztő
előadását hallgathatták meg a „A
természetismeret
tanításának
dilemmái” címmel.
A plenáris záróünnepséget

A résztvevőktől prof. emeritus
Dr. Tóth Albert, a versenybizottság
elnöke köszönt el.
Minden tanuló ajándékcsomaggal tért haza, melyeket az Országos
Erdészeti Egyesület, a Hermann
Ottó Intézet, Mezőtúr város önkormányzata, a rendező intézmény és
fenntartója ajánlottak fel.
A
TermészetBúvár és az Erdészeti
Lapok és a Mi erdőnk kiadványait is
magukkal vihették.
Az országos természetismereti
versenyen résztvevő tanulók a
NEFAG Zrt. Erdészeti Erdei

Hermann Ottó és a Kitaibel Pál verseny vonatkozásában. Visszahívja
őket a verseny megnyitójára előadónak, csakúgy, mint a vajdasági
Törökbecse
és
az
erdélyi
Sepsiköröspatak, Kálnok, Árkos
(Mezőtúr testvértelepüléseiből)
tanulóit és felkészítő tanárait is.

magas színvonala a zsűrit nehéz
döntési helyzetbe hozta. Erre az
alkalomra Kiselőadás gyűjtemény is
kiadásra került.
Ezt követően a Mezőtúri
Református Kollégium diákjai színvonalas műsort adtak a versenyzők
és felkészítő tanáraik tiszteletére a

köszöntötte Mihalina László, a
Mezőtúri Református Egyházközség
lelkészelnöke, Vasas István, a
Mezőtúri Református Kollégium
főigazgatója és Herczeg Zsolt,
Mezőtúr város polgármestere, aki
további támogatásáról biztosította a
közel negyedszázados versenyt. Ezt

Iskolájában, Szolnokon, kedvezményes táborozásra is lehetőséget
kapnak minden évben. 2016-ban a
tábor időpontja június 19-24-ig lesz.

Dr. Krizsán Józsefné
a versenybizottság titkára
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„Nem vagyunk mi kispályások”
„Nem vagyunk mi kispályások”
címmel szurkolói pályázatot
írt ki Király Nóra Újbuda
alpolgármestere a Magyar
Labdarúgó Szövetség támogatásával. 1972 után idén ismét
kijutott a magyar nemzeti
válogatott az EurópaBajnokságra, Franciaországba.
A pályázati lehetőség a válogatottunk támogatását, egy
ország közös szurkolását
célozta meg. A Mezőtúri
B-közép csapata is benyújtotta
pályázati anyagát, amely szép
eredményt és megannyi
élményt szerzett a csapat tagjainak. Lázár Miklós edzővel
és Lantai Laura szervezővel
beszélgettünk az élményekről.
– Hogyan találkozott a csapat a
pályázati kiírással? Milyen módon
lehetett pályázni?
L.L.: – Körülbelül két hónappal
ezelőtt a Magyar Labdarúgó
Szövetség küldött egy e-mailt Lázár
Miklósnak, majd az ország iskoláinak, óvodáinak, melyben tájékoztattak a pályázati lehetőségről.
Közösségformálónak tartottuk ezt a
kiírást, így úgy gondoltuk mindenképp elkészítjük a pályázati anyagunkat. A feladat egy rövid film
elkészítése volt, amihez szurkolói
mezek gyártása, különböző rajzok,
kézműves alkotások tartoztak.
Ezek a magyarzászló színeiben kellett, hogy elkészüljenek. Mi a szurkolói mez gyártását választottuk. A
Mezőtúri Önkormányzat és az
egyik szülő támogatásával mezőtúri címerrel ellátott pólókat kaptunk,
amelyeket ezúton is köszönünk.
Majd az egyik anyuka piros-fehérzöld szalagot varrt az aljára, illetve
az egyik ujjára és innentől kezdve a
gyerekek fantáziájára volt bízva a
saját mezük elkészítése. Következő
lépésben kerestünk egy dalt, amelyet átírtunk. Ez a „Nézését meg a
járását” című nóta lett, mert ez a
magyar válogatott egyik kedvence.
Ezt az új dalt a gyerekek megtanulták, koreografáltuk, majd mindezt
az összeállítás elején a csapat tagja,
Kiss Attila Lőrinc egy beszéddel
vezette fel. Feladat volt ebben a kisfilmben az is, hogy a várost valamilyen szinten mutassuk be és mivel
Mezőtúr a kerámia fővárosa, úgy
gondoltuk, hogy ezt kell nekünk
megmutatni. Így készítettünk egy

kerámialabdát, amelyet felajánlottunk az EB első gólszerzőjének. Ez
a kisfilmben el is hangzik. Majd
ezután a Focimajálison arra jutottunk, hogy ez a labda lesz a magyar
válogatott a kabalája.
– Újbudán került megszervezésre
az I. Focimajális, ahol a pályázók
legjobbjai vehettek részt. Hogyan
került Mezőtúr csapata erre a ran-

díjátadáson mi is átnyújtjuk Nagy
Ádámnak a kerámialabdát. Ádám
ezt őszinte örömmel fogadta. A
vasárnapot követően néhány nappal érkezett a fénykép, amelyen a
buszon ülnek a magyar válogatott
játékosai kezükben a mezőtúri
kerámialabdával.
– Ezt a kerámialabdát kinek
köszönhetjük? Ki készítette el?

gos helyre?
L.M.: – Összesen 77 pályázat
érkezett be, amelyeket egy 10-12
fős zsűri bírált. A legjobb 24 pályázó kapott meghívást a Családi FociFesztivál és Iskolai Szurkolótáborok
I. Országos Találkozójára. A 24 csapat mellé különdíjjal bejutott még
2, valamint közönségszavazással 1
nevező is, így összesen 27 meghívott pályázó volt jelen az eseményen. Erre május 22-én került sor. A
rendezvényen minden csapat előadta élőben is a műsorának egy
részletét. A délelőtt folyamán
különböző sportversenyek várták
az érdeklődőket. Az előadásunkat
nagy taps követte, majd a színpadról lejövet az M4 és az M1 stábja is
készített velünk riportot.
– A Mezőtúri B-közép csapatáról
mit lehet tudni? Mióta játszanak
együtt?

L.L.: – Cseh Magi népi iparművész készítette el. A labdára rá lett
írva, hogy Mezőtúr a kerámia fővárosa, a csapat név, illetve a gyerekek és a felkészítők nevei is szerepelnek rajta.
– A Foci Majálison a Mezőtúri
B-Közép első helyet ért el a
kocsoportjában belüli focimeccseken. Mit nyertek a gyerekek ezzel
a helyezéssel?

karkötőt, aranyérmet, emléklapot,
valamint a magyar válogatott tagjairól
készült
kabalafigurákat.
Ezenkívül három fődíj volt. Az
egyik a Neckermann Utazási Iroda
jóvoltából egy egyhetes utazási
lehetőség a magyar válogatotthoz
az EB faluba. Ezt sorsolás útján a
Kiskőrösi Iskola felkészítő tanára
nyerte. A másik két díj a zsűri értékelése alapján került kiosztásra. Az
egyik ilyen az őszi világbajnoki
selejtezőkön való játékos kíséret,
ezt a Hajdúböszörményi Óvodások
nyerték meg. A másik pedig a
magyar válogatott meze minden
játékos aláírásával bekeretezve,
amelyet mi mezőtúriak nyertünk
meg. Külön felemelő érzés volt,
hogy más csapatok is oda jöttek
hozzánk gratulálni, nemcsak az
eredményhirdetésen, hanem a
műsorunk után is. Hozzá kell tenni,
hogy a siker és az ajándékok mellett mi felkészítők is és a gyerekek
is barátokra találtunk. A közönségszavazatokat illetően fontosnak tartom elmondani, hogy azt a szavazást egy Mendei Óvoda nyerte meg,
második helyen végzett a mezőtúri
Katolikus Iskola. A Hajdúböszörményi csapat és a mezőtúri
Katolikus Iskola csapata kiszállt
ebből a szavazásból a Mendei
Óvoda javára, így ennek a kistelepülésnek az óvodásai eljuthattak
Magyarország - Elefántcsontpart
mérkőzésére. Azóta is jó baráti kapcsolatot ápolunk az intézménnyel.
Ezúton is köszönjük mindazoknak a támogatását, akik lehetővé
tették számunkra, hogy részt vehettünk az I. Újbudai Focimajálison.
Kívánjuk, hogy a kerámialabdánk

L.M.: – A legtöbbjük a gyerekeknek egy iskolába is jár, a Mezőtúri
Általános Iskolába. A csapat minden tagja a MAFC Sportegyesületben
focizik, több korosztályban.
– Személyesen találkozhatott a
csapat Nagy Ádám válogatott labdarúgóval is, aki átvette a már
említett kerámialabdát. Vele
milyen kapcsolatot sikerült kialakítani?
L.M.: – Előzetesen megbeszéltük
a főszervezővel, Újbuda alpolgármesterével Király Nórával, hogy a

L.L.: – A nagy sikeren és elismerésen túl rengeteg ajándékot kaptak
a gyerekek, pólót, tollat, labdát,

hozzon a válogatottnak sok szerencsét.

Bodor Márti
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Úszóverseny Marosvásárhelyen

Az idén úgy alakult, hogy a
Pünkösdi hétvégén ismét Erdélybe
mentünk, de most nem a
Csíksomlyói búcsúra, hanem egy
nemzetközi úszóversenyre kaptunk
meghívást,
Marosvásárhelyre,
Maros megye székhelyére.
Seres
János
a
Mezőtúri
Református
Kollégium
Gimnázium, Szakközépiskola tanára és Csipes Andor úszóedző vezetésével Marosvásárhelyen, nemzetközi úszóversenyen vett részt az
egyesület 5 úszója. A csapat összesen 9 (2 arany, 5 ezüst és 2 bronz)
éremmel tért haza! 4 ország 260
versenyzője mérte össze tudását az
50
méteres
medencében.
Országunkat
Hajdúszoboszló,
Miskolc, Szentes, Gyöngyös,
Mezőtúr úszói képviselték.

cifra palotáit, Körösfőn is pihentünk
egyet, ahol a Sebes-Körös ered.
Marosvásárhelyen megnéztük a
Középkori Várat, Kultúrpalotát,
Teleki–Bolyai Könyvtárat, BolyaiFarkas Középiskolát, Rákóczi lépcsőt. Kolozsváron Mátyás király és
vele szemben a Bocskai István erdélyi fejedelem szülőházát. Igaz, hogy
születésük között 1 évszázad az
eltérés, de hogy két ekkora jelentőségű személyiség egy utcában született, nem tudom, van-e erre más
példa a történelemben. A főterén a
Mátyás király szobrot és a templomot tekintettük meg és a Szervátiusz
Múzeumot a kolozsvári Szent
Mihály Plébánia épületében, aminek már mezőtúri kötődése is van.
A tordai sóbánya Torda egyik legfontosabb turisztikai látványossága

A Túri Lovas Klub hírei

Az Amatőr Gyermek Lovasverseny fordulóin részt vettek a Túri Lovas
Klub versenyzői is, ahonnan szép eredményekkel tértek haza.
Eredmények:
2016. május 15. - Kiskunfélegyháza
Díjlovaglás		 I. Molnár Laura
		 IV. Trinyik Anikó
		 V. Jakucs Petra
2016. május 21. - Túrkeve
Díjlovaglás		 I. Molnár Laura
		 II. Jakucs Petra
		 V. Trinyik Anikó
Haladó kategória 		 VI. hely Molnár Laura
		 VII. hely Jakucs Petra
		 IX. hely Trinyik Anikó
Nehéz kategória		 VI. hely Molnár Laura

Dobogósaink:
Papp Lili (2006) 1 arany
Sőrés Lujza (2007) 1arany, 1
ezüst
Nagy Zoltán (2003) 4 ezüst
Király Dóra (2006) 1bronz
Ugrai Nikoletta (2007) 1 bronz
A Szervezők kitettek magukért,
remek versenyen vehettünk részt és
pazar volt a körítés. 3 csillagos szálloda, napi 3-szori étkezés már a verseny előtti napon is, hazafelé úti
csomag.
Az utazást összekötöttük egy kis
kirándulással és kulturálódással
János vezetésével, aki mint köztudott Erdélyi származású, ráadásul
Marosvásárhely szülötte.
Odafelé megálltunk a Király
hágónál,
Erdély
kapujánál.
Lefotóztuk a bánffyhunyadi romák

és gyógyhelye. A lépcsők 13 emeletnyi mélységbe visznek le, mindegyik emeleten megjelölve a kiásás
évét. Lehetőség nyílt az óriáskerék
és a csónakázás kipróbálására, természetesen éltünk vele.
Végső állomás a nagyváradi bevásárlóközpont, ahol minden pénzem
mics-re költöttem, alig várom, hogy
itthon meggrillezhessem őket.
Hatalmas élmény volt nem csak a
gyerekeknek, de nekem is, aki már
sokadik alkalommal járt Erdélyben.
Hamarosan újra visszatérek, hogy
egy kicsit lenyugodjak, oda ahol
pipálnak a hegyek, ahol a fenyők
illatát érzem, s ha jól figyelek, hallom a szavukat, oda ahol mindig
lassabban jár az idő.

Csipes Andor
úszóedző

Horgász hírek
Balog Sándor Finomszerelékes horgászverseny
2016.május 21.
Helye: Túrtő, Versenypálya.
1.hely: Veres Imre 6,90 kg.
2.hely: Dudás Sándor 5,41 kg.
3.hely: Láposi Zoltán 5,28 kg.
4.hely: Malavolti Andrea 4,28 kg.
5.hely: Csikós Attila 3,49 kg.
6.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos 3,34 kg.
7.hely: Vásárhelyi Lajos 3,32 kg.
8.hely: Kádár Zoltán 3,29 kg.
9.hely: Hajdú Róbert: 3,28 kg.
10.hely.Pap István 2,38 kg.
11.hely: Fadgyas Antal. 1,96 kg.
12.hely: Kávási Lajos 1,94 kg.
13.hely: Ványai Zoltán 1,62 kg.
14.hely: Kálai Sándor 1,58 kg.
Össz fogás: 48,07 kg.
Indulók száma: 14 fő.
Köszönjük a támogatást: Ifj. Balog Sándor, Mezőtúri Horgász Egyesület,
Pinki Horgász és Kisállateledel Bolt.

Virág Büfé a Közösségi Házban
Nyitva tartás:

H-P: 8-20 ó
Szo: 9-13 ó
Vas: zárva,
(Illetve a rendezvényekhez igazodva. )
Várunk minden régi és új vendéget, kedves kiszolgálással, kulturált környezetben!

2016. június 03.

mezőtúr és vidéke
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ELHUNYTAK
Balogh Andrásné Kozák Zsuzsanna
élt 83 évet,
Kiss Ferenc élt 77 évet,
Polgár Károlyné Patkós Ilona élt 82 évet,
Tóth Erzsébet élt 59 évet,
Horváth László élt 62 évet,
Polgár Sándor élt 63 évet,
Sipos Lajos élt 56 évet,
Urbán Sándor élt 58 évet,
Fadgyas Sándor élt 85 évet,
Hegyi József élt 88 évet,
Özv. Török Sándorné Szabó Ilona
élt 90 évet.

Nyugodjanak békében.
„Leg a láb” tanévzáró
2016 május 18-án megrendezésre
került a ,,Leg a láb” Alapfokú
Művészeti Iskola tanévzáró műsora. A délután folyamán a Városi
Általános Iskolák több csoportja,
egy óvodás csoport és a Túri
Liliomok is képviseltették magukat
Szakálos Kitti és Szabados Tamás
tánctaná-rok vezetésével. A gyerekek bemutathatták a szülőknek és
az érdeklődőknek az egész éves
munkájukat. Minden csoport kitett
magáért. Láthattunk pl.: népmesét,
népi játékokat, nyírségi táncokat. A

műsort a tanárok közös tánca zárta,
majd a fináléban az összes gyerek
részt vehetett és egy jót táncolhattak együtt. Tomi bácsi és Kitti néni
segítségével nem jött volna létre ez
a délután!!

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

Rácz Noémi
(Strausz Ilona)

Meghívó
Mezőtúr Város Önkormányzata az EMBERSÉG NAPJA
alkalmából megemlékezést tart.
Helyszín: Mezőtúri Evangélikus templom, Botyánszky János emlékpark, Holokauszt emlékhely
Időpont:
2016. június 19. (vasárnap) 11,00 óra
Program:
Emlékező Istentisztelet és a Botyánszky János díj átadása az
Evangélikus templomban.
Koszorúzás a Botyánszky emlékparkban. Az ünnepi beszéd után
harangzúgás mellett emlékmenet indul a Holokauszt emlékhelyhez,
ahol ökumenikus áldást mondanak a történelmi egyházak képviselői.
Közreműködnek a Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskolájának tanulói.

Köszönjük a felkészítést:
Szabados Tamás (Tomi bácsi)
Szakálos Kitti (Kitti néni)

ÚSZÁS OKTATÁS A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!

Boldog Annabella
5. osztályos tanuló

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Június 3-9-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 550-445
Június 10-16-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.: 350-637

közéleti lap

mezőtúr és vidéke

Állatorvosi ügyelet
Június 4-5-én
Dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936
Június 11-12-én
Dr. Bodó Péter
Túrkeve, Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073

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, valamint vasárnap és ünnepnapokon 8-10 és 16-18 óráig. Hétköznapokon az aktuális
ügyeletes gyógyszertár a zárásától 19 óráig tart ügyeletet.
Mezőtúr és Vidéke Városi Közéleti lap. Megjelenik kéthetente.
Szerkeszti, kiadja és terjeszti: Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. Szerkesztőség: 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.
Tel.: 56/350-075, Fax.: 56/350-299, e-mail: ujsag@mkskft.hu. Felelős szerkesztő: Bordács László. Szerkesztő, tipográfus: Bodor Márta.
Nyomdai munkák: Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft. 5400 Mezőtúr,
Dózsa György út 42-44. 		
ISSN 0864-7607

A Mezőtúri Úszószakosztály kis létszámú, csoportos,
intenzív, 10 alkalmas úszásoktatást indít kezdő,
haladó és extra haladó szinten az alábbi
turnusokban:
I.: de és du: 2016. június 20-tól 2016. július 1-ig
II.: de és du: 2016. július 4-től 2016. július 15-ig
III.: de és du: 2016. augusztus 1-től 2016. aug. 12-ig
A részletekről érdeklődni-, illetve jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken: Baukó Péter: 06 70 333-9851, Tokács Anikó: 06 70 333-9852

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő
komp 2016. június 1-jétől üzemel.
Menetrend: hétfőtől vasárnapig
6:00 - 20:00 óráig

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú
Nonprofit Kft.
Lapzárta: 2016. június 08. (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.

