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A puszta világa     3. old.

„Mezőtúriak a nagyvilágban”    4. old.

Megható megemlékezés...    5. old.

Mezőtúri szakközpes diákok Franciaországban  6. old.

A Karcagi Szakképzési Centrum 

Teleki Blanka Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma és Kollégiumában 

több átalakítás is zajlik, amely az 

oktatást segíti elő. A jelenleg is 

tartó beruházásokról Majoros 

Gergely igazgatót kérdeztük:

– Amióta az iskola átadásra 

került – 1899-től – a legfelső szinten 

mindig is kollégium működött egé-

szen 2007-ig. Akkor több átalakítá-

son, átszervezésen esett át az intéz-

mény, ekkor a volt Szolnoki 

Főiskola kollégiumába költözött át 

a kollégiumunk. Az idő elteltével 

átgondolva a lehetőségeinket, a 

gazdaságos üzemeltetést, illetve 

azt, hogy minél jobb körülménye-

ket tudjunk biztosítani a diákoknak 

a fenntartóval, valamint Mezőtúr 

Város Önkormányzatával folytatott 

egyeztetések során arra az elhatáro-

zásra jutottunk, hogy az lenne a 

legjobb, ha a kollégium visszake-

rülne az eredeti helyére. A beruhá-

zás alkalmával kisebb hálóhelyisé-

geket kellett létrehozni, illetve a 

vizesblokkokat teljesen fel kellett 

újítani. A kollégium férőhelyeit 80 

fő körül stabilizáljuk. A tantermek 

számának csökkenésével számol-

nunk kell. A volt orvosi rendelő – a 

Dózsa György út 19. szám alatti 

ingatlan – az iskola kezelésébe 

került. Ott jelenleg hét tanterem 

van kialakítva, de további kettővel 

bővül majd. Valamint a 120 fő befo-

gadására alkalmas ebédlőnket egy 

mobilfallal szeretnénk kettéválasz-

tani, így kialakul egy 80 fős étkező 

és egy dobogóval rendelkező tante-

rem. 

Az alagsori tankonyháról igazga-

tó úr a következőket mondta el:

– Azért vált fontossá ennek a 

kialakítása, mert az iskola képzési 

palettáján régóta szerepel a vendég-

látás ágazat. Ehhez szakgimnáziu-

mi oktatás területen, 4 éven keresz-

tül van főzési gyakorlat. Ezt a 

Karcagi SZC Mezőtúri Szak-

középiskolája tankonyhájában 

végeztük, de ez maximális kihasz-

náltság alatt van, így nehéz az idő-

beosztás. Ha megfelelő módon 

akarjuk ezt a képzést, akkor min-

denképpen szükség van a kapacitás 

bővítésére. Így az iskola régi főző-

konyha részében alakítjuk ki a tan-

konyhát, amely remélhetőleg már-

ciustól működni tud.

Bodor Márti

Oktatást segítő beruházások

www.mkskft.hu

Itt a farsang, áll a bál…

2017. február 18-án a Közösségi 

Ház sok-sok gyermekkel, szülővel, 

nagyszülővel telt meg, hiszen far-

sangra készülődtünk. 

Idén ellátogatott hozzánk a Pom-

pom zenekar, akik vidám műsoruk-

kal két részletben szórakoztatták a 

farsangolókat. 

A jelmezes felvonuláson ötletes, 

egyedi, színes, szorgos kezek által 

készült és ki tudja hány fajta jel-

mezt láthattunk. A zsűrinek – Szabó 

Sára, Ács Erika és Veres Nikoletta – 

nem volt egyszerű dolga. Ezúton is 

köszönjük munkájukat! 

A felvonulás után a Mezőtúri 

Mazsorett csoport bemutatóját 

tekinthettük meg. Igazán lendületes 

és fiatalos produkcióban volt 

részünk. Köszönjük a táncosoknak 

és a csoport vezetőjének Szabó 

Lászlóné Marikának, hogy itt voltak.

A délután folyamán isteni fánko-

kat ehettek a jelenlévők, hiszen, 

mint minden évben az Újvárosi 

Hagyományőrző Klub hölgyei 

sütötték ezeket a finomságokat 

nekünk.

Ezután izgalmas percek követ-

keztek, hiszen Veres Nikoletta 

kihirdette a jelmezverseny helye-

zettjeit. 

Különdíj:  
Cser Noémi 8 éves - tavasztündér

Kézsmárki Hanna

7 éves - körhinta

III. hely:
Nagy Martin 9 éves  - 

gombán ülő manó 

II. hely: 
Fadgyas Attila Patrik 8

éves - jolly joker nyerő-

gép 

I.hely:
Pusztai Ádám 6 éves  - 

Okoska törp 

Köszönjük a Tibi Cukrászda 

támogatását a finom nyereménytor-

tákkal!

A helyezések kihirdetése után 

elindult a felvonulás a Szabadság 

téren, hogy csörömpöléssel, fák-

lyákkal és kiabálással elűzzük a 

telet. Miután körbekerültük a 

Szabadság teret, elégettük a Kisze 

bábot, (aminek elkészítését köszön-

jük Baracsiné Elvirának) bízunk 

benne, hogy már csak annyi dol-

gunk van, hogy várjuk a tavasz 

közeledtét és reméljük, hamar eljön 

a melegebb idő!

Orosz A.
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5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1.
Tel.: 56/550-637 Tel./Fax: 56/350-901
E-mail: mezotur@tourinform.hu
Honlap: www.tourinform.hu

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, 

ha a jövőben segítségükre lehetek bármilyen 

ügyben, kérem személyesen jelezzék közte-

rületi fogadóóráimon: 

•	március 19., április 23., május 21., júni-
us 25., július 16., augusztus 27., szep-
tember 17., október 15., november 19.,  
december 17.

Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.

Mindennapos fogadóóra: email: boldog.
istvan.fogadoora@gmail.com
tel: 20/380-0709  

Boldog István Országgyűlési Képviselő

A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. pályázatot hirdet
pályázatíró-tanácsadó munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartalma: határozatlan idejű, a Munka törvénykönyve 

szerinti munkaviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Mezőtúri Városfejlesztési Kft.

5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

Próbaidő tartama: 3 hónap.

Ellátandó feladatok: önkormányzati településfejlesztést, településren-

dezést érintő pályázatok előkészítése és megvalósításának feladatai, pályá-

zati ügyintézési feladatok. 

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,

- cselekvőképesség,

- büntetetlen előélet,

- főiskolai, egyetemi végzettség/alapképzés, mesterképzés szerinti vég-

zettség, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, építész, műszaki, gazdaság-

tudományi, társadalomtudományi, bölcsészettudományi, jogi, szakkép-

zettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent európai uniós pályázatok előkészí-

tésében, megvalósításában szerzett 1-3- év szakmai gyakorlat, angol és 

német nyelvből felsőfokú nyelvvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz,

- iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

- motivációs levél,

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes ada-

tainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre 

jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető.

Bérezés megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sebestyén 

Katalin ügyvezető nyújt a +36-56-551-969 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen dr. 

Sebestyén Katalin ügyvezető részére, a Mezőtúri Városfejlesztési Kft. 5400 

Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 8.

A Mezőtúri Városfejlesztési Kft. pályázatot hirdet
pályázatíró-tanácsadó munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartalma: határozott idejű, 2018. február 28. napjáig 

tartó a Munka törvénykönyve szerinti munkaviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Mezőtúri Városfejlesztési Kft. 5400 Mezőtúr, 

Kossuth Lajos tér 1.

Próbaidő tartama: 3 hónap.

Ellátandó feladatok: önkormányzati településfejlesztést, településren-

dezést érintő pályázatok előkészítésének és megvalósításának ügyintézési 

feladatai. 

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,

- cselekvőképesség,

- büntetetlen előélet,

- középiskolai végzettség és pénzügyi- számviteli, gazdasági, műszaki, 

közszolgálati szakirányú szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent európai uniós pályázatok előkészí-

tésében, megvalósításában szerzett 1-3- év szakmai gyakorlat, mérlegképes 

könyvelői végzettség, pénzügyi- számviteli, gazdasági, igazgatásszervezői 

szakirányon szerzett felsőfokú szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz,

- iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

- motivációs levél,

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes ada-

tainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre 

jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető.

Bérezés megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Sebestyén 

Katalin ügyvezető nyújt a +36-56-551-969 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen dr. 

Sebestyén Katalin ügyvezető részére, a Mezőtúri Városfejlesztési Kft. 5400 

Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 8.
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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 
2017-ben ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentke-

zési határideje 2017. július 21. Jelentkezés helye: személyesen a 

Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél a Hivatal nyitvatartási idejé-

ben. Igazolás hivatalos okirattal. A polgármesteri köszöntő ideje és helye: 

2017. augusztus 13-én délután a Túri Vásárban. 

További info: Közösségi Ház, 06-56-350-075

Bordács László

„Házhoz megyünk!” információs pont,
„BikeSafe” kerékpár regisztráció és

Határvadász járőrtárs toborzás:

Időpont:     

2017. március 27-én 10-12 óra,

2017. március 28-án 13-15 óra,

2017. március 29-én 10-12 óra,

2017. március 30-án 13-15 óra,

2017. március 31-én 10-12 óra között.

Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 

Közösséi Ház aulája, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

A fák és bokrok ágai a villamos-

energia-ellátás üzembiztonságát 

nagymértékben zavarják, esetenként 

veszélyeztetik, ezért az ingatlan 

tulajdonosa, kezelője, használója, a 

növényzet ápolására kötelezett köte-

les a vezeték biztonsági övezetét 

érintő fák és bokrok ágait eltávolíta-

ni, a növényeket gondozni, hogy 

azok ágai a vezeték biztonsági öveze-

tének határain belülre ne nyúljanak.

Ezúton értesítjük a Tisztelt 
Lakosságot, hogy amennyiben a 
kötelezettek a gallyazást nem vég-
zik el, akkor az E.ON Tiszántúli 
Áramhálózati Zrt. az áramszolgál-
tató tulajdonában lévő hálózat 
biztonsági övezetében a gallyazási 
munkákat a szolgáltatás biztonsá-
ga érdekében el fogja végeztetni. 

A gallyazási munkákra városunk-

ban 2017. február 20-tól várhatóan 

2017. március 31-ig kerül sor. 

A munkálatokat az E.ON 

Tiszántúli Áramhálózati Zrt. szer-

ződött partnere a  Béres Erdészeti 

Szolgáltató Kft. (5300 Karcag, 

Erdészlak 42. tel: 06-20-41-41-783) 

fogja elvégezni.

Az előírt védőtávolság, a vezeték 

és a növényzet beavatkozás utáni 

elvárt legkisebb távolsága:

- Kisfeszültségű szabadvezeték 

esetében oldalról és alulról 2,0 m, 

- szigetelt vezeték esetén minden 

irányból 1,5 m. 

- Középfeszültségű szabadveze-

ték esetén oldalról és alulról 5,0 m, 

- burkolt vezeték esetében oldal-

ról és alulról 3,5 m, 

- szigetelt vezeték esetében min-

den irányból 1,5 m.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 

levágott növényi részeket a gallyazást 

végző vállalkozás nem szállítja el. A 

gallyakat a közúti illetve a gyalogos 

forgalmat nem zavarva a biztonsági 

övezeten kívül a közterületen helye-

zik el. Annak elszállítása a növényzet 

ápolására kötelezett feladata.

Kérjük, hogy amennyiben a 

növényzet oly mértékben megköze-

lítette a vezetéket, vagy belenőtt, 

hogy annak eltávolítása az élet és 

vagyonbiztonságot veszélyeztetné, 

esetleg a hálózat feszültségmentesí-

tése szükséges, akkor azt senki ne 

végezze el! A Béres Erdészeti 

Szolgáltató Kft. munkatársai ilyen 

esetben szakszerűen, ha szükséges 

a vezetékszakasz feszültségmente-

sítése mellett a gallyazást el fogják 

végezni. A munkavégzésük során a 

városban minden vezetékszakaszt 

ellenőrizni fognak.

Mezőtúri Közös 
Önkormányzati Hivatal

Műszaki Iroda

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

Egy újabb kiállítást tekinthetnek 

meg mindazok, akik április 23-ig 

ellátogatnak a Túri Fazekas 

Múzeumba.

2017. február 9-én nyílt meg „A 

puszta világa” című időszaki kiállí-

tás. A kiállítást rendezte és megnyi-

totta Benedek Csaba néprajzkutató, 

a szolnoki Damjanich Múzeum 

munkatársa. A kiállítás anyaga a 

túrkevei Finta Múzeum, a szolnoki 

Damjanich Múzeum és a Túri 

Fazekas Múzeum gyűjteményéből 

került összeállításra. 

– Elsősorban a puszta világához, 

a pásztorkodáshoz, az állattartás-

hoz kötődő tárgyakat tekinthetnek 

meg a látogatók. Ez a világ a legré-

gibb hiedelemelemekkel, ábrázolá-

sokkal rendelkezik, ilyen tekintet-

ben ritkaságnak tekinthetőek azok 

a használati eszközök, amelyek 

ezen kiállításon láthatóak. – mond-

ta Beneked Csaba a Városi Televízió 

kérdésére.

- szerk. - 

A puszta világa

Fogadóóra
Várom Önöket képviselői fogadóórámra február 28-án 16-18 óráig, vala-

mint március 10-én  16-18 óráig a Jobbik Magyarország Mozgalom irodájá-

ba (Mezőtúr, Bajcsy-Zsilinszky út 2).

Keressenek személyesen is az alábbi telefonszámon: 06/30-442-1112

Kötél János - városi képviselő
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„Mezőtúriak a nagyvilágban”
10 éves az Esti Kornél zenekar

Rovatunk jelenlegi szereplői 
is városunk szülöttjei, akik 
immár több mint 10 évvel 
ezelőtt megálmodták az Esti 
Kornél zenekart. Kérdéseimre 
Veres Imre gitáros felelt.

– 10 év távlatából, hogyan emlé-

keztek vissza az indulásra?

– A zenekar megalapításának gon-

dolata egy telekis szalagavatós pro-

jektet követően született meg. Ez az 

előadás a Pink Floyd The Wall című 

lemezén, illetve annak gondolatisá-

gán alapult és nagyon jó visszhango-

kat kapott, így utána még több hely-

színre is elvittünk. Arra emlékszem, 

hogy az utolsó előadás után vala-

hogy adta magát, hogy ezt a 

„zenekarosdit” továbbvigyük, de 

leginkább saját dalokkal. Dodiék 

mélygarázsában kezdtünk el próbál-

ni - a szomszédok és olykor a rend-

őrök legnagyobb örömére. Aztán 

már az első próbákon éreztük, hogy 

tök gyorsan haladunk a dalokkal, és 

van az egészben valami stenk, amit 

jó lenne másoknak is megmutatni. 

Aztán kb. 3 hónap múlva volt az 

első koncertünk a Telekiben, nem 

sokkal később meg elkészítettük az 

első demót 4 saját dallal. Elég gyor-

san lendületet kaptunk. 

– A közösségi oldalon a névjegyetek-

ben szülővárosnak Mezőtúrt adtá-

tok meg. Mennyire volt nehéz érvé-

nyesülni egy kisvárosi zenekarnak?

– Annyiban mindenképp, hogy 

mikor elkezdtünk Budapesten kon-

certezni, gyakorlatilag senkit nem 

ismertünk, így szó szerint a nulláról 

kellett felépítenünk a dolgot. Aztán 

szép lassan kezdtek minket megis-

merni az emberek, illetve tök jó 

haverság alakult ki több budapesti 

zenekarral is, így egyre több lehető-

ségünk volt a fővárosban játszani. A 

következő jelentős ugródeszka az 

az volt, amikor 2008-ban megnyer-

tünk egy rangos tehetségkutatót, 

ahol megismerkedtünk a mostani 

menedzserünkkel. Ő nyilván már 

olyan klubokba, fesztiválokra is be 

tudta ajánlani a zenekart, ahova 

máshogy gyakorlatilag esélytelen a 

bejutás, de ezeken a helyeken is 

ugyanúgy bizonyítanunk kellett, és 

felépíteni a saját közönségünket. 

– 2010-ben a Kispál és a Borz 

búcsúkoncertjén előzenekarként 

szerepeltetek, hogyan jött a lehető-

ség, illetve hogyan fogadtátok? 

– A felkérés Lovasi Andrástól jött, 

és először hinni sem akartunk a 

fülünknek. Bele tellett egy kis 

időbe, mire felfogtuk, hogy mi is 

történik. Óriási megtiszteltetés volt 

részese lenni ennek a dolognak, 

úgy, hogy mi a Kispált mindig is egy 

etalon zenekarnak tekintettük, 

ráadásul mindezt a Sziget nagyszín-

padán, ami meg egy teljesen más 

liga volt ahhoz képest, amihez 

addig szokva voltunk. Kb. 40 perces 

műsoridőt kaptunk és hát 40 percre 

soha annyit nem készültünk, mint 

akkor (nevet). 

– Talán egy nagyobb átalakulást 

megemlíthetünk a zenekar életé-

ben, amikor új énekes érkezett 

hozzátok, mennyire volt az nehéz 

időszak? Mennyiben befolyásolta a 

csapatot ez a változás?

– Nagyon nehéz időszak volt, sok 

bizonytalansággal. Szerintem alap-

ból az énekesváltás a legnagyobb 

falat, ha egy bandában tagcserére 

kerül a sor, hiszen a legtöbb ember 

elsősorban a frontemberrel és a 

hozzá tartozó hanggal azonosítja a 

zenekart. Ráadásul Pisti a kreatív 

részéhez is nagyon sokat tett hozzá, 

így nyilván az is benne volt a pakli-

ban, hogy akkor eddig tartott az Esti 

Kornél. De aztán Áron és Kristóf 

megérkezésével kezdtünk újra 

magunkra találni, és utólag vissza-

nézve, kellett másfél-két év ahhoz, 

hogy igazán összeszokjon a mosta-

ni felállás. A váltás hatására nyilván 

át kellett értékelnünk bizonyos dol-

gokat és még egyértelműbbé vált, 

hogy mennyire fontos, hogy megvi-

tassuk egymás között, ha valami 

nem tetszik vagy nem értünk egyet, 

illetve hogy ez a zenekar csak úgy 

tud működni, ha emberileg is rend-

ben vagyunk egymással, máshogy 

nemigen.

– Jelenleg milyen felállásban 

működtök?

- Bodor Áron (ének, billentyűk), 

Horváth Kristóf (gitár), Lázár 

Ágoston (dobok), Lázár Domokos 

(gitár, ének), Pályi Ádám (basszus-

gitár), Veres Imre (gitár). 

– Több lemezetek készült már, 

több klippel, ám a 2016-ban megje-

lent új lemezre – amely az Éjszaka 

van címet viseli – azt mondják, 

hogy érettebb az eddigieknél. Mit 

gondoltok ez miért lehet?

– Az elmúlt 2-3 évben mindany-

nyiunk életében megtörtént az, 

hogy a sulit befejezve elkezdtünk 

dolgozni, elkezdtünk felnőttként 

(is) élni, talán ez lehet az egyik. A 

közéleti dolgokkal kapcsolatos álta-

lános közérzetünk is hagyott nyo-

mot a dalokon, ez utóbbi talán még 

hangsúlyosabban is, mint a fent 

említettek. De azért mi bízunk 

benne, hogy eddig mindegyik leme-

zünkkel tudtunk többek, éretteb-

bek lenni a korábbi önmagunknál, 

így ez az egész inkább egy folyamat 

része, mint egy egyszeri állapot. De 

aztán az idő majd megmondja. 

– 2016. novemberében az Akvárium 

Klubban adtatok születésnapi 

koncertet, több vendégzenész rész-

vételével, valamint láthatta a 

közönség az ex Esti Kornél felál-

lást. Hogyan készületetek a kon-

certre? Kik kaptak meghívást mel-

létek a színpadra?

– A koncertre minden dalhoz 

saját vizuál készült, béreltünk még 

pluszban külön fényelemeket, és a 

dalokat is úgy válogattuk össze, 

hogy a zenekar minden korszaka 

helyet kapjon. A meghívott vendég-

zenészek is több szálon kapcsolód-

nak a banda történetéhez: Likó 

Marcell (Vad Fruttik), Németh 

Róbert (Heaven Street Seven, 

Pegazusok Nem Léteznek), vala-

mint Csernovszky Márk, aki zongo-

rajátékával az akusztikus koncertje-

inken van rendszerint segítségünk-

re. És valóban, a 2012 előtti felállást 

is megidéztük a ráadásban, ami egy 

plusz meglepetés volt, sehol nem 

kommunikáltuk előtte. Azt azért 

sose gondoltuk volna annak idején, 

hogy az első ikszet 1300 ember 

előtt fogjuk ünnepelni, ráadásul 

szüleink egy meglepetéstortával is 

készültek a koncert után, nagyon 

cukik voltak. 

– A 2017-es évkezdés is elég ütős 

volt, hiszen teltházas koncertet 

adtatok az A38-on. Hogyan éltétek 

meg ezt?

– A szülinapi koncert után arra 

gondoltunk, hogy a következő pesti 

klubkoncertünket is felfűzhetnénk 

valami különlegesebb tematika 

köré, ami végül az lett, hogy elővet-

tünk egy csomó olyan számot, amit 

egyébként nem vagy csak nagyon 

ritkán játszunk, mert bár azokat is 

nagyon szeretjük, de az úgynevezett 

„húzódalok” és az aktuális lemez 

dalai mellé rendszerint már nem fér-

nek fel a setlistre. Így a koncertmű-

sorunk gerincét most kivételesen 

ezek a dalok adták. Néhányhoz ven-

déget is hívtunk, ezúttal Németh 

Juci (Budapest Bár) és Szendrői 

Csabi (Elefánt) személyében. 

– Mit gondoltok a közönség hogyan 

változott a 10 év alatt?

- Azért szép lassan tágul a kör, 

már ami a korosztályi összetételt 

illeti. Főleg az utóbbi pár évben 

érezhető, hogy a – hozzánk képest 

– idősebb korosztályok is kezdik 

maguknak felfedezi a zenénket, és 

nekünk ez tök jól esik. Mármint az, 

hogy nem csak a velünk egyidősek 

és fiatalabbak, hanem az idősebbek 

közül is egyre többen relevánsnak 

Esti Kornél zenekar: Pályi Ádám, Veres Imre, Lázár Ágoston, Lázár Domokos, 
Bodor Áron, Horváth Kristóf

Folyt. az 5. old.
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találják azt, amit csinálunk. 

– További célok?

– Március 30-án a Művészetek 

Palotájában lesz egy önálló akuszti-

kus koncertünk, ahova ismét sok 

extra dolgot tervezünk, többek 

között néhány dalunkat egészen új 

köntösbe fogjuk öltöztetni egy 

kórus és egy kamarazenekar közre-

működésével. Most elsősorban erre 

fókuszálunk, szeretnénk ebből az 

estéből a lehető legtöbbet kihozni. 

Áprilistól pedig szeretnénk elkezde-

ni új dalokon dolgozni, illetve 

tavaszra még tervben van egy erdé-

lyi miniturné is. 

Bodor Márti

A mezőtúri székhelyű, az országban jelenleg egyedüliként
tejhasznú bivalyok tenyésztésével foglalkozó ITALIAGRO Kft.

a hamarosan induló FIATAL GAZDA (VP2-6.1.1-16) PÁLYÁZAT
(mintegy 12 millió forint, vissza nem térítendő támogatás!)

kapcsán egyedülálló üzleti lehetőséget kínál
a potenciális fiatal mezőgazdasági termelők részére!

A fenti pályázathoz kapcsolódóan célunk:
• egy új, hazai állattenyésztési ágazat meghonosításának és elterjesztésé-

nek előmozdítása

• az érdeklődő, együttműködni szándékozó fiatal gazdák megnyerése, segítése

•  a nyertes pályázók számára mediterrán olasz fajtájú, tejtermelő biva-

lyok beszerzése

• folyamatos szaktanácsadás működtetése az új bivalytenyészetek beindí-

tásához

• tejtermelő bivalytenyésztő integrációs hálózatunkhoz való csatlakozás 

megszervezése

• helyszíni betanulás lehetővé tétele a telephelyünkön

• külföldi szakmai tanulmányúton való részvétel biztosítása

Egyedülálló ajánlatunk:
• stabil piaci, értékesítési háttér kialakítása a nyertes pályázók számára

• a megtermelt bivalytej 5 éven keresztül történő garantált, szerződéses 

felvásárlása!

• a piaci lehetőségekhez igazodó, mindenkor versenyképes bivalytej- fel-

vásárlási ár biztosítása

• a megtermelt bivalytej saját szállítójárművel történő napi elszállítása

Vállalásunk:
• személyes szakmai tájékoztatás

• a fiatal gazda pályázatok megírása

• folyamatos szaktanácsadás

• a nyertes pályázatok monitoringja

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, éljen a lehetőség-
gel, és további információkért - 2017. március 10-ig - keressen bennün-
ket az alábbi elérhetőségeken: +36-70-432-2334, +36-30-419-9970

Carlo Tiberi ügyvezető

MÉG MINDIG KERESIK!

2017. január 19-én Mezőtúron, az  

Alsórészen elveszett Bundi névre hallga-

tó, jól ápolt, fekete, kan,  pulikutya. 

OLTÁSAI MÉG  HIÁNYOZNAK!
Segítséget kérünk, hogy hazakerüljön 

szerető gazdáihoz. 

JUTALOM A MEGTALÁLÓNAK!
Értesíteni a 06-20-218-4119 és a

06-70-607-1767 számokon lehet. 

MEGHÍVÓ
A Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és a Túri 

Olvasókör Egyesület közös szervezésében Arany János születésének 200. 

évfordulója alkalmából 2017. március 2-án 18 órai kezdettel a Közösségi 

Ház nagytermében ARANY – LISZT címmel a költő legszebb balladái hang-

zanak el, melyre szeretettel hívjuk és várjuk az irodalmat kedvelőket.

Az est folyamán fellép LISZI MELINDA színművésznő, GALAMBOS 
HAJNALKA énekművész, RÁZGA ÁRON zongoraművész a Békéscsabai 

Jókai Színház művészei.

Közösségi Ház                                           Túri Olvasókör Egyesület

Meghívó
A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola az alábbi programokkal várja a nagycsoportos óvodá-
sokat és szüleiket:

Március 6: „Fussunk, szaladjunk…” –játékos sportfoglalkozás

(kényelmes ruházat, és tornacipő szükséges!) Bíró Éva tanító nénivel

Március 13: „Mese, mese, mátka…”-mesedélután és kézműveskedés

Fekécs Anett tanító nénivel

Március 20: „1,2,3,4, …”-interaktív matematika foglalkozás

Szabó Ildikó tanító nénivel

Március 27: „Kerekecske dombocska…”-környezetismereti foglalkozás

Hajdúné Dankó Zsuzsa tanító nénivel

A programok hétfőnként 16.30-kor kezdődnek!
Szeretettel várjuk az érdeklődőket:

A leendő első osztályos tanító nénik!

Meghatott hangulatban, könny-

től fátyolos szemmel olvastam sze-

retett szülővárosom neves újságjá-

ban a Doni Áttörés Emléknapja 

alkalmából tartott városi megemlé-

kezésre, Bodorik Sándor által „Az el 

nem felejtett nemzedék„ címmel írt 

sorokat.

A város örök dicsősége, hogy 1991. 

október 31-én a szép, üde Kossuth 

Lajos téren emlékművet avattunk a 

II. világháború mezőtúri áldozatai-

nak emlékére. A sokaság soraiban ott 

voltunk az öcsémmel, sőt még édes-

anyánk is velünk lehetett…

Drága édesapánk, Szathmári 

József neve is bevésetett a szobrá-

szati-építészeti remekmű gránitlap-

jára. Ő – az archív fotó felvételen a 

felső sorban, balról-jobbra az 5. – 

1943. január 16.-án, életének 34. 

esztendejében halt hősi halált, az 

Osztrogozsszk környéki harcokban. 

Mert bizony akkorra már…

„ Ahogy az ágazó időben

mind beljebb jutott a sereg,

egyre messzebb a kis hazától, 

úgy szaporodtak a jelek. „ 

/ Ratkó József /

Megható hangulatot, tiszteletet 

sugalló kegyeleti emlékhely a város 

szívében. Amikor hazalátogatok, 

mindig – éveim domborulatán túl, 

sajnos ez egyre ritkább alkalom – 

egy-egy szál virá-

got elhelyezek 

édesapánk neve 

alá.

Hálatelt szívvel 

és nagyrabecsülés-

sel köszönöm 

Bodorik Sán-

dornak, az évfor-

duló alkalmából 

hőseinket (apáinkat) méltató, rájuk 

emlékező gondolatait. 

Szathmári József
Kunszentmárton, 2017. 02. 13. 

Megható megemlékezés…
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Tavalyi év november hónapjá-

ban, két Karcagi SzC Mezőtúri 

Szakközépiskolás diák útra kelt 

Franciaország felé. A 11. b osztályos 

Fodor Norbert és Kovács Valentin az 

Erasmus + pályázat keretében egy 

hónapot töltött el francia honban.

Mind a ketten hegesztőnek tanul-

nak, és az idén már végzős tanulói 

iskolánknak. Az utazáshoz segítsé-

get kaptak a fiatalok az FFK-tól is. 

November 3-án az iskola elől 

elindult a kis busz, először őket, 

majd később vette fel a túrkevei és 

tiszafüredi kollégáikat. Izgalommal 

várták ezt a napot, mert hosszú útra 

indultak, és idegen országba.

Irány Franciaország! 
Az úti cél a franciaországi 

BUTHNE városa, ahol a helyi 

középiskolában is oktatnak hegesz-

tőket. A fiúk az utat megelőzően 

részt vettek egy intenzív francia 

nyelvtanfolyamon, hogy a kommu-

nikáció könnyebb legyen.

A megérkezés után az iskola kol-

légiumába szállásolták el őket, ahol 

négy ágyas szobákban kaptak elhe-

lyezést. A kollégium menzáján 

étkeztek, szerintük finom ételeket 

kaptak.A gyakorlat az iskola 

modern, jól felszerelt tanműhel-

yében volt, itt megismerkedtek a 

hegesztés új technikai részleteivel, 

tanulták a szakma fortélyait és 

szépségét. Itt volt plazmavágó, 

lángvágó és még sok modern gép. 

A hónap végén, nekik is be kel-

lett számolni tudásukról, ugyanazt 

a vizsga remekművet készítették el, 

ami a helyi diákoknak kötelező. Azt 

bátran ki lehet jelenteni, nem val-

lottak szégyent, ügyesek voltak. 

Sikerrel teljesítették a feladatot.

A kinti lét nem csak munkáról és 

a tanulásról szólt. Ismeretségek 

szövődtek. A hétvégeken, szabad-

idejükben pedig ismerkedtek 

Franciaország szépségeivel, törté-

nelmével. Jártak Normandiában, 

megnézték a híres partraszállás 

helyszínét. Eljutottak Párizsba is, 

látták a Diadalívet, az Eiffel tornyot, 

és még sok látványosságot. Igazán 

fontos élmény volt számukra, a 

Louvre-ban tett látogatás, ahol lát-

ták Leonardo Da Vinci csodálatos 

festményét a Mona Lisa-t. 

Elmondásuk szerint felejthetetlen 

élmény volt számukra a „híres” 

hölggyel történő találkozásuk.

Gyorsan eltelt az egy hónap, és ők 

visszatértek az Alföldre, szülőföld-

jükre. Készülnek a szakmunkásvizs-

gára, hogy később szakmájukban 

sikerrel tudjanak érvényesülni, és 

öregbítsék iskolánk jó hírét! 

R”T”L

Mezőtúri szakközepes diákok Franciaországban

A BVSC csarnokában idén huszon-

kettedik alkalommal rendezték meg a 

Molnár János nemzetközi asztalite-

nisz emlékversenyt. Február 2-án 

kezdődő négy napos budapesti torná-

ra 14 ország 215 újonc, serdülő és 

ifjúsági korú versenyzője nevezett. 

Galáth Ferkó a Mezőtúri AFC játékosa 

serdülő és ifjúsági korcsoportban 

képviselte városunkat. A serdülőknél 

a verseny 4 fős csoportokból indult, 

majd 64-es főtáblán folytatódott. 

Ferkó a csoportját megnyerve került a 

főtáblára, ahol a győriek kiválóságá-

val, Kovács Kristóffal csapott össze. A 

magabiztos 3:0 arányú győzelem 

után az angolok egyik legeredménye-

sebb serdülője, Chamdal Reese igazi 

kihívást jelentett. A mérkőzést szoros 

játszmákkal 3:0-ra Ferkó nyerte, ezt 

követően a horvát Tomic Patrik elleni 

3:0 győzelem következett. A negyed-

döntőbe jutástól a versenyen később 

aranyérmet szerző Both Olivér a 

BVSC versenyzője fosztotta meg. Az 

ifjúsági korcsoport hasonlóan kezdő-

dött, mint a serdülő. Ferkó a sikeres 

főtáblára jutás után a 16-ba jutásért a 

budaörsi Nagy Norberttel került 

össze, sajnos a kiélezett küzdelem 

Norbert győzelmével zárult. „Nagyon 

boldog vagyok, egy nívós versenyen 

mérhettem össze tudásomat számos 

külföldi és hazai asztaliteniszezővel, 

örülök a serdülőben elért 5. helyezé-

semnek, valamint hogy az ifiknél 

sikerült 32 közé jutnom. Úgy érzem a 

tornán rengeteget tanultam, nagyon 

motivált és fáradt vagyok, de holnap-

tól folytatom a kemény munkát.”

Gratulálunk! Hajrá Mezőtúr!

Galáth Ferenc

Dicséretes túri helytállás!

Labdarúgás:

03.04. SZOMBAT  14,30 ÓRA      MAFC – JÁSZBOLDOGHÁZI SE

03.18. SZOMBAT   15,00 ÓRA     MAFC – JÁSSZENTANDRÁS FC

04.01. SZOMBAT   15,30 ÓRA     MAFC – KUNMADARASI SE

04.15. SZOMBAT   16,00 ÓRA     MAFC – KUNHEGYES SE

05.06. SZOMBAT   16,30 ÓRA     MAFC KENDERES SE

05.20. SZOMBAT    17,00 ÓRA        MAFC – JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KSE

06.03. SZOMBAT   17,00 ÓRA     MAFC – BESENYSZÖGI SE

Kézilabda:
02.19. VASÁRNAP 17,00 ÓRA

MAFC-Syngenta – OROSHÁZI FKSE-LINEMAR U23

03.05. VASÁRNAP 17,00 ÓRA

MAFC-Syngenta – ÚJKÍGYÓS KC

03.18. SZOMBAT   18,00 ÓRA 

MAFC-Syngenta – UNITURN KUNSZENTMÁRTON

03.26. VASÁRNAP  17,00 ÓRA     MAFC-Syngenta – KÖRÖSTARCSAI KSK

04.09. VASÁRNAP  17,00 ÓRA     MAFC-Syngenta – KONDOROSI KK

Mezőtúri AFC felnőtt labdarúgó és kézilabda
csapatainak hazai bajnoki mérkőzéseinek

2017. tavaszi sorsolása:

Mezőtúri uszoda kedvezményes belépői:

• 10 alkalmas bérlet: (az uszoda összes szolgáltatására érvényes)                

6000 Ft
• 4 órás jegy: (fedett úszómedence, fedett gyógy- és gyermekmedence

600 Ft  
• 2 órás úszójegy: (fedett úszómedence) felnőtt:  500 Ft,
diák, nyugdíjas:  350 Ft 
•szauna jegy:     250 Ft 

Nyitva tartás: 
•Úszómedence nyitva tartása:                                    09:00-20:00

•Gyógy- és élménymedence nyitva tartása:                09:00-19:00

A verseny időpontja: április 5-e (szerda) 14 óra
Minden versmondó a korának megfelelő verssel, vagy akár verses

mesével nevezhet be a versenyre.

Természetesen nagyon fontos, hogy a versek magyar szerző tollából szár-

mazzanak, de saját költemény vagy magyar költő megzenésített műve is 

választható. 

A verseny négy kategóriában kerül megrendezésre: 
• általános iskola alsó és felső tagozatosai, középiskolai tanulók és 

felnőttek.

Jelentkezési határidő: március 24. (péntek) 

Jelentkezni személyesen a könyvtárban ( 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 

17.), telefonon (56/350-075), illetve elektronikusan (zsooka.vekony@

gmail.com) is lehetséges.
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki JánosnéELHUNYTAK

Rafael Istvánné Rafael Ágnes élt 81 évet, 
Köteles Károlyné Sánta Ilona élt 82 évet,

Doba István Gyula élt 58 évet,
Varga Gábor élt 89 évet,

Benedek István élt 87 évet,
Nyári Gyula élt 61 évet,

Kötél Sándorné Kovács Terézia élt 63 évet,
Halassy Gyula élt 49 évet,

Kecse Bálintné Zsirai Ilona élt 75 évet,
Demeter János élt 78 évet,

Erdős Tibor élt 83 évet,
Herceg Sándorné Szabó Erzsébet élt 90 évet,

Geszti Sándorné Csató Edit élt 60 évet,
Oláh János élt 59 évet,

Kun Sándorné Marinka Julianna élt 96 évet,
Benkó Jánosné Molnár Irén élt 75 évet.  

 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár: 
Február 24-Március 02-ig: 
Kamilla patika:
Mezőtúr, Dózsa Gy út 22.
Tel: 06/56-350-993
Március 03-Március 09ig:
Városháza gyógyszertár:
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5
Tel: 06/56-350-044

Állatorvosi ügyelet: 
Március 04-05-e 
Dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi út 22.
Tel: 06/56-850-006, 06/30-664-8257

Ü G Y E L E T E K

Bagdán Balázs
(Zétényi Emese)

Bíró Klaudia Zoé
(Brusznyiczky Katalin)

Kiss Botond
(Herbály Katalin)

Purgel Roland
(Szabó Csenge)

Rózsás Máté István
(Dobos Erika)

Szabó Csongor
(Miskolczi Adrienn)

Szűcs Anna
(Rózsás Petra)

Veress Krisztina
(Balogh Katalin)

Mesés hétfők

Január 23-tól minden hétfőn 17 órától
tanítónők, óvónők, könyvtárosok mesélnek a Gyermekkönyvtárban.

Ha szeretitek a mesét gyertek le közénk!


