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1948 márciusa volt. Póiszíki 

tanyavilág, dűlők, gyalogutak, ébre-

dező természet, egyszerű emberek, 

fegyelmezett gyerekek, no és az 

érparton a híres tudásvár: a 

Homokdűlő Általános Iskola. 

Második osztályba jártam akkor. Mi 

is történt ezen a szép tavaszi napon 

ott a sűrűn lakott túri „pusztán”, a 

szántóföldek ölelésében? Világosan 

emlékszem:

Barázdabillegető ugrál a téli 

fagyok által szétporladt szántás 

hantjain. Most is harmatcseppek 

csillognak a zsenge vetés gabona-

szálain, s a szomszéd Veronkáék 

Hattyú kutyája ugyanolyan farkcsó-

válva fut elém, mint bármikor. 

Mégis más ez a mai nap. Az ünne-

pélyesség csendje reszket a levegő-

ben: CENTENÁRIUM, a századik 

március. A tanyai iskola egyetlen 

tantermében gyülekezünk gyerekek 

és szülők. Szép díszletek mindenfe-

lé piros-fehér-zöld krepp papírból 

készítve. A színpad fehér lepedők-

ből készült függönyére hatalmas 

100-as számot formáltak a felnőt-

tek. – Felcsendül a Himnusz. 40-50 

gyerek és szüleik éneklik hangosan, 

a lélek mélyéről. Ima ez, mely szá-

munkra láthatatlan felhőként 

gomolyog fel a magasba.

„1848. Te csillag! Te a népnek 

hajnalcsillaga!...” – fohászkodik az 

iskola legjobb tanulója, Németh 

Mariska a szabadságharc szellemé-

hez. Rajta magyar ruha, virágos 

párta a fején. „Talpra magyar!” sza-

valja V. Tóth Antal a lelkesítő ver-

set. Kokárdájának pántlikája ritmi-

kusan mozdul a karlendítések üte-

mében: „Esküszünk, esküszünk...”

Mi énekkarosok (hangászok) 

15-en félkörívben sorakoztunk fel a 

színpadon. A felcsendülő dalok a 

magyar kultúra gyöngyszemei: 

Kossuth Lajos azt üzente, Gábor 

Áron rézágyúja, Csínom Palkó, 

Lobogjon a magyar zászló, 

Háromszínű magyar zászló jaj de 

szép, stb..., majd az ünnepség vége 

felé: Fülembe csendül egy nóta 

még, Kraszna-Horka büszke vára, 

Édes magyar hazám, Nagymajtényi 

síkon letörött a zászló...

Közben látványos színdarabokat 

adunk elő, köztük a Pilvax kávéhá-

zi eseményeket, Táncsics Mihály 

kiszabadítását, a „Jó tündér” című 

mesejátékot Nagy-Magyar-

országról” (nekem rózsás-koszorú 

volt a fejemen művirágokból)... A 

közönségnek általunk készített és 

tulipános rajzokkal díszített lapokat 

osztogattunk: „Mit kíván a magyar 

nemzet?” A fő futár Szalai Gabi volt. 

Mindannyian (a szereplők) magyar 

ruhában feszítettünk. Szüleink 

varrták, vagy idősebbektől kölcsö-

nöztük. A jelmezek esetében is így 

volt ez.

Sok-sok vers hangzott el. A szö-

vegeket „kivülről” tudtuk, még a 

társainkét is. Egy elsős kisfiú (Tóth 

A legkisebb Márciusi Ifjak

Folyt.2. old.

Megkérdeztük...     4. old.

„Mezőtúriak a nagyvilágban”    6. old.

Eredményes évet zárt a Mezőtúri Rendőrkapitányság 7. old.

Farsangi Mulatság     5. old.

Isten életesse Tanár Úr!    10. old.

Kézilabda - Labdarúgás    11. old.
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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

Házassági évfordulósok köszöntése 
A mezőtúri Városnap hagyományait követve Mezőtúr Város Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is szeretné köszön-

teni a mezőtúri 50. - és 60. házassági évfordulójukat 2017-ben ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési határideje 2017. júli-
us 21. Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirattal. A pol-

gármesteri köszöntő ideje és helye: 2017. augusztus 13-án délután a Túri Vásárban. További info: Közösségi Ház, 06-56-350-075         Bordács László

Pista) büszkén szavalta:

„Nagy a világ, kicsiny benne a 

hazám,

De egy kicsit szeretem is igazán.”

Kovács Sanyi igen nagy átéléssel 

adta elő:

„ Tudjátok e mitől terem gazdagon 

a róna?

Tudjátok e mitől piros a fakadó 

rózsa?

Kardforgató őseinknek hullott itt a 

vére,

Ezeréves őshazánknak minden kis 

rögére.”

Az „Egy gondolat bánt engemet” 

című verset Búsi Albert szavalta el. 

A magyar hősnőkről Molnár 

Rózsika és Szabó Tercsi párbeszé-

des formában szólt. Farkas Misi a 

huszárokról mondott verset. – 

Pergett a műsor... és pergett sok 

édesanya könnye. Felszakadtak a 

háborús sebek. Több apa és fiú 

soha nem tért vissza a harcmezőről. 

Még néhányan a hadifogságban 

szenvedtek. Nagybátyám 1948 tava-

szán jött haza Oroszországból.

Műsorunkat magyaros tánc is 

színesítette. Négy pár ügyes gyerek 

ropta a táncot a „Réten, réten” és a 

„Gyalogút, kocsiút” kezdetű nóták-

ra. Az éneklésben mi is segítettük 

őket. A fényképen a 10-11 éves tán-

cospár látható: Németh Mariska és 

V. Tóth Anti.

Nagy sikere volt az elsős Molnár 

Misinek a frappáns kis versike elő-

adásával:

„Mezőtúri legény vagyok

A hazámért én meghalok.

Ellenségünk meglelem,

A pokolba kergetem.”

A rendezvény alatt a tanító néni 

(Tóth Terézia) nagy szeretettel és 

izgalommal figyelt bennünket. Úgy 

előkészített mindent, hogy csak 

gyönyörködnie kellett hálás tanítvá-

nyaiban. Talán még Petőfi Sándor is 

elismerően nézett reánk a 

kifüggesztett nagy reprodukcióról, 

melynek keretét nemzeti szín sza-

laggal kötöttük át és mezei virágok-

ból (főleg gyermekláncfűből) 

néhány kis koszorút is elhelyez-

tünk a kép alá.

A kor szellemisége, a színpadon 

megjelenített varázslatos életképek 

példája nem tett szükségessé sem-

miféle ünnepi szónoklatot. Hiába 

hangzottak volna el nagy szavak, 

egy hosszú előadás, ha a gyermeki 

és egyáltalán az emberi szívekben 

az nem talál visszhangra. (Bizony 

ez ma is átgondolandó!) A tanító 

néni csak néhány mondatban szólt 

a közönséghez és azt sem a színpad 

magaslatáról tette. – A történelmi 

eseményeket pedig miért ismertette 

volna? Szégyen arra, aki nem tudta!

Lélekben valamennyien azono-

sultunk az eseményekkel (azért 

tudom felidézni mindezt). 

Álmodozó gyermekként üknagy-

apám hosszú, ősz haját véltem 

lebegni a zsendülő búzatáblák hul-

lámzásában, hiszen ő részt vett a 

szabadságharcban. Petőfi csatajele-

netei pedig ott piroslottak a nyári 

pipacstenger szirmain.

Az ünnepség után hazafelé 

menetben pártánk nemzeti színű 

szalagját pajkosan lebegtette a már-

ciusi szellő. Olyan melegen mosoly-

gott ránk a Nap, hogy levarázsolta 

rólunk a kötött kardigánt. És... egy-

szer csak éneket hallottunk. Az 

ébredő szántóföldek felett megszó-

lalt a mezei pacsirta, zengve a 

tavasz, az élet dicséretét.

Tóth Boldizsárné

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét arra, hogy a Városi Galéria, a Túri 
Fazekas Múzeum és a Draskovits Kerámiagyűjtemény március 15-én 

is nyitva tart.  Mindhárom kiállítóhely 10 és 16 óra között látogatható, 
és az ünnepnapon ingyenes a belépés.
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„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!

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek 

bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon: 

•	március 19., április 23., május 21., június 25., július 16., augusztus 
27., szeptember 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

H I R D E T M É N Y
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2017. február 23-ai soros nyilvános 

ülésén önkormányzati ren-deleteket alkotott

•	Mezőtúr Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. 

(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

•	Mezőtúr Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

•	Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 

tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 24/2012.

(IV.06.) önkormányzati rendelete módosításáról

•	 a közterület használatáról szóló 13/2015.(V.06.) önkormányzati rendelet 

módosításáról

•	 az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint elidegenítésük-

ről szóló 20/2011.(XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendeletek teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös 

Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályánál, valamint a 

városi könyvtárban.

A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján 

lehet igényelni.

Mezőtúr, 2017. február 28.

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Hirdetmény

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az illetékességi területen élő 

45-65 éves nőket szervezett emlő szűrővizsgálatra hívja a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya.

Szolgáltató: MaMMa Zrt. Primavera Mobil Állomás

Szűrések helye: Mezőtúr Városi Kórház udvara

A szűrés időpontja: 2017. március 28- április 18-ig.

Herczeg Zsolt
polgármester

TISZTELT LAKOSSÁG!

A Bodoki-Fodor Helytörténeti Egyesület köszönetet mond azoknak az 

állampolgároknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ával az egyesületet 

támogatták. 

Kérjük továbbra is segítse az egyesület tevékenységét adója 1 százaléká-

nak felajánlásával!

Adószámunk:  18841637-1-16

Tisztelettel:
az egyesület tagsága

Véradás

2017. március 29-én Véradás lesz a Közösségi 
Házban 8-13 óráig.

Szükséges iratok:
Személyi igazolvány, lakcím-kártya, TAJ kártya

Magyar Vöröskereszt

2017. június 10.
V. Emlékkoncert

Balogh Sándor „Kasza” emlékére
Mezőtúr, Szabadság tér 
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Megkérdeztük...

A februári testületi ülések 
döntéseiről dr. Farkasinszki 
Fanni Mezőtúr város aljegy-
zője és Batta Attila Viktor 
alpolgármester tájékoztatta a 
lakosságot.

– Napirenden tárgyalta a képvise-

lő-testület Mezőtúr Város Önkor-

mányzatának 2017. évi költségve-

tését. Mit lehet ebből kiemelni?

B.A.V.: – Ez a költségvetés igen 

stabil. Több képviselőtársunk is 

megjegyezte, hogy volt amikor 6 

milliárd forint fölött volt a város 

költségvetése, de ezekben az ese-

tekben 3 milliárd fölött volt a tarto-

zás, illetve 400 millió forint volt a 

folyószámlahitelünk. Most 2 milli-

árd 250 milliós költségvetésünk 

van, ami stabil és tartalmaz tartalé-

kokat. A költségvetési tárgyalásun-

kat több körös egyeztetés előzte 

meg polgármester úr vezetésével, 

az önkormányzati intézmények 

vezetőivel, jegyző úrral, aljegyző 

hölggyel. Idén is támogatjuk a civil 

szervezeteket, egyesületeket. Ez a 

költségvetés még változni fog, 

hiszen a Terület– és 

Településfejlesztési Operatív 

Programba közel 3 milliárd forint-

nyi pályázatot nyújtottunk be, 

reményeink szerint ebből minél 

több nyerni is fog. 

– Az önkormányzati tulajdonú 

lakások bérletéről, valamint elide-

genítésükről szóló önkormányzati 

rendelet is módosításra került. 

Miért volt erre szükség?

B.A.V.: – Önkormányzatunk 

támogatja a lakásfelújítást, illetve 

az első lakáshoz jutást. Mivel – 

nagy örömünkre – egyre többen 

tudnak lakáshoz jutni, illetve felújí-

tani, egy limitet kellett beállíta-

nunk. Így 4 millió forintos lakásvé-

teli ár alatt 75 000 Ft-tal tudjuk 

támogatni a lakásvásárlást, 4 millió 

forint felett maximum 150 000 Ft 

vissza nem térítendő támogatást 

tudunk biztosítani. Erről két hóna-

pon belül vagy adás-vételi szerző-

dést, vagy számlát kell benyújtani 

az önkormányzathoz.

– A napirendek között szerepelt a 

Mezőtúri Közművelődési és Sport 

KN Kft., szervezésében 2017. évben 

megrendezésre kerülő közművelő-

dési programokról szóló tájékozta-

tó, valamint Mezőtúr Város 2017. 

évi rendezvényei. Mit emelne ki 

ezekből?

B.A.V.: – Amikor mi a városveze-

tésbe kerültünk, sokszor arról volt 

szó, hogy Mezőtúron nem történik 

semmi. Most csak a kft. szervezésé-

ben zajló programok 6 oldalon let-

tek összeszedve. Ezúton is köszö-

nöm a kft. dolgozóinak azt a sok-

szor erőn felüli munkát, amivel biz-

tosítják a szinte minden hétvégét 

érintő rendezvénysorozat lebonyo-

lítását. Városunkban nagyon sok 

színvonalas rendezvény zajlik. 

Önkormányzatunk törekszi arra is, 

hogy városunk lakossága a helyi 

történelmi eseményekről is megem-

lékezhessen. 

– A közterület használatáról szóló 

önkormányzati rendelet is módosí-

tásra került. Mit jelent ez?

dr. F.F.: – A módosítás a közterü-

leten történő alkoholfogyasztás sza-

bályainak kiegészítésére szolgált. 

Ugyanis eddig a közterületen törté-

nő alkoholfogyasztást a rendelet til-

totta, azonban nem nyújtott lehető-

séget arra, hogy ha ezt a tilalmat 

valaki megszegi, akkor ez szankcio-

nálható legyen. A képviselő-testület 

elfogadta a rendelet módosítását, 

így  kiegészült azzal, hogy a tilalom 

megszegőivel szemben helyszíni 

bírság szabható ki, melynek a mér-

téke 5000 Ft-tól 50 000 Ft-ig terjed-

het. A helyszíni bírságot a szabály-

sértési törvény alapján a közterület 

felügyelők is kiszabhatják. 

Bodor Márti

A Mezőtúri Városi Televízió
szerkesztő-riportert keres!

Pályázatot kiíró szervezet:
- Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

Foglalkoztatás jellege: 
- teljes munkaidő (heti 40 óra)

Feladatok:
- szerkesztői feladatok ellátása

- riportok készítése

- stúdió beszélgetések készítése

- műsorkészítés folyamatának összefogása

Az álláshoz tartozó elvárások:
- kiváló kommunikációs készség

- gyors tanulási készség

- széles látókör, sokoldalúság

- felelősségteljes önálló és csoportos munkavégzés

Előnyt jelent:
- szakirányú végzettség

- vágóprogramok ismerete

- számítógépes ismeret

Juttatások:
- bérezés megegyezés szerint

A pályázat részeként kötelező benyújtani:
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai;

- részletes amerikai típusú, fényképpel ellátott önéletrajz.

A pályázat benyújtásának határideje:
- 2017. március 24.

A pályázat benyújtásának módja:
- postai úton, vagy személyesen az intézmény titkárságán.

(Levélcím: Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft. 5400 Mezőtúr, 

Szabadság tér 17.)

Bővebb információ:
- Bordács László - felelős szerkesztő

- Telefon: 0656 350-075, 06/20 243-5807

- E-mail: ig@mkskft.hu

A Városi Nyugdíjas Klub 2017. március 1-jén nőnapi összejövetelt tartott, 

ahol Mezőtúr Város Önkormányzata nevében Tóth Zsolt városi képviselő 

köszöntötte a jelenlévőket, majd a Méhecskék és Daloló Pacsirták rövid 

műsora következett.

Képviselő úr egy-egy szál virággal és süteménnyel kedveskedett a klub 

hölgytagjainak.

Bodor Márti
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Mezőtúr Város Önkormányzata a 

20/2011. (XI.15.) önkormányzati 

rendelet 1.§ (5) bekezdése alapján 

pályázatot ír ki az alábbi ingatlanok 

bérleti jogára 2017. május 15-től 5 

évre:

1. 2232/20 hrsz-ú Mezőtúr, 

Földvári út 61. I épület fsz. 3. szám 

alatti 1 szoba, konyha, fürdőszoba, 

WC, előszoba helyiségekből álló, 

komfortos komfortfokozatú 48,8 

m2-es lakás,

2. 2232/20 hrsz-ú Mezőtúr, 

Földvári út 61. I épület 1/7. szám 

alatti 2,5 szoba, konyha, kamra, 

fürdőszoba, WC, előtér helyiségek-

ből álló, komfortos komfortfokoza-

tú 75 m2-es lakás,

A lakások lakbére a 20/2011.

(XI.15.) önkormányzati rendelet 

14.§ (1) bekezdése szerint 200 Ft/

m2/hó.

A kijelölt bérlő köteles az épület-

ben lévő lépcsőházat szükség sze-

rint takarítani, az épülethez tartozó 

járdák téli csúszás-mentesítését biz-

tosítani.

A 20/2011.(XI.15.) önkormány-

zati rendelet 4.§ (1) bekezdése sze-

rint önkormányzati tulajdonú bér-

lakásra szociális helyzet alapján 

bérleti szerződés azzal köthető, aki-

nek nincs és nem volt saját tulajdo-

nú lakása, és

a) akinek a közös háztartásban 

élő családtagok jövedelmét is figye-

lembe véve számított 1 főre jutó 

jövedelme a mindenkori munkabér 

minimumot nem haladja meg, vagy

b) aki egyedülálló és jövedelme 

nem haladja meg a mindenkori 

minimálbér minimum 1,5-szeresét, 

valamint, a vele együtt költözők 

együttesen nem rendelkeznek 

összesen 500.000 Ft forgalmi értékű 

mobilizálható ingó és ingatlan 

vagyonnal. E rendelet alkalmazásá-

ban ingó vagyon az 50.000 Ft for-

galmi értéket meghaladó vagyon.

A pályázatnak tartalmazni kell:

a) a megpályázott bérlemény 

címét,

b) a pályázó (és vele együtt köl-

tözni kívánó családtagok) nevét, 

születési idejét, foglalkozását, hiva-

talos igazolás alapján jövedelmét, a 

munkahely javaslatát, lakás- és élet-

körülményeinek bemutatását,

c) a pályázati kiírásban szereplő 

feltételek elfogadását,

d) a hivatalos jövedelemigazo-

lást,

e) eltartott gyermekek számát,

f) jelenlegi lakhatási körülmé-

nyeket,

g) mióta van nyilvántartott lakás-

igénylése.

Az ingatlanok az alábbi időpon-

tokban tekinthetők meg:

1. Földvári út 61. 1 épület fsz. 3. 

szám: 2017. március 21. kedd  

9,00  -   9,30 óra

2. Földvári út 61. 1 épület 1/7. 

szám: 2017. március 21. kedd     

9,30  - 10,00 óra

A pályázat benyújtásának határ-

ideje: 

2017. március 24. (péntek) 12.00 

óra 

A pályázat benyújtásának helye: 

Mezőtúri Közös Önkormányzati 

Hivatal Hatósági Osztály

Mezőtúr, Kossuth tér 1. mfszt. 1.

A benyújtott pályázatokat a kép-

viselő-testület legkésőbb a 2017. 

áprilisi soros ülésén bírálja el.

A képviselő-testület fenntartja a 

jogot, hogy a pályázatot eredmény-

telennek nyilvánítsa.

Mezőtúr, 2017. március 6.

Herczeg Zsolt
polgármester

 H I R D E T M É N Y

A Városi Nyugdíjas Klub ismé-
telten megrendezte hagyomá-
nyosnak mondható Farsangi 
Mulatságát.

A klub a tőle megszokott módon 

nagy izgalommal készült az ese-

ményre, meghívó készítés, terem-

bérlés, program összeállítás, díszí-

tés… 2017. február 24-én a Városi 

Oktatási Centrum ebédlőjében min-

den készen állt ahhoz, 

hogy a meghívott vendégek 

jól szórakozzanak.

A programot Bacsa 

Miklósné Ica néni klubve-

zető köszöntője nyitotta 

meg, majd Bordács László 

a Mezőtúr Közművelődési 

és Sport KN Kft. ügyvezető-

je köszöntötte a szervező-

ket és a vendégeket. Ügyvezető úr 

után Herczeg Zsolt polgármester úr 

is köszöntötte a résztvevőket, vala-

mint a szervező klubot, Mezőtúr 

Város Önkormányzata további 

támogatásáról biztosította. Az ese-

ményt megtisztelte jelenlétével 

Tóth Zsolt városi képviselő és 

Körmöndi Andrea a Magyar 

Vöröskereszt képviselője.

A köszöntések után jó hangulatú 

műsor vette kezdetét, elsőként a 

Városi Nyugdíjas Klub tagjai léptek 

színpadra, farsangi köszöntőket, 

jókívánságokat hallhattunk tőlük. 

Majd a Dalma Dance Club mezőtúri 

tagozatának mazsorett műsora szó-

rakoztatta a jelenlévőket. A fiatal 

táncosok után a vidéki klubok tag-

jai adták elő műsorukat.

A szervező klub meghívásának 

körülbelül 180 fő tett eleget, a helyi 

klubok mellett többen érkeztek 

vidékről: Tiszaföldvárról, 

Kengyelről, Mezőhékről, 

Mezőberényből, valamint 

Gyomaendrődről. Az ebédet köve-

tően a jelmezes felvonulás vette 

kezdetét.

A nap folyamán a talpalávalót 

ismét a Molnár Duó biztosí-

totta, így a jó hangulat ez 

évben is garantált volt.

Bodor Márti

„Éljen a tánc, a móka, itt a farsang, szól a nóta.”

Farsangi Mulatság
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„Mezőtúriak a nagyvilágban”
Kelemen Sándor Photography

Anglia, Bulgária, Szerbia... 
csak néhány név azon orszá-
gok közül, ahol Kelemen 
Sándor neve ismerős lehet. 
Európán kívül Amerikában is 
ismerik Kelemen Sándor fotó-
it. Mezőtúron talán kevesen 
vannak tisztában munkássá-
gával, ezért úgy gondoltam 
ideje bemutatkoznia szülővá-
rosában is.

Riportalanyom a mezőtúri 
fotóművész, Kelemen Sándor:

– A fotózással autodidakta módon 

kezdtél el foglalkozni. Milyen meg-

fontolásból?

– Először a családi nyaralások 

során került kezembe egy Ricoh 

fényképezőgép és azzal kattogtat-

tam. Ahogy felnőttünk, a családi 

nyaralások elmaradtak, ám a fotó-

zás, mint vágy megmaradt. Így 

mikor a keresetem megengedte – a 

Határőrségnél kezdtem el dolgozni 

– még ha nem is egy összegben, de 

megvettem az első Canon fényké-

pezőgépemet, állványostól, objektí-

vestől a kétezres évek elején. Akkor 

nagyon kevesen fotóztak 

Magyarországon. Nagyon vonzot-

tak a régi gyárak. Ferihegyre jártam 

ki dolgozni, ott Kőbánya környékén 

nagyon sok régi gyár volt. Az első 

24 kockás fekete-fehér filmből, amit 

készítettem, már volt kiállított 

képem, a Dél-alföldi Fotószalonnal 

Szentesen. Ezen nagyon felbuzdul-

tam, jöttek is az eredmények: kiállí-

tás Békéscsabán, Törökszent-

miklóson, Szolnokon. Csatlakoztam 

a Jászkun Fotóklubhoz. Majd jött 

egy váltás. Nem tudtam annyit haza 

járni, a Határőrségtől váltottam a 

Rendőrségre, a magánélet is közbe-

szólt. Berobbant a digitális éra a 

fotózásba, abba már nem szálltam 

bele anyagilag.

– Ekkor jött egy hosszabb szünet. 

Hogyan folytatódott ez a „hobbi”?

– Így van, 10 év kihagyás után 

megvettem az első digitális gépem 

és ugyanolyan elánnal vetettem 

magam a fotózásba, mint 10-11 

évvel ezelőtt. Meg voltam arról győ-

ződve, hogy ugyanolyan szinten 

vagyok; fotózok egyet, elküldöm 

egy pályázatra és már a kiállítottak 

listáján olvashatom a nevem. Nem 

így lett. Csalódást, csalódás köve-

tett. A digitális érában sokkal töb-

ben fényképeznek, megnőtt a ver-

senyzők száma, sokkal több tehet-

ség bukkant elő, mint az analóg 

időszakban. Mások lettek az alkal-

mazott technikák is. Az analóg 

világban is lehetett trükközni, de 

ahhoz komoly laborismeret és 

labormunka kellett. Végül kerestem 

magamnak egy sulit, aminek elvé-

geztem az alap részét, majd javasol-

ták, hogy mivel osztályelsőként 

végeztem, menjek tovább a haladó 

művészre is. Az itt készült képeim 

közül már volt olyan, amiket elküld-

tem nemzetközi pályázatokra. 

Hollókőn volt egy gyakorlatunk és 

az ott elkészült képemet fogadták el 

először Angliában.

– Mit takar ez az elfogadás? Mi a 

nemzetközi pályázatok menete?

– A digitális fotópályázatok képei-

ből nem minden esetben rendeznek 

kiállítást. Húznak egy ponthatárt, 

például nyílt színes kategóriában az 

elfogadás 35 pont – a fotók elég szi-

gorú zsűrizésen mennek át –, ha a 

kép eléri a 35 pontot, akkor az elfo-

gadásra került. Tehát az elfogadás 

tulajdonképp az jelenti, hogy a 

képed bekerül a pályázat képei 

közé. Ha magasabb pontszámot 

kap, akkor a díjakon lehet osztoz-

kodni. Az eredményhirdetéskor – 

Magyarországon is így van – , van 

egy díjátadó, ahol a díjazott képek 

papírformában kerülnek ki a falra és 

az elfogadott fotókat pedig kivetítik. 

– Az Angliai elfogadás után, 

hogyan jött a többi?

– Elkezdtem nevezgetni nemzet-

közi fotópályázatokra. Van egy 

internetes felület a https://myfiap.

net/patronages oldala, akiken 

keresztül el lehet jutni a világ bár-

melyik pontjára. Egy pályázaton 

több kategóriában lehet indulni. Én 

az építészet kategóriát szeretem, 

abban van 1-2 képem, ami általában 

mindig díjazott. Van egy képem, az 

„Ékszer” című kép, bejárta a világot, 

legutóbb Amerikában lett díjazott, 

az érem épp az év elején érkezett 

meg. A környező országokat már 

végig járta, Argentínában is nyert 

díjat, legalább 15 nemzetközi díjat 

begyűjtött már. Nagyon büszke 

vagyok rá. Szeretem az utcaképeket, 

valamint a nyílt fekete-fehér és az 

akt kategóriát. Természetfotókban 

tudom, hogy gyenge vagyok, abban 

nem is nevezek. Arra még most 

nincs időm.  Elég sokat utazga-

tunk a párommal és ha megyünk 

valahova én felkészülök abból a 

városból fotósszemmel. 

– Az „Ékszer” című képedre vagy a 

legbüszkébb, de vajon melyik ver-

senyre? Ki lehet emelni egyet?

– Nehéz kérdés. Talán azt, ame-

lyik nem a Nemzetközi Fotóművész 

Szövetséghez kötődik, hanem egy 

internetes pályázat volt. Egyébként 

ez a szövetség egy zárt közösség, itt 

hozzám hasonló megszállottak 

fotóznak.  Mivel zárt közösség, 

előbb-utóbb mindenki megismeri a 

másik nevét. A Monochrome 

Awards a világ egyik legrangosabb 

fekete-fehér fotópályázata. Ide bárki 

nevezhetett 15 $-ért képenként. Én 

két fotóval neveztem és a több száz-

ezer induló közül mindkettő a Zsűri 

elismerése díjat nyerte el, egyik az 

„Ékszer” a másik pedig a „Másik 

világ” című kép. Ez esett most a leg-

jobban. 

– A fotózás számodra hobbi, vagy 

szerelem?

– Próbáltam hobbiként csinálni, 

de ez már totális szerelem. Teljesen 

máshogy nézek mindent. 

Nemrégiben költöztünk Újpestre 9. 

emeletre, ahol kinéztem az erkély-

ről és már alig vártam az első havat. 

Mert tudtam, hogy nagyon érdekes 

lesz az, ahogy az első hóban megje-

lennek a lábnyomok. Máshogy nem 

tudnám csinálni. Próbálkoztam 

esküvő- és rendezvényfotózással, 

abban is meg lehet találni a szépsé-

get, de nem nekem való, valamint 

most már időm sincs rá. 

– Egy-egy fotóval mennyi utómun-

ka van?

– Ez változó. Attól függ, hogy 

milyen kép az. Például Gyalog Jani 

bácsiról – aki a szürke marha gulyá-

nak a gulyása Mezőtúr határában – 

csináltam egy fotót, amibe nem 

nagyon kellett belenyúlnom. Abban 

a képben benne van minden, egyéb-

ként ez is nyert nemzetközi díjat. 

Viszont a már említett „Másik világ” 

című fotó három képből lett össze-

rakva. Többen mondták, hogy jól 

elkaptam a pillanatot, holott az tör-

tént, hogy Esztergom mellett a 

Duna parton van egy elhagyott 

szénkirakodó maradvány, egy épü-

letroncs, azt fényképeztem le egy 

ND szűrővel. A szűrő segítségével 

hosszabb záridős képet lehet készí-

teni, így elmossa a vizet, de az épü-

let tökéletes tükörképét adja vissza. 

Ez az egyik kép, a másik képen 

belefotóztam egy felhőbe, a harma-

dik egy üres fehér. Ezt a hármat 

mostam össze, elég kemény órák és 

próbálkozások árán. 

– Mezőtúron vajon mennyire isme-

rik a munkásságod?

– Ezt nem tudom. Én nagyon 

mezőtúri vagyok. Otthon a müzlit 

mezőtúri kerámiából eszem, van 

Badár kerámiám a falon. Imádom 

Mezőtúrt. Ahol tudok terjeszkedni 

az a facebook, nem tudom, hogy az 

oldal lájkolóinak hány százaléka 

Ékszer

Folyt. az 7. old.
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mezőtúri. Zárt közösség nagyjából 

a fotózás. Szerintem a Kelemen 

Sándor nevet azért egy páran isme-

rik, akik fotóznak.

– Milyen további terveid vannak a 

fotózással?

– Most meg van az alapszintű 

diplomám, az AFIAP (artist of fiap), 

ennek van egy következő szintje az 

excellent artist, ezt szeretném elér-

ni. Ennek vannak különböző foko-

zatai: bronz, ezüst, arany, platina. 

Szeretnék fölfelé lépdelni. Nagy 

ambíciók nincsenek, mármint, 

hogy Magyarországon bárki is 

legyek. A zárt közösségből kilépni 

– hobbi, szerelem fotózással – nem 

fogok tudni. Én tudom azt, hogy 

hol a helyem. Azzal, amit már elér-

tem nagyon elégedett vagyok. Ha 

egyszer lesz szabadidőm és össze-

jönne az, hogy Mezőtúron 

workshopokat szervezzek az 

nagyon jó lenne. Téma bőven van a 

városban.

– Mi jellemző a Kelemen Sándor 

képekre?

– Úgy gondolom, hogy másképp 

látok, mint mások, de ez lehet soha 

nem fog kijönni a képeken. 

Valahogy jobban érzem magam 

fekete-fehérben, színes képem 

kevés van. Szerintem úgy jobban 

kijönnek a formák, a vonalak; a szí-

nek elterelik kicsit az emberek 

figyelmét.  

Kelemen Sándorról még több 

információ a facebook oldalán: 

https://www.facebook.com/

Kelemen Sandor Photography 

Bodor Márti

MEZŐTÚRI HORGÁSZEGYESÜLET

5400. Mezőtúr, Alsórészi vízköz 430. 

MEGHÍVÓ
Tisztelt Sporttársnő/Sporttárs!

Tisztelettel meghívom Önt a Mezőtúri Horgászegyesület éves közgyűlésére.

Időpont:   2017. március 12.  08 óra 30 perc

Helyszín:   Katolikus Általános Iskola Tornacsarnok

   Mezőtúr, Petőfi út

Napirendi pontok:
1. Elnöki megnyitó és tájékoztató, beszámoló a vezetőség 2016. évi mun-

kájáról, bejelentések – Pongrácz Zoltán, elnök

2. Beszámoló a 2016. évi pénzügyi tevékenységről – Gácsi Valéria, gazda-

sági vezető

3. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2016. évről – Sáfár Zsolt, F.B. elnök

4. Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2016. évről – Ugrai Zsigmond, F.B. 

elnök

5. Horgászmester beszámolója a 2016. évről – Legeza György, horgász-

mester

6. Versenyfelelős beszámolója a 2016. évről – Veres Imre, versenyfelelős

7. Hozzászólások, válasz, határozathozatal

Amennyiben a Közgyűlés a megjelentek létszáma miatt határozat-
képtelen, (a résztvevők száma nem éri el a szervezet létszámának több 
mint felét) ugyanezen a napon és helyszínen, azonos napirendi pontok-
kal megismételt Közgyűlést hívok össze, melynek során az előzőekben 
részletezett napirendi pontok tárgyalhatók.

A megismételt Közgyűlés időpontja: 2017. március 12. 9 óra 

Helyszín:     Katolikus Általános Iskola 

Tornacsarnok, Mezőtúr, Petőfi út

A megismételt Közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határo-
zatképes!

Kérem az esemény fontosságára való tekintettel tiszteljen meg bennün-

ket személyes jelenlétével.

Mezőtúr, 2017. február 21.      Tisztelettel:

Pongrácz Zoltán 
elnök

Bajári Attila rendőr ezredes, kapi-

tányságvezető 2017. február 28-án 

megrendezett értekezleten értékelte 

a Mezőtúri Rendőrkapitányság 

2016. évben végzett tevékenységét. 

Részletesen beszámolt a végrehaj-

tott intézkedésekről, az elért ered-

ményekről, a tendenciákról és a 

2017. évre kitűzött célokról.

A jelentésből kitűnik, hogy vala-

mennyi településen csökkent a 

regisztrált bűncselekmények és a 

kiemelten kezelt bűncselekmények 

száma és jelentősen nőtt a nyomo-

zás-eredményességi mutató. A bűn-

cselekményi kategóriákon belül 

csökkent a garázdaságok, a lopások 

és a betöréses lopások száma. A 

bíróság elé állítások száma jelentő-

sen (42%-al) nőtt.

A kapitányságvezető beszámolt 

az önkormányzati felmérés tapasz-

talatairól, mely alapján egyértelmű-

en megállapítható, hogy a lakosság 

bízik a mezőtúri rendőrök munká-

jában. A működési területen a rend-

őri lefedettség a nap 24 órájában 

biztosított. A közlekedési biztonsá-

gi helyzetről elmondta, hogy a sze-

mélyi sérüléses közlekedési balese-

tek száma minimális mértékben 

nőtt. A kerékpárosok és a gyalogo-

sok balesetben történő érintettsége 

csökkent. A fő baleseti okok tovább-

ra is a gyorshajtás és az elsőbbségi 

jog meg nem adása. A baleseteknél 

az ittas közrehatás csökkent az 

elmúlt évben a területen.

Az ezredes részletesen ismertette 

a bűn- és baleset-megelőzési szakte-

rületek által végrehajtott sikeres 

programokat és a különböző civil és 

társszervekkel való jó együttműkö-

dést. Összeg-

zésként elmondta, 

hogy a közterüle-

tek fokozott rend-

őri ellenőrzése 

folyamatos volt.

E l i s m e r é s é t 

fejezte ki a rendőr-

kapitányság vala-

mennyi dolgozó-

jának a 2016. 

évben végzett 

eredményes szakmai munkájáért.

Az értekezlet elöljárója Dr. Urbán 

Zoltán rendőr ezredes, megyei 

rendőrfőkapitány úr megköszönte a 

Mezőtúri Rendőrkapitányság állo-

mányának jó színvonalú szakmai 

munkáját, majd meghatározta a 

következő év fő feladatait.

A meghívott vendégek közül 

Mezőtúr város polgármestere kép-

viseletében Batta Attila alpolgár-

mester úr hozzászólásában méltat-

ta az önkormányzat és a rendőrség 

jó együttműködését és megköszön-

te a rendőrség munkáját.

A társszervek képviseletében Dr. 

Palyov Ágnes járási vezető ügyész 

asszony és a járási bíróság elnöke 

Dr. Hankó Ferenc hozzászólásában 

méltatta a rendőrség 2016. évi erő-

feszítéseit, a kiváló együttműködést 

és a jó eredményeket.

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok 
MRFK

Eredményes évet zárt a Mezőtúri 
Rendőrkapitányság

Évértékelő értekezletet tartott a Mezőtúri 
Rendőrkapitányság vezetője

Meghívó

A Búzavirág Dalkör szeretettel meghív minden szórakozni vágyó 
kedves vendéget 2017. április 22-én szombaton, 15 órakor kezdődő 

MAGYARNÓTA MŰSORÁRA 
a Közösségi Ház nagytermébe.

Fellépnek a dalkör tagjai és 1-2 meglepetés vendég.

Zenél: Berec Zsolt

A belépés díjtalan! Támogatójegy a helyszínen

vásárolható.

          Búzavirág Dalkör tagjai
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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 körzetet, utcát érintő hibák közvetlenül az E.ON 

hibabejelentő részére is jelezhetőek, hivatkozva a szakaszhiba jellegére. 

Telefon: + 36 80 / 210-310. 

Kövessen minket a facebookon is:

www.facebook.com/Közösségi Ház Mezőtúr
www.facebook.com/Mezőtúr és Vidéke

www.facebook.com/Mezőtúri Városi Televízió
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Meghívó

A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola az alábbi programokkal várja a nagycsoportos

óvodásokat és szüleiket:
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!

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 származ-

zanak, 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.

SAKK KLUB
a gyermekkönyvtárban március 18-tól minden 

második szombaton 10 órától.

Foglalkozást tartja: Hajdú Tamás

Gyere, ha érdekel..., ha ismered..., ha nem..., ha szeretnéd...!

Mosonyi Eszter, a Karcagi SZC 

Teleki Blanka Gimnáziumának, 

Szakgimnáziumának és Kollégi-

umának 11. osztályos tanulója nyer-

te március 2-án a Szolnokon meg-

rendezett Szép Magyar Beszéd ver-

seny megyei fordulóját. A Kazinczy-

díj Alapítvány által szervezett meg-

mérettetésnek a szolnoki Tiszaparti 

Római Katolikus Általános Iskola és 

Gimnázium adott otthont. A gimná-

ziumi tanulók kategóriájának győz-

tese felkészítő tanárával, a Teleki 

egykori pedagógusával, Kugyela 

Annával gyakorolta a szövegolvasás 

és hangsúlyozás módszereit, forté-

lyait. - Az írásbeli feladatban egy 

rövid szövegben kellett a hangsúlyo-

kat jelölni, érzékeltetve, hogy 

miképp mondanánk el azt élő 

beszédben. Ezt követte a szabadon 

választott szöveg, esetemben 

Kosztolányi Dezső: Nyelv és Lélek 

című értekezésének részlete, végül a 

kötelező textus hangsúlyozásával 

álltunk a zsűri elé - mondta a telekis 

diáklány. Eszter elszántan készül az 

országos döntőre, mely április végén 

Győrben várja az ifjú tehetségeket.

                 K.Z.

Telekis siker a Kazinczy versenyen
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Március elsején 53 túri öregdiák 

köszöntötte dr. Gombás István tanár 

urat 90. születésnapja alkalmából. 

Az ’57-58-59-ben érettségizetteké az 

indító gondolat, hogy a jeles évfor-

dulón közösen ünnepeljék a fiú 

gimnázium valamikori kiváló tan-

testületének ma már egyedüli képvi-

selőjét. A gondolat gyorsan szárny-

ra kapott és egyre csak jöttek a 

jelentkezések: „a mi évfolyamunk is 

szeretné képviseltetni magát”! A 

mezőtúri Nemzeti Étterem kedves 

munkatársai az elegáns környezet-

ben, bensőséges hangulattal várták 

az ünneplőket –apró, de nagyon 

kedves meglepetés, hogy  minden-

kit egy  idézettel is megajándékoz-

tak. Déli tizenkettőkor már élénk 

beszélgetésben törtek elő a vidám 

diákkori emlékek. Az ünnepeltet 

tapssal fogadták, aki fanyar humo-

rával, csibészes mosolyával palás-

tolta megilletődöttségét. Az egybe-

gyűltek nevében dr. Mezey Károly 

méltatta a gazdag életpályát, a 

következőképpen: „Egy rendkívüli 

szülinapra gyűltünk itt össze. 

Nemcsak az a rendkívüli, hogy ez 

egy 90. születésnap, hanem mind-

annyian, akik több korosztályból, 

sokfelől jöttünk össze, érezzük, 

hogy egy rendkívüli embert ünne-

pelünk! Gombás István a mezőtúri 

tanyavilágban született, 1927 febru-

ár 20-án, szegény földműves család-

ban. Olyan szegénységben, ahol a 

szülőknek úgy kellett dönteniük, 

hogy csak egyik gyermeküket lehet 

kitaníttatni. 

A tanár úr életpályáját ismerve 

ez a származás ismét megerősít 

engem abban a régen kialakult 

álláspontomban, hogy nemzetünk 

egyik legerősebb génbankja a 

nehézsorsú nagyalföldi földműves 

társadalom. 

Alsó iskoláit a törőhalmi tanyai 

iskolában végzi. Történészi érzé-

kenységgel jegyzi meg önéletrajzá-

ban, hogy ez egy Klebelsberg Kunó 

féle népiskola. Ettől kezdve – egye-

temi éveit kivéve -, soha nem sza-

kad el Mezőtúrtól, hanem egyre 

több és mélyebb gyökeret ereszt 

ebben a városban. Jelleméből ered 

eziránti örök hűsége és lokálpatrio-

tizmusa. 1939 szeptember elsején 

iratkozik be a Mezőtúri Református 

Főgimnáziumba. Megtiszteltetésnek 

érzi, hogy maga az igazgató, dr. 

Mezey Sándor fogadja a tanyasi kis-

fiút --- és most én Mezey Sándor 

unokaöccse érzem nagy megtisztel-

tetésnek, hogy méltathatom és 

köszönthetem dr. Gombás Istvánt.  

A háború alatti és utáni kritikus 

éveket követően 1947-ben érettségi-

zik és iratkozik be az akkor még 

Pázmány Péter Tudományegyetem 

történelem-földrajz szakára. 1951-

ben mint gyakorló tanár, 1952-től 

képesített rendes tanárként ismét 

Mezőtúron van abban a gimnázium-

ban, ahol az útravalót kapta az egye-

temre és az életre. Régi, nagyhírű 

tanárainak lesz ifjú kollegája, akik 

közül  többen nekünk is szeretve 

tisztelt és csodált pedagógusaink vol-

tak. Nagy szorgalommal vetette bele 

magát a tanítás gyönyörű hivatásá-

ba… Mi már tapasztalt tanárként 

kaptuk Gombás Istvánt, nekünk tör-

ténelmet tanított. Ha rágondolok 

ezekre az órákra, először mindig a 

mentőkérdés jut eszembe: - Nu, 

fiam! Mikor uralkodott Kis Pipin? Ezt 

olyankor kérdezte, ha rezgett alat-

tunk a léc. Erre a kérdésre mindenki 

felkészült, mindenki tudta a választ. 

Célja sohasem a megtorlás, hanem a 

megtanítás volt! A tanítás és nevelés 

mellett volt igénye és energiája tudo-

mányos munkára is: 1962-ben írta „A 

mezőtúri tanyavilág” című dolgoza-

tát, 1968-ban földrajzból doktorált. 

Disszertációjának címe: Mezőtúr 

településföldrajza, mely később a 

város helytörténeti füzetek sorozatá-

ban nyomtatásban is megjelenik…

1988-ban lesz nyugdíjas, de tovább 

tanít a Teleki Blanka Gimnáziumban 

és egy alapítványi középiskolában. 

Megírta a Mezőtúri Kaszinó történe-

tét, de publikációi sorából kiemelke-

dik a 2004-ben megjelent 400 oldalas 

nagy mű „A mezőtúri református 

gimnázium főgimnáziummá szerve-

zése 1850-1915”. 

A katedráról 57 év tanítás után 

2008-ban lép le. Lelkiismeretes mun-

kásságát több elismeréssel honorál-

ják. 2004-ben Mezőtúr város 

Díszpolgári címmel jutalmazza fárad-

hatatlan pedagógiai és helyismereti 

tudományos munkásságáért,  …”

Különös élmény volt látni, hogy 

a korosodó diák-urak, milyen köny-

nyedén lettek újból lelkes ifjak, 

hogy a tanárunk iránt érzett tiszte-

let, dr. Gombás István nagyszerű 

szellemisége, humánuma milyen 

harmóniát és szeretet-láncot ková-

csolt a jelenlévők között. A köszön-

tők egy névre szóló butellát – Búsi 

József alkotása – ajándékoztak az 

ünnepeltnek és egy gyönyörű virág-

csokorban küldték el hálájukat Kati 

néninek, aki egy életen át hűséges 

társként segítette Tanár Urat. A 

rendkívül bensőséges alkalom szer-

vezését e helyről is köszönjük 

Pigniczki Ferencnek és segítőinek 

Bordács Miklósnak, Fózer 

Vendelnek és Berczeli Endrének. 

Köszöntsük hát e helyről is  – az 

öregdiákokkal együtt – dr. Gombás 

Istvánt a földrajz szaktárgy dokto-

rát, történészt és elkötelezett lokál-

patriótát, városunk nagyra becsült 

Díszpolgárát! Isten éltesse Tanár 

Úr! Boldog születésnapot!  

Berczeliné Boldog Mária 

Isten éltesse Tanár Úr! 

- „A meleg családi fészek mindenhez 
erőt ad és minden ellen megvéd” - 
mondta útravalóul diákjainak az 
ünnepelt, dr. Gombás István

„Februárban, farsang felé

elkergetjük a telet

Bár szép volt a nagykarácsony,

fáztunk éppen eleget,

kérünk egy kis meleget!

/Pápai Ildikó: Tavaszköszöntő/

Az idei kemény tél után remény-

kedve várta már mindenki a jobb 

időt. A város három Idősek 

Klubjában a tagok is a szokatlanul 

zord időjárás végét lesték, várták. 

Ennek jegyében töltötték a farsan-

golást is.

Vígsággal, maszkabállal, télűzés-

sel próbálták a jó idő közeledtét sür-

getni. Ki-ki a maga kedve szerint.

Az Újvárosi Idősek Klubjában a 

tagok jelmezes  felvonulásával kez-

dődött az ünnepi program.

A sok-sok nyerő tombola fokozta 

az idősek jókedvét, és étvágyat is 

csinált a finom fánkhoz.

Zenével és tánccal végződött a 

farsangi mulattság.

Az Áchim úti Idősek Klubjában , 

a klubtagok nagy örömére Szamos 

Margó zenélt. A kellemes dallamok 

segítettek elfelejteni a kemény tél 

megpróbáltatásait. Az intézményel-

látó Zrínyi Konyháján sütött finom 

szalagos fánk nagy sikert aratott.                

A Puskin úti Idősek klubjában 

Tavaszváró, Télfelejtő vigasság kere-

tében ünnepelték a farsangot. Nagy 

zenebonával űzték el a Télbanyát, 

citeraszóval és népi dallamokkal 

ünnepelték megfutamodtát.

 Frissen sült réteges tészta koro-

názta meg az ünnepi lakomát.

Örömmel fogadták az idősek, 

hogy sikeres volt a télűzés, és nem 

csak a naptár szerint köszöntött be 

a tavasz. 

Ezúton is szeretnénk felajánlani 

minden kedves mezőtúri lakosnak, 

amennyiben kedvet érez részt 

venni a programjainkon, a klubok 

mindennapi életében, éljen ezen 

lehetőséggel, keressék intéz-

ményünket.

Nagy Anikó
vezető gondozónő

„TAVASZ VAN, TAVASZ VAN, GYÖNYÖRŰ TAVASZ”
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Mezőtúr Város Önkormányzata 
által vezetett konzorcium 
„Mezőtúri Járási foglalkoztatási 
együttműködések” című, TOP-
5.1.2-15-JN1-2016-00007 kódszá-
mú pályázata 322,75 millió Forint 
vissza nem térítendő uniós támo-
gatást nyert el egy széleskörű fog-
lalkoztatási partnerség, valamint 
képzési és foglalkoztatási progra-
mok megvalósítása céljából. A 
Támogatási Szerződés aláírására 
2017. január 23-án került sor.

Mezőtúr Város Önkormányzata 

és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal által alkotott kon-

zorcium célja egy jól működő, szé-

leskörű foglalkoztatási partnerség 

megvalósítása. A projekt beavatko-

zási területe a Mezőtúri járás 5 tele-

pülésének a közigazgatási területére 

terjed ki és hozzájárul a népesség-

megtartó erő, az életminőség és az 

üzleti környezet javításához, a helyi 

gazdaság erősödéséhez, új beruhá-

zások megvalósulásához, a foglal-

koztatottság bővüléséhez. A terve-

zett paktum széleskörű társadalmi 

bázisra épít, jelen lesznek benne a 

járás munkaerőpiacának szereplői.  

A projekt közvetlen célcsoportját 

az álláskereső hátrányos helyzetű-

ek és az inaktívak, ill. a potenciális 

munkaadók és a paktum leendő 

tagjai alkotják. A program célja a 

paktum szerinti keresletnek megfe-

lelő munkaerő biztosítása, a 

Mezőtúr járásban munkát vállalni 

szándékozó, álláskereső hátrányos 

helyzetű személyek és inaktívak 

foglalkoztathatóságának javítása, 

nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedé-

sének támogatása.

A projekt keretében a helyi mun-

kaerő-igényekből kiindulva képzé-

si-foglalkoztatási programokat való-

sítunk meg hozzájárulva a munka-

erőpiac bővítéséhez, a hátrányos 

helyzetű és inaktív, álláskereső sze-

mélyek képzéséhez és elhelyezke-

déséhez, a szereplők együttműkö-

désének erősítéséhez. A projekt 

eredményeként megvalósul 209 fő 

munkaerő-piaci programokba 

vonása, 133 fő álláshoz jut, vala-

mint 60 fő állással fog rendelkezni 6 

hónappal a támogatás után.

Jelenleg a projekt előkészítési 

szakasza zajlik, amely a projekt 

sikeres megvalósítását alapozza 

meg, továbbá a partnerség jegyében 

a konzorciumot vezető Mezőtúr 

Város Önkormányzata a járás vállal-

kozóinak bevonását tervezi. A járá-

si foglalkoztatási paktum tervezett 

időtartama 36 hónap.

A projektről bővebb információt a 

www.mezotur.hu oldalon olvashatnak.

2017.03.07. 
Mezőtúr Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

MEGKEZDŐDÖTT A MEZŐTÚR JÁRÁSI FOGLALKOZTATÁSI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEKET CÉLZÓ PROJEKT  

Kézilabda
A felnőtt kézilabda bajnokság NB II Dél-keleti csoportjának az 

élmezőnye a 14. forduló után:

1. Uniturn Kunszentmárton 28 pont
2. PPKHTK    21 pont
3. Mezőtúri AFC-SYNGENTA 21 pont

Hazai mérkőzések:
03.18. SZOMBAT   18,00 ÓRA           MAFC – UNITURN KUNSZENTMÁRTON

03.26. VASÁRNAP  17,00 ÓRA   MAFC – KÖRÖSTARCSAI KSK

04.09. VASÁRNAP  17,00 ÓRA   MAFC – KONDOROSI KK

04.29. SZOMBAT    18,00 ÓRA   MAFC – BÉKÉSCSABAI BDSK

A felnőtt mérkőzések előtt 2 órával junior mérkőzés kezdődik.

Labdarúgás
A felnőtt labdarúgó bajnokság Megye II. osztályú
bajnokságának az élmezőnye a 17. forduló után:

1. Nagyiván 43 pont

2. Besenyszög 42 pont

3. Mezőtúr 39 pont

Hazai mérkőzések:
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

Jóga!
Minden csütörtökön,18.30-20 óráig, Mezőtúri Közösségi Ház.

Az órákat tartja: Hegyi Györgyi rekreációs sportoktató, jógaoktató, ter-

mészetgyógyász, aviva oktató.   www.fagyongystudio.hu 06/70-398-59-96
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K
Fotókat készítette: Uzsoki JánosnéELHUNYTAK

Füzesi Józsefné Lévai Gizella élt 91 évet,
Tóth Andrásné Murányi Magdolna

élt 73 évet,
Beke Lajos élt 79 évet,

Oltyán Gáborné Petrovics Veronika Anna 
élt 69 évet,

Takács Istvánné Németh Mária élt 79 évet,
Borzi Tibor élt 55 évet,

Esztán Józsefné Szunyogh Edit élt 60 évet,
Dachner Józsefné Gellért Ilona élt 88 évet,
Antal Istvánné Bartus Katalin élt 83 évet. 

 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Március 10-16-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 550-445
Március 17-23-ig
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság u. 1.
Tel.:350-637

Állatorvosi ügyelet
Március 11-1-2-én
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217 
Március 15-én
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265; 06/30/977-0936
Március 18-19-én
dr. Bodó Péter
Túrkeve,  Liget u.
Tel.: 06/20/975-1073

Ü G Y E L E T E K

Andrási Áron
(Pádár Noémi)

Farkas Dóra
(Roszik Tímea)

Palotai Amira
(Bíró Bianka)

Víg Noémi
(Árvai Veronika)

TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG
Pietes Kft.

Mezőtúr, Dózsa Gy. út 1.

Telefon: 06/56 350-149

Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06/30 963-2733

Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

IX. alkalommal került megrende-

zésre a BM OKF Országos 

Ergóméteres verseny Szolnokon, 

ahol kollégáimmal megint sikerült 

öregbíteni városunk és tűzoltósá-

gunk hírnevét!

Eredmények:

40 év felett:

1. hely: Papp János 

2. hely: Varju Zsolt

Csapatverseny:
Kunszentmárton és Mezőtúr tűz-

oltósága összefogott, és az elmúlt 

év 5.helyezése után ebben az évben 

15 csapat közül, a 3. helyen végzett.

Csapat: Varju Zsolt, Vajjon 

Gábor, Túri Ferenc, Papp János

Bővebben:

http://www.szoljon.hu/jasz-

nagykun-szolnok/kozelet/...

http://jasz.katasztrofavedelem.

hu

Köszönjük Mezőtúr Város 

Önkormányzatának a támogatást, 

hogy meg tudtuk venni ezt a nagy-

szerű sporteszközt!

Hajrá Mezőtúr!

Forrás: Papp János
FB oldala

Mezőtúri tűzoltók újabb sportsikerei!


