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Ingyenes

Megjelenik kéthetente

Városi közéleti lap

Mezőtúri Majális
Ismét Majálisra invitált
kicsiket és nagyokat Mezőtúr
Város Önkormányzata és a
szervező Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú
Nonprofit Kft. Gépkarnevál,
gyermeksziget, vidámpark,
színpadi programok tarkították a mezőtúri május elsejét.
A városi programok sorát a
Városi Oktatási Centrum parkolójából induló gépkarnevál nyitotta,
ahova érkeztek lovakkal, hintókkal,
teherautókkal, mezőgazdasági gépjárművekkel és motorokkal egyaránt. A felvonulás a Petőfi térről a
Dózsa György úton keresztül a
Kossuth Lajos tér érintésével a
Petőfi úton érkezett vissza a kiindulási ponthoz. A dudálástól, zeneszótól hangos parádét többen is
figyelemmel kísérték. Ezúton is
köszönjük mindenkinek, akik részvételükkel színesítették a
menetet.
Mindeközben az
Erzsébet ligetbe is
egyre többen érkeztek
ki, ahol már a délelőtti
órákban ínycsiklandozó illatok fogadták a kiérkezőket,
hiszen több szervezet, magánszemély bográcsában készültek a
finom ételek. Már ekkor zenétől
volt hangos a Majális helyszíne,
hiszen a főzőcsapatokat, valamint a
korán kelőket az Abonyi Mulatós
Zenekar szórakoztatta.

Hagyományőrző Klub a régi hagyományokat ápolva városunk lakosságának segítségével feldíszítette a
mezőtúri májusfát. A klub nevében
Herceg Antal klubtag elevenítette
fel múltunk emlékeit, majd Herczeg
Zsolt polgármester úr és Bacsó Ernő
nemzetőr altábornagy köszöntője
után Kun Péter köszöntötte a közelgő anyák napja alkalmával az édesanyákat.
Az ünnepi gondolatokat követően a Kner TSE táncosai léptek színpadra, akik standard és latin-amerikai táncokkal szórakoztatták a
nagyérdeműt, őket a Reni Zumba
Dance felnőtt csapata követte. A
táncoló talpak e két produkció után
sem pihentek, hiszen Csocsesz
érkezett a Városi Majális színpadára, aki gitár és szintetizátor kíséret
mellett adta elő slágereit.

A koncert után egy gyors színpadi átrendezést követően az Ászok
Judo Club sportolói mutatták be
tudásukat, melyet már óvodás kortól ajánlanak a gyermekek számára.
14 órától Hevesi Tamással találkozhatott a közönség, akit a 2010-es
X-faktor versenyzője, Takács

a Dalma Dance Club mezőtúri csoportja is bemutatkozott, elhozták
nekünk azokat a koreográfiákat,
amellyel több országos versenyt is
megnyertek már.

A színpadi programok mellett az
idei évben először a Greznár
Vidámpark várta a kilátogatókat a
víztorony alatti területen, ahol
dodgem, céllövölde, 3 dimenziós
szimulátor és körhinta állt rendelkezésre. Az Erzsébet ligetben a
Mezőtúri Kutyakiképző Iskola őrzővédő, fegyelmező, fegyveres túsz-

mentő bemutatóját is megtekinthették
a
kilátogatók.
Az
Egészségfejlesztési Iroda munkatársai különböző szűrésekkel, tanácsadásokkal készültek. Kisebb vásár,
gyermeksziget, kézműveskedés,
lovagoltatás (Szilágyi Zoltán és csapata jóvoltából), finom ételek, jó
hangulat mellett zajlott a május
elseje.
A pontot az i-re a 3+2 együttes élő
koncertje tette fel. A zenekart 3
évvel ezelőtt hagyományteremtő jelleggel hívta meg a szervező kft. és a
koncerten résztvevő tömeg jelenlétéből kiindulva kimondható, hogy

ez bizony jó döntés volt. A koncert
utáni levezetésről és a retro dallamokról Mikes Karesz gondoskodott.
A szervezők nevében köszönjük
mindenkinek a részvételt, a főzésen
és a gépkarneválon való megjelenést. Köszönjük a Tisztelet Vasutas
Nyugdíjas Klub segítségét, valamint
a fellépőink műsorát. Ezúton is
köszönjük a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN
Kft.-nek és munkatársainak a területrendezésben nyújtott kimagasló
munkájukat. Rendezvényünk főtámogatója ez évben is Mezőtúr
Város Önkormányzata volt.
Jövőre is várunk mindenkit a
Városi Majálisra, az Erzsébet ligetbe!

Bodor Márti
Valamivel dél előtt az Újvárosi

Nikolas követett. A koncertek után

Magyar Hősök Napja				

3. old.

Önkormányzati tulajdonban a Vadászház		

6. old.

IX. Környezetvédő és tudatos fogyasztó konferencia

4. old.

Egészségnap					

7. old.

VII. Óperenciás bábfesztivál				

5. old.

4 Fight Kupa					

10. old.
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HIRDETMÉNY

Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2017. április 27-ei soros nyilvános ülésén önkormányzati rendeleteket alkotott:
- Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.
- A gyermekétkeztetés térítési díjakról szóló 23/2014.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
- A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az intézményi térítési díjakról szóló 12/2010.(VI.11.) 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. április 28.

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Tisztelt 7. sz. választókerületi Lakosok!
Tisztelettel várom Önöket minden hónap első keddi munkanapján egy
lakossági fórumra, melyen a választókerület fejlődését szolgáló, aktuális
kérdéseket vitatjuk meg.
Időpont: 17.00-18.00 óráig.
Helyszín: Mezőtúr, Szabadság tér 17., Közösségi Ház

Dr. Csellár Zsuzsanna
7.sz. választókerületi képviselő

„Házhoz megyünk!” információs pont, „BikeSafe”
kerékpár regisztráció és Határvadász járőrtárs toborzás:
Időpont:
2017. május 20-án 09-12 óra között
Helyszíne: EFI Egészségnap, Mezőtúr Városi Oktatási Centrum
2017. május 23-án 13-15 óra
2017. május 24-én 10-12 óra
Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.,
Közösségi Ház, 5400 Mezőtúr Szabadság tér 17.

Házassági évfordulósok köszöntése
A mezőtúri Városnap hagyományait követve Mezőtúr Város
Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is
szeretné köszönteni a mezőtúri 50 - 60. házassági évfordulójukat
2017-ben ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési határideje 2017. július 21. Jelentkezés helye: személyesen a
Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőjénél a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirattal. A polgármesteri köszöntő ideje és helye:
2017. augusztus 13-án délután a Túri Vásárban. További info: Közösségi
Ház, 06-56-350-075
			
Bordács László

Felhívás
Tüdőszűrő vizsgálatra
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Mezőtúr városban
2017. április 27-től- 2017. június 19-ig
tüdőszűrő vizsgálatot végeznek.
A szűrővizsgálaton a Társadalombiztosítási Igazolvány (TAJ kártya),
valamint a személyazonosságot igazoló okirat bemutatása szükséges.
Felhívom a 40 éves és ennél idősebb lakosok figyelmét, hogy részükre a tüdőszűrő vizsgálat térítésmentes!
A szűrés célja a bakteriális fertőzések megállapításán kívül, a panaszokat
még nem okozó daganatok, és daganatelőtti állapotok felismerése a későbbi, súlyosabb következmények megelőzése érdekében. 40 és 70 év között,
kiváltképp a dohányosok esetében 40-szer nagyobb a rák kialakulásának
veszélye.
A szűrés helye: Városi Oktatási Centrum (volt főiskola) Mezőtúr,
Petőfi tér 1.
A szűrést az új digitális rendszerű tüdőszűrő géppel végzik el.
A vizsgálat időpontja:
Hétfő:
12-17-ig
Kedd:
8-13-ig
Szerda:
12-17-ig
Csütörtök: 8-13-ig
Péntek:
8-13-ig
Az utolsó szűrési napon (2017. június 19. ) a vizsgálat 12- 16:30-ig tart.
Pünkösd hétfőjén (2017. június 5. ) a szűrés elmarad.
A saját és mások egészségének megőrzése érdekében kérjük, a szűrővizsgálaton megjelenni szíveskedjenek!
14. és 40. éves kor között, akinek a munkájához vagy továbbtanulásához
kötelező a szűrés, foglalkozás egészségügyi/üzemorvosi beutaló szükséges.
A szűrővizsgálat árát meg kell téríteni. Ehhez, a beutaló bemutatását
követően csekket kapnak a helyszínen - megközelítőleg 1700 Ft-ról – melynek a befizetést igazoló szelvényét fel kell mutatni a szűrővizsgálat elvégzését megelőzően. Az előző évek során a fel nem használt csekk az idei
esztendőben érvénytelen. 18. év alattiaknak a szűrés elvégzéséhez szükség
van vagy a szülő/törvényes képviselő jelenlétére, vagy pedig beleegyezésére. Ezzel egyidejűleg be kell mutatni a mind a szülő/törvényes képviselő,
mind a 18. év alatti személy személyi igazolványát, és TAJ kártyáját. A
szülő/törvényes képviselő beleegyező nyilatkozatát a helyszínen beszerezhető formanyomtatványon adhatja meg. Akinek szüksége van leletre, a
helyszínen átadott, felbélyegzett válaszboríték esetén megkapja azt postán
2-3 hét alatt. (1 boriték-1 név)
Tegyen egy lépést egészsége megőrzése, a betegségek korai felismerése érdekében!

dr. Enyedi Mihály, jegyző

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentés,
- otthonában elhullott házi állatok elszállítása,
- közterületen elhullott állatok bejelentése.

Közterületi fogadóóra

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek
bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
• 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

Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap:
- délelőtt 8-10-ig, délután 1-2 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időntúli megkereséshez telefonon egyeztetés
szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Gyepmester
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Álláslehetőség

A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
felvételre keres az alábbi munkakörökbe munkatársakat
- Konyhavezető
- Szakács
- Vezeték- és csőhálózat-szerelő (víz, gáz, fűtés)
- Segédmunkás

Jelentkezés telefonon vagy e-mailben.
H-5400 Mezőtúr, Kávási S. u. 25.
Telefon: +36 56/350-723, Fax: 56/352-447
E-mail: intezmenyellato@mturiellato.hu
www.mturiellato.hu

Tisztelt Mezőtúri Lakosok!
Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a feleslegessé vált használati
tárgyaikat (ruha,cipő, játék stb.) adományozási céllal a mély szegénységben élők részére felajánlani szíveskedjenek.
Adományaikat a Roma Nemzetiségű Önkormányzat irodájába várjuk:
Mezőtúr, Kossuth L. tér 1., (bejárat a Déli Porta felől, Postával szemben).
Tel: 0656/ 350 - 147.

Köszönettel:
Rafael István, elnök

MH Katonai Igazgatási és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság
1.Toborzó és Érdekvédelmi Központ
„Akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy
áldozták Magyarországért”

Magyar Hősök Napja
A magyar hősök emlékünnepe vagy ismertebb nevén a magyar hősök
napja régóta szerepel a nemzeti ünnepek között: első alkalommal 1917-ben
iktatták törvénybe Abele Ferenc vezérkari őrnagy kezdeményezésére. 1924
óta rendelet szabályozza, hogy „minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját (…) a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének
szenteli”, ennek ellenére 1945-től egészen a rendszerváltásig nem tartották
meg a megemlékezést.
Az évfordulón általában katonai tiszteletadás melletti koszorúzással
emlékeznek: hagyományosan a rákoskeresztúri Új köztemetőben a magyar
katonahősök emlékművénél, illetve a Hősök terén a hősök emlékkövénél,
de napjainkban már minden megyében ünneplik a hősök napját.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében ezúttal a mezőtúri I. világháborús
katonai emlékműnél tartanak megemlékezést a Szolnokon települt katonai
szervezetek 2017. május 28-án. Magyarország mind a 19 megyéjében egy
időben zajlik a megemlékezés a hősi halált halt katonák tiszteletére.
A rendezvény programja:
• 10.00 - 10.45		 Istentisztelet, a Belvárosi Református nagytemplomban
• 11.00		 Minden helyszínen megkondulnak a harangok a
hősökért
•11.00 - 12.00		 Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Kossuth téren

Molnár János őrnagy
mb. parancsnok

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mezőtúr és Szarvas között közlekedő
komp 2017. május 1-től az alábbi menetrenddel üzemel.

Hétfőtől vasárnapig
06:00-19:00 óráig
Viteldíjak 2017. május 1-től
Személydíj, gyalogos				
Kerékpár, Segédmotor kerékpár			
Motorkerékpár, lábasjószág
Személygépkocsi (9 főig), Autóbusz (21 főig)		
Tehergépkocsi (3,5 t.-ig), Szekér
Gumikerekű lóvontatású kocsi
Személygépkocsi (9 főig) vontatmánnyal együtt		
Autóbusz (21 főig) vontatmánnyal együtt
Tehergépkocsi (3,5 t.-ig) vontatmánnyal együtt
Tehergépkocsi (3,5 t. fölött), Autóbusz (21 fő fölött)
Vontató, Mezőgazdasági vontató
Tehergépkocsi (3,5 t. fölött) vontatmánnyal		
Autóbusz (21 fő felett) vontatmánnyal
Vontató vontatmánnyal
Mezőgazdasági vontató vontatmánnyal

arTúr Fesztivál - 2017. augusztus 9-12.
Túri Vásár - 2017. augusztus 13.

100 Ft
150 Ft
500 Ft

1 000 Ft

1 500 Ft

A díjak az ÁFA-t tartalmazzák.
A járművek és gépjárművek viteldíja a vezető személyjegyének díját
nem tartalmazza.
A kompon igénybe vehetők a 85/2007 (IV.25.) Korm. rendelet szerinti
személyi utazási kedvezmények. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra: www.mturiellato.hu

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft.
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IX. Környezetvédő és tudatos fogyasztó konferencia
Az idei évben a Mezőtúri Városi
Intézmény – Csoda-vár Központi
Óvodában került megrendezésre a
IX. Környezetvédő és tudatos

fogyasztó konferencia.
2017. április 18-án a Közösségi
Ház nagytermében köszöntötte a
megjelenteket Kontér Béláné a
Mezőtúri Városi Intézmény –
Csoda-vár Központi Óvoda intézményvezetője, majd Herczeg Zsolt
Mezőtúr Város polgármestere.
Intézményvezető asszony elmondta, ez egy vándor konferencia,
melynek most Mezőtúr a helyszíne,
a Kecskeméti Corvina Óvoda indította el. Az eseményre 15 településről érkeztek pedagógusok, közel 90
fővel.
A délelőtti órákban különböző
előadásokat hallgathatott meg a
közönség több meghívott vendég
előadásában. A hulladékgazdálkodásról Búsi Lajos beszélt a
Földművelődési Minisztériumból,
Natura 2000 Magyarországon címet
viselte Molnár Géza a Körös-Maros
Nemzeti Park képviselőjének előadása, Giligán Egyesület hazai és
nemzetközi munkája a hagyományos mezőgazdaság területén a természet védelme érdekében című
előadást Szász Béla a Giligán
Egyesület elnöke tartotta meg majd
végül Andrási Ilona intézményvezető helyettes a Mezőtúri Városi
Intézmény – Csoda-vár Központi
Óvoda Zöld Óvoda programját

mutatta be.
A beszédeket követően a Csodavár Óvodába látogattak, ahol lehetőségük nyílt, a résztvevőknek egy
kiállítás megtekintésére, mely a
környezetvédelem, az újrahasznosítás jegyében a gyermekek, a szülők és az óvodapedagógusok által
készített játékokból állt.
Az ebédet követően Tömösköziné
Kun Róza Erika egy hangulatos
népmesével nyitotta meg a délutánt, majd „A Gyermekek és családjaik környezetvédő szemléletének alakítása az óvodában” elnevezésű témával kapcsolatos előadások kezdődtek meg. Szarka Imréné
óvodapedagógus
előadásában
bemutatta, a Csoda-vár Óvodában
zajló Zöld jeles ünnepeket. A konferencia végén három vidékről érkezett óvoda mutatkozott be.
A rendezvény célja az ismeretek
bővítése, gazdagítása a szakmai prezentációk által, valamint az intézmény környezetvédő szemléletének, gyakorlatának bemutatása. A
konferencia lehetőséget biztosított a
környezetvédelemben és tudatos
fogyasztói magatartás kialakításában már jártas óvodapedagógusoknak, óvodáknak a bemutatkozásra,
a környezettudatos szemlélet megismerésére, tapasztalatcseréjére.
A vendégek a Közösségi Ház
nagytermében kiállítás keretében
tekinthették meg az intézmény óvodás gyermekei által készített környezetvédelemmel kapcsolatos
alkotásokat, és a „Túri szemezgető”, „Mesekuckó” tehetséggondozó
műhelyek munkáit. A rendezvényen került bemutatásra a két
műhely gyermekei által készített
„Nyuszi család kalandjai” című
mesekönyv, mely a Nemzeti
Tehetség Program, NTP-KKI-16
pályázat támogatásával készült.

Bodor Márti

Tájékoztatás a Mezőtúri Kórház és
Rendelőintézetben
jelenleg folyó beruházásokról
A
Mezőtúri
Kórház
és
Rendelőintézet az év végi konszolidáció részeként pályázatot nyújtott
be az egészségügyi szakellátást
nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló
388/2016. (XII.2.) Kormányrendelet
alapján a fenntartható működést
célzó szakmai, gazdasági és strukturális intézkedései támogatására.
A kórház a pályázat eredményeként a használati melegvíz rendszer
napkollektoros rendszerrel történő
kiegészítésére „Napkollektor telepítése a B és D épület tetejére”
beruházásának támogatására 12.87
M Ft összegű támogatást nyert,
melyet 2017. június 30-ig használhat fel.
A beruházás jelenleg a megvalósítási, kivitelezési szakaszban van,
a kollektorok felhelyezése, a használati melegvíz rendszerhez történő csatlakoztatása folyamatban
van, előbbi határidőre elkészül.
A rendszer működése jelentősen
javítja majd az energiafelhasználást, és nagyban csökken a felhasznált fosszilis energia mennyisége. A
rendszer a ráfordított költséget (évi
kb. 2,5 M Ft-os tervezett megtakarítás mellett) 5 év alatt megtermeli.
A napkollektorok telepítésével az
intézmény a környezetvédelmi, és
energiatakarékos szemléletét is hirdeti, amivel a lakosság energiatudatos magatartásának kialakítását, fejlesztését is ösztönzi.
A másik jelenleg folyó beruházás

az orvoslakások, valamint a nővérszálló épületrészét érinti, ahogyan
erről a magasra emelt állványzatok
is tanúskodnak. Az orvoslakások
épületében a régi, fa nyílászárók az
évek elteltével alaposan elhasználódtak, a folyamatos üvegtörés
miatt funkciójukat nem töltik be,
sem hő, sem pedig hangszigeteléssel nem rendelkeznek, és esős időszakban szinte mindennapos a csapadékvíz beszivárgása is.
Ez az épületrész a jelzett hibák
miatt a fűtési költség nagy részét
generálta, így a nyílászárók korszerűre történő cseréje mellett megtörténik a falak külső hőszigetelése is.
A régi főépület tetőterében
ugyanezen problémák merültek fel,
amit tetőzött még a megbomló
homlokzat omlása miatti időszakos
balesetveszély, így ezen rész korszerűsítése is megtörténik, 2017.
október közepén lejáró határidővel.
A felújítás költségeit, 75,7 M
Ft-ot az intézmény a 2016. évben
benyújtott pályázat –
KEHOP5.2.10 „Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései”
segítségével biztosítja.
A beruházások leghasznosabb
eredménye, hogy az energiaköltség
csökkenésével megtakarított összeget a betegellátás egyéb területeinek fejlesztésére tudja fordítani az
intézmény, egyes eszközök, gépekműszerek beszerzésére.

Dr. Csellár Zsuzsanna
főigazgató

Meghívó
A Mezőtúri Hallássérültek Irodalmi Klubja versünnepet szervez
Arany János születésének 200. évfordulójára, amelyen hangzószóval
és jelnyelvi előadásban láthatunk és hallhatunk előadásokat.
A rendezvény időpontja: 2017. május 20. szombat 10 óra
Helyszíne: Mezőtúr, Közösségi Ház, nagyterem
Nevezési díj: 500 Ft/fő, mely a helyszínen fizetendő.
Jelentkezés 2017. május 5-ig a szervező klub vezetőjénél.

Rojkó Istvánné
06/70 277-1609
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VII. Óperenciás bábfesztivál
Április 21-én a Mezőtúri Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár és a
Mezőtúri Közművelődési és Sport
KN Kft. ez évben is megrendezte az
immár hagyományos bábfesztivált.

A VII. Óperenciás bábfesztivált
Batta Attila Viktor, Mezőtúr város
alpolgármestere nyitotta meg.
Hagyományteremtő szándékkal
rendeztük meg 2011-ben első alkalommal a bábfesztivált, amelynek
kitalálója, Némethiné Tolnai Edit
nyugdíjas gyermekkönyvtáros.
Az volt a célunk, hogy biztosítsunk egy napot minden évben a
gyerekeknek, akik szeretnek bábozni, és ezáltal közelebb hozzuk őket
egymáshoz.
A nézőkkel és szereplőkkel zsúfolásig megtelt a Közösségi Ház
nagyterme. A rendezvény keretében 6 színes előadást láthatott a
zsűri és az óránként változó gyermekközönség.
A bábjáték csodálatos élmény.
Mert szeretjük nézni, ahogyan a

bábok életre kelnek, ahogyan a
mese a szemünk előtt játszódik és
egy különös, varázslatos világba
repít bennünket.
Az előadások után a zsűri (Török

Sarolta a Százszorszép Óvoda óvónője, Kovács Gáborné Soltész Mária
nyugdíjas óvónő, Achs Károly a
Teleki Blanka Gimnázium pedagógusa) és a csoportvezetők szakmai
beszélgetés keretében értékelték a
látottakat. Ez segítséget nyújthat a
további fejlődésben.
A zsűri tanácskozásának idejében kézműves foglalkozások szórakoztatták a résztvevőket.
DÍJAZOTTAK:
A legjobb előadásért díj valamint részvétel Egerben a gyermekbábosok országos találkozóján: A
madarak
szépségversenye
Varázsparaván bábcsoport (Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár)
Felkészítő pedagógus: Szujó
Tünde
A legszebb látványvilágért díj:

A pletykás asszonyok – Csibészke
bábszakkör (Szolnoki Fiumei Úti
Általános Iskola
Felkészítő pedagógus: Földváriné
Kupai Judit
A legvirtuózabb mozgatásért
díj: Az állatok nyelvén tudó juhász
– Kalász szakkör (Szent István
Katolikus Általános Iskola)
Felkészítő pedagógus: Garainé
Bordács Márta, Pappné Beke
Melinda
Különdíj: Kulipintyó - Virgonc
Bocsok bábcsoport (Kisújszállás)
Felkészítő pedagógus: Farkasné
Szőke Katalin
Mezőtúr
Város
Önkormányzatának
különdíja:
Gombolyag Szöszi - Bóbita bábszakkör (Kisújszállás)
Felkészítő pedagógus: Kovács
Sándorné
Karcagi Szakképzési Centrum
mezőtúri
Teleki
Blanka
Gimnáziumának különdíja: A
madarak
szépségversenye
-

Varázsparaván bábcsoport (Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár)
Felkészítő pedagógus: Szujó
Tünde.
Minden csoportnak gratulálunk a
bemutatkozásokhoz. Köszönjük a
felkészítők áldozatos munkáját és a
szakértő zsűri közreműködését.
Köszönjük Mezőtúr Város
Önkormányzata, Mezőtúri Közművelődési és Sport KN. Kft., Szent
István Katolikus Általános Iskola és
Óvoda, Mezőtúri Intézményellátó
és Ingatlankezelő Közhasznú
Nonprofit Kft., Mentész Zrt., Rafi
Hungária Kft., Prohant Kft, Szebik
2001 Kft., Ledfak Kft., Tibi cukrászda, Karcagi Szakképzési Centrum
Teleki
Blanka
Gimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
támogatását, s mindenkinek, akik
hozzájárultak a bábfesztivál sikeres
és színvonalas megrendezéséhez.

Bordács Judit könyvtáros

Hungarikum verseny országos döntőjén a Teleki tanulói
Továbbjutott a Kárpát-medencei
hungarikum vetélkedő nemzeti elődöntőjén a Karcagi SzC Teleki
Blanka Gimnáziumának, Szakgimnáziumának és kollégiumának
négy főből álló csapata. A Teleki
versenyzői bejutottak a Kárpátmedence legjobb hét csapata közé,
így május 19-én az Országház
Vadász termében mérik majd össze
tudásukat egy soproni, tatai, székesfehérvári, erdélyi, vajdasági és
kárpátaljai csapattal.
Az elődöntőt április 21-én rendezték meg Lakiteleken, ahol
a megyei döntők nyertesein túl a határon túli iskolák legjobbjai is képviselték intézményüket. Az
általános és középiskolás
diákok számot adtak
arról, milyen mélységben
sikerült elsajátítaniuk
hazánk történelmi és föld-

rajzi különlegességeit, kiemelkedő
személyiségeinek munkásságát,
alkotásait valamint a magyarsághoz
kapcsolódó értékeket, hagyományokat. - A versenyzőknek előzetes feladatként óriásplakátot kellett készíteniük valamelyik hungarikumról.
Voltak, akik a hagyományos technikákat alkalmazták, mi számítógépes
grafikát csináltunk az akácmézről mondta Juhászné Patkós Edit a
telekisek felkészítő tanára. Sokat
segített nekünk szakmai tudásával
az előkészületeknél Mucza Kálmán

tanár úr, aki amellett, hogy rajztanár
és kollégiumi nevelő, maga is
méhészkedik - tette hozzá. A vetélkedőn a hagyományos ismeretekre
épülő elméleti feladatokat gyakorlatias számok követték. A fiatalok
tudását próbára tették ételreceptek
összeállításával, valamint hungarikumokhoz köthető filmrészletek
vetítésével is. - Az eredményhirdetés
előtt a verseny szervezői (a
Földművelésügyi Minisztérium és a
Lakitelki Népfőiskola) egy fantasztikus robotbemutatóval kedveskedtek
a résztvevőknek. A hazai számítástechnika és robotika magas szintű
teljesítményét
jelezték
az
okostelefonról is programozható, irányítható, tornázó, táncoló robotok.
Felejthetetlen élmény mégis az volt
számunkra, amikor ismertették a
zsűri döntését, s elhangzott, hogy a
Nyemcsok Dorottya, Orbán Lili,
Bánóczy Levente és Lányi Krisztián

alkotta Telekis csapat bekerült a
Kárpát-medence legjobb 7 középiskolás csapata közé - mesélték a versenyzők.
A felkészülés tehát folytatódik.
Májusban már egy jól összeszokott,
versenyrutinnal rendelkező telekis
csoport méretteti meg magát
Kárpát-medencei értékőrzésben az
ország legjobbjaival.

K.Z.
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Telekis Mini mentők a megye legjobbjai között

Elsősegélynyújtó verseny megyei
döntőjén értek el dobogós helyezést
a Karcagi SZC Teleki Blanka
Gimnáziumának,
Szakgimnáziumának és Kollégiumának egészségügyi szakosztályos tanulói. A
szakmai verseny a Magyar
Vöröskereszt szervezésében zajlott,
április 25-én Szajolban. A Teleki
diákjai felnőtt kategóriában indultak. Szabó Evelin csapatkapitány
irányításával a Filip Szonja, Szöllősi
Alexandra, Kövér Zsanett és Ficzere
Norbert alkotta telekis csapat
megyei második helyen végzett.
A felkészülés egész évben folyamatos volt, hiszen klinikumi alapozó ismeretek tantárgy keretében
tanultak a gyerekek elsősegélynyújtást - mondta a csapat felkészítő
tanára Tóth Klaudia. Tavasszal több
kárhelyet is kialakítottunk pl.: gázrobbanás helyszíne, hegyi baleset,
autóbaleset, kocsmai verekedés, a
sebeket pedig papírból készült
műsebekkel helyettesítettük - tette

hozzá. A megyei fordulón négy kárhelyen kellett a tanulóknak bizonyítaniuk szakmai hozzáértésüket.
Elsőként egy terrorcselekmény által
bekövetkezett robbanáshoz siettek
a „Mini mentők”, de kutyatámadás
okozta sérüléseket és kábítószerfogyasztás miatt bekövetkezett ros�szullétet is orvosoltak. - Az állomások nagyon életszerűek voltak. A feladatokat nehezítette, hogy a kárhelyeket egy térkép segítségével az
erdőben kellett megtalálnunk mesélték a résztvevők.
Mind a felkészülés mind a versenyzés során fontos volt az egyéni
teljesítmények mellett a hatékony
együttműködés. Az egészségügyi
területen tanuló telekis diákok
megyei második helye nemcsak
szakmailag növelte a versenyzők
elhivatottságát és érdeklődését a
pálya iránt, de bizonyította azt is,
hogy kitűnő csapatmunkát végeztek.

K.Z

Önkormányzati tulajdonban a Vadászház
Mezőtúr Város Önkormányzata
meghívása alapján 2017. április
20-án került sor a Vadászház megnyitó ünnepségére.

tó és az Erzsébet-liget ölelésében
található, mely helyszíneket az
Önkormányzat a turisztikai vonzerő növelése érdekében továbbra is

Az eseményen részt vett Boldog
István országgyűlési képviselő,
Herczeg Zsolt Mezőtúr város polgármestere, Batta Attila Viktor
alpolgármester,
Dr.
Csellár
Zsuzsanna és Patkós Lajos városi
képviselők, valamint az üzemeltető
kft. ügyvezetője Pappné Juhász
Emília és a Kft. ágazatvezetői.
Ügyvezető asszony köszöntője
után Herczeg Zsolt polgármester úr
szólt a jelenlévőkhöz, aki elmondta,
hogy
Mezőtúr
Város
Önkormányzata 32,2 millió forintért vásárolta meg a Vadászházat a
Fekete István Vadásztársaságtól,
melyet a Mezőtúri Intézményellátó
és Ingatlankezelő KN Kft. részére
adott át üzemeltetésre. Az ingatlan
megvételét elsősorban stratégiai
elhelyezkedése indokolta, hiszen a
Városi Strandfürdő és Fedett
Uszoda szomszédságában, a Ligeti-

fejleszteni kívánja és az elképzelések már megszülettek. Már az idei
évben 100 millió forintból megújulhat a Fedett Uszoda, továbbá van
egy ennél jóval nagyobb volumenű
terv az uszoda bővítésére, amely
projekt előkészítés alatt áll. Az
Önkormányzat TOP-ra benyújtott
„Zöld Város” pályázatából pedig a
Ligeti-tó, az Erzsébet-liget, illetve a
Vadászház szépülhetne, fejlődhetne tovább.
Boldog István országgyűlési képviselő nagyon jó befektetésnek tartja a vadászház megvásárlását.
Elmondta, hogy a pályázatoknak
köszönhetően Mezőtúr egy olyan
időszak előtt áll, ami kimagasló
lesz. 2017-ben a 46-os út javítására
is sor kerül 1,8 km hosszan, valamint kerékpárút kiépítésére is számítani lehet.

A rendőrség tanácsai a „lakatlan ingatlanok sérelmére” elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében!
A Mezőtúri Rendőrkapitányság
illetékességi területén az elmúlt
időszakban egyre gyakrabban fordulnak elő olyan bűncselekmények, melyeket „lakatlan házak
sérelmére” követnek el.
A házak tulajdonosai hónapok,
esetleg évek óta nem lakják az
ingatlanokat, némely esetekben
hosszú ideig nem is ellenőrzik sértetlenségüket.
Ezen épületekben olyan használati tárgyakat hagyhatnak tulajdonosaik, melyek nagyobb értéket is
képviselhetnek, ezért szükséges
ezek elszállítása, vagy megfelelő
biztonságba helyezése.
Tekintettel a fentiekre felhívjuk

az ilyen házak tulajdonosainak
figyelmét, hogy amennyiben számukra fontos értékeiket máshol
nem tudják tárolni csak lakatlanul
hagyott házaikban, úgy a megfelelő
biztonságtechnikai felszereltséget
biztosítsák.
Biztonságtechnikai berendezések: mozgásérzékelő lámpa, riasztó
berendezés, több ponton záródó
nyílászárók, és a szemfüles, mindig
megbízható szomszédok.
Amennyiben lehetséges bízzanak meg egy olyan szomszédot a
ház megfigyelésével, aki megbízható és lehetőleg kulccsal is rendelkezik a ház bejáratához, hogy heti
rendszerességgel ránézhessen a

2017. május 05.

házra, esetleg csak kapukulccsal
rendelkezzen, hogy az esetleges
elváltozásokat jelezhesse Önöknek
vagy a rendőrségnek.
Amennyiben kapcsolatban vannak a települések polgárőreivel,
kérjék meg őket, hogy megfigyeléseik során nézzenek rá házaikra és
jelezzék, ha valamit észlelnek.
Amennyiben – a megtett
óvintézkedései ellenére – mégis
bűncselekmény áldozatává válik,
kérjük, hogy haladéktalanul
hívja a 112-es központi
segélyhívószámot!

Mezőtúri Rendőrkapitányság

Bodor Márti

Balogh Sándor
„Kasza”
V. Emlékkoncert
Mezőtúr,
Szabadság tér
2017. június 10.
18 óra
Zenekarok:
Blues Father’s,
TBC,
Menedék Rock Band,
Pannónikum
Köszöntőt mond:
Herczeg Zsolt
polgármester
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Tisztelt Lakosság!
Örömmel jelentjük be, hogy a
mobiltelefonokra is optimalizált
oldalunkon lehetősége nyílik minden mezőtúri lakosnak, hogy bejelenthessék a közterületen tapasztalható hibákat, ezzel is segítve a
városkép szépségének megtartását.
A www.mturiellato.hu oldalon a
„városőr” menüpontnál meg kell
adni a nevet, és elérhetőséget,
melyek a kapcsolattartást szolgálják. A bejelentéshez képet és leírást
is lehet csatolni, ami megkönnyíti

és meggyorsítja kollégáink munkáját a hiba azonosításában és megoldásában. A szolgáltatás iOS
(iPhone) és Android platformon
működő okostelefonon is használható. Köszönjük, hogy észrevételeikkel továbbra is segítik munkánkat
és a „városőr” hibabejelentő oldalunkat szívesen használják majd.

Mezőtúri Intézményellátó és
Ingatlankezelő Közhasznú
Nonprofit Kft.

Vízparti Fieszta

2017. június 10.
(Részletes program a következő újságban)

Meghívó
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület és Szabó András gyűjtő tisztelettel meghívja Önt és családját Várostörténet képeslapok című
kiállításának megnyitójára.
A kiállítás megnyitja: Pusztai Zsolt muzeológus
A tárlatot és a gyűjteményét bemutatja: Szabó András
A megnyitó helyszíne, időpontja:
Mezőtúr, Petőfi Sándor utca 5.
				
2017. május 19. 17 óra
A tárlat június 9-ig látogatható.
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Városi Gyermeknap
2017-ben is a
Városi Strandfürdő
területén.

Kicsiket és nagyokat
egyaránt várunk
Hevesi Imrével,
az Iszkiri zenekarral és
Denizzel!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség”
miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. E-mail: panasz@
cchr.hu

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a
pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi elérhetőségeken. Alapítványunk
több mint 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182., Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu, Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Édesanyámnak!
Az én édesanyám olyan valaki, aki mindent megért amit mondok és
csinálok.
Aki mindig elnézi a hibáimat és a legjobbat látja bennem...
Olyan valaki, akinek különleges szeretete napról napra ösztönöz és aki
gondoskodásával, melegségével boldogsággal tölti el a szívemet...
Az édesanyám minden, és még annál is több, a legnagyobb kincs...
és a legjobb anya a világon, akit én a sajátomnak szólíthatok.
Nagyon szeretlek!
Sok szeretettel köszönjük Anyák napja alkalmából
Kálnai Károlyné Uhrin Esztert.
Gyermekei: Zoli és Anikó
Továbbá köszöntünk még minden jelenlegi és leendő édesanyát!
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4 Fight Kupa

MEZŐTÚRI HORGÁSZEGYESÜLET
5400. Mezőtúr, Alsórészi vízköz 430.

MEGHÍVÓ
Tisztelt Sporttársnő/Sporttárs!
Tisztelettel meghívom Önt a Mezőtúri Horgászegyesület rendkívüli közgyűlésére.
Időpont: 		 2017. május 07. 08 óra 30 perc
Helyszín: 		 Katolikus Általános Iskola Tornacsarnok
		 Mezőtúr, Petőfi út
Napirendi pontok:
1. Megnyitó, a választás rendjének ismertetése– Pongrácz Zoltán, elnök
2. Tisztségviselők visszahívása – Pongrácz Zoltán, elnök
3. Jelölő bizottság beszámolója – Ugrai Zsigmond, J.B. elnök
4. Jelölés – Ugrai Zsigmond, J.B. elnök
5. Jelöltek bemutatkozása – Ugrai Zsigmond, J.B. elnök
6. Választás – Ugrai Zsigmond, J.B. elnök
7. Jelölő bizottsági tag választás - Ugrai Zsigmond, J.B. elnök
Amennyiben a Közgyűlés a megjelentek létszáma miatt határozatképtelen, (a résztvevők száma nem éri el a szervezet létszámának több
mint felét) ugyanezen a napon és helyszínen, azonos napirendi pontokkal, megismételt Közgyűlést hívok össze, melynek során az előzőekben
részletezett napirendi pontok tárgyalhatók.
A megismételt Közgyűlés időpontja: 2017. május 07. 9 óra
Helyszín: 		 Katolikus Általános Iskola Tornacsarnok
		 Mezőtúr, Petőfi út
A megismételt Közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes! Kérem az esemény fontosságára való tekintettel tiszteljen meg
bennünket személyes jelenlétével.

Tisztelettel: Pongrácz Zoltán, elnök

2017. április 02-án került megrendezésre Budapesten, a XIII. kerület
Váci út 19. szám alatt található
Terem Sportkomplexumban a
W.A.K.O. (World Association of
Kickboxing Organizations) világszervezet, egyben Magyarország
legnagyobb küzdősport szövetsége
által megrendezett 4 Fight Kupa
elnevezésű nyílt kick-boksz verseny; low-kick, kick-light, lightcontact szabályrendszerekben.

el kick-light kategóriában, juniorként a felnőttek között indulva.
Gotthárd Attila a szuper nehézsúlyban light-contact kategóriában 2.,
míg kick-light kategóriában 3.
helyen végzett. Lajter Dorina kicklight kategóriában 1. helyen, Földesi
Szabolcs kick-light kategóriában 1.
helyen, míg Ádám Sándor low-kick
és kick-light kategóriában is 1.
helyen végzett súlycsoportjában.
A következő megmérettetés

A TVSE kick & thaibox szakosztályát Lajter Dorina, Földesi
Szabolcs, Gotthárd Attila, Bíró
Dániel és Ádám Sándor képviselte.
A verseny gördülékenyen, szinte
megszakítás nélkül zajlott. A mintegy 90 páros két tatamin és egy
ringben mérte össze a tudását. Az
esti órákban már bizakodhattunk,
hiszen minden versenyzőnk a döntők szereplőivé verekedte be magát.
Bíró Dániel végül 3. helyezést ért

Nádudvaron, a 4 Fight Kupa következő fordulója lesz, ahol szakosztályunk ismételten képviselteti
magát. A budapesti eredmények
tükrében, bizakodva várjuk a következő fordulót, azonban a tőlünk telhető legjobb formát képviseltetve
szeretnénk a Nádudvari verseny
elébe nézni, ezért a felkészülés a
hátralévő ideig, feszített tempóban
zajlik tovább.

Bíró László edző

A Mezőtúri Horgászegyesület meghirdeti a
Túri Kupa Finomszerelékes Hogászversenyt!
Helyszín: Mezőtúr, Túrtői-Holtág. Rossz idő esetén: Ligeti Tó.
Időpont: 2017. május 14.
Verseny: finom szerelékes, háromfős csapatverseny, A-B-C szektor
Szabályok: Maximum 20 liter etetőanyag (bekevert, áttört, kész, nedves
állapotban, beleértve: földet, agyagot, kukoricát, magokat és ragasztókat,
aromákat minden egyebet. A vízi környezetre és a növényzetre ártalmatlan, nem mérgező összetevők.) használhatók fel, összesen 2,5 liter élőcsali
felhasználása engedélyezett, melyből 1 liter lehet az etetőszúnyoglárva
mennyisége, ezen felül 0,125 liter tűzőszúnyoglárva engedélyezett.
A verseny ideje: 4óra
Gyülekező, regisztrálás: 6:30-kor
Sorsolás: 6:45-kor		
Etetés: 8:50-kor
Horgászat: 9-13óráig
Mérlegelés: 13-14óráig
Ebéd: 14:30-kor
Az ebéd és az eredményhirdetés a közeli Matula Vendégház teraszán lesz.
Gyakorlásra van lehetőség minden versenyzőnek, telefonos egyeztetés után!
A kifogott halat kötelező életben tartani és a verseny után vissza kell
engedni a vízbe. Óvjuk, védjük a Túrtői Holtág halállományát! A horgászok
kötelesek a helyet tisztán tartani és átadni!
További információ: Veres Imre versenyszervezőnél: tel: 06/20-9159700
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ELHUNYTAK
Szegedi Ferencné Fadgyas Róza élt 77 évet,
Ceglédi József élt 89 évet
Zuppán Gézáné Nagy Margit élt 78 évet,
Pabar István élt 61 évet.

Nyugodjanak békében.
TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG
Pietas 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.

Meghívó

Mezőtúr Város Önkormányzata és a Mezőtúri Közművelődési
és Sport KN. Kft. tisztelettel meghívja Önt és családját
Dr. Nagy Miklós Romlékony tájakon
című fotókiállításának megnyitójára.

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár
Május 5-11-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993
Május 12-18-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Állatorvosi ügyelet
Május 6-7-én és 13-14-én
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006; 06/30/664-8257

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 megnyitó helye, időpontja:
Városi Galéria (Zsinagóga), Mezőtúr, Múzeum tér 1.
2017. május 6. (szombat), 15 óra
A vendégeket köszönti:
Batta Attila Viktor Mezőtúr város alpolgármestere
A kiállítást megnyitja: Gyengési Mariska
Közreműködik:
Sárvári Tamás Attila és Domoki Soma Levente ütőhangszereken.
A kiállítás 2017. június 18-ig látogatható.
További információk: www.facebook.com/Túri Fazekas Múzeum;
www.nagymiklos.hu

Labdarúgás
Hazai mérkőzések:
05.06. SZOMBAT 16,30 ÓRA
05.20. SZOMBAT 17,00 ÓRA
06.03. SZOMBAT 17,00 ÓRA

MAFC KENDERES SE
MAFC – JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KSE
MAFC – BESENYSZÖGI SE

Lapzárta: 2017. május 10. (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.

