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Megkérdeztük...

Május hónapban négy alka-
lommal ülésezett Mezőtúr 
város képviselő-testülete, 
ezen ülések témáiról, dönté-
seiről adott tájékoztatást 
Herczeg Zsolt Mezőtúr város 
polgármestere és Batta Attila 
Viktor alpolgármester. 

– Május 2-án soron kívüli ülésen 

belterületi utak felújítását célzó 

pályázat benyújtásáról hoztak 

döntést. Mely területet érintené a 

pályázat?

H.Zs.: – A Belügyminisztérium 

pályázati kiírására hozta meg a tes-

tület azt a döntést, hogy benyújtjuk 

a pályázatunkat. A kritérium rend-

szer alapján az önkormányzatunk 

30 millió forint  vissza nem téríten-

dő támogatásra tud pályázni, amely 

mellé 25% önerő szükséges. A 

pályázat kizárólag meglévő utak 

felújítását tartalmazza. Sajnos 

Mezőtúron még mindig hatalmas 

probléma a földes utcák nagy ará-

nya, de ezen a pályázaton belül 

útépítésre sajnos nem volt lehető-

ség. Két utcát jelöltünk meg a pro-

jekten belül, az egyik a Kertvárosban 

a Makk József utca, a másik pedig a 

Tulipán utca. Önkormányzatunk 

úgy hozta meg a döntést, hogy 

nyertes pályázat esetén a 2018-as 

költségvetéséből biztosítja a szük-

séges önerőt, 10 millió forintot.

– A május 18-ai soron kívüli ülésen 

szerepelt az INVICTUS Úszó és 

Vízilabda SC, mint államháztartá-

son kívüli szervezet részére történő 

forrás-átadásáról szóló napirend. 

Mit tartalmaz ez?

H.Zs.: – A költségvetésünk elfo-

gadásakor az év elején két költség-

vetési soron is szerepelt az Invictus 

Kft. Az egyik a 25,5 millió forintos 

önerő biztosítása az uszoda felújítá-

sához, ezek a munkálatok a napok-

ban el is indulnak. A beruházás for-

rásösszetételében 70% látványsport 

támogatás és 30% önerő szerepel, 

mely utóbbit az önkormányzat 

finanszírozza, mint tulajdonos. 

Ennek a kifizetését tárgyaltuk meg, 

amely összeget már át is utaltunk 

az Invictus Kft-nek. A beruházás 

várhatóan augusztus végéig eltart, 

de ez idő alatt is rendelkezésre áll a 

strandfürdő. Reményeink szerint a 

felújítást követően korszerű épület-

szerkezettel, korszerű szellőzéssel 

és nem utolsó sorban korszerűsített 

vízgépészettel fogja várni a vendé-

geket és a sportolókat a Városi 

Fedett Uszoda. 

– Soros ülésen első napirendként 

szerepelt a Mezőtúri Katasz-

trófavédelmi Kirendeltség 2016. 

évi tevékenységéről szóló tájékoz-

tató, valamint beszámoló a 

Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2016. évi tűzvédel-

mi tevékenységéről. Mit lehet 

ebből a tájékoztatóból kiemelni?

H.Zs.: – Vendégünk volt a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

igazgatója, Matuska Zoltán ezredes 

úr, Liszkai Zoltán tűzoltó ezredes, 

kirendeltség-vezető és Ádám Tibor 

tűzoltó alezredes, tűzoltóparancs-

nok. Önkormányzatunk mindig is 

nagyra értékelte a kirendeltség, 

illetve a tűzoltóság munkáját. 

Fontos, hogy az év 365 napján szá-

míthatunk rájuk. Folyamatosan 

szép eredményeket érnek el, rend-

kívül aktívak a kirendeltség dolgo-

zói a sportversenyek területén is. 

Nagymértékben hozzájárulnak a 

településünk közbiztonságának 

javításához, úgy gondolom, hogy 

ezt a lakosság is érezheti. Ezt a 

beszámolót megtárgyaltuk és a kép-

viselő-testület egyhangúlag elfogad-

ta. Áldozatos munkájukat ezúton is 

köszönöm. 

– Mezőtúr Város Önkormányzata 

2016. évi költségvetésének végre-

hajtásáról szóló napirendről is tár-

gyaltak.

H.Zs.: – Az elmúlt esztendőben is 

fegyelmezetten gazdálkodott az 

önkormányzatunk. Igyekeztünk a 

költségvetésünk adta határokat 

betartani, alapvetően ez meg is való-

sult. Számos fejlesztést hajtottunk 

végre önerőből, a működésünket a 

stabilitás, a finanszírozás állandó és 

folyamatos biztosítása jellemezte. 

Nem fordult elő az, hogy lejárt 

határidejű számláink halmozódtak 

volna fel. Két hitele van az önkor-

mányzatnak, ezek is beruházások-

hoz kapcsolódnak. Az egyik az 

egészségház beruházáshoz felvett 

fejlesztési hitel, a másik pedig a bel-

területi útépítési projekt, amelyet 

2015 végén fejeztünk be. 

Elmondható, hogy a működésünk 

stabil és nem hitelből finanszírozott. 

– Az önkormányzati kft-k 2016. évi 

beszámolói, közhasznúsági jelen-

tései és a 2017. évi üzleti tervei is 

napirenden voltak. Mit emelne ki 

ezekből polgármester úr?

H.Zs.: – A Mezőtúri Ipari Park 

Kft., a Mezőtúri Intézményellátó és 

Ingatlankezelő KN Kft., a Mezőtúri 

Közművelődési és Sport KN Kft. és 

a Mezőtúri Városfejlesztési Kft. 

vonatkozásában tárgyaltuk meg 

ezeket a témákat. Minden társasá-

gunk működéséről szó esett, vala-

mint a 2017. évi elképzeléseikről. 

Az Intézményellátó Kft. és a 

Közművelődési és Sport Kft. eseté-

ben az ügyvezetők 2016. évi premi-

zálásáról is döntést hoztunk, 

amelynek a metodikája az, hogy a 

képviselő-testület a tavalyi évben 

elfogadta a prémiumkiírásukat, 

meghatározta a feladatokat és 

ahhoz hozzárendelte az összege-

ket. Ezt a felügyelő-bizottság érté-

kelte és egy javaslatot tett a testület 

részére, amely elfogadásra került.

Mellettük az Italiagro Kft. beszá-

molóját is megtárgyaltuk, elfogad-

tuk, ennél a társaságnál 5%-os 

részesedésünk van. 

– Soros ülésen is napirenden volt 

az INVICTUS Úszó és Vízilabda SC 

Kft., ezúttal a megvalósítani 

kívánt beruházáshoz szükséges 

tulajdonosi hozzájárulás megadá-

sáról döntöttek.

H.Zs.: – Ebben 

az esetben a fej-

lesztés második 

üteméről beszé-

lünk. Fent emlí-

tettem az első ütemet, most egy 

jelentősebb beruházásról beszé-

lünk. Durván 1,5 milliárd forintos 

az a fejlesztés, amelyet szeretnénk 

megvalósítani. Ez egy teljesen új 

épületet jelentene, ami a jelenlegi 

uszodához csatlakozna. Magába 

foglalna egy vízilabdapályát tartal-

mazó medencét és egy 10*5 méte-

res, 90 cm-es vízmélységű oktató-

medencét, a szükséges helységek-

kel (szociális blokkok, zuhanyzó, 

wc, öltözők, büfé, stb.). Ennek a lát-

ványtervét az önkormányzat elké-

Folyt. a 2. 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

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre lehetek 

bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon: 

•	 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

szíttette és ezzel tud a kft. a Magyar 

Vízilabda Szövet-séghez látvány-

sport támogatás igénylése céljából 

pályázatot benyújtani. Ha a szövet-

ség ezt támogatja és a kft. a szüksé-

ges mértékű látványsport támoga-

tást a cégektől össze tudja gyűjteni, 

a mi feladatunk az önerő biztosítása 

lesz. Ezt az önkormányzat nem 

tudja megtenni, hiszen félmilliárd 

forint összegről beszélünk. Ebben 

az esetben a Magyar Kormány segít-

ségét kértük a kellő összeg finanszí-

rozására. A fentiek sikerében bízva 

optimális esetben egy csodálatos 

beruházás valósulhatna meg a tele-

pülésünkön. Boldog István képvise-

lő úr is azon fáradozik, hogy ezt a 

forrást az önkormányzatunk meg-

kapja. Ebben a napirendben egy 

tulajdonosi hozzájárulásról volt 

szó, természetesen ezt megtettük.

– Dr. Szabó Bálint feladat-ellátási 

szerződésének megszüntetéséről, 

területi ellátási kötelezettség tar-

tós helyettesítéssel történő biztosí-

tásáról is döntöttek. Mit takar ez, 

miért volt erre szükség?

B.A.V.: – Dr. Szabó Bálint több 

évtizedes kemény munka után 

nyugdíjba vonult, a körzetet nem 

tudta értékesíteni, így meg kell 

oldani a helyettesítését. Őt Dr. 

Ecseki Teréz helyettesíti, így az ellá-

tás jelenleg biztosított. A jövőbeni 

közös feladatunk lesz a helyi, kör-

zeti orvosok pótlása, városunkba 

való csábítása. Ezúton is köszönöm 

Szabó doktor úr évtizedes, áldoza-

tos munkáját.

– A civil szervezetek 2017. évi 

támogatásáról is döntöttek. 

Milyen támogatást tudtak biztosí-

tani a részükre?

B.A.V.: – Minden évben támogat-

juk a civil szervezeteinket, közel 3 

millió forinttal. Most a napirend a 

bejegyzett civil szervezetek támo-

gatásáról szólt, ahol 1,3 millió forin-

tot osztottunk ki. Nagyon büszkék 

lehetünk a helyi szervezetekre, 

rendkívül színvonalas munkát 

végeznek, értékes és színes résztve-

vői a város életének. Köszönöm a 

munkájukat, a továbbiakban is sok 

sikert kívánok nekik. 

– Zárt ülésen tárgyaltak a 

„Botyánszky János kitüntető díj” 

adományozásáról. Ki kapja ezt az 

elismerést 2017-ben?

B.A.V.: – Ebben az évben egy elő-

terjesztés érkezett a felhívásra. Be 

kell vallani, hogy igen szigorú felté-

teleket szab a kiírás. Jelentősen 

kiemelkedő és önkéntes munkát 

kell egy életen át nyújtani ahhoz, 

hogy valaki a „Botyánszky János 

díjat” megkapja. A beérkezett 

pályázati anyagot a Művelődési, 

Oktatási és Sport Bizottság vizsgál-

ta és javaslatuk az volt, hogy idén 

ne adjuk ki az elismerést. Ezt a tes-

tület elfogadta. 

Bodor Márti

„Házhoz megyünk!” információs pont, „BikeSafe” kerék-
pár regisztráció és Határvadász járőrtárs toborzás:

Időpont:     

2017. július 20-án 09-11 óra között

Helyszíne: Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.

Közösségi Ház 

Mezőtúron a strandfürdő mellett vadászház kiadó!

Szeretettel várjuk csöndes, ligetes környezetben, a gyógyvizű strand-

fürdő közvetlen közelében található „VADÁSZHÁZ” vendégházunkban. 

Az 1x2 ágyas, 2x3 ágyas és 1x 4 ágyas szobáinkban egyszerre 12fő elhe-

lyezésére van mód. 

Szolgáltatásaink: fürdőzési lehetőség és igény szerinti étkeztetés.

Térítésmentes szolgáltatások: buszparkoló, bográcsozás.

Az épület adottságai miatt azonban különösen alkalmas családi esemé-

nyek, baráti összejövetelek és üzleti rendezvények, fogadások lebonyolí-

tására is.

Érdeklődni munkanapokon, a 06-56-350-037-es telefonszámon és az 

intezmenyellato@mturiellato.hu email címen lehet.

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft.

Tisztelt Lakosság!

2017. június 7-től a Mezőtúri Városi Strandfürdő szabadtéri úszó-, gyógy-, 

strand- és gyermekmedencéje reggel 7-től este 7-ig tartó nyitva tartással és 

délután 3 órától kedvezményes belépési lehetőséggel várja a fürdőzni 

vágyókat. 

A fürdő területén üzemelő büféinkben széles választékkal, megfizethető 

ételekkel és italokkal, gyors kiszolgálással várjuk kedves vendégeinket!

Látogasson el hozzánk, és kóstolja meg a Nestlé által forgalmazott krém-

fagylalt különlegességeinket és diabetikus jégkásánkat!

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft.

Tisztelt Lakosság!
ÚJDONSÁGOK A START ZÖLDSÉGBOLTBAN!

A Mezőgazdasági Start Munkaprogramban termelt friss zöldségek ked-

vezményes áron megvásárolhatóak a Pétery Károly út 4. sz. alatt található 

START Mintaboltunkban.

• fokhagyma   • őrölt fűszerpaprika

• karalábé   • cékla

• kapor   • borsó

• bébi cukkini

Nyitva tartás:

Hétfő-csütörtök:08.00-17.00

Péntek: 08.00-15.00

Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő
Közhasznú Nonprofit Kft.

Képünk illusztráció
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Tisztelt Lakosok!

Képviselői fogadóórára 
várom Önöket

június 28-án (szerdán)
16 órára.

Hely: MSZP képviselői irodája 

(Dózsa Gy. u. 1.)

Tisztelettel:                    
Rózsa Endre

önkormányzati képviselő

A nyaralás öröme, a szabadság 
élménye könnyen magával ragad-
hatja az embert, de ekkor sem 
szabad megfeledkezni otthonaink 
biztonságáról. Ezért a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztálya az alábbi javaslatokkal 
szolgál annak érdekében, hogy 
elkerüljék az áldozattá válást, 
hogy az önfeledt pihenés rém-
álommá váljon.

Kérjük Önöket, hogy fogadják 

meg az alábbi tanácsainkat:

• A bejárati ajtó legyen több pon-

ton záródó, korszerű zárral felsze-

relt. Az ajtó anyaga legyen masszív, 

fém vagy tömör fa. Fontos, hogy a 

hátsó ajtók, garázsajtók is kellő 

védelemmel rendelkezzenek. A leg-

jobb ajtó sem véd, ha azt nyitva 

hagyjuk, vagy a kulcsot a lábtörlő 

alá tesszük.

• Az ablakokat is megfelelő zár-

ral kell ellátni, az üvegre lehet 

betörésgátló fóliát ragasztani. A 

nyitva (bukóra) hagyott ablak vonz-

za a betörőket, azt be kell zárni, ha 

elmegyünk otthonról.

• A lakásajtót, és a kertkaput 

akkor is zárja kulcsra, ha otthon 

tartózkodik, hiszen így megakadá-

lyozza, hogy illetéktelen személyek 

jussanak be a lakásába. Társasházak 

esetében célszerű a földszinti laká-

sokra rácsot szereltetni.

• A bejárati ajtóra és a névtáblá-

ra célszerű csak a vezetéknevet kiír-

ni. Ezáltal kevésbé lehet majd 

következtetni arra, hogy kik és 

hányan élnek az adott lakásban.

• Utazási szándékáról ne beszél-

jen idegenek előtt, és amennyiben 

huzamosan távol van lakásától, úgy 

gondoskodjon arról, hogy postalá-

dáját rendszeresen ürítsék, szellőz-

tessenek, így azt a látszatot kelthe-

tik, hogy az ingatlan lakott.

Amennyiben – a megtett óvin-
tézkedései ellenére – mégis bűn-
cselekmény áldozatává válik, kér-
jük, hogy haladéktalanul értesít-
se a rendőrséget (107, 112)! Ne 
változtassa meg a helyszínt, mert 
nagyértékben megnehezíti a nyo-
mok rögzítését, és későbbiekben 
az elkövetők felkutatását.

„Tipp”

A nyomozást nagymértékben 

segítheti, ha a nagyobb értékű ingó-

ságaikról (digitális) fényképet, és 

részletes leírást készítenek, hiszen 

egy esetleges betörés során a rend-

őrségnek érdemleges és használha-

tó információval tudnak szolgálni. 

Ezeket az adatokat lehetőség sze-

rint ne az otthoni számítógépen 

tárolják!

Számos lehetőség áll a lakosság 
rendelkezésére annak érdekében, 
hogy betörésbiztossá tehessék ott-
honaikat.

1.  Vezeték nélküli kapucsengő
A két részből álló készülék nyo-

mógomb modulját a lakáson belül 

kell elhelyezni, a másikat pedig a 

közelben lakó ismerősnél/szom-

szédnál, így vész esetén bármikor 

lehet értesíteni, segítséget kérni 

tőle. Ehhez elegendő megnyomni a 

falra erősített csengőgombot, amely 

hatására a nála elhelyezett modul 

hangjelzést ad, ezzel tudatva őt, 

hogy baj van.

2. Elektronikus ajtóék
Alacsony áron beszerezhető 

technikai eszköz az elektromos 

ajtóék néven kapható készülék. A 

szerkezetet az ajtószárny és a padló 

burkolata közé kell illeszteni, mely 

az erőszakos nyitás és feszítés hatá-

sára hangjelzést ad, mikor az ajtó 

rászorul az ék alakú burkolat felső 

részére, lenyomva az érzékelő kap-

csolót. Az ajtó mozgása automati-

kusan beindítja a hangjelzést, mely 

riaszthatja a közelben tartózkodó-

kat, illetve elriaszthatja a behatolót. 

Karbantartást nem igényel, haszná-

lata egyszerű.

3.  Személyi riasztó
A tenyérben is hordható, gyufás-

doboz nagyságú készülékbe csatla-

kozik az egy mozdulatra kihúzható 

szeg, melynek végére a csuklóra 

akasztható zsinór kapcsolódik. 

Amennyiben a szeg kihúzódik a 

helyéről, megszólal az erőteljes szi-

rénaszerű hangjelzés, mely a közel-

ben tartózkodók figyelmét felhívja. 

Utcai rablótámadás során alkalmaz-

ható például kézitáskához rögzítve.

4. Nyitásérzékelő
A készüléket ajtókra, ablakokra 

kell felszerelni / felragasztani. Az 

eszköz beüzemelés után minden 

nyitásnál hangjelzést ad, ezzel 

figyelmeztetve az épületben tartóz-

kodókat az érkezőkre.

5. Üvegtörés jelző
A kis berendezést a bejárati ajtó, 

vagy az ablak üvegfelületére kell 

felhelyezni - öntapadós ragasztóval. 

A készülék innentől kezdve éles, jól 

hallható hanggal jelez, ha az üveg-

felületet megütik, vagy betörik.

6. Mozgásérzékelős belépésjelző
Ezt a berendezést olyankor cél-

szerű használni, amikor az épület-

ben ritkábban látogatott helyiség 

van, vagy éppen alsóépületek ese-

tén. A mozgásérzékelőt fel kell sze-

relni a megfigyelni kívánt épület-

részbe, a jelvevőt pedig oda, ahol 

gyakran tartózkodnak az ott lakók.

Amikor a megfigyelt épületrész-

ben mozgás van, az érzékelő jelez 

és a vevőegység hangjelzést ad ki.

7. Telefonos mozgásérzékelő
A működési elv hasonló, azon-

ban a vevőegységet ellátták egy 

telefonhálózatra köthető modullal, 

így vészjelzés esetén nem csak az 

ottlakóknak jelez, hanem egy hívást 

is indít a beprogramozható telefon-

számra. Így a családtagok, segítő 

ismerősök azonnal értesülnek, ha 

illetéktelenek hatoltak be.

8. Elektronikus riasztók
Ezek a komplex biztonsági rend-

szerek összetett technológiát hasz-

nálnak - mozgásérzékelők, 

infraérzékelők, nyomásérzékelők, 

kamerák - így teljeskörű védelmet 

biztosítanak az épületek számára. 

Ehhez távfelügyelet is kérhető, így 

riasztás esetén a biztonsági szolgá-

lat munkatársai azonnal a helyszín-

re indulnak. A kameráknak köszön-

hetően pedig rögzíthetők az esemé-

nyek, így az elkövetők is.

9. Biztonsági ajtók
Egyre több helyen kínálnak meg-

erősített, több ponton záródó, biz-

tonsági üveggel ellátott nyílászáró-

kat, ajtókat. Ezek nagy előnye, 

hogy egyedi méretre készülnek, 

illetve kaphatóak standard szabvá-

nyosak is. A gyártástechnológiának 

köszönhetően, egy hagyományos 

bejárati ajtóhoz képes sokkal 

nagyobb ellenállósággal rendelkez-

nek a mechanikai sérülésekkel 

szemben, a több pontos záródás-

nak köszönhetően a felfeszítésük, 

berúgásuk, leemelésük nem lehet-

séges, csak speciális eszközök 

segítségével.

10. Biztonsági zárak

Számos cég kínál biztonsági zár-

szerkezeteket, zárrendszereket, 

amelyeket nem csak új, de meglévő 

ajtókba, ablakokba is be lehet építe-

ni. Ezek előnye, hogy több ponton 

rögzítik a nyílászárót, így azok 

befeszítése, berúgása, leemelése, 

felfeszítése a hagyományos eszkö-

zökkel nem lehetséges. A gyártók a 

zárrendszerekhez ajtó és 

ablakvasalatokat, speciális tokozá-

sokat kínálnak.

11. Fóliák
A biztonsági fóliák használatának 

évtizedes múltja van, az új, 

kompozit anyagoknak köszönhető-

en pedig jelentős mértékben nőtt a 

hatékonyságuk, hatásfokuk. A fóli-

ák használatával elsősorban az 

üvegfelületek védhetők, nem csak 

épületeken, hanem gépkocsik ese-

tén is. A felület fóliázását követően 

azok törése, áthatolhatósága nagy-

ban megnő, a mechanikus behatá-

sokkal szemben különlegesen ellen-

állók lesznek, nem törnek szilánko-

san, így a bejutást meggátolják.

+1  A megelőzés
Fontos leszögezni, hogy minden 
körülmények között nagy hang-
súlyt kell fektetni a megelőzésre.

A mindig bezárt kapu, bejárati 
ajtó, ablak védvonalat jelent a 

betörők, tolvajok és értéktárgya-
ink között. A szúnyoghálók csak 
a rovarokat tudják távol tartani a 
bűnözőket nem. Egy biztonsági 
rács, egy védőfólia az ablaküve-
gen szintén erősítik otthonunk 

védelmét. Hiába a csúcskategóriás 
riasztó, ha az nincs bekapcsolva.

Csupán egy-egy mozdulat és 
megelőzhető a baj!

Tegyük meg ezeket!

Nyáron is biztonságban!
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Olyan Bűnmegelőzési Programról 

van szó, amelynek célja a lakókö-

zösségekben  előforduló bűncselek-

mények megelőzése, korlátozása, a 

biztonságosabb életkörülmények 

kialakítása.

A mozgalom lényege, hogy az 

egymás szomszédságában lakók az 

átlagosnál sokkal jobban figyelnek 

egymásra, vigyáznak egymás érté-

keire és közvetlen lakókörnyeze-

tükre, felelősséget éreznek saját és 

mások személyi, tárgyi értékei 

iránt. Kis odafigyeléssel egymás  

segítségével megelőzhetjük  a bűn-

cselekményeket vagy éppen annak 

nagyságrendi növekedését.

A bűnmegelőzés a jövőbeni bűnö-

zés visszaszorítását célozza. 

Bűnmegelőzés a bűnüldözésnél szé-

lesebb és főképp sokrétűbb, komp-

lexebb feladatrendszer. A biztonság 

és az ezzel kapcsolatos emberi érzé-

sek alakulására több tényező hatás-

sal lehet, közülük az egyik legfonto-

sabb a bűnözés alakulása. A félelem 

szerves része a mindennapjainknak, 

sok mindentől félünk, de attól külö-

nösen, hogy jogsértő magatartások, 

bűncselekmények áldozatai 

leszünk, lehetünk.

 Közös jelmondatunk: 

 „Együtt a biztonságért”

Mindegyikünknek létfontosságú 

szerepet kell játszania és aktívan 

részt kell vennie a bűnmegelőzésben.

A Polgármesteri Hivatal nem 

kevés anyagi támogatást fordít a 

bűnmegelőzésre, a rendőrség és a 

polgárőrség is a bűnmegelőzésen 

dolgozik nagy erővel.

A lakosság részéről is kérünk egy 

kis, segítséget mégpedig annyit, 

hogy jelzze részvételi szándékát 

(név, cím). Ezután kap egy táblát, 

amelyet ki kell helyezni jó látható 

helyen, majd ezt követően figye-

lemmel kell kísérni  az utcán és a 

szomszédoknál zajló eseményeket, 

szükség esetén jelzést adni a rend-

őrségnek vagy a polgárőrségnek, ha 

azok nem törvényesek.

Ez a mozgalom már külföldön is 

alkalmazott, amely beváltotta a 

hozzá fűzött reményeket és elvárá-

sokat, de az ország határain belül is 

alkalmazzák. Az elért eredmények 

szerint 30% és 50%-kal, de volt 

olyan hely is ahol 90%-kal esett visz-

sza a bűnözés.

Reméljük, hogy megérti a lakos-

ság is a mozgalom lényegét és 

magáévá teszi, mert ezt értük, vala-

mint a biztonságuk érdekében 

alkalmazzuk.

A célt ismerve és annak elérése 

érdekében, most már tudjuk kinek, 

mit kell tennie.

El tudja mindenki dönteni, hogy 

melyik oldalra kell állnia az ered-

ményes mozgalom érdekében, az 

egymás iránti közömbösséget felad-

va nagyobb biztonságot kap.

Ehhez kívánunk Erőt, 

Egészséget!

A Városi Polgárőr Egyesület    

Szomszédok Egymásért Mozgalom!

A magyar hősök emlékünnepe 

vagy ismertebb nevén a Magyar 

Hősök Napja régóta szerepel a nem-

zeti ünnepek között: első alkalom-

mal 1917-ben iktatták törvénybe 

Abele Ferenc vezérkari őrnagy kez-

deményezésére. 1924 óta rendelet 

szabályozza, hogy „minden eszten-

dő május hónapjának utolsó vasár-

napját (…) a magyar nemzet min-

denkor a hősi halottak emlékének 

szenteli”.

Emlékművek sorát állították 

országszerte. Május utolsó vasár-

napja a Hősök Napja, egyik leg-

szentebb, legbensőségesebb ünnep-

napjává vált a fiait elveszítő nem-

zetnek. A névtelen sírok helyett, 

van számukra egy hely, ahol meg-

nyugvást találhat a lélek, s ahol 

elhelyezhetik a szeretet virágait. 

1945-től egészen a rendszerváltásig 

nem tartották meg a megemléke-

zést. A rendszerváltás után újra 

éledt és azóta hagyománnyá vált a 

hősökről való megemlékezés. 

Az évfordulón általában katonai 

tiszteletadás melletti koszorúzással 

emlékeznek: hagyományosan a 

rákoskeresztúri új köztemetőben a 

magyar katonahősök emlékművé-

nél, illetve a Hősök terén a hősök 

emlékkövénél, de napjainkban már 

minden megyében ünneplik a 

hősök napját.

Jász-Nagykun-Szolnok megyé-

ben ezúttal a mezőtúri I. világhábo-

rús katonai emlékműnél tartottak 

megemlékezést a Szolnokon tele-

pült katonai szervezetek.

A megemlékezés 10 órakor 

Istentisztelettel kezdődött a 

Református templomban, majd 11 

órakor 4 harang zúgásával megkez-

dődött a Kossuth téren lévő I. 

Világháborús emlékműnél a hősök-

ről való megemlékezés és koszorú-

zás. A rendezvény, az emlékezés 

gyertyáinak meggyújtásával és a 

Magyar Takarodóval ért véget.

Hősök Napja 2017 május 28.

A Nemzeti Összetartozás Napja 

az 1920-as trianoni békeszerződés 

aláírásának évfordulójára emléke-

ző, június 4-ére eső nemzeti emlék-

nap Magyarországon. 

97 évvel ezelőtt írták alá az első 

világháborút lezáró trianoni béke-

diktátumot, ami a háborúban vesz-

tes Magyarország és a győztes 

antant szövetség hatalmai között 

jött létre, többek között az Osztrák-

Magyar Monarchia felbomlása 

miatt meghatározta Magyarország 

új határait. Ennek hatására 

Magyarország kétharmadát bünte-

tésképpen elcsatolták a szomszé-

dos országokhoz, így 3 millió 

magyar került külföldre.

Mezőtúr Város Önkormányzata a 

Nemzeti Összetartozás Napja alkal-

mából városi megemlékezést tartott 

június 4-én az Országzászlónál.

A Himnusz eléneklése után 

Berec Zsolt Miklós a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Közgyűlés alelnö-

ke mondta el megemlékező gondo-

latait. Kiemelte, hogy az emlékezés 

és a gyász mellett büszkén fejezhet-

jük ki – éljünk bárhol a világban – 

mi magyarok összetartozunk, mert 

összeköt bennünket gyönyörű nyel-

vünk, kultúránk és közös múltunk.

Majd a Siketek és Nagyothallók 

Irodalmi Klubja előadása követke-

zett. Rojkó Istvánné Petőfi Sándor - 

A Magyar Nemzet című versét, 

Rácz Gáborné Reményik Sándor - 

Eredj, ha tudsz című versét, végül 

Tóth Istvánné Dr. Keresztes Károly 

Tarts ki Magyar című versét szaval-

ta el. A műsort követően az egyhá-

zak képviselői – Mihalina László 

református lelkészelnök, Fülöp 

Mónika evangélikus lelkész, 

Ondavay Tibor pápai prelátus – 

mondtak imát, valamint igei meg-

emlékezést. 

Végül a kegyelet, az emlékezés 

koszorúinak, virágainak elhelyezé-

se következett a 2013-ban felállított 

Országzászlónál. Az esemény a 

Szózat és a Székely Himnusz közös 

eléneklésével zárult.

Bodor Márti

Nemzeti Összetartozás Napja
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Az „Ami benne fényes: az irodalomé”- Arany János emlékezete programsorozat keretében meghirdetett TÉRSÉGI VERSÍRÓ PÁLYÁZAT ered-
ményhirdetésére május 30-án került sor a kisújszállási Arany János Városi Könyvtárban.

A versíró pályázatra felnőtt és középiskolás kategóriában harminchat alkotás érkezett. Nevezni egy szabadon választott témájú verssel lehetett. A ver-

seket három tagból álló szakmai zsűri értékelte. 

Mezőtúrról négy pályamunka érkezett be a pályázatra: Dr. Keresztes Károly, Bordács Erzsébet, Dzvonyár Enikő Anna, Gombás Sándor alkotásai.

A szakmai zsűri kategóriánként 3-3 díjazottat választott.

A felnőtteknél I. helyezett Bordács Erzsébet lett, akinek ezúton szívből gratulálunk.

Ezt követően zenés irodalmi délutánra került sor, ahol Kocsis Csaba énekmondó „SZÓLJON, AKI LÁTTA!” című előadásában nagykunsági költők meg-

zenésített versei hangzottak el.

Bordács Judit
Az alábbiakban olvashatják az eredményhirdetésen megjelent pályázók verseit:

TÉRSÉGI VERSÍRÓ PÁLYÁZAT

Nekem a Hortobágy

csillámló mesevilág,

Hol a szél hordozza

Vadvirág gyémánt porát.

Nekem a Hortobágy

A tisztaság, szépség és jóság,

Hol messze száll az énekszó,

Ott elmúlik minden bánat és bú.

Látom a ménest,

Vágtató lovak robaját

Hallom, és ott

Lovagolok velük

Én is az Ősi síkon.

Nekem a Hortobágy

Az Ősvilág maga,

Ahol a Kilenclyukú Hídon

Naponta megjelenik a csoda.

Alatta a Hortobágy vize,

Madarak éltető ereje,

A bronzba öntött Ős Pásztorok,

Az örökké táncot ropók,

A korsók vizét

Már nekem hozza

a Pusztában egy

Napfény lányka

Ott, ahol bólogat a Gémeskút,

Ott, ahol zakatol a Kisvasút,

Ott, ahol nappal is

Látszik a Fiastyúk,

Ott van az én szép világom,

És ott van a Délibábom,

Őt keresem télen-nyáron,

Szabadságom, boldogságom,

Hortobágyon megtalálom.

Dr. Keresztes Károly

MARTALÉK

Keselyű tép az oszló húsból,

rothadt tetem hever előtte.

De a szív hevesebben dobban:

örömmel falatozik belőle.

Tollait bőszen szórja

mocskos nyomokat hagyva 

maga után,

hogy mindenki tudja, ő járt erre.

Ő, a kegyetlen király.

Véres csőrű, undok dög,

ki holttestemen jár,

s bármerre lép, a nép felhörög:

halált és vért kíván.

De mint ki észre sem veszi,

úgy halad tovább,

s helyet foglal ott, messzi,

szerelmes áldozatai csonthal-

mán.

Onnan szemlél, újat keres:

majd ismét reám talál,

hisz örökké élek Főnixként érte,

s tudom, mellettem éri a halál.

Dzvonyár Enikő Anna

VARÁZSLAT

Ezernyi hajszálerezeten ereszke-

dek lelkedhez

varázslatot kereső mozdulatokban,

évmilliós robbanásban

a mindenség gyökerei közt.

Gyűrűit veti a szó, s csendes szik-

rát szór,

a vihar cserepein ívelő repedés

a felhők végtelen tenyerén,

viaszcsipke reménységben

csobogó cseppmanó csodaálma.

Láss angyalokat a függöny ráncai-

ban,

boldogságot füstfoszlányokban.

Olvaszd a sziklacsendet,

holdfénycseppnyi ezüsteső percet.

Kristályszívben csillanó herceg,

visszatérő örvénymélyen,

életkerék reménységben.

Temetve-bolyongva

valahol túl a karcokon

összefonódik álom és valóság,

jelenélű acélos látomás.

Bordács Erzsébet

AZ ÉN HORTOBÁGYOM

Újra....Abasáron!
 2017. május 21-én a Petőfi Dalkör meghívást kapott Abasárra a 

Katona és Bordal Fesztiválra.

 Nagy örömmel és lelkesedéssel fogadtuk a meghívást és készültünk a 

fellépésre. Megfogyatkozott létszámunk ellenére sikeres szereplést tud-

hatunk magunk mögött. A jól teljesített „munka” után, természetesen 

meglátogattunk néhány boros pincét. Elvégre Abasár híres a finom bora-

iról, amit ugye nem lehet kihagyni. Tartalmas szép nap volt.

A Dalkör hagyományaihoz híven, ismét öregbítette nem csak a saját de 

Mezőtúr város hírnevét is.       Molnár Márta
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Kaán Károly Verseny képekben

Sepsikőröspatak polgármestere Kiss György Sándor, Kiss György Zoltán 
Háromszék Újság újságírója, Krizsánné Piroska a versenybizottság titkára, 

Marhát Apollónia, Bálint Balázs, Vargha Zsuzsanna Sepsikőrospataki Kálnoky 
Ludmilla Általános Iskola

Jubilleimi megnyitó
A Református Kollégium pedagógus kórusa, a kórus karnagya Seres Attiláné

Emléktábla felavatása 
Tábla szövege:

Kaán Károly 1867-1940 erdőmérnök tudós-akadémikus, fölművelésügyi államtit-
kár magyar királyi erdőtanácsos. 

A magyar erdészet újjászervezőjének, a magyar természetvédelem megalapítójá-
nak emlékére állíttatta születésének 150. évfordulója és a Kaán Károly Országos 
Természet és Környezetismereti Verseny 25. évfordulója alkalmából a Mezőtúri 
Református Egyházközség és a Mezőtúri Református Kollégium az Úr 2017. esz-

tendejében a Reformáció 500. évében

Kaán Károly szobor a Kaán Károly emlékparkban került elhelyezésre
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Határon innen és túl „Életmesék” címmel meghirdetett irodalmi pályá-

zaton Salánki Anikó 2. helyezést ért el. 

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadásra június 9-én került sor 

az Országház Vadász termében. 

A könyv, - Kárpát-medencei életmesék, azaz igazi családi történetek - 

melyben a díjazott „Dédike és az első háború” című novella megjelent, 

155 szerző művét tartalmazza.                     

Hazánkon kívül a határon túl élő magyar alkotók is szép számmal képvi-

seltették magukat Erdély, Vajdaság, Felvidék, Kárpátalja, Szlovénia telepü-

léseiről.  

Az ünnepség és a műsor meghatóan szép volt, méltó a pályázathoz. 

Az Aposztróf Kiadó Szó-kincs 2017 című antológiában megjelent 

„Doktorrá fogadom” című novellával érdemelte ki Salánki Anikó azt a meg-

tiszteltetést, hogy az immár 88. alkalommal megrendezésre kerülő Ünnepi 
Könyvhéten a fővárosi Vörösmarty téren dedikálhasson június 11-én. 

A könyv ünnepe sok érdeklődőt vonzott, akik a több mint száz pavilon-

ban válogathattak a legújabb művek között. 

Az írók, költők szívesen beszélgettek az olvasókkal, és írtak névre szóló 

ajánlásokat könyveikbe. Az a nap igazi verőfényes könyvünnep volt.

Papp Erika

ÖRÖMHÍR - ELISMERÉS A KÖNYVHÉTEN

Egerben, a Forrás Gyermek és 

Ifjúsági Házban került megrende-

zésre a Gyermekbábosok Országos 

Fesztiválja. A műfajban az egri ese-

mény az ország legrangosabb ren-

dezvénye, amely évről évre alkal-

mat ad az amatőr bábosoknak – 

iskolai, egyesületi csoportoknak, 

művészeti intézmények növendé-

keinek – a tapasztalatcserére és a 

bemutatkozásra egyaránt. 

Népszerűségét, fontosságát mi sem 

bizonyítja jobban, mint hogy idén 

huszonnegyedik évében jár. A két-

napos esemény ebben a műfajban 

az egyetlen olyan országos találko-

zó, ahol alkalom nyílik a magas 

szintű szakmai tapasztalatcserére.

Ide jutott el a Mezőtúri Móricz 

Zsigmond Városi Könyvtár gyer-

mekkönyvtárának, Varázsparaván 

nevű bábcsoportja. Nagy élmény 

volt a gyerekeknek, hogy az 

Óperenciás Bábfesztivál győztese-

ként, elmehettek Egerbe és igazi 

bábszínpadon játszhattak. Valóban 

jutalomjáték volt ez, igazi felszaba-

dult örömmel. Így már csak egy cso-

dás együtt töltött év, csodás ráadása 

volt, hogy az amatőr bábcsoportok-

nak kiosztható legmagasabb elisme-

résben részesültek és arany minősí-

tést kaptak a szakmai zsűritől. 

Büszkék vagyunk rátok gyerekek!

Vékony Erzsébet
gyermekkönyvtáros

Jöttünk, láttunk, győztünk

Varázsparaván: Juhász Árpád, Patkó Levente, Szűcs Petra, Majerszki Zsanett, 
Patkós Tamara, Szabó Zille Zeline, Szabó Zelma, Farkas Panni, Farkas Nóri és a 
csoport vezetője: Szujó Tünde
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Városi Pedagógusnap 2017
„A pedagógus nem lehet elkesere-

dett, megtorpant ember, mert a peda-

gógusnak egyetlen karizmája van: a 

jövőbe vetett hit optimizmusa.” 

/Karácsony Sándor/

2017. június 1-én a Közösségi 

Ház Nagytermében idén is megren-

dezésre került a Városi 

Pedagógusnap Mezőtúr Város 

Önkormányzata és a Mezőtúri 

Közművelődési és Sport Közhasznú 

Nonprofit Kft. közreműködésével.

Az ünnepséget Patkós Éva képvi-

selő asszony vezette le. Vasas 

István, a Mezőtúri Református 

Kollégium, Gimnázium, 

Szakgimnázium, Általános Iskola 

és Óvoda főigazgatója mondott 

emelkedett hangnemű, érzelmek-

ben gazdag beszédet, mellyel min-

den résztvevő figyelmét magával 

ragadta. Ezt követően Seres Attiláné 

és Albertné Seres Otília felkészíté-

sével az iskola gyermek és pedagó-

gus kórusának színvonalas műsorát 

hallgathatták meg a jelenlévők. 

A díjak sokaságának kiosztása 

azt a tényt erősíti, hogy városunk 

nagyszerű pedagógusokkal rendel-

kezik, akik szívüket-lelküket adják 

a jövő nemzedékének neveléséhez. 

A kitüntető díjakat Herczeg Zsolt 

polgármester úr és Batta Attila 

Viktor alpolgármester úr adták át.

A „Mezőtúr neveléséért, oktatá-

sáért” díjat Vasas István főigazgató 

úr kapta.

A „Mezőtúr gyermekeiért” díjjal 

idén Farkas Sándorné büszkélkedhet. 

Polgármesteri Elismerő Oklevél 

átadásával idén négy pedagógus 

munkáját köszönte meg a városve-

zetés: Karászekné Végh Judit, 

Német Dóra, Andrási Ilona és Dr. 

Lázár Zoltánné vehették át az okle-

veleket.

Az Emberi Erőforrások 

Minisztere, Balogh Zoltán miniszter 

úr Pedagógus Szolgálati 

Emlékérmet adományozott Móra 

Évának és Tóthné Kara Juditnak.

Nagy örömünkre szolgál, hogy 

aranydiplomásokat is köszönthet-

tünk köreinkben: Kéki Andrásnét, 

Prifer Jánosnét, továbbá nagy meg-

tiszteltetés, hogy Majoros Endréné 

gyémántdiplomás pedagógust is 

köszönthettük.

Intézményvezetői dícséretben 

részesült Aszódi Anikó, Szarka 

Imréné és Tornyiné Herbály Ilona 

óvodapedagógus. Ezen díjak átadá-

sában polgármester úr és alpolgár-

mester úr mellett Kontér Béláné 

intézményvezető asszony műkö-

dött közre.

A Pedagógusnapot fuvola-és zon-

goraszó zárta.

Mezőtúr Város Önkormányzata 

ez úton is szívből gratulál a díjazot-

taknak.

Árvai Nikoletta

 A Roma Nemzetiségi Önkor-

mányzat nevében ezúton is szeret-

ném megköszönni támogatóinknak 

azt a sok, önzetlen segítséget, hoz-

zájárulást, amelynek köszönhetően 

2017. június 3-án megszervezhettük 

Gyermeknapunkat.

 

Támogatóink: Mezőtúr Város 

Önkormányzata,  Városi 

Sportcentrum, Szokiép Kft., Prince 

Job Holding Zrt., Ledfak Kft., Alfi 

Pizzéria, Léna Drogéria, Zuppán 

Zoltán e.v., Lantai Szerelvénybolt, 

Aszódi Kisáruház, Harmat Tüzép, 

Túrszol Építési Szolgáltató Kft., 

Colony Cool Kft., Szebenyi László, 

Bihari Gábor, Kor-Zol Műszaki 

Szaküzlet, Játék Ajándék Kultúrcikk 

Szaküzlet, Vékony Trade Kft., Hód 

2000 Kft., Bordács Autó Kft. 

 

Bízom benne, hogy a jövőben is 

sor kerülhet egy ilyen nagy mérté-

kű, emberséges összefogásra, mely-

lyel felejthetetlen élményt okoz-

tunk sok gyermek számára. 

KÖSZÖNJÜK!
 Rafael István

elnök

Köszönetnyilvánítás

Mezőtúri Bababörze

Időpont: 2017. június 17. 8-12 óra között

Helyszín: Közösségi Ház nagyterem

A börzén tudtok adni-venni: gyermekholmikat, ruhákat, játékokat, esz-

közöket, stb. 0 éves kortól. A rendezvény INGYENES!
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E hó negyedikén (a Trianoni 

gyász napján) volt 50. évfordulója 

Csabai Wagner József – városunk 

jelentős festőművésze elhunytának. 

Negyven éven át kötődött 

Mezőtúrhoz, tanított, nevelt a 

Mezőgazdasági Technikumban és az 

akkori Kultúrotthon képzőművész 

körében. Kultúrát épített a maga 

sajátos, őszinte szakmai eszközeivel 

a háború utáni ínséges kultúrasze-

gény világban.  Ezen keresztül írta 

be magát városunk történetébe és az 

emberek, a tanítványok szívébe. 

Közelebbről akkor ismertem 

meg, amikor kezdő rajztanár 

koromban kollegáim biztatására én 

is elmentem a már említett képző-

művészkör összejöveteleire, óráira, 

ha volt rá időm. Ő akkor már közel 

járt a 70. évéhez. Nem mindenki 

tudja ma már, ezért el kell monda-

nom, hogy a Kultúrotthon vagy 

később Művelődési Központ a 

Petőfi út 5. számú Ipartestületi 

székházban működött 1950-től 

kezdve, több mint 40 éven át.

E „Képzőművész Baráti Kör”-be 

sokféle ember megfordult vagy rend-

szeresen járt. Volt köztük munkásfi-

atal, parasztember, katona, iparos, 

volt orvos, tisztviselő, építész, tanár, 

tanító, diák, ápolónő, varrónő és 

deklasszált úriember. Volt, aki raj-

zolni, festeni akart, volt aki beszél-

getni, ismerkedni és figyelni a művé-

szi alkotói munkára.  Munkáikat 

rendszeresen bemutatták, kiállítot-

ták az őszi tárlatokon, melyeknek 

mindig sok látogatója volt. 

Csabai Wagner József festői stílu-

sa hatással volt több túri alkotóra, 

tapintatos bírálatai, tanácsai min-

denkit segítettek ízlésben és techni-

kai fejlődésben egyaránt. Mezőtúr 

későbbi híres népművész fafaragó-

ját, Kupai Sándor egyszerű paraszt-

embert is, ő terelte a faragás felé, 

amikor észrevette nem mindennapi 

tehetségét. Tanár volt, nevelő volt 

és tehetség felfedező volt. 17 éven 

át vezette ezt a kört 1950-től kezd-

ve, közszeretetben, tiszteletben 

betegségéig, haláláig. 

Csabai Wagner József 1888. 

május 27-én Mezőberényben szüle-

tett evangélikus családban. Apja 

Wágner József jeles építész, édes-

anyja is Wágner volt, Wagner 

Zsuzsa, de nem rokonsági kapcso-

lattal. Egyedüli gyermek volt. A 

középiskolát Békéscsabán és 

Kolozsváron végezte, majd édesap-

ja nyomdokaiba lépve elvégezte 

Budapesten a Műegyetem építész-

mérnöki karát, később a 

Képzőművészeti Főiskolát.  Majd 

Német- és Olaszországban folytatta 

tanulmányait. Egy ideig 

Békéscsabán élt és dolgozott, mint 

építész. Ez időben tervezte meg 

többek közt a békéscsabai 

Munkácsy Mihály Múzeum épüle-

tét Áchim Gusztáv építésszel (1907) 

a várostól kapott megbízásként, és 

a kivitelezésben is részt vett, mint 

építésvezető. Egyébként Mezőtúron 

is tevékenykedett, mint építészmér-

nök. A 1914-ben épült mezőtúri fiú 

internátus (ma kórház) tervezésé-

vel ifjú Wagner József békéscsabai 

építészt bízta meg a református 

egyház (édesapja is jelentős építé-

szi feladatokat végzett városunkban  

a korábbi  években).

Az I. világháborúban részt vett, a 

szerb és orosz harctereken küzdött. 

A húszas években cserélte fel 

sikeres építészi karrierjét a festő 

ecsettel. A képzőművészeti főisko-

lát 1922-ben végezte el, de már 

1920-ban elnyerte, mint festő, 

Békéscsaba város díját. A húszas 

években Budapesten telepedett le a 

művészi lehetőségek közelsége 

miatt. Ez időtől kezdve használta a 

Csabai előnevet. Más művész 

Wagnerektől megkülönböztetésül. 

De Budapesthez érzelmileg nem 

kötődött. Ettől kezdve állandó 

résztvevője lett a Műcsarnok, a 

Nemzeti Szalon, az Ernst Múzeum, 

a Fészek klub kiállításainak. Hamar 

befutott, sikeres művész lett. 

Munkásságának fénykorában, a 

húszas-harmincas években sokat 

utazott. Bejárta Európát, Európa 

múzeumait felségével, Dobos 

Rozáliával, akivel 1913. március 

29-én házasodott össze. Megismerte 

a nyugati kultúra mértékadó irány-

zatait, új látásmódját, a modern 

piktúra festészeti izmusait, de a 

divat kedvéért egyiknek sem lett 

követője. Járta a maga útját. A ter-

mészet szépségeit, bensőséges nyu-

galmát, békés, ünnepi hangula-

tait tárta a nézők elé. Úgy 

tudott modern lenni, hogy a 

régi konzervatív hagyományo-

kat nem tiporta le. Kiállításokra 

küldött művei: olajképei, akva-

relljei, pasztelljei nemcsak a 

közönséget bűvölték el, hanem 

szakmai bírálóit is megnyerték. 

A hazai elismeréseken kívül 

Hollandiában, Olaszországban, 

Angliában, Kínában és az Egyesült 

Államokban kapott díjakat. 1936-

ban elnyerte a Velencei Biennálé 

aranyérmét, 1943-ban Pasztell 
Nagydíjat kapott. Művészetének 

európai rangja lett, de a háború őrá 

is sorscsapást mért, pesti műterme 

elpusztult. Ettől kezdve feleségének 

családi otthona, a mezőtúri Rákóczi 

úti Dobos-ház lett az ő állandó ott-

hona is. Ott alakította műtermét és 

ettől kezdve csak Mezőtúrnak élt. 

Művészetét, festői kifejező stílusát 

mindenki a kevésbé műértő ember 

is el tudta fogadni és csodálta. 

Mezőtúron legelőször 1926. ápri-

lisában rendezett tárlatot. Az Úri 

Kaszinóban állított ki 36 képet, a 

Mezőtúr és Vidéke írója ekkor a 

modern magyar piktúra jeles képvi-

selőjének nevezte Wagner Józsefet, 

akinek festészete a gondolathoz is 

és az érzelemhez is megtalálja az 

utat. Ettől kezdve gyakran megfor-

dult Mezőtúron, megszerette város-

unkat, az itt élő embereket. Az 

Alsórész zegzugos utcái, a vásárok, 

heti piacok, a színes cserepek, 

városszéli putrik kínálták a festői 

témát ugyanúgy, mint a Berettyó és 

a Körös vadregényes vidéke, a vízi 

élet, a határ csutkakúpos rőt-barna 

földjei, beszélgető vízhordó asszo-

nyai, halászó, favágó emberei és a 

karakteres kunos arcok. 1929-es 

kiállítását dr. Spett Ernő polgármes-

ter nyitotta meg. A Mezőtúr és 

Vidéke pedig mint mindig méltatta. 

„A kiállítás álmélkodásba ejtette 

mindazokat, akik már régebbről 

ismerték, hogy minő nagy utat 

futott be, mily sokat fejlődött.” Még 

ez évben volt kiállítása Gyulán, 

Debrecenben, Szegeden, Balassa-

gyarmaton. „A legteljesebb siker 

jegyében.” Előző évben a Nemzeti 

szalon tárlatán a 78 résztvevő közül 

ő két kitüntetést is kapott, s a pesti 

sajtó a kiállítás legmarkánsabb 

egyéniségének tartotta. Mindenütt 

méltatták fölényes rajztudását, biz-

tos komponáló készségét, techniká-

jának könnyedségét, finomságát. 

1938-ban a helyi Egyetértés öröm-

mel jegyezte meg, hogy Csabai 

Wagner József „most huzamos 

időre Mezőtúrra költözött”. 1943-

ban meghívták Berlinbe önálló kiál-

lításra, ahol megkapta a Pasztell 

Nagydíjat és több festői díjat. Öt 

jelentős német lap méltatását közöl-

te le a túri újság szeptember 25-ei 

száma.

A háború után jelentős sikerei 

nem lehettek, ő az akkor létrejött 

szinte kötelezően előírásos szocreál 

művészeti irányzatot nem érezte 

magáénak.  Ez időben nagy nehézsé-

gek közepette éltek. Ekkor talált rá a 

monotípia technikára is, mert nem 

volt pénze drága festőeszközökre, 

In memoriam
50 éve hunyt el a pasztellfestés nagymestere

Csabai Wagner József 1888-1967

Önarckép

Csabai Wagner József a műtermében

A vásár

Folyt. a 10. old.
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NAPKÖZIS TÁBOROK  A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!
Az Invictus Úszó és Vízilabda SC  5 napos úszó- és vízilabda napközis 

táborokat szervez a Mezőtúri Strandfürdőben az alábbi turnus kezdetekkel:

I.: 2017.06.19.-től   térítésmentes

II.: 2017.06.26.-tól   térítésmentes

III.: 2017.07.03.-tól 15.000,- Ft/fő/5 nap

IV.: 2017.07.10.-től További részletekről érdeklődni-, illetve

V.: 2017.07.17.-től   jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:

VI.: 2017.08.01.-től Pályi Norbert:  06 20 266-6309

VII.: 2017.08.07.-től Kéki Dorottya: 06 30 658-3022

VIII.: 2017.08.14.-től Baukó Péter: 06 70 333-9851

ÚSZÁS OKTATÁS A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!
Az Invictus Úszó és Vízilabda SC  Mezőtúri Úszószakosztálya kis létszá-

mú, csoportos, intenzív, 10 alkalmas úszásoktatást indít kezdő, haladó és 

extra haladó szinten, délelőtt, vagy délután az alábbi turnus kezdetekkel:

I.: 2017.06.19.-től Dorka nénivel
II.: 2017.06.26.-tól Peti bácsival
III.: 2017.07.03.-tól Dorka nénivel
IV.: 2017.07.10.-től Peti bácsival
V.: 2017.08.01.-től Dorka nénivel
VI.: 2017.08.07.-től Peti bácsival
A részletekről érdeklődni-, illetve jelentkezni lehet az alábbi elérhetősé-

geken:  Baukó Péter: 06 70 333-9851,

 Kéki Dorottya: 06 30 658-3022

vászonra, olajfestékre.  Békéscsabától 

nem szakadt el, 1965 októberében a 

békéscsabai Munkácsy Mihály 

Múzeumban önálló kiállítást rende-

zett (melyet Füstös Jenő fényképe-

ken örökített meg).

1967 tavaszán megbetegedett, 

súlyos tünetekkel kórházba került. 

Ez év június 4-én életének 79. évé-

ben elhunyt. A békéscsabai vasúti 

temetőben lett örök nyugalomra 

helyezve az evangélikus egyház 

szertartásai szerint. 1989. decembe-

rétől, a ház ahol élt, emléktáblával 

hirdeti, hogy „Itt élt és alkotott 

1938-tól haláláig a hazai pasztell 

festészet mestere: Csabai Wagner 

József”. 1991-ben városunk utcát 

nevezett el róla.

Emlékezzünk rá szeretettel.

Bővebb megemlékezést az e havi 

Lámpás folyóiratban olvashatnak 

az érdeklődők.

Kissné Mikes Éva Rémálomszerűen kezdődött a 

bajnoki címről döntő mérkőzés szá-

munkra: hiába uraltuk a mérkőzést, 

két szögletnél elaludtunk, így húsz 

perc után már 0-2 volt az ellenfél 

javára. Azonban csapatom mentális 

erejét mutatja, hogy nem roppan-

tunk össze, hanem még az első fél-

időben megfordítottuk az ered-

ményt. Nagy P. Bogyó parádés fejes-

góljával, illetve Kormos duplájának 

köszönhetően. Így a második fél-

időt 3-2 es vezetéssel kezdhettük. 

Nekünk már a döntetlen is bajnoki 

címet jelentett volna, de hazai 

pályán győzelemmel szerettük 

volna megköszönni szép számú 

közönségünknek a szurkolást. 

Több mint háromszáz néző volt 

kíváncsi a bajnoki döntőre, igaz, 

szép számmal voltak vendégszur-

kolók is, tehát látszik, hogy 

Mezőtúron van igény a megye I-re.

Lendületesen kezdtük a második 

félidőt is, Kántor kilépett, a kapus 

csak szabálytalanul tudta megállíta-

ni a tizenhatoson belül; egyértelmű 

büntető, amit Kormos magabizto-

san értékesített: 4-2. Ezután is mi 

uraltuk a mérkőzést és Kormos 

beköszönt negyedszer is: 5-2.

Már félig ünnepeltük a bajnoki 

címet mikor egy szögletből ismét 

gólt kaptunk, így 5-3 lett a vége, de 

a lényeg, hogy bajnokok lettünk és 

egy osztállyal feljebb kezdhetjük 

meg a következő szezont.

 Ezúton is gratulálok csapatom-

nak, hiszen nagy sorozat kellett a baj-

noki címhez: zsinórban tizenhárom 

győzelem - szerintem parádés telje-

sítmény. Feleségeknek, barátnőknek, 

anyukáknak is köszönjük a támoga-

tást, hiszen a nyugodt, biztos hátteret 

ők biztosítják. Mindent elmond az 

elhivatottságról, hogy Jónás Béla még 

az esküvőjét is elhalasztotta, hogy ott 

legyen velünk a mindent eldöntő 

Besenyszög elleni rangadón. 

Köszönjük a bizalmat a vezetősé-

günknek: Herczeg Zsolt polgármes-

ternek, Papp Antal szakosztályveze-

tőnek és mindenkinek, akik bárho-

gyan, bármivel segítettek nekünk a 

bajnoki cím megszerzésében, hiszen 

ezt csak együtt, közösen érhettük el. 

Köszönöm mindenkinek és bízom 

benne, hogy a megyei első osztály-

ban továbbra is együtt dolgozunk 

majd, hogy a magasabb osztályban 

is megálljuk a helyünket.

Erdősi Gyula vezetőedző
Fotó: Jenei József

Forrás: lokalista.hu

Megvan a bajnoki cím - egy osztállyal feljebb lép a MAFC

Mezőtúri AFC - Besenyszögi 5-3 (3-2)

Túri Kupa Finomszerelékes Horgászverseny

2017. május 14.
1.hely: Fekete Rekényi István, Lovas Zsolt, Nyíri László.

2.hely: Malavolti Claudio, Malavolti Andrea, Kádár Zoltán.

3.hely: Láposi Zoltán, Papp István, Kézsmárki Attila.

4.hely: Katona László, Juszku István, Ádám Tibor.

5.hely: Csikós Attila, Balog Lajos, Ónodi Lajos.

6.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos, Vásárhelyi Lajos, Szabó Tamás.

7.hely: Ványai Zoltán, Csuka Mihály, Szerencsés István.

8.hely: Csató Gulliver Gábor, Herceg Lajos, Pinki.

9.hely: Patkós Zsolt Füles, Jóni Barna, Veres Imre.

Össz létszám: 27 fő.  Össz fogás: 26 kg.

Gratulálunk a csapatoknak!
Természetesen a halak visszaengedésre kerültek a vízbe.

Köszönjük a támogatást: Mezőtúri Horgász Egyesület, M-Fishing, Pinki 

Horgász és Kisállateledel Bolt, Ványai Zoltán, Gyöngyhalász Étterem, Pont 

TV, Pont Rádió, Mezőtúri Városi Televízió, Mezőtúr és Vidéke.

Köszönjük a finom ebéd elkészítését Blaha Ferencnek.
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ELHUNYTAK
 Hegyi Imre élt 64 évet,
Szabó Róza élt  79 évet,

Juhász Lajosné Szudi Katalin élt 65 évet,
Benedek Lajos élt 88  évet,
Balog Sándor élt 79 évet,
Juhász Ilona élt 66 évet,

Szabó Józsefné Biró Terézia élt 86 évet,
Hegyesi Sándorné Kun Ilona élt 61 évet,

Nagy Imre élt 68  évet,
Papp Ferenc élt 65 évet.
 Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Június 16-22-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044
Június 23-29-ig
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth u. 9-11.
Tel.: 56/550-445

Állatorvosi ügyelet
Június 17-18-án
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi u. 22.
Tel.: 56/850-006; 06/30/664-8257
Június 24-25-én
dr. Lázár József
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Ü G Y E L E T E K

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.

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

Csala Kiara
(Csala Ágnes)

Dúzs Hanga Lilla
(Skultéti Adrienn)

Nagy Dávid
(Dugi Beatrix)

Pályi Attila
(Rafael Renáta)

Gyomaendrődi irodánk végez magánszemélyek, társaságok

és társasházak, egyesületek, alapítványok részére

teljes körű könyvviteli, ügyviteli és tanácsadói
szolgáltatást.

Várjuk leendő ügyfeleinket! Irodánkat Gyomaendrődön a Kossuth 

Lajos út 33 szám alatt találja!

Telefon: 06/66-789-322 vagy 06/70-327-4707

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentés,

- otthonában elhullott házi állatok elszállítása,

- közterületen elhullott állatok bejelentése.

Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap: - délelőtt 8-10-ig, délután 1-2 óráig.

Hétvégéhez és nyitvatartási időntúli megkereséshez telefonon egyezte-

tés szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Gyepmester

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Mezőtúr és Vidéke újság terjesztéséhez munkatársakat keresünk.

Érdeklődni: 06/30 684-6138


