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Városi közéleti lap

Megjelenik kéthetente
Március 15-e Mezőtúron
Mezőtúri Mazsorett Csoport adta. A
műsort összeállította, a tanulókat
felkészítette Farkas Sándorné osztályfőnök, Csurgó Erzsébet karnagy
és Szabó Lászlóné a mazsorett csoport vezetője. A műsorban visszatekinthettünk a diákok segítségével a
170 éve történt eseményekre. Majd
Herczeg Zsolt, Mezőtúr Város polgármestere ünnepi beszédét hallgathatta meg a közönség.

Ingyenes
Tisztelt mezőtúriak,
kedves Olvasók!
A Bodoki Fodor Helytörténeti
Egyesület öt évvel ezelőtt létrehozta
a
Városi
Helytörténeti
Gyűjteménytárat, melynek anyagát
az egyesület tagjai alapozták meg,
és az eltelt években magánszemélyek adományai és vásárlások útján
tovább gyarapodott.
Azzal a kéréssel fordulunk
Önökhöz, hogy a családi hagyatékokban fellelhető régi iratokat,

fotókat, képeslapokat, könyveket, újságokat, használati
tárgyakat és eszközöket, régi
fényképezőgépeket stb., amen�-

Az 1848/49-es Forradalom és
Szabadságharc 170. évfordulója
alkalmából
Mezőtúr
Város
Önkormányzata városi ünnepséget
rendezett.
Magyarország
történetének
egyik legmeghatározóbb eseménye, a nemzeti identitás egyik alapköve az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc.

2018. március 15-én az ünnepi
programok sora 8 órakor a Római
Katolikus Templomban kezdődött,
ahol misét mutatott be Ondavay
Tibor pápai prelátus, majd 10 órakor Ünnepi Istentisztelet követke-

zett a Belvárosi Református
Templomban,
igét
hirdetett
Mihalina László lelkészelnök.
A városi ünnepség 11 órakor
vette kezdetét a Kossuth Lajos
téren. Az eseményen díszőrséget
állított fel a Jászkun Magyar Királyi
Hadikultúra Alapítvány és a
Mezőtúri Önkéntes Területvédelmi
Tartalékos Század.

Az ünnepi műsort a Mezőtúri
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Kossuth Lajos
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola 6. osztályos diákjai, a Harangvirág kórus és a
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Az ünnepséget a kegyelet, az
emlékezés koszorúinak, virágainak
elhelyezése zárta.
Később, 12:30-kor 80-85 címmel
Ünnepi tárlatot nyitott meg a
Mezőtúri
Képzőművészeti
Alkotótelep, jeles mestereinek
köszöntéseként a Városi Galériában.
A megnyitó a Vivace Kamarakórus
műsorával kezdődött, akik ünnepi
énekszóval köszöntötték a születésnapos művészeket.
Fazekas Magdolna festőművész,
Gáti Gábor szobrászművész, Lóránt
János Demeter festőművész és
Szily Géza festőművész munkáiból
nyílt kiállítás megnyitóján Szűcs
Dániel városi képviselő, a
Művelődési, Oktatási és Sport
Bizottság elnöke köszöntötte a
megjelenteket.
Végül Prokai Gábor a kuratórium
tagjának szakmai megnyitója zárta
az eseményt. A kiállítás 2018. április 30-ig tekinthető meg a Városi
Galéria nyitvatartási idejében.
Bodor Márta

nyiben nincs rájuk szükség, feleslegessé válnak, akkor ne dobják ki,
ne égessék el, hanem adományozzák a gyűjteménytárnak. Ezt megtehetik a Petőfi Sándor utca 5. szám
alatti irodánkban hétköznap 9-12
óra között, illetve az alábbi telefonszámon jelezhetik adományozási
szándékukat: +36 20 214 47 56.
A gyűjteménytár gyarapítása és
megőrzése elsődleges szándékunk
és feladatunk. A cél, hogy a mezőtúri kötődésű anyagok itt maradjanak a városban, mert a legfontosabb, hogy múltunk emlékeit megőrizzük.
Tisztelettel az egyesület nevében:
Szabó András
egyesületi elnök

Véradás
2018. április 25-én Véradás lesz
a Közösségi Házban
8-13 óráig.
Szükséges iratok:
Személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya
Magyar
Vöröskereszt

Kossuth-díjjal tüntették ki Györfi Sándort

8. old.
9. old.

Csabai Wagner József, a mezőtúri festő

6. old.

Óvodai beíratás

Közlekedjünk szabályosan X.

7. old.

Friss hírek a könyvtárból

10. old.
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Hirdetmény
Mezőtúr Város Önkormányzata
az önkormányzat tulajdonáról és
a vagyonnal való gazdálkodás
szabályairól szóló 24/2012.
(IV.06.) önkormányzati rendelet
6.§ (1) bekezdése, valamint a 9. §
(1) bekezdése alapján pályázatot
ír ki a 2709 hrsz-ú, Mezőtúr,
Kossuth Lajos út 40., földszint 2.
ajtó alatti társasházi lakás ingatlan értékesítésére. Az ingatlan
induló vételára 6.900.000 Ft, azaz
hatmillió-kilencszázezer forint.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, címét,
- cég esetén 30 napnál nem
régebbi eredeti vagy hitelesített cégkivonatot és eredeti aláírási címpéldányt,
- az ingatlan vételárára tett javaslatot,
- a pályázó által vállalt fizetési
feltételeket,
- cég esetén nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy a pályázó nem
áll végelszámolás alatt, nincs ellene
csőd- felszámolási-, vagy végrehajtási eljárás folyamatban,
- igazolást arról, hogy nincs egy
évnél régebben lejárt adó és társada-

Felhívás

lombiztosítási járulékfizetési tartozása.
A pályázatokat 2018. április 16.
(hétfő) 16.00 óráig, írásban kell
benyújtani személyesen a Mezőtúri
Közös Önkormányzati Hivatal I.
em. 7-es irodájában, vagy postai
úton a Mezőtúr, Kossuth tér 1. szám
alatti címre. A pályázatokat lezárt
borítékban kell benyújtani, a borítékra rá kell írni: „A Kossuth Lajos
út 40., földszint 2. ajtó alatti ingatlan pályázata, a határidő lejártáig
felbontani tilos”.
A pályázatok elbírálására legkésőbb 2018. május 2-ig kerül sor.
Mezőtúr Város Önkormányzata
az összességében legkedvezőbb
pályázatot választja ki.
Mezőtúr Város Önkormányzata
fenntartja a jogot a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánítására.
Az ingatlan megtekintését 2018.
április 10-én 10,00 – 11,00 óráig biztosítjuk.
Mezőtúr, 2018. március 21.
Herczeg Zsolt
polgármester

FELHÍVÁS
A Mezőtúr Város Képviselőtestülete által alkotott, a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló, 11/2011.
(IV.15.) önkormányzati rendelet
alapján „Mezőtúr neveléséért, oktatásáért”, „Mezőtúr gyermekeiért”,
valamint „Életműért” kitüntető
díjak adományozására 2018. április
20-áig javaslatot tehet bármely
mezőtúri választópolgár vagy jogi
személy.
A javaslatokat elektronikus úton
Mezőtúr
Város
Képviselőtestületének Művelődési, Oktatási
és Sport Bizottságához kell írásban
benyújtani (cím: 5400 Mezőtúr,
Kossuth Lajos tér 1.).

A kitüntető díjak átadására 2018.
június 1-jén a Városi Pedagógusnapon ünnepélyes keretek
között kerül sor.

Mezőtúr
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
által alkotott és többször módosított, a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló
11/2011.(IV.15.) számú rendelet
alapján a „Botyánszky János” díj
minden évben a június 16-ai
Emberség Napja alkalmából kerül
átadásra. A díjat azok a személyek
kaphatják, akik mezőtúri embertársukért, vagy embertársaikért való
önzetlen emberségről, segítőkészségről tesznek tanúbizonyságot és
ezzel kiemelkedő példát mutatnak.
A „Botyánszky János” díj adományozására természetes személy,
jogi személy vagy jogi személyiség
nélküli szervezet javaslatot tehet
2018. május 7-ig, melyet Mezőtúr
Város
Képviselő-testületének
Művelődési, Oktatási és Sport
Bizottságához kell írásban (5400

Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
címre) eljuttatni. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjazásra javasolt
személy nevét, rövid életrajzát,
valamint a javaslat részletes indokolását legalább 1 legfeljebb 2
gépelt oldal terjedelemben.
A beérkezett javaslatok alapján a
díj odaítéléséről a képviselő-testület
dönt.
A kitüntetések adományozásával
kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott önkormányzati rendelet tartalmazza, amely az önkormányzati
hivatalban Tóth Ádám ügyintézőnél (Tel.: 56/551-913, email: toth.
adam@mezotur.hu) vagy a könyvtárban megtekinthető.
Mezőtúr, 2018. március 23.
Herczeg Zsolt
polgármester

HIRDETMÉNY
Mezőtúr Város Képviselő-testülete 2018. március 14-ei soron kívüli nyilvános ülésén önkormányzati rendeletet alkotott
•

Mezőtúr Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet teljes szövege megtekinthető a Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztályánál.
A rendeletről – térítés ellenében – fénymásolatot a Városháza portáján
lehet igényelni.
Mezőtúr, 2018. március 19.

A kitüntetések adományozásával
kapcsolatos tudnivalókat a hivatkozott önkormányzati rendelet tartalmazza, amely az önkormányzati
hivatalban Tóth Ádám közművelődési, civil és sport ügyintézőnél
(Tel.: 56/551-913) és a könyvtárban
megtekinthető.
Mezőtúr, 2018. március 23.		
Herczeg Zsolt
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Mezőtúr Város Önkormányzata nevében
Áldott Húsvéti Ünnepeket
kívánunk!
Herczeg Zsolt
polgármester,
Dr. Enyedi Mihály
jegyző,

Batta Attila Viktor
alpolgármester,
Dr. Farkasinszki Fanni
aljegyző.

Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi fogadóóráimon:
•
április 15., május 20.
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.
Mindennapos fogadóóra: e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.
com Tel.: 20/380-0709 			
Boldog István
országgyűlési Képviselő
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Mezőtúr
Város
Önkormányzatának Ideiglenes Bizottsága
pályázatot ír ki – a 2011. évi CLXXV.
törvény előírásainak megfelelő – az
önkormányzat területén működő
civil szervezetek 2018. évi támogatására.
A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje:
2018. április 16.
A pályázatok elbírálásának
határideje: 2018. május 2.
A pályázat benyújtásának
módja:
A pályázat benyújtása az e célra
készített formanyomtatványon történhet, mely letölthető a www.
mezotur.hu weboldalról, valamint
személyesen
igényelhető
a
Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatalban Tóth Ádám közművelődési, sport és civil ügyintézőtől.
A pályázati adatlap mellé csatolni kell:
Igazolást arról, hogy a 2011. évi
CLXXV. törvény alapján a szervezet
bejegyzett civil szervezetnek számít.
A pályázati adatlapot hiánytala-

nul kell kitölteni, a pályázat
benyújtása után hiánypótlásra
nincs lehetőség. A hiányosan vagy
késve benyújtott pályázatok nem
támogathatók.
A pályázat benyújtásának
helye:
Mezőtúri Közös Önkormányzati
Hivatal Titkársága, 5400 Mezőtúr,
Kossuth L. tér 1.
A borítékon fel kell tüntetni:
„Civil pályázat 2018”.
A beadott pályázatok elbírálásáról
Mezőtúr Város Önkormányzatának
Ideiglenes Bizottsága dönt, melyről
a döntést követő 15 napon belül
értesül a pályázó. A nyertes pályázó
szervezetekkel az Önkormányzat
támogatási megállapodást köt. A
támogatás kifizetésére a szerződés
aláírását követően kerül sor.
Amennyiben a pályázattal kapcsolatban valamilyen kérdése
merülne fel, keresse Tóth Ádám
közművelődési-, sport- és civil ügyintézőt (tel: 56/551-913, e-mail:
toth.adam@mezotur.hu).
Herczeg Zsolt
polgármester

3
Közlemény

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Központi Statisztikai
Hivatal Mezőtúr településen a KSH
elnöke által 2018-ra engedélyezett
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt
végre, a korábbi évek gyakorlata
szerint.
A felvételek Országos Statisztikai
Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései:
• 1539 Munkaerő-felmérés és
kiegészítő felvételei
• 1942 A lakosság utazási szokásai
• 2003 Háztartások információs és
kommunikációs technológiai
eszközhasználata
• 2153 Háztartási költségvetési és
életkörülmény adatfelvétel, naplóvezetés
• 2154 Háztartási Költségvetési és
Életkörülmény Adatfelvétel, éves
kikérdezés.
Az összeírási munkát a Központi
Statisztikai Hivatal megbízásából a
Statek Kft. fényképes igazolvánnyal
ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások címét
matematikai-statisztikai módszertani alapokon véletlenszerűen
választották ki, ezért a válaszadás
önkéntes. Az adatfelvételekből
származó eredmények nélkülözhe-

tetlenek a társadalmi jellemzők feltérképezésében, például a munkaerő-felmérés információin alapuló
foglalkoztatottság és munkanélküliség nemzetközi standardoknak
megfelelő mérésében.
Az adatfelvételek statisztikai célból történnek, az adatok kizárólag
összesített formában kerülnek nyilvánosságra. Az egyedi adatokat
bizalmasan kezeljük, azok mások
számára nem hozzáférhetőek. Az
adatgyűjtés során a statisztikáról
szóló 2016. évi CLV. törvénynek,
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járnak el.
A lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és
16:00 óra között pénteken 8:00 és
14:00 óra között a +36 80 200-766
telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.
hu email címen adunk további felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel
kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.
Köszönjük együttműködésüket,
támogatásukat, amellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!
Tisztelettel: dr. Enyedi Mihály
jegyző

4

mezőtúr és vidéke

2018. március 29.

Választás 2018
Boldog István
FIDESZ-KDNP

Csányi Tamás
JOBBIK

Tisztelt Választópolgár! Tisztelt Honfitársam!

Sorsdöntő napok elé néz
Magyarország, sorsdöntő napok elé
néz Mezőtúr. A tét az, hogy hazánk
bevándorlóország lesz-e, vagy
tovább haladhatunk a fejlődés
útján. Az elmúlt 8 évben Mezőtúr
óriási fejlődésen ment keresztül.
Európai Uniós támogatásoknak, a
Nemzeti Kormány fejlesztési forrásainak köszönhetően, több mint 10
milliárd forint fejlesztési forrás
érkezett a városba, amiből többek
között felújítottuk a Kossuth Lajos
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskolát, felújítjuk a II.
Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskolát,
megújul a városi bölcsőde, fejlődnek az óvodák. A stabil gazdaságnak köszönhetően több mint 2 milliárd forintnyi vállalkozásfejlesztési
támogatás érkezett a településre,
aminek köszönhetően rekord alacsony szintre süllyedt a munkanélküliség, ma - nem úgy mint a szocialista kormány idején - már munkaerőhiánnyal küzd Mezőtúr is.
Korszerű orvosi rendelőt, mentőállomást építettünk, felújítottuk a
rendelőintézet épületét. A 2010
előtti felelőtlen szocialista gazdaságpolitikának köszönhetően az
útfelújítások terén óriási lemaradást kell pótolnia a Nemzeti
Kormánynak, de a felelős gazdálkodás, a 4%-os gazdasági növekedés
lehetővé teszi, hogy egyre több utat
építhessünk. Néhány napon belül
elkezdődik a 46-os számú főközlekedési út 1,8 km hosszú belterületi
szakaszának felújítása, hamarosan
megkezdjük a Mezőtúr-Túrkeve
összekötő út teljes felújítását, befejezzük a Mezőtúr-Tiszaföldvár utat.
Az egészséges életmód, a környezetvédelem is fontos számunkra,

ezért közel 800 millió forintból
megépítjük az Észak-Dél, valamint
a Kelet-Nyugat kerékpárutakat. Az
elmúlt 8 esztendőben Önökkel
együtt elértük azt, hogy Mezőtúr
egy gazdaságilag stabil, dinamikusan fejlődő, élhető város lett.
Tudjuk, hogy még nagyon sok feladat van amit el kell végeznünk,
meg kell valósítanunk. Ezért szeretnénk tovább folytatni a megkezdett
munkát. A fejlődést azonban nem
mindenki nézi jó szemmel, nem
mindenki támogatja. Vannak ma
Magyarországon olyan pártok,
olyan szervezetek, akiknek az az
érdekük, hogy hazánkban a káosz,
a kiszámíthatatlanság uralkodjon.
Sem pénzt, sem időt nem sajnálva
azon ügyeskednek, hogy hazánkat
bevándorlóországgá züllesszék,
veszélyeztessék gyermekeink, családjaink biztonságát. Mi, a Nemzeti
Kormány tagjai ezt nem engedhetjük. Április 8-án Magyarország
sorsa lesz a tét, ezért fontos, hogy
összefogjunk! A bevándorlás kérdésében nem hibázhatunk, mert egy
felelőtlen döntés megpecsételi
hazánk sorsát, megpecsételi
Mezőtúr jövőjét. A tét tehát az,
hogy Magyarország magyar ország
marad-e, vagy a brüsszeli és SorosGyörgy féle akarat elsöpri nemzetünket. Én arra kérem Önöket, hogy
április 8-án éljenek alkotmányos
jogukkal, menjenek el szavazni és
gondolják végig azt, hogy egy rossz
döntéssel mit kockáztatnak. Ha
egyetértenek
azzal,
hogy
Magyarország egy migránsoktól
mentes és egy dinamikusan fejlődő,
hagyományokban, kultúrában gazdag ország maradjon, akkor kérem,
hogy szavazzanak rám és a FideszKDNP pártszövetség országos listájára. Mi Önökkel képesek vagyunk
megvédeni hazánkat!
Bízom Önökben, bízom abban,
hogy Önöknek is Magyarország az
első!
Tisztelettel:
Boldog István országgyűlési képviselő

Csányi Tamás vagyok, 1975
december
01-én
születtem
Mezőtúron. Nős vagyok, feleségem
Kozma Katalin, három fiam van:
Csányi Kende Tamás 12, Csányi
Zétény Attila 9, Csányi Hunor
Levente 6,5 éves. Iskoláimat
Mezőtúron kezdtem, egészen a
középiskoláig tartott meg a város. A
Teleki Blanka Gimnázium elvégzése után a nyíregyházi Bessenyei
György Tanárképző Főiskolára
nyertem felvételt, ahol 1999-ben
végeztem magyar-könyvtár szakos
tanárként, Ezután 2003-ban elvégeztem a Szegedi Tudományegyetem kiegészítő magyar szakát.
1999-ben kezdtem tanári pályafutásomat Törökszentmiklóson, a
Székács
Elemér
Szakközépiskolában magyar tanárként. Itt
szép és felejthetetlen 10 évet töltöttem, a város azóta is közel áll a szívemhez. 2009-ben kaptam lehetőséget Mezőtúron, az akkor még
Szegedi Kis István Református
Gimnáziumban, hogy szülővárosomban taníthassak magyart.
Örömmel tértem haza és ma is nagy

odaadással végzem oktató-nevelő
munkámat. Hitvallásom az eltelt 18
év alatt változatlan: „Adj magyarságot a magyarnak”. A büszke
magyarságtudatot tartom a legfontosabb alappillérnek az életben.
A közélettel 2008-ban kezdtem el
foglalkozni a Jobbik Magyarországért Mozgalom tagjaként.
2010-2014 között mezőtúri városi
képviselőként több javaslattal is
éltem, amelyek közül volt, ami
megvalósult, volt több olyan, ami
nem és volt olyan is, amelyet csak
utóbb valósított meg a városvezetés
(pl.: a második világháborús emlékmű felújítása). 2014-től a mai napig
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés tagja vagyok, a Jobbik
frakciót vezetem. Rendre szót emeltem a térségünk úthálózatának fölújítása, valamint a közbiztonság
megerősítése mellett.
Mára
sajnos
egy
olyan
Magyarország képe kezd kirajzolódni, amilyet álmunkban sem gondoltunk volna. Ennek a diktatórikus
rendszernek a gyökeres megváltoztatása létkérdés minden magyar
számára. Mára sajnos egy jól körülhatárolható gazdasági kör olyan
politikai befolyásra tett szert, amelynek során foglyul ejtették hazánkat.
Elvük: aki nincs velünk, az ellenünk
van! Marketing kormányzás és
rendszerszintű korrupció jellemzi
tevékenységüket. Mi jobbikosok ez
ellen hirdetünk harcot és ahogy
Dávid legyőzte Góliátot, hisszük,
hogy közösen leváltjuk őket!
Elérhetőségek:
csanyi.tamas@jobbik.hu
06706992236
https://www.facebook.com/
csanyitamas.mezotur/
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Választás 2018
Rózsa Endre
MSZP-PÁRBESZÉD

39 éves vagyok, nős, egy 7 és egy
3 éves kislányom van.
Mezőtúron születtem, itt végeztem általános és középiskolai tanulmányaimat. Kétdiplomás közgazdász vagyok: diplomáimat a budapesti Külkereskedelmi Főiskola
nemzetközi kommunikáció szakán
és a Szegedi Tudományegyetem
vállalkozásfejlesztési szakirányán
szereztem.
Évekig dolgoztam külkereskedőként, majd pedig 2007 és 2010
között az államigazgatásban, az
Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztériumban, az államtitkár
kabinetfőnökeként. Jelenleg pénzügyi területen dolgozom középvezetőként.
Már a Rákóczi Úti Általános Iskolában majd a Teleki Blanka Gimnáziumban is aktív voltam a diákönkormányzatban, innen datálom közéleti tevékenységem kezdetét.
2001-ben léptem be az MSZP
ifjúsági szervezetébe, ahol négy

éven keresztül voltam előbb országos alelnök, majd az országos
választmány elnöke.
2002 óta vagyok tagja az MSZPnek, 2010 óta dolgozom megyei
önkormányzati
képviselőként,
megyei frakcióvezetőként. Az MSZP
megyei elnökségének 2010 óta
vagyok tagja, két éve megyei elnökhelyettesi feladatokat is ellátok.
Április 8-án Magyarország
választ. Arról fogunk dönteni, hogy
a Fidesz képviselte gyűlöletkeltő
politika kapjon-e továbbra is többséget, vagy hazánk elindulhat a
békés fejlődés útján.
A Fidesz ma egyetlen témára
építi hazug választási kampányát: a
menekültkérdésre. Fontos rögzíteni: az elmúlt években a Fidesz volt
az a párt, amelyik befogadott 1.300
menekültet, a letelepedési kötvény
bizniszén keresztül pedig további
közel 20.000 külföldit hazánkba.
Közben pedig az általunk közösen befizetett adóforintok tíz- és
százmilliárdjaiból hirdetik ennek
ellenkezőjét. Egy közel 90 éves
amerikai állampolgárral vívnak
árnyékbokszot, miközben száz- és
százezrek napi megélhetési gondjaival nem törődnek.
Az MSZP határozottan cáfolja a
Fidesz által nap mint nap ismételgetett vádat: a határkerítés a kormányváltás után is addig fog maradni, amíg arra a magyar emberek
biztonsága érdekében szükség van
– ugyanakkor sosem fogunk lemondani annak igényéről, hogy egy
kerítések és falak nélküli, közös
Európa lakói legyünk.
Ma Magyarország egy igazságta-

lan ország. A Fidesz-kormány szétszakította az országot, és békétlenséget szított. 2010 óta a szegény
szegényebb lett, a gazdag pedig
gazdagabb.
3 millióról 4 millióra nőtt a szegények száma. Akik dolgoznak,
nem jutnak egyről a kettőre, miközben a kormánypárt kegyeltjei elképzelhetetlen luxusban dőzsölnek.
Az elmúlt években magyarok
százezrei hagyták el az országot
egy jobb élet reményében. Ma már
minden hatodik magyar gyermek
külföldön születik meg. Vissza kell
fordítanunk ezt a folyamatot!
Az MSZP-Párbeszéd szövetség
jelöltjei a legnépszerűbb ellenzéki
politikus, Karácsony Gergely vezetésével indulnak neki a választási
küzdelemnek.
Országos programunk az alábbi
pontokra épül:
1. Visszavesszük a közpénzből létrejött fideszes magánvagyonokat!
2. A fideszes elit helyett az embereknek adjuk az EU-pénzeket.
3. Megemeljük a 100.000 Ft alatti
nyugdíjakat, és 13. havi nyugdíjat
vezetünk be.
4. Mindenki számára elérhető, színvonalas egészségügyet teremtünk.
5. Gyerekközpontú iskolát, jövőbarát oktatást hozunk létre – az első
diplomát ingyenesen biztosítjuk a
felsőoktatásba bekerülőknek.
6. Megemeljük a béreket, felszámoljuk a munkavállalók kiszolgáltatottságát.
7. Csökkentjük a rezsikiadásokat
– a mindennapi életvitelhez szükséges gázt, áramot és villanyt a mai ár
feléért biztosítjuk.

Rendhagyó történelmi óra a nemzetőrségről
170 éves évforduló alkalmából a Jász-Nagykun
Szolnok Megyei Hagyományőrző és Történelmi
Nemzetőr Szervezet Bacsó Ernő altábornagy parancsnoksága hozzájárulásával rendhagyó történelmi órát
tartott a Mezőtúri Református Kollégium diákjainak.

őri tevékenységről. A megnyitón Herceg Antal nemzetőr őrnagy köszöntötte a jelenlévőket, ezt követően
Vitéz Arnold Zoltán nemzetőr alezredes, mérnök és
Acsai Sándor Zsolt nemzetőr hadnagy 2018. március
5-én előadását megtartotta. Az előadás kizárólag a
nemzetőri feladatok eseményéről szólt, melyet a hallgatóság rendhagyó figyelemmel kísért.
A beszéd utáni visszajelzésekből elmondható, hogy
a rendhagyó óra anyaga célba ért. Az együttműködési
szerződésünk alapján jövőben is arra törekszünk, hogy
olyan anyagokkal ismertessük meg az iskola diákjait,
amit máshol nem hall.
A rendhagyó történelmi óra létrejöttében köszönjük
a Mezőtúri Református Kollégium aktív segítségét.
Herceg Antal
nemzetőr őrnagy, koordinátor

Együttműködési szerződés alapján az iskola a tájékoztatási információt elfogadta az 1848/49-es nemzet-

8. Felszámoljuk a szegénységet.
9. Fejlesztjük a hazai kis- és
középvállalkozásokat.
10. Népszavazással megteremtjük
a szociális demokráciát.
Az MSZP-Párbeszéd jelöltjeként,
a DK és a Liberálisok támogatásával
induló jelöltként térségünkben az
alábbi problémák megoldását tartom a legsürgetőbbnek:
1. A mezőtúri kórházban újra
legyen sürgősségi, sebészeti és intenzív osztály, ahogy 2010 előtt volt.
2. Mielőbb folytatódjon az M4-es
autópálya Törökszentmiklós környéki szakaszának építése. Az építkezés immár 3 éve áll az OrbánSimicska konfliktus miatt, miközben a térségünkben élők kénytelenek a 4-es halálúton közlekedni.
3. Megépüljön a 45-ös út
Kunszentmártont elkerülő szakasza.
4. Megmaradjon a martfűi sörgyár.
5. Megújuljanak térségünk gyalázatos állapotú belterületi és összekötő útjai.
Ma minden mérvadó felmérés
szerint a 4 baloldali párt által támogatott közös jelöltek az esélyes kormányváltó jelöltek országszerte.
A baloldali pártok össztámogatottsága magasan veri a
Jobbikét, Karácsony Gergely pedig
magasan veri a népszerűségi listákon a Jobbik elnökét.
Arra kérem térségünk lakóit,
hogy aki kormányt akar váltani,
támogasson április 8-án, és támogassa az MSZP-Párbeszéd listáját
szavazatával.
Tisztelettel:
Rózsa Endre
országgyűlési képviselőjelölt
MSZP-Párbeszéd-DK-Liberálisok

arTúr Fesztivál 2018. augusztus 7-11.

InFusion Trió,
Zanzibar
Túri Vásár 2018. augusztus 12.

Republic,
Alma Zenekar
...és még sokan
mások!
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Csabai Wagner József, a mezőtúri festő
A Túri Fazekas Múzeum, a
Mezőtúri Közművelődési és Sport
Közhasznú Nonprofit Kft. és a
Munkácsy Mihály Múzeum közös
szervezésében Csabai Wagner
József, a mezőtúri festő címmel
kiállítás nyílt a Túri Fazekas
Múzeumban 2018. március 1-jén.
Elsőként Pusztai Zsolt a rendezvény házigazdája szólt a megjelentekhez, aki elmondta, hogy egy
olyan alkotó munkái kerültek felrendezésre, aki a mai napig állandó
szereplője Mezőtúr város kulturális
életének.

Majd Kiss Imréné Mikes Éva nyugalmazott rajztanár, helytörténész,
Mezőtúr Város Díszpolgára köszöntötte a megjelenteket, illetve hozta
közelebb Csabai Wagner Józsefet a
hallgatósághoz. Éva néni azon szerencsések egyike, aki személyesen
ismerhette a festőt. Elmondta, hogy
kezdő pedagógusként képzőművészköri foglalkozásokon tapasztalhatta meg, hogy a művész milyen
kedves, humoros ember volt, mindenki szerette stílusát. A körnek
Csabai Wagner József volt az alapítója. – Nagy hatással volt minden
körtagra, például Szalai Béla az ő
hatására mélyítette el és hozta
művészi szintre a pasztellfestést.
Kupai Sándor fafaragó lett, a nép-

művészet mestere, az ő tehetségét
is Csabai Wagner József fedezte fel
és emelte művészi szintre – ismertette Éva néni a megnyitójában.
– Fiatal korában építésznek
tanult, Békéscsabán és Mezőtúron is
néhány épület viseli az ő
kezenyomát. A 20-as években
viszont áttért a festészetre, beiratkozott a Képzőművészeti Főiskolába,
majd feleségével együtt bejárták
Európa múzeumait, kiállítótermeit,
ahol megismerkedett kora művészeti izmusaival. A divat kedvéért ezeknek a modern stílusoknak nem vált
a követőjévé, haladt a saját ízlése
szerinti művészeti útján. Már akkoriban is használta a pasztellkrétát,
majd az egyik legkedveltebb technikája lett a pasztell, mellyel talán a
legkifejezőbb képeit alkotta. Stílusa
nem csak a nézőket varázsolta el,
hanem a műbírálókat is. Számtalan
kiállításon díjakat kapott. Rengeteg
képet festett külföldi útjai során, de
ő mégis a magyar Alföld festője volt.
Az 1920-as években Budapesten
éltek, a Csabai előnevet ettől kezdve
használta. Állandó kiállítója volt az
Ernst Múzeumnak, a Műcsarnoknak,
a Nemzeti Szalonnak, a Művészet
Fészek Klubjának és részt vett a
Corvin tárlatokon is. Hamar sikeres
művész vált belőle. A hazai elismeréseken kívül Olaszországban,
Angliában, Kínában és az Egyesült
Államokban kapott díjakat. Régi
művei nem ismertek, hiszen mind
felvásárolták gazdag mágnások. A
háború alatt a pesti műterme elpusztult bombatalálat következtében,
ettől kezdve Mezőtúron éltek. Bár
ezt megelőzően is, 1926-tól számtalan kiállítást rendezett településünkön, hol a Kaszinóban, hol saját

műtermében. Kapcsolata városunkkal egyre szorosabb lett. 1938-ban
az Egyetértés nevű újság örömmel
közölte, hogy Csabai Wagner József
most huzamos időre Mezőtúrra költözött. A művésznek kínálták a
témát az alsórész zegzugos utcái, a
vásárok, a heti piacok, a színes cserepek és a Berettyó. A háború után
nagy szegénységben éltek, a művészetre nem volt pénz, nem volt
igény. A jelentős kiállítótermekben a
szocreál művészeti irány volt a meghatározó, az ő finom akvarelljei,
pasztelljei szóba sem jöhettek. A
Mezőgazdasági Technikum hívta
meg óraadó tanárnak, majd a
Kultúrotthon a Képzőművész Kör
vezetésével bízta meg, amiért némi
tiszteletdíj járt. Ebben az ínséges
időben talált rá a monotípia technikára, amely grafikai eljárással sok
képet alkotott. Békéscsabától sem
szakadt el, 1965 októberében a
Munkácsy Mihály Múzeumban
önálló tárlatot rendezett, ez volt
utolsó önálló kiállítása. 1967 tavaszán megbetegedett, kórházba
került, majd június 4-én elhunyt. A
békéscsabai vasúti temetőbe helyezték örök nyugalomra. Emlékét azóta
is ápolja városunk. Halála óta 7
ízben láthattuk különböző kiállításokon munkáit, a jelenlegi a nyolcadik. Neve utca névtáblán és 1987 óta
emléktáblán olvasható, a Kossuth
Lajos úti Általános Iskola Csabai
Wagner termet avatott 2013-ban
Nagy Ferenc rajztanár szorgalmazására. Az elmúlt év októberében,
halálának 50. évfordulóján a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum
rendezte meg emlékkiállítását. Most
pedig születésének 130. évfordulója
alkalmából rendezett emléktárlaton

vehettünk részt a Túri Fazekas
Múzeumban. Emlékezzünk az ő
kedves személyiségére, művészetére, városunk kultúrájában számottevő emberi alakjára – zárta gondolatait városunk díszpolgára.
A továbbiakban a kiállítás kurátorának Ván Hajnalkának, a Munkácsy
Mihály Múzeum művészettörténészének megnyitója következett. –
Csabai Wagner József is elkövette
maga lázadását, hiszen építészeti
karrierjét adta fel, hogy művésznek
állhasson. Ez a szemben állás tiltakozás lehetett az apai örökség ellen,
netán a kor elvárásai ellen.
Tanulmányozva építészeti munkásságát – melyet még csak részben
ismerünk –, sok átépítési munkálat
folyt az 1900-as évek első évtizedeiben. Feltételezhető, hogy ebben
nem látott kellő kreativitást, illetve a
rá nehezedő megkötéseket nem
kihívásként élte meg, vagy egyszerűen habitusa egy sokkal kötetlenebb alkotó munkára tette hivatottá
– ismertette a művészettörténész.
Végül Batta Attila Viktor alpolgármester úr köszöntötte a jelenlévőket
és megköszönte a kiállítás felrendezőinek munkáját. Hangsúlyozta,
külön öröm a két múzeum közötti jó
kapcsolat kialakulása.
E kiállítás előzménye a Csabai
Wagner József Képi emlékezete
című tárlat, amelyet a Békés Megyei
Könyvtárban rendeztek fel 2017
októberében.
A kiállítás a Munkácsy Mihály
Múzeum gyűjteményéből származó és magángyűjtők tulajdonában
lévő alkotásokat mutat be.
Megtekinthető 2018. június 3-ig a
múzeum nyitvatartási idejében.
Bodor Márta

„Mezőtúri utcák, házak...”

Fejes Imre (1897-1975)
A Körös-Völgyi Természetvédelmi
Egyesület főszervezésével 2018.
március 20-án ismét méltóképpen
emlékezhettünk Fejes Imrére, a
Mezőtúrról elszármazott zeneszerző, zenetanár és oboaművész születésének 121. évfordulójára.
Az emlékezésnek a Mesekert
Óvoda adott otthont, ahol 2010 óta
Fejes Imre emléktáblája is található. Az eseményen Mezőtúr Város
Önkormányzata nevében részt vett
Batta Attila Viktor alpolgármester,
Patkós Éva és Harmat Mihályné
városi képviselők, valamint megtisztelte jelenlétével a rendezvényt
Fejes Imre fia, Fejes Zoltán.
A megemlékezést az óvoda gyermekeinek műsora nyitotta meg,

majd Patkós Éva emlékezett vissza
Fejes Imre életútjára.
Az esemény második felében
Fejes Imre nótái csendültek fel a
meghívott vendégek jóvoltából.
Elsőként Fejős Jenő ezüstkoszorús
nótaénekes tisztelgett a zeneszerző
emléke előtt, majd Peténé Terike,
Major Mihály és Petróczki Csaba.

Az eseményen hegedűs kíséretet
biztosított Rácz Aladár prímás,
Jászladányból. Végül a Vadvirág
népdalkör Bíró László vezetésével,
citerakíséretével énekelte el a
„Mezőtúri utcák, házak...” című
nótát, amelyhez a megjelent vendégek is csatlakoztak.
Krizsánné Piroska főszervező

kérdésünkre elmondta, hogy e
megemlékezés is a hagyományaink
ápolását hivatott szolgálni. Fejes
Imre az Alsórész szülötte volt, így
került az alsórészi Kiss János utcai
épületre az emlékmű, mivel az eredeti Szalma úti szülőházat a 60-as
években lebontották.
A műsort követően az emlékezés
koszorúinak, virágainak elhelyezése következett az óvoda falát ékesítő Fejes Imre emléktáblánál, melyet
Mezőtúr város Önkormányzata és
Mezőtúr Művészeti Közalapítványa
állíttatott 2010-ben.

Bodor Márti
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Amiből sosem elég
Nekünk, mezőtúri lakosoknak
abban a különleges szerencsében
van részünk, hogy újra és újra találkozhatunk olyan emberekkel, akik
szívből szeretik városunkat, és akik
tudásukat, szakmai ismereteiket
rendszeresen meg is osztják
velünk. 2018. március 12.-én a
Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár,
és
a
Mezőtúri
Közművelődési és Sport KN. Kft.
szervezésében „a Közép- Tiszavidék múltja és jelene” c. kiállítás
megnyitóján vehettem részt, és
sokad magammal örömmel láthattuk és hallhattuk ismét Kovács
Ferenc vízügyi szakember előadását. Gondos, és szép, hatalmas
szakmai felkészültséggel, színes
diavetítéssel kiegészítve a falon látható tablóképeket. Kovács Ferenc
úr, és szakmai segítői olyan értékű
munkát végeznek, mely városunk
országos hírnevét is növeli, de
megyei és országos értéket is képvisel. Betekintést nyertünk a Kárpátmedence vízügyi helyzetébe, a
Körösök, a Tisza, a Hortobágy-

Berettyó, a Berettyó túrkevei szakaszának értékeibe, és abba a hatalmas munkába, ami a folyók szabályozásával kezdődött, a folyókon
megépült duzzasztó rendszerek és
zsilipek megépítésével vált lehetővé a folyók hajózása, és a szabályozott vízgazdálkodás. A vendégeket
köszöntő Herczeg Zsolt polgármester úr beszédéből is a magas szakmai hozzáértés volt érezhető, majd
Tóth Tamás szakmérnök értékes
beszédét követően megnyitotta a
kiállítást. Kovács Ferenc úr ismét
hihetetlen szívvel, lélekkel adta át
nekünk szakmai tudását, és
Mezőtúr város iránti mérhetetlen
szeretetét. De nem csak a várost,
hanem az itt élő embereket is szeretettel és tisztelettel említi.
Természetesen ismét szóba kerültek a Mezőtúri Kubikosok, kiknek a
méltó tiszteletadás a közeli jövőben
még teljesebbé fog válni. Köszönjük
a szervezőknek, rendezőknek,
Bordács László úrnak, Ács Erika
könyvtárvezetőnek, Herczeg Zsolt
Polgármester úrnak, Tóth Tamás

szakmérnök úrnak, hogy létre jött
ez az előadás és kiállítás, amit
Kovács Ferenc úr, vízügyi szakember hatalmas tudással, és szívből
jövő szeretettel adott át nekünk,
nem csak a jelenlévőknek, hanem
az egész városnak. Már most szeretettel várjuk a jövőbeni újabb előadásokat, kiállításokat, és Kovács
Ferenc úrnak szívből gratulálunk.
Az ő munkája nem csak megtartó
erő, de hívó szó is, mert Mezőtúr
hívja, várja haza fiait, lányait.
Ezt az országot, Hazánkat és
városunkat a szeretet és az ennek
jegyében elvégzett munka tartja
meg örökké.
Dr. Keresztes Károly
ny. háziorvos
Mezőtúr
Fiam, Gyere Haza
Fiam, kérlek, gyere haza,
Nélküled oly gyengék vagyunk,
Hívunk, várunk, itt van helyed,
Ezt a helyet másnak nem adjuk.

Látod, Apám visszajöttem,
Szívemben már nincs fájdalom,
Otthagytam minden bánatom,
Ott, messze túl a határokon.
Hiányzott a föld illata,
És mikor a levegőt csókoltam,
Apám, az a levegő
Nem csókolt vissza.
Pedig itthon simogatott,
Fülembe súgott szavakat,
Apám, itthon másként
Beszél a szél is,
És mikor elmentem én is,
Azt súgta, arra kér,
Maradj itthon, ne menj máshova,
S ha mégis elmész, gyere haza.
Apám, újra itthon vagyok,
Itt jó a föld illata,
Mert ez a föld itt alattam,
Ez a Hazám, ez hívott haza.
És értem amit beszél hozzám,
Mert ez a föld Te vagy Apám.
Dr. Keresztes Károly

Közlekedjünk szabályosan X.
-Előzés: Az előzés az nem jog,
csak lehetőség. Az előzést csak
akkor szabad megkezdeni, ha megvannak a feltételei. Öt előfeltétel
szükséges, mind az ötnek meg kell
lennie. Ezek a következők:
1. előzés során a szembejövő járművet ne zavarja,
2. előzni kívánó jármű előtt
ugyan abban a sávban másik jármű
előzési szándékot nem jelzett,
3. előzni kívánó járművet a másik
jármű az előzést nem kezdte meg,
4. előzés során a megelőzendő
jármű mellett megfelelő oldaltávolság legyen,
5. előzés befejezése után a megelőzött jármű elé, annak zavarása
nélkül vissza tudjon térni.
Ezek értelmezése során, mikor
nem zavarom a szembejövő járművet? Akkor, ha kétszeres előzési úthossz áll rendelkezésre (az előzési
úthosszat onnan számolom, amikor megkezdem az előzést, addig
amíg vissza is térek). Másik, ha az
előttem lévő jármű irányjelzővel
jelzi az előzési szándékot, akkor a
jármű előzését nem kezdhetem
meg (jelezni én is jelezhetek).
Harmadik, amikor mögöttem lévő
jármű kihúzódott arra a sávra, amelyen az előzést végrehajtja és annyira megközelítette az előzendő járművet, hogy annak bármely esetleges irányváltoztatása zavarná az

előzést végrehajtó járművet, ezt
tekintem az előzés megkezdésének. Negyediknél a megfelelő oldaltávolság mértéke függ a sebességétől, az egy nyomon haladó jármű
előzésétől, járműszerelvény előzésétől, út- és látási viszonyoktól,
mert ilyenkor nagy oldaltávolságot
célszerű tartani. Ötödik feltételnél,
pedig ha a biztonságos követési
távolságra térek vissza, akkor nem
zavarom a megelőzött járművet.
(Ha a megelőzött jármű eleje már
feltűnik a belső visszapillantó
tükörben kb. ez már követési távolságnak megfelelő.) Hogy ne legyen
túl hosszú az előzési út hossza,
akkor ajánlatos előzni, ha a két
jármű közt a sebesség különbség
legalább 15-20 km/óra, és az adott
szabály által előírt sebességhatáron
belül végrehajtható, az előzés csak
akkor szabad. Az előzést, ha irányváltoztatással jár, akkor irányjelzővel jelezni kell. Előzni általában
balról kell, kivéve a balra kanyarodó járművet, amely irányjelzőjével
ezt jelezte és annak megfelelően
helyezkedett, ezt csak jobbról lehet
megelőzni. Azt a villamost, amely
úttest közepén vagy egyirányú bal
szélén halad, ezt is csak jobbról
lehet megelőzni. Viszont a figyelmeztető jelzést használó (villogó
sárgafényt) járműv balról és jobbról
is megelőzhető, ha a feltételek biz-

tosítottak.
Tisztelt Közlekedők! A megkülönböztető jelzést (kék fényt) használó járművet azonban sohasem
szabad megelőzni, még akkor sem,
ha lassan halad. Sőt, a kék fényt
használó jármű előzését elő kell
segíteni, akadálymentes tovább
haladást kell biztosítani, mert lehet,
hogy egy embertársunk élete múlik
ezen (mentő esetén), de tűzoltókocsi esetén is, ha ég egy ház, nem
mindegy, hogy mikorra ér a helyszínre. (Sajnos a tűzoltókocsit is
sokan megelőzik, akkor is amikor
használja a kék fényt.)
Előzni tilos: 1. Kijelölt gyalogátkelőhelyen vagy előtte, (ez alól
nincs kivétel, még kerékpárost sem
szabad). 2. Azt a villamost, amelyről
az utasok az úttestre szállnak le
vagy fel (ez alól sincs kivétel). 3. Be
nem látható útkanyarban, illetőleg
bukkanóban, itt már van kivétel,
mert egyirányú út esetén szabad, és
ha záróvonal van felfestve, annak
érintése nélkül végrehajtható. 4.
Vasúti átjáróban vagy közvetlen
előtte. Itt is van kivétel, gépjárművel
szabad csak előzni még pedig a
három egy nyomon haladót: kerékpárt, segédmotor-kerékpárt, kétkerekű motorkerékpárt. 5. Tilos előzni
útkereszteződésben vagy közvetlen
előtte, viszont szabad előzni ott ahol
a forgalmat rendőr irányítja vagy kör

alakú zöld fény van, de csak jobb
oldalon. Szabad főútvonalon vagy
védett útvonalon, ahol ezt tábla jelzi
(útkereszteződési alárendelt úttal
vagy elsőbbséget szabályzó tábla).
Itt még a baloldal igénybevételével
is szabad előzni még körforgalmi
úton, illetve ha csak jobbról szabad
előzni. Minden útkereszteződésben
meg szabad előzni gépjárművel a
motorkerékpárt,
segédmotorkerékpárt, kerékpárt, de csak a
kétkerekűeket. Tilos még előzni
autópályán vagy autóúton, ahol azonos irány számára csak két sáv van,
6 és 22 óra közt a 7500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb
össztömegű tehergépkocsival, vontatóval és járműszerelvénnyel.
Végül próbáljuk meg elviselni azokat a járműveket, akik a szabály
által előírt sebességgel közlekednek.
Ezek előzése is már szabálytalan.
Miért hozzák kellemetlen helyzetbe
a családjukat? Hogy a családtagjukat
elveszítsék? Ez pótolhatatlan és még
anyagilag is tönkreteszik. Sajnos
eddig is sok ember a szabálytalan
előzés miatt nyugszik a temetőben.
Ajánlom figyelmükbe, gondolkodjanak el mielőtt a gépkocsiba beülnek.
Mezőtúr Városi Baleset
Megelőzési Bizottság
Molnár Sándor KRESZ
Szakoktató
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Kossuth-díjjal tüntették ki Györfi Sándort

Szervátiusz és Munkácsy-díjas
művész. A mai magyar szobrászok
egyik legnagyobbja, akinek több
száz alkotása található magyar és
külföldi köztereken, intézményekben és híres városok főterein.
1978.
óta
a
nyíregyházi
Bronzszobrászati és Éremművészeti
Alkotótelep és 1983. óta a Mezőtúri
Képzőművészeti Alkotótelep művészeti vezetője, illetve 2005. óta részt
vesz a lendvai (Szlovénia)
Alkotótelep vezetésében is.
2009-ben
Mezőtúr
Város
Önkormányzata Mezőtúr Város
Díszpolgára címmel tüntette ki.
Györfi Sándor a viaszveszejtéses
bronzöntés ősi technológiájának
újra felfedezője, Karcagon saját
bronzöntő műhelyt működtet.

Magyarország köztársasági elnöke Nemzeti Ünnepünk, március 15-e
alkalmából KOSSUTH-DÍJAT adományozott Györfi Sándor részére:
„GYÖRFI SÁNDOR Munkácsy
Mihály-díjas szobrászművész, érdemes művész részére a magyar kultúra, főként a kun hagyományok
megőrzését és népszerűsítését szolgáló alkotóművészete, a paraszti
világ mellett a magyar történelem
jeles alakjait megörökítő alkotásai,
valamint érmeket, plaketteket és
grandiózus köztéri szobrokat is
magába foglaló gazdag életműve
elismeréseként.”
Kitüntetéséhez ezúton is szívből
gratulálunk!
Bodor Márti

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési
Információs Rendszer
Ajánlás a vegyszerlopások megelőzésére
Bár a hajnalok ködösek és hidegek, nem zárható ki, hogy még hó is fog esni,
de a mezőgazdasági munkálatok idei kezdete egyre közeleg. Ismét aktuális felhívni a gazdálkodók figyelmét arra, hogy szinte minden évben voltak olyanok,
akik nem költöttek sok-sok pénzt a mezőgazdasági kártevők elleni védekezésre, hanem a szerintük egyszerűbb megoldást választották: ELLOPTÁK!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság az elmúlt évben
is megfogalmazta ajánlásait a vegyszerlopások megelőzésére.
EMLÉKEZZEN AZ ALÁBBIAKRA!
- A vegyszerek tárolására kialakított épületek, épületrészek állapotát, még
az új vegyi anyagok beszerzése előtt vizsgálják át! Lényeges szempontok: a
nyílászárók épsége, biztonságos zárhatósága. A korábban kialakított technikai, illetve fizikai védelmet nyújtó eszközök – ÜGYELJEN RÁ, HOGY
SZABOTÁZSVÉDETT LEGYEN – alkalmazhatósága. A térfigyelő kamerák
lencséinek tisztasága, azt „látja-e” amit ténylegesen kell, megfelelő-e az adatátvitel, ÉJJEL IS JÓ A FELVÉTEL? Az őrszemélyzet éberségét is célszerű
ellenőrizni.
- Ha még nincs megfelelő őrzés-védelem, intézkedjen annak biztosítására. A Személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói Szakmai Kamara JászNagykun-Szolnok Megyei Szervezete segítséget tud nyújtani, a témakörben járatos szakemberek ajánlásával. NE FELEDJE: A MINŐSÉGET MEG
KELL FIZETNI, DE MEGÉRI!
- FONTOS! A vegyszerek beszerzésének időpontjáról, szállításról, illetve
a felhasználás idejéről lehetőleg csak kevés, de megbízható személy tudjon. NE ADJON TIPPET A TOLVAJNAK!
- A tavaszi mezőgazdasági munkák beindulásával a vegyszerek tárolására szolgáló helyiségek, épületek, létesítmények is bűncselekmények célpontjaivá válhatnak.
Bűncselekmény észleléséről az ismert ingyenesen hívható segélyhívó számokon soron kívül értesíteni kell a rendőrséget! A bűncselekmény helyszínét lehetőség szerint érintetlenül kell hagyni!

112- a segélyhívó!

2018. március 29.

Március idusa az Újvároson
Az újvárosi iskolarészben már hagyomán�nyá vált, hogy a szokásostól eltérően emlékezünk meg az 1848. március 15-i forradalomról.
Vidám, de hasznos információkat adó vetélkedő formájában elevenítettük fel az aznapi eseményeket. Jártunk a „Pilvax kávéházban”,
ahol megfogalmaztuk a mi diák 12 pontunkat,
a „Landerer Nyomdában” ki is nyomtattuk, a
„Nemzeti Múzeumban” ágyút készítettünk, a
„Budai Várbörtönben” megvívtunk Táncsics
Mihályért, a „Nemzeti Színházban” korhű
ruhákba öltöztünk, amelyek papírból készültek. Ezt a megemlékezést koronázta meg a
március 13-án megrendezett városi Petőfi szavalóverseny, amely több mint 40 éves múltra
tekint vissza iskolánkban. Erre az eseményre hívtuk meg Mezőtúr összes óvodájából az ovisok képviselőit, az iskolákból pedig a legjobban szavaló 1. és 2.
osztályosokat. Kellemes és tartalmas délutánt töltöttünk el, s szívesen hallgattuk a sok-sok verset. A három korcsoport győztesei:
ovisok
I. Karikás Kitti - Harmatcsepp Óvoda felkészítő: Hegedűsné Fehér Edit
II. Koziel Fruzsina - Harmatcsepp Óvoda felkészítő: Hegedűsné Fehér Edit
III. Major Csanád János - Harmatcsepp Óvoda felkészítő: Hegedűsné
Fehér Edit
1. osztályosok
I. Blaha Csenge - Rákóczi úti iskola
felkészítő: Szabó Ildikó
II. Patkós Petra - Kossuth úti iskola
felkészítő: Nagyné Mile Ilona
III. Burai Márk - Újvárosi iskola
felkészítő: Kun Mária
Különdíj: Vékony Vivien - Kossuth úti iskola felkészítő: Nagyné Mile Ilona
2. osztályosok
I. Den Hertog Patrik - Rákóczi úti iskola
felkészítő: Kovács Mária
II. Vaskó Iringó - Kossuth úti iskola
felkészítő: Pásztor Julianna
III. Djouob Marcell - Mesterszállás
felkészítő: Varga Lászlóné
Különdíj: Seres Zoltán Rákóczi úti iskola
felkészítő: Kovács Mária

2018. március 29.
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2018. március 29.

Friss hírek a könyvtárból

Tavaszi programajánlataink:
Rengeteg új könyvünk érkezett! – Hurrá! - Tehát legyél TE IS
LAJOS!
Lajos nem szórja el a pénzét könyvekre, mert tudja, hogy olcsóbb ha a
könyvtárból kölcsönzi őket. Lajos nem csak erős, de okos. Legyél TE IS
LAJOS!

A gyermekek olvasását segítő kutyás programot indítunk
Fantasztikus ötletnek tartom az Amerikában már régóta gyakorlattá vált
olvasást segítő programot.
Lényege, hogy az iskolai nyomás helyett a kutyák, mint a hallgatóság
oldják a stresszt, nem bírálják az olvasót ha hibázik vagy míg nehezen
megy neki az olvasás. Így segítve a gyerekeket, hogy egyre bátrabbak,
magabiztosabbak legyenek. A kutya, maga a tökéletes hallgatóság. A gyerekek szomjazzák a tudást az állatokról, csak át kell adnunk nekik.
Ebben a korban még „ maguktól” okosodnak. A felnőttek feladata nem a
fejlesztő befolyásolás, hanem, hogy az utakat felkínáljuk, a módokat megmutassuk, a feltételeket biztosítsuk. Minden egészséges gyermek élvezi a
növekedést, a haladást, az új készségek, képességek és erők elsajátítását.
A kutya segítségével valódi kapcsolatok, érzelmek alakulnak, igazi papír, igazi
könyv kerülhet a kézbe, és a megélt
élmény egy egész életre kihathat!
Jana, az 5 éves border collie „ örökké
tanul”. Most épp a terelő munkavizsgára
készül. Szerető kis gazdája Varga Nóri,
terápiás kutyamasszőr. Több évig kutyaiskoláztak, hobbyból számos kutyás sportot kipróbáltak már együtt.

www.mkskft.hu

Kedves Szülők, Nagyszülők! Éljenek a lehetőséggel, hozzák el
gyermekeiket!
A program, március 28-án indul, de húsvét után csütörtök délutánonként, 14:oo-17:oo között a gyermekkönyvtárban lesz megtartva.
Gyermekkönyvtár

2018. március 29.
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MEZŐTÚRI AFC FELNŐTT LABDARÚGÓ CSAPATÁNAK
TAVASZI HAZAI MÉRKŐZÉSEI:
MÁRCIUS 31. 15:30 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – RÁKÓCZIFALVA SE
ÁPRILIS 22. 16:30 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – ÚJSZÁSZI VVSE
MÁJUS 5.
17:00 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – FEGYVERNEK VSE
MÁJUS 20. 17:00 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – TÓSZEG KSE
JÚNIUS 2. 17:00 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – JÁNOSHIDA SE

A Mezőtúri AFC férfi felnőtt kézilabda csapatának
2018. évi tavaszi szezonjának hazai mérkőzései
2018. április 28. szombat
18:00
Mezőtúri AFC - SYNGENTA
- Kondorosi KK
2018. május 12. szombat
18:00
Mezőtúri AFC - SYNGENTA - UniTurn Kunszentmárton
A Mezőtúri AFC ifjúsági csapatának mérkőzései minden felnőtt meccs
előtt 2 órával kezdődnek.

Várunk minden kedves szurkolót a mérkőzéseinkre!

2018. március 29.
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ELHUNYTAK
Szegedi Péterné Török Lenke élt 81 évet,
Bende Gábor élt 85 évet,
Fodor Józsefné Herbály Irén élt 72 évet,
Soltész Éva élt 43 évet,
Keresztes Mihályné Berec Terézia Éva
élt 79 évet,
Csipes István József élt 66 évet,
Szabó Gyula Sándor élt 70 évet,
Köteles János Péter élt 71 évet,
Csekő Mihály élt 58 évet.

Nyugodjanak békében.
TEMETKEZÉS és TEMETŐGONDNOKSÁG Pietas Kft.
Mezőtúr, Dózsa Gy. út 1. Telefon: 06-56/350-149
Mindennemű temetési ügyintézés.
Ügyeleti szállítás: 06-30/963-27-33
Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

közéleti lap

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

Herceg Balázs
(Nagy Szandra)

Meghívó
Magyarnóta délután a Közösségi Házban
a Búzavirág Dalkör rendezésében

2018. április 14-én, szombaton 14 órakor.
Sztárvendégünk: KOLTAI LÁSZLÓ - magyarnóta énekes
Fellép: GOMBOS MAJA - magyarnóta énekes,
valamint a Búzavirág Dalkör tagjai
Zongorán kísér: BEREC ZSOLT
Minden szórakozni vágyó kedves vendéget szeretettel várunk!
A belépés díjtalan!
Támogatójegy vásárolható a műsor előtt a helyszínen!

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentés,
- otthonában elhullott házi állatok
elszállítása,
- közterületen elhullott állatok bejelentése.
Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap:
- délelőtt 8-10-ig,
- délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időntúli megkereséshez telefonon egyeztetés szükséges.
TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517

Gyepmester

ÜGYELETEK
Készenléti gyógyszertár:
Március 30- Április 05-ig:
Pink Patika
Mezőtúr, Kossuth út 9-11
Tel: 06/56-550-445
Április 06-12-ig:
Vasúti gyógyszertár
Mezőtúr, Köztársaság út 1.
Tel: 06/56-350-637

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

Állatorvosi ügyelet:
Március 30-31-én:
dr. Bodó Péter
Túrkeve, Benzinkút mögött
Tel: 06/20-975-1073
Április 01-02-án:
dr. Nagy Levente
Mezőtúr, Petőfi út 22.
Tel: 56/850-006,
06/30-664-8257
Április 07-08-án:
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei út. 2.
Tel: 06/20-941-5217

Lapzárta: 2018. április 04. (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.

