
 Városi közéleti lap Megjelenik kéthetente  Ingyenes

 XC. évfolyam 10. szám 2018. május  25.

 Egészség vasárnap 4. old.

 Gyermekkönyvtáros állás 3. old.

 Megkérdeztük... 2. old.

 XIV. Alföldi Fazekas Triennálé 7. old.

 Lerajzolt történelem 6. old.

 Főzésben abszolút elsők a helyi rendőrök 5. old.

FIGYELEM! HELYSZÍNVÁLTOZÁS! 
A Mezőtúri Városi Strandfürdő területén megvalósuló fejlesztési beruházásra való tekintettel a Gyermeknapot idén a Városi 

Oktatási Centrum (volt főiskola) területén rendezzük meg! 
Megértésüket köszönjük! Várjuk Önöket 2018. május 27-én!

A plakáttervet készítette:
Gyarmati Helga 6. o., Fróna Zsanett 6. o. Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola - Gratulálunk és köszönjük!

A Gyermeknapi program alatt gyermeksziget
(ugrálóvár, trambulin, szerencsehorgászat,

kézműveskedés, cirkuszi játszópark, óriás csocsó, pónicikli)
várja a gyermekeket!

A rendezvény főtámogatója
Mezőtúr Város Önkormányzata.

Bejárat CSAK a FÖLDVÁRI ÚT FELŐL!
Belépő 400 Ft, 3 éves kor alatt díjtalan!

Minden belépő mellé ajándékkupont adunk, amely beváltható lesz az 
ugrálóvárnál, trambulinnál, vagy popcornra, jégkására, vattacukorra.

Házassági évfordulósok köszöntése 
A mezőtúri Városnap hagyományait követve Mezőtúr Város 

Önkormányzata nevében Herczeg Zsolt polgármester az idei évben is 
szeretné köszönteni a mezőtúri 50 - és 60. házassági évfordulójukat 2018-
ban ünneplő házaspárokat. A párok vagy hozzátartozóik jelentkezési 
határideje 2018. július 20.

Jelentkezés helye: személyesen a Polgármesteri Hivatal anyakönyvve-
zetőjénél a Hivatal nyitvatartási idejében. Igazolás hivatalos okirattal. A 
polgármesteri köszöntő ideje és helye: 2018. augusztus 12-én délután a 
Túri Vásárban. 

További info: Közösségi Ház, 06-56-350-075
Bordács László
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Közterületi fogadóóra
Tisztelt Mezőtúri Lakosok!

A térség országgyűlési képviselőjeként, ha a jövőben segítségükre 
lehetek bármilyen ügyben, kérem személyesen jelezzék közterületi foga-
dóóráimon:
•	 június 24. 
Minden alkalommal a Piac területén, 8 órától.

Mindennapos fogadóóra:  e-mail: boldog.istvan.fogadoora@gmail.
com  Tel.: 20/380-0709    Boldog István

országgyűlési Képviselő

Véradás
2018. május 30-án Véradás lesz a Közösségi Házban

8-16 óráig.
Szükséges iratok: Személyi igazolvány, lakcím-kártya, 

TAJ kártya
Magyar Vöröskereszt

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület öt évvel ezelőtt létrehozta a 
Városi Helytörténeti Gyűjteménytárat, melynek anyagát az egyesület tag-
jai 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, újsá-
gokat, használati tárgyakat, munkaeszközöket, régi fényké-
pezőgépeket stb., amennyiben nincs rájuk szükség, feleslegessé vál-
nak, akkor ne dobják ki, ne égessék el, hanem adományozzák a gyűjte-
ménytárnak. Ezt megtehetik a Petőfi Sándor utca 5. szám alatti irodánk-
ban 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

Tisztelt Mezőtúriak, kedves Olvasók!

Herczeg Zsolt Mezőtúr város 
polgármestere és Batta Attila 
Viktor alpolgármester ismét 
sajtótájékoztatót tartott az 
elmúlt testületi ülés főbb 
döntéseiről. 

– Téma volt a „A hazai hulladék-
gazdálkodással és szelektív hulla-
dékgyűjtéssel kapcsolatos lakossá-
gi környezettudatos szemléletfor-
málás” című pályázat benyújtásá-
ról szóló napirend. Miről szól ez a 
pályázat?

H.Zs.: – A megvalósítás helyszí-
ne a Zrínyi utcai óvodánk. A lakos-
ság környezettudatos szemléletfor-
málása a cél, hiszen mindig hang-
súlyozzuk, hogy ezt nem lehet elég 
korán kezdeni, így már az óvodás 
korosztályban fontos tudatosítani. 
3 millió forintos forrást pályázunk 
meg és ebből értékes programok, 
rendezvények valósulhatnak meg. 
Meg kell említeni, hogy az óvoda 
örökös zöld óvoda címmel rendel-
kezik. Ebből is látszik az, hogy nem 
most kezdték az óvodapedagógu-
sok az ilyen jellegű munkát, a gyer-
mekek környezettudatos nevelését 
már hosszú ideje végzik, amelynek 
én személy szerint is nagyon örü-
lök és köszönöm a munkájukat. 

– A Magyar Kézilabda Szövetség 
Országos Tornaterem felújítási 
pályázat keretében - strandkézi-
labda pályák kialakításával kap-
csolatos pályázat megvalósításá-
ról is tárgyaltak. Mikor készülhet 
ez el?

H.Zs.: – A strandkézilabda 
pályák a Városi Strandfürdő terüle-
tén kerülnek kialakításra. Sajnos a 
közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően – amelyet a Magyar 
Kézilabda Szövetség bonyolított le– 
azt az eredményt kaptuk, hogy drá-
gábban tudja elkészíteni a kivitele-
ző a pályákat. Ez azt jelenti, hogy 
1,6 millió forinttal több forrást kell 
biztosítania önkormányzatunknak 
a két kézilabda pálya megvalósítá-
sához, így már 6 millió forintot kell 
biztosítanunk a beruházáshoz. A 
két strandkézilabda pálya várható-
an június végéig megépül és már az 
East Fest rendezői is szervezik a 
strandkézilabda bajnokságot. 

– Pedagógusnap alkalmából 
Mezőtúr Város Önkormányzata 
ismét köszönti a városban dolgozó 
pedagógusokat. Mikor kerül sor az 
ünnepségre?

B.A.V.: – Az ünnepségre június 
elsején kerül sor a Közösségi Ház 
nagytermében, három kategóriában 
osztunk ki elismeréseket: „Mezőtúr 
neveléséért, oktatásáért” címre 5 fő 
pályázott, amelyből a MOS 
Bizottság 1 főt választott ki. 
„Mezőtúr gyermekeiért” díjra szin-
tén egy főt lehetett megválasztani, 2 
fő pályázata érkezett be. „Az élet-
műért” díjra három jelöltet lehet 
kiválasztani, két jelölt érkezett és a 
testület mindkettőt jóváhagyta. 
Köszönjük a jelöléseket, és a peda-
gógusok munkáját.

Bodor Márti

Megkérdeztük...

Letölthető az internetről: www.mezoturesvideke.hu
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Tisztelt Látogatók!
Mindhárom mezőtúri kiállítótér már a tavaszi-nyári nyitvatartási rend 

szerint látogatható. Tehát a Túri Fazekas Múzeum hétfő kivételével 
naponta 10 és 12, valamint 14 és 17 óra között, a Városi Galéria és a 
Draskovits Kerámiagyűjtemény pedig vasárnap és hétfő kivételével 
naponta 10 és 12, valamint 14 és 17 óra között.

Mindhárom tér esetében igaz, hogy előre bejelentkezéssel ettől eltérő 
időpontban is tudunk látogatókat fogadni.

MEGHÍVÓ 

Mezőtúr Város Önkormányzata a Nemzeti Összetartozás 
Napja alkalmából 2018. június 4-én városi megemlékezést 

tart, melyre tisztelettel meghívja Önt és kedves hozzátartozóit.
 
Programok: 16.00 órakor Városi megemlékezés a Kossuth Lajos téren 

elhelyezett Országzászlónál.
Beszédet mond Szűcs Dániel önkormányzati képviselő, a Művelődési, 

Oktatási és Sport Bizottság elnöke.
A műsorban közreműködik a Túri Olvasókör Egyesület, valamint a 

történelmi egyházak képviselői. 

Ezt követően az emlékezés virágainak, koszorúinak elhelyezésére 
kerül sor.

Akkor zúgtak a harangok,
Lelkünkből szólt a bánat,
Zúgjatok harangok ma is,
Adjátok hírül a világnak,
Igazságot Magyarországnak.

Könnyeink lassan elapadnak, 
De a sebeink éppúgy fájnak, 
Mint akkor, mikor a halálát 
Kimondták Magyarországnak. 

A könnyeink nem vesznek el, 
Tengernyi könnyből lesz a tenger,
Majd ha a szél újra fordul,
És minden seb már begyógyul, 
A harangok újra zúgnak, 
S hírül adják a világnak,
Nem engedtük a Hazánkat. 

De addig zúgjatok harangok,
Ne hallgassatok el soha,
Adjátok hírül a világnak,
Igazságot Magyarországnak. 

Dr. Keresztes Károly 

Trianoni emlékezet

Mezőtúri Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár

a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. pontja alapján
pályázatot hirdet

Mezőtúri Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár 

gyermekkönyvtáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama:

határozott idejű közalkalmazotti 
jogviszony, 2018. július 1-től – 
2020. június 30.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Mezőtúri Móricz Zsigmond 

Városi Könyvtár 
5400 Mezőtúr Szabadság tér 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:

Gyermekkönyvtári programok, 
foglalkozások szervezése, lebonyo-
lítása, kapcsolattartás a város peda-
gógusaival, olvasószolgálati felada-
tok ellátása, olvasói statisztika nyil-
vántartása, tájékoztatás. Textlib 
integrált könyvtári rendszer hasz-
nálata.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a 

juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irány-
adók.

Pályázati feltételek:
• Felsőfokú szakirányú végzett-

ség
• Könyvtáros - legalább 2-5 év 

szakmai tapasztalat
• Magyar állampolgárság, bünte-

tetlen előélet
• Informatikai ismeretek előnyt 

jelent

Elvárt kompetenciák:
• Jó kommunikációs, együttmű-

ködési készség, pontosság, segítő-
készség, türelem

• Önálló munkavégzés
• Kiváló szintű problémamegol-

dó képesség
• Tanulási képesség, új ismere-

tek elsajátítása
• Empátia, tolerancia

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:

- pedagógiai végzettség

A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:

• fényképes szakmai önéletrajz
• a végzettséget, szakképzettsé-

get igazoló okiratok másolata
• nyilatkozat a személyes adatok 

kezelésére vonatkozóan
• a büntetlen előéletet igazoló 

hatósági bizonyítványt a nyertes 
pályázó a kinevezést megelőzően 
köteles benyújtani

A munkakör betölthetőségének 
időpontja:

A munkakör legkorábban a 
pályázatok elbírálását követően 
2018. július 1-vel betölthető.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. június 15.

A pályázatok benyújtásának 
módja:

• Postai úton
• A pályázatnak a Mezőtúri 

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
címére történő megküldésével 
(5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17. ) 

• A borítékra kérjük ráírni: 
Pályázat

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. június 25.

A munkáltatóval kapcsolatos 
egyéb lényeges információ: a pályá-
zat kiírója a pályázat eredményte-
lenné nyilvánításának a jogát fenn-
tartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási 
időpontja: 2018. május.

Gyermekkönyvtáros állás
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1992-től Szent György napján, 
április 24-én rendezik meg Magyar-
országon a Rendőrség napját.

Ez alkalomból Szolnokon, 2018. 
április 23-án a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Rendőr- Főkapi-
tányság szervezésében Szent 
György napi Rendőrnap zajlott. E 
napon több csapat méretette meg 
magát a főzőversenyben is. A 
Mezőtúri Rendőrkapitányságról is 
érkezett nevezés. Ennek eredmé-
nyéről Molnár István Péter c. r. 
őrnagy és Jakab István c. r. zászlós 
számolt be lapunknak.

– A főzőverseny kapcsán nem 
volt kitétel, hogy milyen ételt lehet 
főzni. Mi Jakab István kollégával 
úgy gondoltuk, hogy egy csülök-
köröm pörköltet fogunk elkészíteni, 
mint hagyományos, autentikus, 
helyi, laktató ételt. A szakács szere-
pét Jakab István vállalta fel, mi 
mint kukták segítettük a munkáját, 
az előkészületekben pedig Búsi 
Albert kollégánk jeleskedett. Nem 
nevezési szándékkal érkeztünk az 
eseményre, csupán főzni akartunk 
egy jót magunknak, a mezőtúri 
különítménynek. Bajári Attila r. 
ezredes, a Mezőtúri Rendőr-
kapitányság vezetőjének biztatásá-
ra döntöttünk úgy, hogy lezsűriztet-
jük az elkészült ételt. 
Tulajdonképpen azt kapta a zsűri, 
amit mi is szeretünk – ismertette 
Molnár István Péter őrnagy.

– A mezőtúri csapat 20 fő feletti 
létszámmal vett részt ezen a napon. 
Így, hogy mindenki biztosan jól lak-
jon nagy bográccsal készültünk, 
ebben 10 kg köröm, 10 kg csülök, 
ebből 1 kg füstölt csülök és fül. A 
fűszerezését tekintve sót, borsot, 
köménymagot, paprikát, hagymát 
és fokhagymát használtunk. Nincs 

különleges receptünk, törekedtünk 
a hagyományos ízvilág megtartásá-
ra – avatott be Jakab István. 

Az eredményeket visszafelé 
kezdték el kihirdetni, minden neve-
ző kapott valamilyen elismerést. A 
mezőtúri csapat legnagyobb megle-
petésére kategória győztesként és 
abszolút győztesként zárta a ver-
senyt. A benevezett ételek között 
voltak halászlevelek, grilltálak, 
paprikás krumpli, egészben sült 
süllő. Körülbelül 23 ételt kóstolt 
végig a szakavatott zsűri, a mezőtú-
ri csapat esetében a hagyományos 

ízeket emelték ki leginkább. A zsűri 
elnöke Dr. Simon Tamás tábornok 
úr volt, aki a Szabadtűzi Lovagrend 
Nagymestere, szakácskönyve is 
jelent meg, a zsűri másik tagja 
Szakács László r. ezredes úr volt.

A mezőtúri csapat először vett 
részt ilyen jellegű versenyen, 
bízunk benne, hogy nem utoljára. 
A két serleg mellett még két emlék 

fakanalat és a Heves Megyei 
Rendőr-főkapitányság támogatásá-
val egy 10 főre szóló Tokaji hosszú 
hétvégét tudhat magáénak a csapat.

Az eredményhez szívből gratulá-
lunk!

Bodor Márti

Főzésben abszolút elsők a helyi rendőrök

2018. május 8-án, kedden mér-
hette össze tudását Kunhegyesen 
az a hét csapat, akik továbbjutottak 
a Karcagi SZC Nagy László 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 
által szervezett történelmi vetélke-
dőn. A kétfordulós versenyt a jász-
kun redemptio 273. évfordulója 
alkalmából hirdették meg 9-11. osz-
tályos, történelmet kedvelő diákok 
számára. A vetélkedő elsődleges 
célja a kunok magyarországi sajá-
tos történetének és kultúrájának 
jobb, alaposabb megismerése volt. 

A Telekiből három csapat indult 
és jutott tovább a szóbeli döntőre.  
A „Kevi kunok” (Kalmár Dorina, 
Árvai Zsolt, Kerekes Gergő, felké-
szítő tanár: Lovas Lajos), a „Kunok 
szomszédjai” (Bán Zsófi, Dina 
Annamária, Kecse Adél, felkészítő 
tanár: Lovas Lajos), valamint az 

„Ázsiai vándorok” (Isaszegi 
Veronika, Szabó Diána, Szebenyi 
Kristóf, felkészítő tanár: Szatmári 
Erika) összetett, kreativitást is 
igénylő feladatok megoldása után 
vehették át a megérdemelt jutal-
mat. A „Kunok szomszédjai” első, a 
„Kevi kunok” pedig második helye-
zést értek el. Igaz, ekkor már a 
Bátor Margit és a Turgony nevet 
viselték a csapatok, melyet a rende-
zőktől kaptak a helyszínen, az ihle-
tet a Zádor és Ágota című kun 
legenda adta. (A történet alapos 
ismerete szerves része volt a ver-

senynek.)
Az izgalmas nap után értékes 

nyereményekkel térhettek haza 
tanulóink, mindenki kezében egy-
egy serleggel, valamint könyvjuta-
lommal. Gratulálunk diákjainknak, 
valamint felkészítő tanáraiknak! 

T. A. 

Arany és ezüst helyezéssel büszkélkedhetnek a 
telekis tanulók

Sorozatsztárok, híradósok, újság-
írók és zenészek beszéltek pályájuk 
alakulásáról, szakmájukról, s hogy 
miképp alkalmazkodtak munkájuk 
során a folyamatosan változó igé-
nyekhez. Közönségtalálkozók, ahol 
televíziós és rádiós szakembereknek, 
videónaplósoknak és a média nép-
szerű közszereplőinek tehettek fel 
kérdéseket május 11-én az Országos 
Sajtó-fesztiválra látogató diákok és a 
média iránt érdeklődők. A Teleki 
tanulói harmadik alkalommal kaptak 
meghívást a rendezvényre, melyet a 
Diákújságírók Országos Egyesülete 
szervez minden év májusában. 

A Telekinézis iskolaújság szer-
kesztősége a 2017/2018-as tanévben 

is elküldte 
lapszámait a 
T e h e t s é g -
kutató diák-
média pályá-
zatra, az év 
d i á k l a p j a 
k a t e g ó r i á -
ban. A szak-
mai zsűri a 
lap szerkesz-

tőit tiszteletjegyekkel jutalmazta az 
idén 25. alakalommal megrendezett 
fesztiválra. Sebestyén Szonja (10.A), 
Károlyi Viktória Éva (10.A), Rima 
Vivien (10.A) és Fejes Viktor (9.D) 
alkotta csapat utazott Budapestre a 
TESLA Rendezvényközpontba. A 
hagyományos és az online média 
képviselőivel folytatott beszélgetések 
mellett a diákok kipróbálhatták 
magukat rádiós műsorvezetőként és 
bemondóként. Láthattak fegyverbe-
mutatót, átverekedhették magukat 
egy ún. részegszemüveg használatá-
val a gyalogos akadálypályán, vala-
mint volán mögé ülhettek egy autós 
szimulátorban. A tömegtájékoztatás 
ágazatainak bemutatásán kívül a 
tudományok és technikai vívmá-
nyok, bűnmegelőzés és biztonságos 
nethasználat témájában várták a láto-
gatókat a különböző pódiumokon. 

Az egész napos rendezvényen 
mindenki meglátogatta az érdeklő-
désének megfelelő standokat. 
Szakmai ismeretekkel és tapaszta-
latokkal gazdagodtak a programok 
aktív résztvevői.

K.Z.

Telekis tanulók az Országos Sajtófesztiválon
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„DIGITÁLIS SZAKADÉK 
CSÖKKENTÉSE”

Segítünk megtanulni az 
OKOSESZKÖZÖK (telefon, tablet, 
laptop) használatát!

Az okos eszközök használatával 
tudni fogja:

- böngészést az Interneten,
- a közösségi média használatát,
- elektronikus levelezést,
- elektronikus ügyintézést.
Kik vehetnek részt:
16-65 év között bárki részt vehet, 

aki fejleszteni szeretné a tudását. 
A képzésekről:
A projekt keretében kidolgozott 

2x35 órás képzési program (IKER 1, 
IKER 2) gyakorlatorientált, az ala-
csony iskolai végzettségűek számá-
ra is elsajátítható.

A tanfolyamokat heti 2 napon 
tarjuk, alkalmanként 16.00- kb. 19 
óráig tartanak a foglalkozások.

Kezdés IKER1: 2018. június 4.
oktatási napok: hétfő, csütörtök
Oktatási helyszín: Mezőtúri 

Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, 5400 Mezőtúr, 
Rákóczi utca 40.

A képzési díjat Magyarország 
Kormánya az Európai Unió támoga-
tásával  100%-ban fedezi!

A képzések és a modulzáró vizs-
ga teljesen ingyenes, csak részt kell 
vennie az órákon!

 Jelentkezési szándékát jelezheti
-Telefonon iskolánknak, vissza-

hívjuk és rögzítjük adatait.
- Személyesen: Korcsok Anitánál 

a Polgármesteri Hivatalban vagy az 
általános iskola titkárságán

Képzésszervezők: Horvátné 
Papp Szilvia 06-70-4130201, 
Törvényi Nóra 06-70-3160232 

A képzések lebonyolítója: 
EUROTEAM STUDIO Nyelviskola

Tel: 06-1-235-0784

A Kulturális Örökség Európa Éve 

alkalmából rendeztek Európa kirá-
lyok, királynők címmel rajzpályáza-
tot, amelyen iskolánk, a Karcagi 
Szakképzési Centrum Mezőtúri 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 
tanulója is megméretette magát. 
Vincze Tímea 12. é osztályos tanu-
lónk Hunyadi Mátyás (1458-1490) 
portréját rajzolta meg. A ceruzák mel-
lett a versenyzők természetesen hasz-
nálhattak bármilyen technikát, így 
festéket vagy temperát is. A műveket 
A4-es méretben kellett elkészíteni, és 
egy tanuló csak egy rajzot készíthe-
tett. A beadási határidő 2018. április 
15. volt. A május elején érkezett érte-
sítésből, csak annyit tudtunk meg, 
hogy Timi díjazott lett. Így nagy izga-

lommal érkeztünk 12-én szombaton a 
díjkiosztóra. Erre Szolnokon a 
Kossuth téren az Európa nap kereté-
ben került sor. Iskolánk képviselői, 
Timi és Csipes Ádám tanár úr kicsit 
korábban érkezett a helyszínre, így 
megtekintették a Damjanich János 
Múzeum állandó történeti kiállítását, 
ami nagyon jó ötletnek bizonyult, 
hiszen a történelmi tudásuk gyarapí-
tása mellett a múzeum hűvös kiállító-
termei menedéket nyújtottak számuk-
ra a tikkasztó hőség elől. A díjátadás-
ra 13.30-kor került sor, ahol Timi a 
középiskolás kategóriában az előkelő 
második helyét szerezte meg. A nye-
remény az elismerő oklevél mellé egy 
nagyszerű festékkészlet, amely remél-

hetőleg ösztönzi majd, hogy a ceru-
zák mellett ezzel az eszközzel is szé-
peket alkosson a továbbiakban. Az 
eredményhirdetés után megnézték a 
pályamunkákból készített kiállítást, 
amely a Verseghy Könyvtár Gyer-
mekkönyvtárában tekinthető meg. A 
kiállított rajzok között látható II. 
Erzsébet, VIII. Henrik, Mária Terézia, 
Ferenc József, de még Emese is. Az 
alkotások korosztályonként nagyon 
tetszetősek voltak, a kicsiké aranyo-
sak, a nagyobbaké szépek és élethű-
ek. A rajzkiállítás, 2018. május 18-ig 
megtekinthető a könyvtár nyitvatartá-
si idejében; a képek között iskolánk 
diákjának a rajza is ott díszeleg.  

Király Imre igazgató helyettes

Lerajzolt történelem
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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kertgondozásból származó zöldhulladé-

kok begyűjtése 2018-ban is a szelektív hulladék (narancssárga kuka) ürí-
tésével egy időpontban, négyhetente történik.

A hulladékok elszállítása továbbra is az általunk forgalmazott biológi-
ailag lebomló zöld zsákokban lehetséges melynek ára: br. 200 Ft/db.

A zsákok megvásárolhatóak a Mezőtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyén 5400. Mezőtúr, 
Kávási S. u. 25. szám alatt.

Köszönjük megértésüket.
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.

06-56-350-037
www.mturiellato.hu

MEZŐTÚRI AFC FELNŐTT LABDARÚGÓ CSAPATÁNAK 
TAVASZI HAZAI MÉRKŐZÉSEI:

JÚNIUS 2.     17:00 ÓRA
MEZŐTÚRI AFC – JÁNOSHIDA SE

A Városi Nyugdíjas Klub 2018.
május 10-én tartotta Anyák napi 
ünnepségét.

Az ünnepségre meghívtuk a Túri 
Zsiványok és a Daloló Pacsirták 
Dalkört. Az édesanyákat, nagyma-
mákat, dédmamákat Krizbai Lajos 
klubtagunk köszöntötte, majd 
Balogné Jolika klubtagunk unokája 
két szép anyák napi verssel köszön-
tötte az ünnepelteket. A vers után a 
meghívott Túri Zsiványok zenekar 
és a Daloló Pacsirták Dalkör színvo-

nalas, szép műsorral kedveskedtek. 
Ezúton is köszönjük az előadók-
nak, hogy műsorukkal emelték az 
ünnepség színvonalát. Külön 
köszönet Csider Istvánnak a nép-
művészet mesterének, tanáruknak 
és Pusztai Kata zeneiskolai tanár-
nak a szinvonalas műsorért. 

Gratulálunk az eddig elért ered-
ményekhez, kívánjuk, hogy a jövő-
ben is sok elismerésben, díjban 
legyen részük. 

Bacsa Miklósné Klubvezető

Édesanyák köszöntése

Túri Kupa Finomszerelékes Horgászverseny
3 fős csapatverseny.

2018. május 12. - Harcsás, mélyága

1.hely: Hodos András, Kerékgyártó Antal, Kádár Zoltán.
2.hely: Kiss István, Rekényi Péter, Nyíri László.
3.hely: Balog Lajos, Kis Zoltán, Csikós Attila.
4.hely: Csató Sándor, Hajdú Róbert(Pinki), Patkós Zsolt(Füles).
5.hely: Katona László, Juszku István, Ádám Tibor.
6.hely: Czihat Róbert,Jóni Barna, Veres Imre.
7.hely: Ifj. Vásárhelyi Lajos, Szabó Tamás, Vásárhelyi Lajos.
8.hely: Ványai Zoltán, Bíró Sándor, Pál György.
9.hely: Kovács Tamás, Fodor Tamás, Hajnis Róbert.
Össz létszám: 27fő.
Össz fogás: 187,17kg.
Gratulálunk a versenyzőknek!

Meghívó

XIV. ALFÖLDI FAZEKAS TRIENNÁLÉ
MEZŐTÚR, 2018

A Hagyományok Háza, a Mezőtúri Közművelődési és Sport KN. Kft
és a Túri Fazekas Múzeum tisztelettel meghívja Önt

 a XIV. Alföldi Fazekas Triennálé
pályázati kiállításának megnyitó és

díjkiosztó ünnepségére,  valamint az azt követő 
tudományos konferenciára.

A megnyitó helyszíne, időpontja:
Városi Galéria (5400 Mezőtúr, Múzeum tér 1.)
2018. május 31. (csütörtök), 10 óra 30 perc

A vendégeket köszönti:
Herczeg Zsolt, Mezőtúr város polgármestere és
Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója
A kiállítást megnyitja:
Dr. Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke
Szakmai értékelést mond:
Csupor István néprajzkutató
Közreműködik:
Csüllög Edina népzenész

A megnyitó és díjátadó után, 12 órától a Közösségi Ház
(5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.) Jurta termében

Népi cserépedények magyarországi magángyűjteményekben 
címmel konferenciára kerül sor.

A pályázat meghirdetője, rendezője: Hagyományok Háza
A pályázat koordinátora, a kiállítás kurátora: Pölös Andrea
A kiállítást rendezte: Pölös Andrea, Pusztai Zsolt

A XIV. Alföldi Fazekas Triennálé támogatói:
Földművelésügyi Minisztérium
Mezőtúr Város Önkormányzata
Mezőtúri Közművelődési és Sport KN. Kft.
A különdíjakat felajánlották:
-Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága, Szentendre
-Damjanich János Múzeum, Szolnok
-Túri Fazekas Múzeum, Mezőtúr
-Földművelésügyi Minisztérium
-Interkerám Kft., Kecskemét
- Hagyományok Háza, Budapest
-Túri Kamra, Mezőtúr
-Dr. Csillagh Sándor, Hódmezővásárhely
-Dr. Draskovits Dénes, Mezőtúr
-Gonda Sándor, Mezőtúr

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.: 2018. 06. 18-tól  
II.: 2018. 06. 25-től    Részvételi díj:
III.: 2018. 07. 02-től    15.000,- Ft/fő/5 nap
IV.: 2018. 07. 09-től További részletekről érdeklődni, illetve
V.: 2018. 07. 16-tól  jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:
VI.: 2018. 07. 30-tól  Baukó Péter: 06 70 333-9851
VII.: 2018. 08. 06-tól  Kéki Dorottya: 06 30 658-3022
VIII.: 2018. 08. 13-tól Zsovák Péter:  06 30 232-3780

ÚSZÁS OKTATÁS A NYÁRI SZÜNIDŐBEN!

Az Invictus Úszó és Vízilabda SC  Mezőtúri Úszószakosztálya kis
létszámú, csoportos, intenzív, 10 alkalmas úszásoktatást indít kezdő, 
haladó és extra haladó szinten, délelőtt vagy délután az alábbi turnus 

kezdetekkel:
I.: 2017. 06. 18-tól  Dorka nénivel
II.: 2017. 06. 25-től  Peti bácsival
III.: 2017. 07. 02-től  Dorka nénivel
IV.: 2017. 07. 09-től  Peti bácsival
V.: 2017. 07. 30-tól  Dorka nénivel
VI.: 2017. 08. 06-tól  Peti bácsival
A részletekről érdeklődni-, illetve jelentkezni lehet az alábbi elérhetősé-

geken:
Baukó Péter:  06 70 333-9851
Kéki Dorottya: 06 30 658-3022
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ELHUNYTAK
Bodor Mihályné Benedeczki Magdolna

élt 75 évet,
Varga Dánielné Szabó Zsuzsanna

élt 93 évet,
Tóth Zsolt élt 52 évet,

Kisföldi Antal élt 80 évet,
Lakatosné Kiss Mária élt 80 évet,

Borsi Ferenc élt 79 évet,
Bátori Imre élt 50 évet.

Nyugodjanak békében.

Készenléti gyógyszertár
Május 25-31-ig
Kamilla Patika
Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 56/350-993
Június 1-7-ig
Városháza gyógyszertár
Mezőtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 56/350-044

Állatorvosi ügyelet
Május 26-27-én
dr. Szabó Zoltán
Túrkeve, Kenyérmezei u. 2.
Tel.: 06/20/941-5217
Június 2-3-án
dr. Begazy Zsolt
Mezőtúr, József A. u. 9.
Tel.: 56/352-265;
06/30/977-0936

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: 06-30/963-27-33

Koszorúk, sírcsokrok megredelése és kiszállítása.

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

Földesi Noel István
(Kok Kitti)

Keresse a gyepmestert:
- kóbor állat bejelentése,
- otthonában elhullott házi állatok 

elszállítása,
- közterületen elhullott állatok beje-

lentése.
Gyepmesteri telep nyitvatartása:
Hétköznap:  - délelőtt 8-10-ig, 
 - délután 13-14 óráig.
Hétvégéhez és nyitvatartási időnt úli megkereséshez telefonon egyezte-

tés szükséges. TELEFONSZÁM: 06/70 338-0517 
             Gyepmester

Kardos Marcell Dávid
(Kardos Katalin)

György Amira
(Lévai Csilla)

Virág Büfé a Közösségi Házban
Nyitva tartás:  H-P: 8-17 ó Szo: 9-13 ó Vas: zárva

(Illetve a rendezvényekhez igazodva.)
Melegszendvicsek, hamburgerek, bermudák, hot-dogok, wimpy, üdítők, 

édességek, kávék, capuccinók! 

Pete Dominik Lajos
(Valócsik Zsaklin)

Petrovics Dávid Lajos
(Herbály Mariann)

Veres Lia Alexandra
(Búzás Alexandra)

Szilágyi János Nátán
(Hoppál Barbara)

arTúr Fesztivál - 2018. augusztus 7-11.
InFusion Trió, Zanzibar, Péterfy Bori & Love Band,

Ewald Rézfúvós zenekar

Túri Vásár - 2018. augusztus 12.
Republic, Alma Zenekar, Baby Gabi

...és még sokan mások! 


